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COLABORAÇõES 

o TABELIONATO NO BRASIL 

E A EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 7 


O Brasil é, sem sombra de dúvida, dos países mais atrasados em 
matéria de "Tabelionato" no mundo ocidental, apesar de possuir ilus
tres notários a emprestar-lhe ponderável respeitabilidade internacional. 

Ao percorrer nossa legislação civil, bem como, suas fontes, consta
taremos que, exceção feita a algumas disposições existentes no Código 
Civil concernentes a testamentos, no mais continuamos regidos pelas 
Ordenações Filipinas de 1.603 que, por sua vez, remeteram-se às Orde
nações Manuelinas (1.521) e estas às Afonsinas (1.445) em pratica
mente toda a matéria de interêsse notarial. 

Deste modo não será exagero afirmar-se que o tabelionato no 
Brasil rege-se ainda hoje pelas disposições reinóis de 1.445, ou seja, 
por legislação preexistente à sua própria existência. 

Esse atraso é o responsável por uma série de distorções existentes 
na atividade do Tabelião de Notas, a tal ponto que há em várias cida
des brasileiras tabeliães acumulando funções de registradores e, até, 
de escrivão judicial. 

Este fato, ao vir à baila no plenário da IV Jornada Notarial do 
Cone Sul, realizada em março de 1980 no Guarujá (S.P.) causou 
imenso espanto aos representantes estrangeiros aU presentes. E não 
era para menos, já que dessa jornada participaram notários de quase 
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letra "e" da 
tabelionato'J. 

Ademais, 

'PnrlIl. 

ASSOCUII 

toda a América Latina e de países europeus, onde se pratica o nota
riado de tipo latino, de moderníssima concepção técnico-jurídica. 

Exceto as disposições contidas no Código Civil Brasileiro que 
tratam de testamentos, e alguma outra disposição esparsa, repeti
dora das ordenações, tivemos em 1871, promulgada pela Princesa 
Izabel, a Lei nq 2.033 que em seu artigo 29, § 8'1, permitia aos tabe
liães lavrar escrituras através de "escrevente juramentado", escritu
ras essas que dependeriam de ser subscritas por ditos tabeliães, sob 
sua inteira responsabilidade. 

Ê bem provável que resida aí a origem da hipertrofia do tabelio
nato no Brasil, especialmente o das grandes cidades. Com efeito, 
com a necessidade de atender a uma demanda cada vez maior de 
serviços, os tabeliães viram-se na contingência de admitir um número 
cada vez maior de escreventes juramentados agigantando os tabelio
natos quando o desejável seria a ampliação da carreira de Tabelião 
que deveria ser estruturada com certas exigências mínimas para nela 
ingressar-se. 

Há tabelionatos no Brasil que funcionam com mais de uma cente
na de escreventes juramentados, permitindo que se indague: - há 
condições de cumprir-se o disposto na lei promulgada pela Princesa 
Izabel?; não teria sido melhor ampliar o número de notários nas 
cidades, exigindo dos postulantes alguns pré-requisitos tais como o 
título de bacharel em direito, certa especialização na matéria e repu
tação ilibada? 

Nos países de civilização avançada que praticam o notariado 
latino este fato (existência de tabelionatos com grande número de 
escreventes, muitas vezes, semialfabetizados) é encarado com incon
tida apreensão. E a razão é meridiana. A subscrição do ato pelo 
tabelião não têm o condão de aperfeiçoá-lo se foi mal elaborado pelo 
escrevente juramentado. Nem mesmo de expungí-Io de eventuais 
nulidades, eis que o tabelião só tomará conhecimento de sua existên
cia após feito pelo escrevente e assinado pelas partes, ou seja, quando 
já terminado. 

Quantas nulidades poderão advir deste processo errôneo possibi
litado pelo advento da Lei 2.033, de 1871? O ideal teria sido adotar, 
além da ampliação da carreira, a figura do notário adstrito, de menor 
competência, habilitado a certos atos, funcionando ao lado do notário 
propriamente dito, como os há em vários países avançados nesta 
matéria. 

A emenda constitucional nQ 7, de 1977, abriu excelentes perspecti
vas ao tabelionato brasileiro ao dispor no texto do artigo ~, xvn, 
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letra "eu da Constituição que "compete à. União legislar sobre 
tabelionato". 

Ê com imensa ansiedade que a consciência jurídica nacional 
aguarda que a União faça uso dessa sua competência, que é inaugu
ral, para legislando em profundidade sobre tabelionato ou notariado, 
corrigir-lhe as impropriedades e distorções, dando-lhe feições que o 
coloquem ao nível dos países de civilização avançada em que o notário 
não se confunde, como entre nós, com órgão auxiliar da justiça ou 
com serventuário do foro extrajudicial. No dizer do emérito MOA
CIR AMARAL SANTOS, "os Tabeliães são no direito brasileiro, de 
herança portuguesa e canônica, serventuários públicos, investidos de 
fé pública, que têm por função precípua lavrar atos e contratos em 
livro de notas, conferindo-lhes autenticidade. Chamam-se também no
tários, denominação de origem canônica, usada por franceses e italia
nos. No campo de servidores públicos, foram no quadro dos servem
tuários, para se distinguirem dos funcionários públicos. Uns e outros 
são investidos nos cargos criados por lei mas, enquanto estes perce
bem vencimentos dos cofres públicos, aqueles percebem, pelos serviços 
que prestam, custas e emolumentos ... " 

A referida emenda constitucional, entretanto, em decorrência de 
erro velho, imiscuiu no texto do artigo 206 da Constituição à guisa 
de parte da propalada "Reforma do Judiciário" a oficialização das 
serventias do foro extrajudicial que, a rigor, nada tem que ver com 
a administração da justiça, a não ser pela subversão de suas precípuas 
funções. E, neste aspecto, especialmente o Tabelião, que atua no 
âmbito da negociação privada, é um estranho aos quadros judiciá
rios. O Tabelião exerce suas funções em atos em que se manifestam 
vontades unilaterais ou bilaterais não conflitantes. A atividade do 
juiz se realiza quando existem conflitos entre pessoas. O notário é 
eleito livremente pelas partes. O juiz é imposto às partes. O notá
rio oficializado ou burocratizado terá de ser imposto às partes que, 
assim, não poderão negociar sob a égide da liberdade contratual e 
terão o Estado a intrometer-se, indevidamente, em suas negociações. 

Ademais, as legislações federais brasileiras, republicanas ou rei
nóis, jamais definiram os tabelionatos como serventias de justiça ou 
do foro extrajudicial, expressão inventada por JOÃO MENDES JÚ
NIOR e só por ele usada entre os processualistas brasileiros (cf. A 
Reforma do Poder Judiciário - JOSÉ FREDERICO MARQUES -
Ed. Saraiva, 19 Vol., pág. 152). A nosso ver, o disposto no artigo 
206 da Constituição Federal envolve matéria que pode ser chamada 
de impropriamente constitucional, como salientado por S. Exa. o Sr. 
Ministro da Justiça, Ibraim Abi Ackel, ao referir-se à necessidade de 
reformar-se o texto da Carta Magna para expungí-Io de "dispositivos 
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de natureza administrativa e regimental, que não têm a nobreza da 
forma constitucional" (cf. "Folha de São Paulo", de 14 de agosto de 
1980, pág. 4). 

E fundamental ressaltar neste passo que a União tem agora os 
instrumentos necessários para legislar sobre tabelionato através de 
um dispositivo com a nobreza da forma constitucional reclamada pelo 
ilustre Ministro da Justiça (art. 89 , XVII, letra "e" da C.F.). 

Ressalta-se, ainda, que jamais os tivera antes. E não os tendo 
deixou-se aos Estados a incumbência de legislar supletivamente sobre 
o assunto fazendo-o, em geral, distanciados do moderno aperfeiçoa
mento do direito notarial de quase todos os paises do mundo ocidental 
que adotam a livre iniciativa como base de sua política econômica. 
Essas legislações estaduais criaram tamanhas impropriedades que, em 
inúmeras cidades brasileiras o tabelião, ou seja, aquele profissional 
que exerce sua função especializada, nos livros de notas, fosse confun
dido e tivesse que exercer funções de registrador (de imóveis, de nas
cimentos, de óbitos, de casamentos, de títulos e documentos) e até, 
de escrivão judicial. Daí a imprópria designação de "serventias" do 
foro extrajudicial". Segundo AURELIO BUARQUE DE HOLANDA 
(Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguêsa , 29 vol., pág. 
566). FORO (S.M.) é o lugar onde funcionam os órgãos do poder 
judiciário; Jurisdição; tribunais de justiça. E, ainda, segundo PEREI
RA E SOUSA, foro "é o lugar onde se tratam as causas e se exerce 
o juízo", conceito esse adotado, posteriormente, por TEIXEffiA DE 
FREITAS e pelo BARÃO DE RAMALHO (JOSÉ FREDERICO MAR
QUES, Obra cit., pág. 152). 

E chegada a hora, portanto, de a União Federal corrigir os erros 
e omissões que vimos apontando, dando à instituição notarial brasi
leira os contornos que já tem, há muitos anos, na maioria dos países 
ocidentais, abrindo de vez o notariado com a ampliação do número 
de matrículas para notários, principalmente nos grandes centros, legis
lando a fundo no bojo de uma Lei Orgânica Notarial que dê, em todo 
o território nacional, um exato parâmetro competencial à atividade 
do notário, evitando assim que esta função seja exercida ao sabor de 
provimentos de caráter administrativo e regionais, nem sempre calca
dos na melhor inspiração jurídica e muitas vezes impostos ao arrepio 
de dispositivos constitucionais como, por exemplo, o que vem contido 
no § 2'1 do artigo 153 da Lei Magna. Só a lei, enunciado formal de 
conduta obrigatória, há de fixar em todo o território nacional, a 
atividade notarial. 

Tullio Formioola - Oficial Maior do 24ç Tabelionato 
de Notas da Capital de São Paulo 
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JURISPRUD~NCIA 

AMOR OU INTERESSE? 

EM CERTOS CASOS, A LEI NAO ARRISCA 

De 1978 para cá, depois da lei do divórcio, é frequente ouvir-se 
dizer que o regime de bens no casamento é o da comunhão parcial. 
Essa firmação, sem mais explicações, pode levar as pessoas a acredi
tarem que existe uma imposição nesse sentido e que os matrimônios 
são realizados obrigatoriamente sob esse regime. Não é verdade. Con
tinua absolutamente livre o estabelecimento, pelos noivos, das regras 
que disciplinarão seus bens. A lei nada impôe, a não ser em casos 
especiais. O casal pode escolher um dos três regimes que o Código 
oferece ou algum novo, ou misto, a seu livre arbítrio. Apenas é pre
ciso que seja determinado antes do casamento e por escritura pública, 
no que se chama pacto ou convenção antenupciaL 

Se nada for estabelecido antes do matrimônio, então, sim, valerá 
a comunhão parcial. E esta foi a modificação introduzida pela lei do 
divórcio, pois a anterior determinava que, não havendo convenção, o 
regime seria o da comunhão universal. Hoje, a preferência do legis
lador é pela comunhão parcial, mas, como foi dito, a escolha é livre. 
Talvez o grande número de casamentos desfeitos seja a razão dessa 
preferência. Por esse regime, o que cada um possuía antes da união 
e o que viesse a receber por herança ou doação continuaria sendo só 
seu. O que for adquirido com o trabalho do marido ou do casal 
pertencerá a ambos, igualmente. E o que for resultado apenas do 
trabalho da mulher, em exercício de profissão separada da do mari
do, poderá ser só dela - são os chamados "bens reservados". Essa 
é uma possibilidade, mas, por convenção, pode ser estabelecido o 
contrário. 

Reconhecido o princípio da liberdade de escolha como regra, em 
algumas situações especiais que a lei enumera, essa independência na 
opção sofre restrição. É o caso de casamento de incapazes (menores 
ou curatelados, isto é, aqueles que têm alguém que zele por seus bens 
por ordem legal ou judicial); de viúvos que não deram partilha aos 
herdeiros do cônjuge falecido; de mulheres de mais de 50 anos ou de 
homens com mais de 60. Para estes, é estabelecido o regime legal 
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os bons maridos 

=W 

de separação obrigatória. Trata-se de uma imposição da lei: nesse 
caso, não se consulta a vontade das partes. 

A separação obrigatória tem, cada vez mais, aplicação na vida 
prática. Cada vez mais a viuvez e, agora, o divórcio reintegram na 
circulação social, no "mercado matrimonial", homens e mulheres que 
já passaram de longe o verdor da juventude. É um segundo "debut", 
que não pode ser negligenciado pelos cultores do direito, pelas decor
rências manifestas. Mulheres com mais de 50 anos, com economia 
própria, casando-se pela primeira ou segunda vez, precisam conhecer 
as conseqüências juridicas que enfrentarão e saber que providên
cias tomar. 

No regime da separação, tanto por escolha própria quanto por 
imposição legal, cada cônjuge conserva seus próprios bens, inclusive 
administrando-os (isto é importante para as mulheres porque, normal
mente, o marido é quem cuida dos bens da esposa e do casal). Podem 
aliená-los (vender, doar) sem o consentimento do outro, se forem 
móveis. Se forem imóveis, em qualquer regime, nem o marido nem 
a mulher podem aliená-los sem que o outro concorde. Pelo regime 
da separação, a esposa é obrigada a contribuir com os rendimentos de 
seus bens para as despesas do casal, salvo se estipular o contrário 
no pacto antenupcial. Também deve ficar estabelecido que os adqui
ridos na constância do casamento pertencerão a quem os adquirir. 
Embora esse regime pressuponha a separação dos bens futuros, é pre
ciso que esta conste expressamente do pacto antenupcial, por força de 
um artigo meio maroto, inserido na parte geral sobre os regimes 
de bens. É o 259, que dispõe que, "em qualquer regime de bens que 
não seja o da comunhão, no silêncio do contrato prevalecerão os prin
cípios dela quanto à comunicação dos adquiridos na constância do 
casamento". Ora, segundo esse artigo, quem opta pela separação total, 
mas não declara expressamente que pretende também a separação dos 
adquiridos após o casamento, estará se casando pelo regime da comu
nhão parcial. Este artigo é especialmente importante para os casos 
de separação obrigatória que, por ser imposta pela lei, leva a crer que 
não é necessário fazer-se o pacto antenupcial. Mesmo nesta situação 
ele deve ser feito, primeiro para estipular - se for o caso - que a 
mulher não contribuirá para a manutenção do casal. Como essa con
tribuição é proporcional à fortuna, pode ser que seja levada a ajudar 
com mais da metade, mais do que o marido, o que não é certo. 
Segundo, em razão do citado artigo 259: para que os bens futuros 
não se comuniquem. Esta é uma precaução a ser tomada, embora a 
jurisprudência sobre esse assunto não seja pacifica, podendo orien
tar-se, como o faz, em três sentidos. Um deles é o dos que consi
deram a separação obrigatória restrita aos artigos do capítulo sem ser 
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de comunicação dos adquiridos, nem com pacto. A segunda posição 
é a de que os adquiridos na constância do casamento se comunicariam 
forçosamente em razão do artigo 259, a menos que houvesse conven
ção pré-nupcial. A terceira posição, intermediária, é a dos juízes que 
defendem a comunicação dos aquestos (bens adquiridos depois do casa· 
mento), desde que conseguidos com o esforço comum dos dois cônjuges, 
como nos casos em que se reconhece, nos concubinatos, uma sociedade 
de fato. Aqui, ainda há duas subdivisões de correntes: a que acha 
ser necessária uma prova do esforço comum e a que admite que a 
simples convivência já pressupõe auxilio da mulher ao marido, justifi
cando a sociedade de fato. 

A conclusão a que se chega é que - ainda que haja opiníoes 
discordantes - a prudência recomenda que as mulheres de mais de 
50 anos, que irão casar-se no regime obrigatório da separação, façam 
pacto antenupcial, declarando se pretendem ou não que haja a comu
nicação dos bens futuros e a participação nas despesas domésticas, 
para evitar possíveis desenganos. E, se quiserem, poderão contemplar 
os bons maridos em seu testamento. 

(Transcrito do Suplemento do "O Estado de S. Paulo". de 19-4-81). 
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Pelo Exmo. Sr. 
proferido o despach\ll 

BOLETIM DA .M:SUl,,;~~ 
DA JUSTIÇA 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N"128}80 

o Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Considerando a conveniência de ser uniformizada a averbação de 
escrituras de adoção simples à margem dos registros de nascimento 

n Qde menores, na forma da Lei 6.697, de 10-10-79, (Código de 
Menores) ; 

Considerando, o disposto no artigo 82 e § único da referida lei; 

Considerando, que na adoção simples (artigo 27 do Código de 
Menores) aplicam-se as disposições dos artigos 368 e seguintes do Có
digo Civil; 

Considerando, finalmente, que a ADoçÃO SIMPLES é reversível 
consensualmente e nos casos em que é admitida a deserdação (artigo 
374 do Código Civil); 

RECOMENDA o seguinte: 

1Q) A modificaÇlào do l)renome, nos casos de menores colocados 
em lar substituto, somente será admitida na ADoçA0 PLENA, pre
vista nos artigos 29 a 37 da mencionada Lei nY 6.697-79. 

2Q) No decorrer do processo de adoção plena, os adotantes indi
carão os apelidos de família que o menor passará a usar, podendo ser 
solicitada a modificação do prenome do adotado plenamente. 

3~) A sentença conferirá ao menor os apelidos de família dos 
adotantes, e o prenome, quando solicitada a modificação, determinando 
a autoridade judiciária a expedição de mandado para cancelamento do 
registro original do menor e inscrição do novo. 

49 ) Nos casos de ADoçÃO SIMPLES é admissível somente a 
averbação, à margem do registro de nascimento do menor, dos apeli
dos de família do adotante, que usará o adotado (Código de Meno
res, art. 28). 

59) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 12 de março de 1980. 

Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(Publicado no Diário da Justiça. de lG-03-1980, fls. 20). Sueli Feola López. 
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PROVIMENTO N9 6/80 

O MINISTRO CARLOS ALBERTO BARATA sn..vA, Corregedor 
Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

Considerando que a jurisprudência tranquila deste TST é no senti
do do não cabimento, no processo trabalhista, de custas proporcionais; 

Considerando que essa interpretação tem apoio na regra do § 4~, 
do art. 789, da CLT; 

Considerando, contudo, que algumas Juntas de Conciliação e Julga
mento e, especialmente os Juízes de Direito, quando investidos da 
jurisdição trabalhista, vem condenando as partes nas custas "pro
-rata" em casos de reclamatórias parcialmente pendentes; 

Considerando que invariavelmente, quando há recurso, tem ocorri
do a isenção do reclamante do õnus do pagamento proporcional das 
custas; 

Considerando, ainda, que em tais processos é extremamente penosa 
a execução das custas, especialmente quando o responsâvel pelo seu 
pagamento é o reclamante, dificultando, inclusive, o arquivamento do 
feito e, 

Considerando o decidido no Processo TST-RR-l.019/79 

Resolve: 

Recomendar aos Exmos. Srs. Juízes Corregedores Regionais que 
expeçam provimento no sentido de cessar a prática da condenação 
"pro-rata" nas custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Gabinete da Corregedoria Geral, aos 21 de março de 1980. 
Carlos Alberto Barata Silva - Ministro Corregedor Geral 
(D.O.J.• de 16-5-80). 

Proc. CG. n9 54.842/80 - Capital - InL: Ordem dos Advogados 
do Brasil (Secção de São Paulo). 

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, foi 
proferido o despacho abaixo transcrito: 

"Sem prejuízo de outras considerações, a serem feitas oportuna
mente, determino que, desde logo, se observem estas instruções: 
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1. Os Srs. Escrivães dos Cartórios Cíveis, Criminais e Distritais 
ficam autorizados a expedir certidões, em breve relatório, de autos 
findos e que nao mais se achem sob sua guarda, mas, no Arquivo 
Geral ou Central, extraindo os dados das fichas de anotações existen
tes no seu poder, reportando-se a elas, expressamente. Atende-se, dessa 
forma, a uma sugestão do ilustre advogado Rubens Approbato Ma
chado, a fls. 19. 

2. O Sr. Diretor do DEGE deve estabelecer horário para o atendi
mento de "despachantes", que levam geralmente muitos pedidos de 
certidão, ou para exame de autos findos e arquivados, aos Arquivos 
de Vila Leopoldina e da Rua Barão de 19uape. Fora desse horário, 
somente serão atendidos os srs. advogados e as pessoas que não se 
identifiquem com os "despachantes". Trata-se de outra sugestão do 
mesmo e ilustre advogado. 

3. Faça o Sr. Diretor do DEGE com que se proceda a estudo 
para a padronização das fichas, a serem utilizadas nos Arquivos Geral 
e Central. Uma vez prontas, serão remetidas aos Cartórios, deles se 
exigindo que, no mesmo ato da remessa dos autos findos, para serem 
arquivados, enviem aquelas fichas devidamente preenchidas, ficando 
os Srs. Escrivães responsáveis pela exatidão das informações nelas 
escritas. 

4. Comunique-se à ilustre Associação dos Advogados de São 
Paulo, que fica autorizado o uso do modelo de folha de informação 
para a obtenção de vista, ou certidão, pelos srs. advogados, em relação 
a autos arquivados (fls. 25), fazendo-se, de comum acordo com a refe
rida Associação, as adaptações que pareçam necessárias. 

5. Oficie-se aos Srs. Escrivães dos cartórios que ainda não indi
caram funcionário para servir nos Arquivos Geral e Central, a fim de 
que o façam, no prazo de 10 dias. Se não o fizerem, esta Correge
doria Geral da Justiça se incumbirá de proceder, de ofício, à sua 
relotação. 

São Paulo, 15 de maio de 1980. 

Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça". 
(D.O.J., de 17-5-80). 

Proc. eG. N" 54.899/80 - Cravinhos - Int.: Juízo de Direito. 

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, foi 
proferido o despacho abaixo transcrito: 
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"1. O Juiz de Direito da Comarca de Cravinhos consulta esta 
Corregedoria Geral da Justiça, solicitando orientação relacionada aos 
livros que devam ser abertos nos Ofícios de Menores, tendo em vista 
a edição da Lei n? 6.697, de 10 de outubro de 1979, que instituiu o 
Código de Menores, bem como sobre a pertinência, ou não, de se 
promover o encerramento dos livros em uso atualmente, em razão da 
revogação da legislação anterior sobre menores. 

2. A indagação feita é de inteira procedência e, em boa hora, 
formulada, já que a revogação dos Decretos n.OS 5.083/26 e 17.943-A/27, 
e das Leis n.08 5.258/67 e 5.439/68, pela Lei n'l 6.697, de 10 de outu
bro de 1979 (Código de Menores), implicou em disciplina jurídica 
diversa, com a criação de novos institutos de assistência, proteção e 
vigilância aos menores, tornando inadequados os atuais livros previs
tos no artigo 908 da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça. 

3. É, pois, imperioso que se promova perfeita adequação dos 
livros à realidade atual, para eficiente registro das situações previs
tas no Código de Menores. 

Assim, os livros devem ser criados e instituidos, sem prejuizo 
daqueles obrigatórios a todos os Ofícios de Justiça, previstos no arti
go 900 da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 
mesmo porque estes dizem respeito à movimentação geral dos feitos 
e controle dos autos pelo Cartório. 

Os livros "Ponto dos Servidores" e "Registro Geral de Férias", 
"Movimento de Autoridades" e "Funcionários e Penas Disciplinares" 
são os mesmos usados pelos Cartórios a que pertença, como anexo, o 
Ofício de Menores. 

Além destes livros, e dos classificadores a serem criados pelo 
Provimento em estudo, deve o Ofício manter ainda os de ordem geral 
e obrigatórios, anteriormente previstos como comuns aos Ofícios de 
Justiça, ou seja: 

I - Para arquivamento dos OFíCIOS EXPEDIDOS; 

II - Para arquivamento dos OFíCIOS RECEBIDOS e não entra
nhados aos autos; 

III - Para arquivamento e classificação de Provimentos e Porta
rias da Corregedoria Geral da Justiça e Conselho Superior 
da Magistratura, com índice. 

Por tudo quanto foi exposto e para perfeito registro das situações 
preconizadas pela nova lei, faz-se mister que os atuais livros dos Ofícios 
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de Menores, previstos no artigo 908, da Consolidação de Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, sejam extintos, criando-se, concomi
tantemente, os seguintes: 

REGISTRO DE TERMOS, com índice. 

Compreende o registro dos termos correspondentes às seguintes 
medidas: 

a) Compromisso de Comissários (art. 7Q); 

b) Advertência ao menor (art. 14, I); 

c) Entrega do menor aos pais, ou responsável ou pessoa idônea, 
mediante termo de responsabilidade (art. 14, II); 

d) Colocação em lar substituto (delegação do pátrio poder, guar
da e tutela - art. 14, ID); 

e) Concessão de liberdade assistida (art. 14, IV); 

f) Penalidades e obrigações dos pais ou responsável (artigos 
42 e 43); 

g) Inspeção (art. 48). 

Nos Ofícios de Menores, e nos Anexos, a critério da autoridade 
judiciária, o Provimento facultou o desmembramento deste livro, hipó
tese em que devem ser obedecidas as mesmas orientações que se 
seguem. 

Os termos devem ser lavrados após decisão judicial a respeito, e 
assinados sempre pelo juiz e partes, delas constando, quando for o 
caso, todos os elementos necessários e pertinentes, inclusive quanto à 
qualificação dos interessados. 

As assinaturas devem ser colhidas logo após o encerramento, como 
exemplo, no termo de delegação do pátrio poder deverá constar adver
tência sobre os direitos e obrigações decorrentes do instituto, devendo 
ser lavrado após a respectiva sentença homologatória (art. 23 e pará
grafo único); no termo de concessão de liberdade assistida, constarem 
sempre as regras de conduta fixadas ao menor, conforme o disposto 
no art. 38; e nos termos de guarda, a obrigação de prestação de assis
tência material, moral e educacional, além do direito de oposição a 
terceiros, inclusive pais, e da condição de dependentes para fins previ
denciários, etc. 

Recomenda-se que o livro seja constituído das próprias cópias dos 
termos, até o máximo de trezentos (300), que deverão ser lavrados 
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em três (3) vias, destinando-se a primeira ao processo; a segunda ao 
interessado e a terceira à formação do livro, cujas folhas deverão ser 
numeradas e pelas autoridade judiciária rubricadas, lavrando-se termo 
de abertura e encerramento. 

REGISTRO DE COLOCAÇÃO EM CASA DE SEMlLmERDADE 
E INTERNAÇÃO, com índice. 

(Artigos 39 e 40 do Código de Menores) 

Determinada a colocação do menor em casa de semiliberdade ou 
a internação, o fato deverá ser levado a registro, fazendo-se todas 
as anotações. correspondentes, tais como número do procedimento, qua
lificação, local destinado, data, reexames e o mais necessário para 
perfeito controle da situação do menor. 

Atentar, rigorosamente, para o disposto no artigo 40, em seus 
parágrafos 39 e 4Q• 

REGISTRO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, com 
índice. 

(Artigos 63 a 79 e 110 a 114) 

Deverá o Ofício de Menores manter um registro para as penali
dades administrativas impostas através do procedimento próprio. Deve 
ser instituído livro próprio, com índice. O lançamento será feito tão 
logo instaurado o procedimento, anotando-se, posteriormente, o res
pectivo resultado, inclusive no que se refere à execução. 

A providência será tomada, sem prejuízo das anotações levadas 
a efeito no "Registro Geral de Feitos". Na execução das penalidades 
administrativas (art. 110) deverá o Sr. Escrivão observar, com rigor, 
o disposto no artigo 114. Ocorrendo a hipótese, serão remetidas ao 
Ministério Público as cópias pertinentes e necessárias, por Ofício, para 
as providências adequadas. Ocorrendo o pagamento no prazo legal, da 
mesma forma o fato será anotado, fazendo-se menção inclusive do 
número da guia correspondente. Cópia desta será arquivada em pasta 
própria, prevista no Provimento. 

Servirá para maior controle, principalmente para os efeitos da 
reincidência (artigo 79). 

TERMOS DE AUDmNCIA 

Em pasta própria e para os fins dos artigos 100, I e lI, 102 e 103, 
usando-se o sistema de folhas soltas. 
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REGISTBO DE SENTENÇAS, com índice. 

Todas as sentenças proferidas devem ser levadas a registro, certi
ficando-se no procedimento ou processo, o número do livro, folhas e 
numeração de ordem. As sentenças devem ser numeradas em ordem 
crescente, renovável anualmente. Quando a sentença for proferida 
em audiência, permite-se que seja levada a registro apenas a parte 
dispositiva, anotando-se, contudo, no corpo do registro ou à sua mar
gem, o número do "Protocolo de Audiências" e o da respectiva folha 
em que é exarada. 

(D.O.J.. de 27-6-80). 

PROVIMENTO N~ 13/80 

Dispõe sobre a Autorização para Cremação de Cadáver, 
em Casos de Morte Violenta. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e, 

Considerando que a regulamentação da cremação de cadáver, 
objeto do Provimento n? 01/77, revelou-se insuficiente no sentido da 
pronta solução dos pedidos formulados para esse fim. 

Considerando que a exigência nele contida, de se inserirem nos 
próprios autos de inquérito policial, os pedidos de autorização judicial 
para a cremação, é incompatível com o caráter de urgência da medida, 
dado que o processamento de tais autos, em juízo, depende de sua 
prévia distribuição. 

Considerando a necessidade de provêr-se acerca da forma mais 
adequada e rápida, a fim de que a autorização solicitada possa preve
nir embaraços que, nesse problema, são constrangedores. 

Considerando ainda, que a manifestação favorável da autoridade 
policial, e a existência do Laudo de Exame Necroscópico, ou a decla
ração expressa dos médicos-legistas, quanto à possibilidade da libera
ção do corpo, asseguram e resguardam a existência do corpo de delito. 

Considerando mais, a conveniência de se estabelecer um juízo 
único, com competência para apreciar e decidir sobre os pedidos de 
incineração de cadáveres. 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no Processo 
n'l 54.200/80; 
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Resolve: 

Art. 1'1 - A autorização para a cremação de cadáver, daquele 
que houver manifestado a vontade de ser incinerado, será, no caso de 
morte violenta, dada pelo Juiz Corregedor da Polícia Judiciária. 

§ 1Q - O pedido será formulado, nos casos de urgência, perante 
a autoridade policial, que, após opinar sobre a conveniência ou não 
da liberação do corpo, remeterá, imediatamente, os autos a Juízo. 

§ 29 - Nos dias em que não houver expediente forense, o inci
dente poderá ser decidido pelo Juiz que estiver à testa do Plantão 
Judiciário. 

Art. 29 - Os autos serão instruídos com prova de que o falecido, 
em vida, manifestou a vontade de ser cremado; e mais, com o boletim 
de ocorrência policial, o laudo-médico legal ou declaração dos médi
cos-legistas no sentido da liberação do corpo para cremação. 

§ único - O pedido de autorização independerá de distribuição. 

Art. 39 - A manifestação da vontade do menor absoluta, ou rela
tivamente incapaz, ou do interdito, poderá ser expressa por seu repre
sentante legal, ou curador. 

Art. 49 - O pedido de autorização deverá ser apreciado priorita
riamente pela autoridade judiciária competente; e a urgência na 
providência deverá decorrer do interesse da família na remoção do 
corpo, ou da impossibilidade de conservação do cadáver ou ainda de 
Imperativo da saúde pública. 

Art. 59 Não se convencendo da urgência ou da conveniência da 
liberação imediata do corpo, o Juiz ordenará o retorno do pedido de 
autorização à Polícia, sem prejuízo, de posterior apreciação do mesmo, 
antes da distribuição do inquérito policial. 

§ 19 Com a distribuição do inquérito policial, a matéria passa
rá a ser decidida pelo Juiz da Vara a que competir o feito, ouvido o 
Ministério Público. 

§ 29 - Nos dias em que não houver expediente forense, aplica-se 
o disposto no § 2'1 do art. 1Q deste Provimento. 

Art. 69 - Após a efetivação da medida ou o indeferimento do 
pedido, os autos deverão ser apensados aos autos de inquérito policial 
ou de processo-crime, se já instaurado. 
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Art. 79 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua pu· 
blicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Pro· 
vimento nQ 01/77. 

São Paulo, 21 de maio de 1980. 

Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J., de 28-6-80). 

PORTARIA N9 104/80 

o Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e, atendendo 
à solicitação feita pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo SIA., 
no sentido de que se altere a sistemática vigente, comumente obser
vada nas execuções efetuadas mediante cartas precatôrias, resumida 
no despacho proferido no Processo CG n'! 55.437, de seu interesse, 

Recomenda, 

aos Meritíssimos Juízes de Direito, tanto da Capital (inclusive das 
Varas Distritais) como das comarcas do Interior do Estado, que, nas 
execuções a serem efetuadas em cartas precatórias recebidas, dizendo 
respeito a numerário em depósito na Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo SIA., determinem que para satisfação do que lhes tenha 
sido deprecado, seja o pagamento efetuado mediante a transferência 
do depósito, para a Agência da mesma Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo SIA., sediada na comarca do M. Juízo deprecante e à 
ordem e disposição deste, desde que se trate de comarca do Estado 
de São Paulo. 

Nos demais casos, em que a providência haja sido solicitada em 
carta precatória vinda de fora do Estado de São Paulo, a execução se 
perfará mediante a "ordem de pagamento cheque", como atual
mente se procede, a menos que o M. Juízo deprecante, previamente 
consultado, admita que a satisfação da execução se faça mediante a 
transferência do depósito, através da rede bancária, para estabeleci
mento que haja indicado e à sua ordem e disposição. 

Publique-se. Anote-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 12 de junho de 1980. 

Eu, (a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça, subscrevi e assino. 

Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça , 
r 

(D.O.J.• de 13-6-80). 

f " 
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DEGE 1 

PROVIMENTO Nç 16/80 

Dispõe sobre fornecimento de certidões cartoráriaB para. 
fins de inscrição na Ordem dos Advogados do BrasU. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a relevância da função exercida pelo Advogado no 
processo e a necessidade de estar cercada de cautelas a inscrição de 
bacharel em direito, na Ordem dos Advogados do Brasil; 

Considerando a solicitação feita pelo respectivo Conselho Seccio
nal, no Processo n~ 55.556, 

Resolve: 

Art. 1Q O § 5Q do art. 620 da Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça passa a ter a seguinte redação: 

u§ 5Q 
- O disposto neste artigo não se aplica às requisições judi

ciais, nem às certidões para fim eleitoral, posse em cargo público, 
inscrição em concurso público, inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil, quando a informação será completa". 

Art. 29 - Este Provimento entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 
São Paulo, 27 de junho de 1980. 
Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J .• de 1°, 2 e 3-7-80). ????? 

o art. 620 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça, alterado por este Provimento, tem a seguinte redação: 

Art. 620 - As certidões de antecedentes, para fins exclusivamen
te civis, serão expedidas com a anotação "NADA CONSTA", nos ca
sos de: 

a) inquéritos arquivados; 

b) indiciados não denunciados; 
c) não recebimento de queixa-crime; 

d) extinção da punibilidade por prescrição da ação penal, deca
dência do direito de queixa ou de representação, desistência e pe-
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Art. 19 -

Art. 29 -

com a chancela 
uma delas. 

Art. 49 -

A 

Art. 9'1 -

rempção da ação penal privada (arts. 108, IV e IX, do Código Penal, 
e 60 do Código de Processo Penal); 

e) trancamento da ação penal; 

f) absolvição; 

g) condenação tão somente à pena de multa, estando esta paga; 

h) condenação, com suspensão condicional da pena, não revo
gada; 

i) reabilitação não revogada. 

§ 19 - As anotações constantes das aUneas c, d, f, g, h e i, somen
te serão emitidas após o trânsito em julgado da respectiva sentença. 

§ 29 - As anotações, nas fichas de distribuição, de que o registro 
passa a ser secreto para fins exclusivamente civis, serão procedidas 
pessoalmente pelo Escrivão-Diretor, que nelas aporã sua assinatura. 

§ 3'9 - O Magistrado que revogar o "sursis" comunicarã a revo
gação ao Distribuidor Criminal, quando então a certidão voltarã a 
ser positiva (alínea "h"). 

§ 49 - As comunicações ao Distribuidor, determinadas no art. 
608, desta Consolidação, mencionarão o trânsito em julgado da sen
tença (v. § 19 ). 

§ 59 - O disposto neste artigo não se aplica às requisições judi
ciais, nem às certidões para fim eleitoral, posse em cargo público e 
inscrição em concurso público, quando a informação serã completa. 

(D.O.J.• de H-7-SO). 

DEGE-1 

PROVIMENTO N9 18/80 

;Regula a extração e entrega de edital para pubUcação. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições legais; 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG n9 55.262/80 
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Resolve: 

Art. 1 Q - Os editais expedidos em Primeira Instância, qualquer 
que seja sua finalidade, serão datilografados em papel branco, sulfite, 
sem timbre ou caracteres impressos. 

Art. 2<;> - Extraído o edital, conferido e assinado com observân
cia do Provimento n9 10/78, serão autenticadas as respectivas folhas 
com a chancela do Ofício de Justiça, devendo o Escrivão rubricar cada 
uma delas. 

Art. 3'1 - A entrega, para fins de publicação, sempre mediante 
recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos 
autos, ou agência de publicidade credenciada junto à Corregedoria 
Geral da Justiça (artigo 5Q). 

Art. 49 Quando o edital deva ser entregue a agência de publi
cidade, o Escrivão verificará, sob sua responsabilidade, se se trata de 
agência credenciada. 

Art. 59 - A agência interessada requererá perante a Corregedo
ria Geral da Justiça seu credenciamento, apresentando documentos 
comprobatórios de sua existência legal, bem como certidões de distri
buição criminal e cível, em nome de seus responsáveis, sem prejuízo 
de outros, em complementação. 

Parágrafo único - Qualquer alteração dos dados constantes desses 
documentos apresentados deverá ser comunicada à Corregedoria Geral 
da Justiça. 

Art. 61' A Corregedoria Geral da Justiça relacionará as Agên
cias de Publicidade que hajam requerido credenciamento, e fará publi
car seus nomes, e os dos seus responsáveis. 

Art. 79 O disposto no artigo 19 deste Provimento não se aplica 
aos editais extraídos nos autos de execução fiscal, para os quais existem 
impressos padronizados. 

Art. 81' -É dever funcional do Escrivão comunicar à Correge
doria Geral da Justiça qualquer irregularidade que ocorra, ou de que 
tenha conhecimento a respeito da publicação de editais. 

Art. 99 - Este Provimento entrará em vigor no dia 15 de agosto 
de 1980, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 7 de julho de 1980. 

Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J., de 9-7-80), 
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DEGE - 2 

PROCESSO C.G. Nç 55.706/80 

Tendo em vista a representação que me foi endereçada pelo 
Colégio Notarial do Brasil, através da qual sugere algumas alterações 
no Provimento n9 11/80, desta Corregedoria Geral da Justiça do Esta
do de São Paulo, passo a analisá-la, acolhendo algumas das propo
sições, como segue: 

1. Defiro a pretensão de um acréscimo nos "consideranda" do 
Provimento, fazendo-se constar que 

"considerando que existem cartórios que recebem suplementação 
de verba por parte do Estado" 

Realmente, há serventias que recebem suplementação de verba 
do Estado e estas deixaram de ser mencionadas na motivação do 
Provimento, embora em nada altere sua substância, de vez que mesmo 
tais Cartórios devem fiel observância a seus termos. 

2. O artigo 1 Q passa a vigorar com a seguinte redação: 

"O Livro Diário da Receita e da Despesa será escritu
rado diariamente pelo serventuário, ou seu substituto legal, 
sendo direta sua responsabilidade, ainda que seja a tarefa 
entregue a outro servidor legalmente contratado". 

Justifica-se a alteração, de vez que a idéia subjacente no Provi
mento não foi a de permitir que inclusive pessoas sem vínculo com 
o Cartório (como o assessor técnico) pudessem escriturar o Diário. 
Pleiteia o Colégio Notarial, Secção de São Paulo, que seja inserida 
a expressão "auxiliar". A orientação ora imposta alcança qualquer 
"servidor", expressão mais ampla e que abrange pessoa que possua 
vínculo com a serventia. 

3. Suprime-se, por sugestão do representante, o § 39 do artigo 4Q 

do Provimento. Embora a escrituração do Livro Diário seja feita 
sempre no dia posterior, não há inconveniente em que se suprima o 
parágrafo que manda identificar alguns atos pelo número da guia 
de custas. 

Suprimo, pois, referido dispositivo. 

4. Pretende o representante que seja modificado o artigo 5~ do 
Provimento, a fim de que possam os serventuários lançar como des
pesa a aquisição de máquinas e móveis. 
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Não é conveniente a alteração. 

O Decreto n" 12.364, de 3 de dezembro de 1941 (Lex 1941, pág. 
221), não revogado, proíbe expressamente que as despesas com aqui
sição de móveis e máquinas sejam lançadas no Diário. O Provimento 
n'! 11/80 nada tem a ver com a legislação fiscal, nem seu objetivo 
é fiscalizar o pagamento de tributos por parte do serventuário. Os 
objetivos do Provimento estão expostos nos "consideranda". 

Se a idéia fosse de cumprir a legislação federal em relação a 
suas exigências, bastaria a simples revogação do Provimento, recum
prindo os Cartórios as determinações da legislação federal. 

Como se sabe, inexiste hierarquia de normas. Cada qual, no 
âmbito de seu conteúdo, busca amparo de validade na Constituição 
Federal. Nenhuma lei federal pode interferir no âmbito interno do 
Estado. Tem este, por força do próprio princípio federativo, núcleo 
de nosso regime, autonomia legislativa, nos lindes de sua competência. 

Como observa Celso Bastos, "não há falar-se em hierarquia 
entre as normas federais, estaduais e municipais. Cada uma dessas 
categorias normativas é soberana dentro de sua esfera própria 
de competências" ("Curso de Direito Constitucional", ed. Saraiva, 
pág. 105). 

As determinações do Provimento foram editadas no estrito âmbi
to de competência desta Corregedoria Geral. 

De outro lado, os móveis e máquinas adquiridos pelo serventuá
rio incorporam-se a seu patrimônio pessoal. Tanto que, em caso 
de aposentadoria ou de morte, ele ou sua família têm direito a inde
nização (após avaliação determinada pelo Juiz Corregedor) ou a 
aluguel de tais bens. 

A se admitir a dedução dessas despesas, poderá ocorrer de o 
Estado ter de suplementar a renda de uma serventia, porque, num 
ano, o serventuário adquiriu móveis e máquinas em excesso. 

Rejeito a proposta. 

4. Não sendo caso de se alterar o "caput" do artigo, da mesma 
forma não há que se acrescentar qualquer parágrafo, tal como sugere 
a representação. 

5. Os §§ 29 e 3'i do artigo 59 do Provimento em análise tiveram 
sua redação original equivocada. A idéia foi a de manter uma única 
pasta. Quando houver lançamento de várias duplicatas, uma em cada 
mês, relativas a u'a mesma fatura, será conveniente indicar onde está 
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arquivada a nota fiscal. Se se tratar de uma única duplicata, a ane
xação proposta será de rigor. Todavia, podem ser englobados num 
único dispositivo. 

Em consequência, ficando suprimido o § 39, é dada a seguinte 
redação ao § 29 do art. 59: 

"Os documentos comprobatórios das despesas devem 
identificá-las, não sendo admissíveis notas fiscais simplifi
cadas, pedidos e "tickets" de caixa. As duplicatas devem 
ser anexadas às notas fiscais correspondentes; se várias 
forem as duplicatas relativas a uma mesma compra, nelas 
será anotado o mês em que foi arquivada a nota fiscal 
correspondente" . 

6. Propõe o representante a alteração da redação do art. 6'1 do 
Provimento. Há que se ponderar, realmente, sobre atos em que o 
serventuário não cobra emolumentos. O objetivo foi o de exigir 
o lançamento, ainda que os emolumentos sejam pagos em parcelas 
(forma bastante utilizada, especialmente em pequenas comarcas). Em 
consequência, passa a ter o art. 6'1 a seguinte redação: 

"Art. 6'1 - A receita será lançada no Livro no dia da 
prática do ato, mesmo que o cartório não tenha ainda rece
bido os emolumentos. 

§ 1q - Considera-se dia da prática do ato, o do apon
tamento para o Cartório de Protestos, o da lavratura da 
escritura, ou da procuração para o Cartório de Notas, o do 
registro para os Registros de Imóveis e de Títulos e Do
cumentos, o da distribuição para o Ofício da Justiça e o do 
pedido de habilitação de casamento para o Registro Civil. 

§ 2'l - Os atos em que não houver cobrança de emo
lumentos não devem ser lançados no Diário, o que não 
dispensa o recolhimento das custas e sua cotação no do
cumento e/ou Livro em que foram praticados. 

7. Pretende o representante que seja suprimido o artigo 11 do 
Provimento, que faculta a escrituração de mais de um livro. Indefe
re-se a pretensão. A escrituração de outro Livro Diário para fins de 
pagamento de tributos é uma faculdade. Há inúmeros Cartórios que 
adotam esse sistema, sem que haja suspeita em relação aos serven
tuários. Como já ficou dito, tanto as exigências, como os objetivos 
da escrituração do Diário, para a Corregedoria e para a Receita Fe
deral, são diferentes. À Corregedoria não interessa o outro Livro. 
À Receita Federal não interessa o Livro disciplinado pelo Provimen
to n'l 11/80. 
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8. Embora louvando a atitude do Colégio Notarial do Brasil, 
através de sua Seção de São Paulo, que se dirigiu a esta Corregedoria 
Geral, na busca de seus interesses, tenho que com algumas alterações 
não pode a Corregedoria Geral concordar, tal como esclarecido na 
fundamentação deste. 

9. Em consequência das alterações ora feitas, determino seja o 
Provimento n9 11/80 publicado no "Diário Oficial", para conhecimento 
dos senhores serventuários, mantida a data de sua vigência, nos termos 
do Provimento n? 14/80, ou seja, o dia 1 Q de julho do corrente ano, 
a partir de quando suas determinações deverão ser rigorosamente 
cumpridas. 

Publique-se, inclusive o presente despacho. 
I. 

São Paulo, 30 de junho de 1980. 

Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 


PROVIMENTO N~ 11/80 (*) 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que o artigo 23 do Decreto Estadual n\' 5.129, de 
23 de julho de 1931 torna obrigatória, nos Cartórios não Oficializados, 
a escrituração de um Livro Diário da Receita e da Despesa; 

Considerando a necessidade de padronização da escrituração desse 
Livro, para melhor fiscalização por parte dos Juízes Corregedores 
Permanentes; 

Considerando que existem cartórios que recebem suplementação 
de verba por parte do Estado; (*) 

Considerando, ainda, que da renda da Serventia depende direta
mente a fixação dos salários dos funcionários; 

Considerando, finalmente, a existência de recomendações esparsas, 
que dificultam a tarefa dos Serventuários; 

Resolve: 

Art. 1') - O Livro Diário da Receita e da Despesa será escritu
rado diariamente pelo Serventuário, ou seu substituto legal, sendo 
direta sua responsabilidade, ainda que seja a tarefa entregue a outro 
servidor legalmente contratado. (*) 
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Art. 2° - O Livro poderá ser impresso, ou de folhas soltas, e será 
aberto e encerrado pelo Juiz Corregedor, que também rubricará cada 
uma das folhas, previamente numeradas. 

Parágrafo único As folhas serão divididas em colunas, para 
anotação da data, histórico, receita e despesa, obedecido o modelo usual 
no comércio. 

Art. 3" - O histórico dos lançamentos será sucinto mas permi
tirá sempre a identificação do ato que ensejou a cobrança e da natu
reza da despesa. 

Art. 4" - Os lançamentos compreenderão tão somente os emolu
mentos percebidos como receita do Cartório, pelos atos praticados, de 
acordo com o Regimento de Custas, não devendo ser incluídas as 
custas e contribuições à Carteira das Serventias, e outras quantias 
recebidas em depósito para prática futura de atos, ou para as despe
sas custeadas pagas normalmente pelas partes, como as de correio, 
editais, condução, etc. 

~ 1" - No lançamento da receita, além do seu montante, haverá 
referência ao número do ato, ou do livro e folhas. em que foi prati
cado, ou do recibo fornecido, ou do protocolo, de forma a possibilitar 
sempre sua identificação. 

§ 2Y - Sempre que a Serventia tiver mais de um anexo, a receita 
de cada um deles será lançada separadamente. 

§ 39 - (Suprimido). (':') 

Art. 59 - As despesas que comportam lançamento no Diário são 
tão somente aquelas necessárias ao funcionamento da Serventia, 

excluídas as feitas para aquisição de bens que se incorporam ao patri
mónio do Serventuário, como móveis e máquinas. As despesas feitas 
para conservação e melhoria das instalações do Cartório só poderão 
ser lançadas após sua aprovação pelo Juiz Corregedor Permanente. 

§ 1" - No histórico das despesas, além de constar sua natureza, 
será identificado o documento comprobatório. 

~ 2" - Os documentos comprobatórios das despesas devem identi
ficá-las, não sendo admissíveis notas fiscais simplificadas, pedidos e 
"tíckets" de caixa. As duplicatas devem ser anexadas às notas fiscais 
correspondentes; se várias forem as duplicatas relativas a uma mesma 
compra, nelas será anotado o mês em que foi arquivada a nota fiscal 
correspondente. ("') 

~ 39 - (Suprimido). (*) 
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Art. 69 - A receita será lançada no Livro no dia da prática do 
ato, mesmo que o Cartório não tenha ainda recebido os emolu
mentos. (*) 

§ 1? 	- Considera-se dia da prática do ato, o do apontamento para 
o Cartório de Protesto, o da lavratura da escritura ou da procuração 
para o Cartório de Notas, o do registro para os Registros de Imóveis 
e de Títulos e Documentos, o da distribuição para o Ofício de Justiça 
e o do pedido de habilitação de casamento para o Registro Civil. (*) 

§ 2? - Os atos em que não houver cobrança de emolumentos não 
devem ser lançados no Diário o que não dispensa o recolhimento das 
custas e sua cotação no documento e/ou Livro em que foram 
praticados. (*) 

Art. 79 - A despesa será lançada no dia em que se efetivar. 
Art. 8'·' - Ao final de cada mês serão somadas a receita e a des

pesa, apurando-se separadamente a renda líquida ou o "deficit" da 
Serventia. 

Art. 9'! - Ao final de cada ano será feito o balanço, indicando-se 
a receita, a despesa e o líquido mês a mês, apurando-se, em seguida, a 
renda líquida ou o "deficit" da Serventia no exercício. 

Art. lO'! - Até o dia 10 de cada mês será o Diário visado pelo 
Juiz Corregedor Permanente, que determinará, em sendo caso, as 
glosas necessárias. 

Parágrafo único - Juntamente com o "Diário serão apresentados 
os comprovantes das despesas lançadas no mês, a folha de pagamento 
do pessoal e a guia de recolhimento do IPESP. 

Art. 11 - Além do Livro aqui disciplinado, poderão os Serven
tuários adotar outro Diário para fins de recolhimento de imposto sobre 
a renda, obedecida a legislação específica. 

Art. 12 - Este Provimento entrará em vigor no dia 1 Q de julho 
de 1980, revogadas as disposições em contrário. (*) 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 
São Paulo, 30 de abril de 1980. 
Desembargador Adriano Marrey Corregedor Geral da Justiça 

(*) 	 Com nova redação, nos termos do resp. despacho do Excelentís
simo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, publi
cado nesta data. 

Publicado nos dias 5 e dia 8 de julho. 
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DEGE - 2 

Interessado: Deputado Luiz Carlos Santos - 1'1 Secretário 

Assunto: Indicação referente a Cartórios NÃO OFICIALIZADOS 

Indicação N9 338/80 - Secretaria da Justiça 

1. Encaminhou a augusta Assembléia Legislativa, do Estado, 
através de ofício do seu 1'1 Secretário, Deputado Luiz Carlos Santos, 
ao Senhor Secretário de Estado Chefe da Casa Civil Dr. Calim Eid, a 
Indicação n" 338, de 1980, subscrita pelo Sr. Deputado André Benassi, 
em que se alega que os "Escreventes de Cartórios não Oficializados, 
particularmente no Interior de São Paulo, padecem de uma séria e 
injusta restrição, quanto ao desempenho de suas funções", sendo-lhes 
"defeso o exercicio de outro emprego ou atividade comercial" (textual). 

Por outro lado, ao que se observa, os Escreventes recolhem as 
contribuições do IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São 
Paulo), mas "não podem usufruir do PIS e nem do PASEP, e muito 
menos lhes é assegurado direito previdenciário ou quaisquer das uni
dades do INPS ou INAMPS" (textual). 

Informa-se, outrossim, que eles trabalham, "por vezes, mais de 
8 horas, sem direito a horas extras", sem carteira de trabalho, "salá
rio-família ou 13'1" (textual). 

Aduz-se, também, que "a remuneração de forma geral é defasada, 
os reajustes de vencimentos esporádicos, incertos e não acompanham 
a inflação galopante e o aviltamento da moeda, sempre à mercê da 
benevolência dos Serventuários titulares dos Cartórios" (textual). 

Finalmente, indica o Sr. Deputado André Benassi "ao Excelen
tíssimo Senhor Governador do Estado, Dr. Paulo Salim Maluf, por 
intermédio dos órgãos competentes, a necessidade de providências ur
gentes no sentido de que se estenda, aos Escreventes dos Cartórios 
não Oficializados, do Interior do Estado, os mesmos direitos e deveres 
já concedidos aos funcionários cartorários das Serventias Oficializadas 
da Capital e das grandes cidades" (textual fls. 2/3). 

2. Remetida a referida indicação à Secretaria da Justiça (fls. 
4/5), esta, entendendo não se tratar de assunto de sua competência, 
encaminhou-a para a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça (fls. 6). 
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Juntados despachos e Provimentos referentes à matéria (fls. 7/32), 
voltaram-me conclusos (fls. 33). É o relatório. 

3. Passo a examinar a indicação. 

"Ab initio", consigne-se que, realmente, os Escreventes e Auxilia
res de Cartórios não Oficializados são considerados funcionários públi
cos, em sentido amplo, embora sob regime jurídico diversificado daquele 
dos seus colegas das serventias oficializadas. 

Contudo, e se bem não estipendíados diretamente pelos cofres 
públicos, as leis estaduais, gradativamente, têm-lhes reconhecido direi
tos, podendo-se mencionar, dentre outros: 

a) em decorrência de contribuições obrigatórias, são eles e seus 
dependentes beneficiários (aposentadoria ou pensão) da Carteira de 
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado 

n Q(Lei 10.393, de 16-12-70); 

b) computa-se o tempo de serviço público federal, estadual ou 
municipal e o prestado em serventia não oficializada, para efeito de 
aposentadoria (art. 21, da Lei retro citada); 

c) suas férias, licenças e afastamentos estão disciplinados na Lei 
nQ nÇ2.177, de 23-7-1953, regulamentada pelo Provimento 11/75, da 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça; 

d) poderão inscrever-se, e a seus dependentes, no Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE (arts. 
158/160, da C.N.C.G.J.); 

e) beneficiam-se do horário especial para estudantes (Lei n'1 94, 
de 29-12-1972); 

f) têm direito à licença-gestante; 

g) têm direito à licença-prêmio (art. 283 e seguintes da CNCGJ); 

h) assegura-se aos Escreventes e Auxiliares o direito de não 
serem dispensados, após cinco anos de serviço, a não ser "por motivo 
de sensível diminuição de renda da serventia"; e antes de completado 
aquele tempo, sem que haja motivo, mas em ambos os casos devem 
ser indenizados na forma prevista no art. 72, §§ 19 e 2'1, da Resolução 
n? 2/76, do Egrégio Tribunal de Justiça; 
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i) assegura-se ao serventuário o direito de receber dos cofres 
do Estado a complementação da renda de sua serventia, quando não 
atingido o equivalente a três salários-mínimos (art. 45, do Decreto-lei 
n° 203, de 25-3-1970, e Decreto n'1 52.839, de 30-11-71); 

j) têm direito aos benefícios concedidos aos funcionários publi
cos para a aquisição de casa própria (cf. parecer do DASP, in R.D.A. 
n° 95/227); etc. (fls. 8/18), etc. (fls. 12/13). 

Aínda recentemente, expediu esta Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça os Provimentos n."· 10;80 e l1/SO em que objetivou assegurar, 
observadas as características dos contratos de trabalho e a variação 
de renda das serventias, critérios genéricos para corrigir, à vista da 
desvalorízação monetária, os salários fixados e homologados para os 
Escreventes. e Auxiliares das serventias não oficializadas (fls. 22/32). 

Também esta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, no mês de 
março deste ano, na impossibilidade de ordenar diretamente o paga
mento da "Gratificação de Natal" (13~ salário)., encaminhou parecer, 
que obteve a aprovação do Egrégio Conselho Superior da Magistra
tura, a fim de que o Poder Executivo do Estado venha elaborar pro
jeto de lei, visando a estender os benefícios dos artigos 122 e 131 da 
Lei Complementar n'-' 180, de 12-5-1978, aos Escreventes e Auxiliares 
das serventias não oficializadas. 

Ê bem verdade, também, que inexistem estudos referentes à apli
cação, aos referidos servidores, de outros dispositivos concernentes aos 
benefícios recebidos pelos Escreventes e Auxiliares dos Cartórios 
Oficializados. 

E não se pode invocar, "data venia", o princípio da isonomia (art. 
153, § 1Q, da Constituição Federal), pois o que este impõe é tratamento 
igual aos realmente iguais. E "igualdade nominal não se confunde 
com a igualdade real (cf. Hely Lopes Meirelles "Direito Adminis
trativo Brasileiro" - 1980 - págs. 443). Não são idênticos os cargos 
iguais, mas remunerados de maneira desigual como acontece com 
os Escreventes e Auxiliares de serventias oficializadas e não oficializa
das (uns, mediante renda da serventia, variando a partir de um venci
mento mínimo; e outros, através diretamente dos cofres públicos e 
com salários fixos). 

Destartes, a extensão dos demais benefícios aos Escreventes e 
Auxiliares de serventias não oficializadas, a exemplo do que sucedeu 
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nos demais casos, somente poderá ser ordenada através de lei especí
fica, mediante a qual deverá, inclusive, o Estado arcar novamente com 
o ônus já existente (cf. Decreto n" 52.839, de 3-11-1971), de suple
mentar os cartórios com rendas deficitárias, pagando-lhes os benefícios. 
E, assinale-se, no ano de 1979 o número de serventias deficitárias 
atingiu a 261. 

Conforme se vê, não olvidando os problemas dos Escreventes e 
Auxiliares, tem a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça tomado pro
vidências ao seu alcance, visando a superá-los. 

4. A indicação do nobre Deputado André Benassi igualmente se 
refere, porém, a outros benefícios, que somente poderão ser concedidos 
mediante lei, de iniciativa do Poder Executivo. 

Em vista do exposto, determino volte o expediente à alta conside
ração do Sr. Secretário da Justiça. 

5. Publique-se, e dê-se ciência, por ofício, à augusta Assembléia 
Legislativa do Estado, para conhecimento do ilustre autor da indica
ção ora apreciada. 

Extraiam-se cópias de todas as peças, para o arquivo desta Egré
gia Corregedoria Geral, e devolva-se o expediente, como já determinado. 

São Paulo, 4 de julho de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey .- Corregedor Geral da Justiça 
(O.O.J., de 12-7-80). 

DEGE - 2 

Processo N" 55.233/80 Interessado: Juízo de Direito da Comar
ca de Tatuí. Decisão proferida no processo. 

1. O Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Tatuí encami
nha, para homologação e aplicação do artigo 93 da Resolução n" 2/76, 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Portaria 
nQ 13/80, de 7-5-1980, em que revoga equívoca designação de Escri
vão Interino para o Ofício do Distribuidor, Contador e Partidor 
serventia vaga e extinta em face da aposentadoria do Escrivão Fran
cisco de Paula Freitas - e determina a imediata anexação de suas 
atribuições ao Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Sede da Comarca (fls. 2/4). 
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Após a juntada de procedentes (fls. 5/23), voltaram-se conclu
sos (fls. 25). 

2. Passo a examinar a questão. 

Realmente, com a aposentadoria do Escrivão titular do Ofício do 
Distribuidor, Contador e Partidor, da Comarca de Tatuí (fls. 10;11), 
ocorreu a vacância da serventia. Em c onsequência, torna-se aplicável 
à espécie o artigo 93 da Resolução n" 2/76, do Egrégio Tribunal de 
Justiça, que tem força de lei na esfera da Organização Judiciária. 
Ficou, assim, automaticamente extinto aquele Ofício. 

Igualmente, em razão do mesmo preceito de lei, as atribuições do 
Ofício extinto devem ser anexadas ao Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da sede da Comarca, conforme explicitado na Porta

n Qria 13/80 (fls. 4). 

Por outro lado, cumpre registrar, que não se trata de anexação 
em decorrência das "conveniências da Justiça e do pequeno movi
mento da comarca" (art. 200, § 1", do Código Judiciário do Estado), 
caso em que a extinção ficaria condicionada ao prévio exame das 
circunstâncias e ao advento de outra lei declarando extinta a serventia. 

O comando emergente, contido no artigo 93 da Resolução n9 2/76, 
não só declara vago e extinto esse Ofício, como também determina a 
anexação de suas atribuições ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais, de modo a não comportar conjecturas, excepcionalidades, ou 
mesmo interpretações ampliativas. 

É bem verdade que, anteriormente, a Secretária da Justiça enten
deu necessária outra lei especial para a extinção do Ofício (fls. 9). 
Contudo, essa interpretação deixou de prevalecer na referida Pasta, 
já tendo mesmo aplicado o artigo 93 da Resolução n9 2/76, em caso 
idêntico, por ocasião da vacância e extinção do Ofício do Distribuidor, 
Contador e Partidor da Comarca de Jundiaí (fls. 23). 

Diante o exposto, HOMOLOGO a Portaria n9 13/80, do Meritíssi
mo Juiz de Direito da Comarca de Tatuí, e determino que se oficie à 
Secretária da Justiça, para os fins de direito. 

Cumpra-se, publique-se, dê-se ciência ao interessado e arquive-se. 

São Paulo, 14 de julho de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O• .J., de 17-7-80). 
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Processo C.G. N9 85/80 (Recurso) - Interessados: José Augusto 
de Oliveira e Julieta Antonieta Simioni, respectivamente, Escrivães do 
29 Cartório de Notas e Ofício de Justiça e do Cartório de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Mirandópolis. Decisão proferida 
no processo. 

1. José Augusto de Oliveira e Julieta Antonieta Simioni, Serven
tuários Vitalícios do 2'1 Cartório de Notas e Ofício de Justiça, e do 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, de Mirandópolis, requere
ram ao MM. Juiz de Direito Corregedor Permanente da Comarca, ante 
a vacância do 1'1 Cartório de Notas e Ofício de Justiça, a implantação 
do disposto no artigo 100 e parágrafo único, da Resolução nQ 1, deste 
Egrégio Tribunal, com o estabelecimento do sistema de serviços pre
Vistos para o 1Q e 29 Ofícios. 

O pedido foi indeferido (fls. 18/19). 

Daí o recurso (fls. 24/25). 

2. A Emenda Constitucional n'! 7, de 13 de abril de 1977, fez 
acrescer, dentre outros, à Constituição da República, o artigo 206, no 
qual, ao mesmo tempo em que declarou oficializadas as serventias 
(art. 206, "caput"), determinou a elaboração de normas gerais a serem 
observadas na concretização da medida (artigo 206, § 19), 

Por outro lado, o autor da Emenda Constitucional ressalvou "a 
situação dos atuais titulares vitalícios ou nomeados em caráter efeti
vo" (artigo 206, "caput", parte final). Além disso, até a entrada 
em vjgor daquelas normas gerais, vedou "qualquer nomeação em cará
ter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos" 
(artigo 206, § 2'1) e determinou continuem os funcionários de tais ser
ventias, enquanto não fixados os vencimentos pelos Estados e pelo 
Distrito Federal, "a perceber as custas e emolumentos estabelecidos 
nos respectivos regimentos" (artigo 206, § 3'1). 

Até agora inexiste a lei complementar mencionada no artigo 206, 
§ 1'1, do diploma constitucional. 

Consequentemente, ainda não ocorreu a oficialização prevista 
(artigo 206, "caput"), mas estão vedadas as nomeações, em caráter 
efetivo, para as serventias não oficializadas (artigo 206, § 29), 

3. No caso de Mirandópolis, Comarca de 1~ entrância, três são 
as serventias pelas quais se distribuem os serviços cartorários referi
dos no artigo 100, "caput", da Resolução n'! 1. 

Dessa, uma se encontra vaga: é a do 19 Cartório de Notas e Ofício 
de Justiça (cf. fls. 10/16). 
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Publique-se. 

(D.O.J., de 
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Os titulares das remanescentes são os que pretendem a implan o Decreto-~iII 
tação da distribuição de serviços prevista naquele dispositivo da Reso estabelece que 
lução, a proceder-se por acordo dos interessados, nos termos do art. 88 admissão (arts. 
da Resolução n" 2, deste Egrégio Tribunal. 

É certo que
A pretensão deixou de ser acolhida sob o fundamento de que seria ção" também em 

necessária a nomeação da segunda interessada para o 1Q Cartório de davia, a menção
Notas e Ofício de Justiça, o que é vedado peJo artigo 206, § 2<;>, da pressuposto da 
Constituição. vido ou removido•• 

4. Assim não parece, todavia. 
O que a norma constitucional proibe é a nomeação, em caráter 

efetivo. para serventia não oficializada, até a entrada em vigor da lei 
complementar específica, prevista no parágrafo 19 daquele artigo. 

Leis específicas do funcionalismo público distinguem a nomeação 
- forma originária de provimento de cargo público da remoção, 
que é forma derivada. Assim, os Estatutos dos Funcionários Públicos 
- Civis da União (arts. 11. inc. I e 56) e do Estado de São Paulo 
(arts. 11, inc. I e 43). Entre nós, a Lei Complementar Est. nQ 180, 
de 1978, faz a nítida distinção entre a nomeação, como forma de pro
vimento de cargo público (art. 18, inc. I), e a rem~, como instituto 
básico de mobilidade funcional (art. 53, inc. IV). 

Do mesmo modo, a doutrina, haja vista Hely Lopes Meirelles 
"Direito Administrativo Brasileiro", págs. 393/4, Ed. Rev. dos Tribs., 

Registro de Imuv.7' ed., 1979, e José Cretella Júnior - "Direito Administrativo do 
Brasil - Regime Jurídico do Funcionário Público", págs. 222,3, Ed. 
Rev. dos Tribs., 1958. 

Na hipótese dos autos, não se cuida de "nomeação". Ambos os 
interessados são titulares vitalícios de ofícios de justiça, por força do 
artigo 187 da Constituição de 1946 e do artigo 194 da Constituição 
vigente. 

Em São Paulo, o Código Judiciário (Decreto-Lei Complementar 
Est. n9 3, de 27 de agosto de 1969) contém, dentre outras regras 
pertinentes, as de que: 

a) "Nenhum provimento de cargo de escrivão será feito, senão 
na classe inicial da carreira" (art. 221, "caput"); 

b) uOpera-se o provimento, no cargo inicial, não havendo pedi
dos de remoção, mediante concurso de provas e de títulos ... (artigo 
221, § 19 ); 

c) "A remoção ou promoção será processada por concurso de 
títulos entre serventuários que tenham, pelo menos, 3 (três) anos de 
efetivo exercício em serventia, respectivamente, da mesma ou de classe 
inferior" (artigo 222). 
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o Decreto-Iei Est. n~ 159, de 28 de outubro de 1969, por sua vez, 
estabelece que o provimento das serventias se faz por concurso de 
admissão (arts. 5'1 e segs.) e de promoção ou remoção (arts. 26 e segs.). 

Ê certo que esse mesmo decreto-lei local usa a expressão "nomea
ção" também em hipóteses de promoção e remoção (v. art. 30). To
davia, a menção não foi feliz, porque a nomeação, ou investidura, é 
pressuposto da promoção e da remoção. Ninguém pode ser promo
vido ou removido, no serviço público, sem antes ter sido nele investido. 
A promoção e a remoção constituem formas derivadas de provimento 
de cargo público e, assim, suas espécies, sem se confundirem com a 
nomeação, outra espécie de provimento, forma originárla deste. 

n

5. Isto posto, inexiste obstáculo legal, no caso, a que se ajuste 
a distribuição dos serviços cartorários na Comarca de Mirandópolis, 
de primeira entrância (Resolução n~ 2, artigo 30), na forma e na 
oportunidade prevista no artigo 100, parágrafo único, da Resolução 
n~ 1, e nos termos do artigo 88 "caput" e parágrafos, da Resolução 

9 2, deste Egrégio Tribunal. Não haverá nenhuma nomeação a 
fazer-se. 

Assim, o atual Cartório de Registro de Imóveis e Anexos será 
simplesmente aglutinado à serventia vaga, do 1'" Cartório de Notas e 
Ofício de Justiça, o qual passará a constituir o 19 Ofício de Justiça, 
do Júri, das Execuções Criminais e de Menores, com os anexos do 
Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. O outro cartório será 
o do 29 Ofício de Justiça e Tabelionato de Notas e de Protestos, na 
conformidade dos arts. 100 da Resolução n'l 1, e 86 e 87 da Reso
lução n9 2. 

Dou, para essa finalidade provimento ao recurso em apreço e 
homologo a implantação da nova distribuição dos serviços cartorários 
da Comarca de Mirandópolis. 

E, tendo em vista que, em razão da implantação deferida, a serven
tuária Julieta Antonieta Simioni, titular do atual Cartório de Registro 
de Imóveis e Anexos, passará a ser a Escrivã do 1~ Ofício de Justiça, 
do Júri, das Execuções Criminais e de Menores, com os anexos do 
Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, em virtude de sua 
remoção daquela, para esta serventia, determino seja o expdiente 
apresentado à Secretaria da Justiça, para os fins previstos no art. 88, 
§ 29 da Resolução n'l 2. 

Publique-se. Anote-se. Remetam-se os autos. 
São Paulo, 23 de julho de 1980. 
Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O..r.. de 30-7-80). 
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Processo CG N9 49.849/78 - São José do Rio Preto - Interes
sado: Luiz Arão Mansor, Escrivão do 2'1 Cartório de Notas e Ofício 
de Justiça. 

1. Trata-se de pedido de Escrivães de Cartórios de Notas das 
Comarcas de São José do Rio Preto, Santa Branca e Votuporanga 
(fls. 2, 46 e 47) e, igualmente, de Santos (fls. 2, do Proc. n9 31.841/78, 
em apenso), no sentido de que os autorize esta Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça a abrirem livros de escrituras com folhas soltas, para 
serem dati1ografadas. 

Justificando a solicitação, afirma, um deles, em síntese, que o 
processo de "fideicópias" em uso, na lavratura de escrituras e procura
ções, não impede - conforme verificado em trabalhos correicionais 
o desaparecimento das impressões. Enfatizam, todos eles, a existência 
de "Livros de Audiências" datilografados, e asseveram que a expe
riência realizada em algumas comarcas resultou proveitosa. 

Instado a opinar quanto à admissibilidade dessa medida, manifes
tou-se o Dr. Juiz de Direito da 2'1- Vara de Registros Públicos da Capi
tal, Corregedor Permanente dos Tabelionatos, favoravelmente à pre
tensão deduzida, entendendo, porém, deva ser deixada a autorização 
para cada cartório a critério dos respectivos Juízes Corregedores Per
manentes (fls. 4/5, do Proc. nQ 49.849/78). 

Consultado o Colégio Notarial do Brasil, o seu ilustre Presidente 
opinou a favor da adoção da providência em exame, mas acentuou que 
a modernização, por essa forma, do trabalho nos tabelionatos, "exigirá 
grande rigor e uma severa fiscalização" (fls. 9/10). 

Após a juntada das informações enviadas pela Egrégia Correge
doria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (fls. 20/33), 
voltaram-se conclusos os autos destes dois processos. 

2. Passo a examinar a matéria. 

Preliminarmente, não obstante alguns entendimentos em sentido 
contrário, é de se consignar que - com exceção do testamento e do 
protesto cambial, que são regulados pelo Código Civil e pela legislação 
cambiária - os atos notariais permanecem observando normas pra
xistas, inspiradas no "Regimento dos Tabeliães de Notas" das Orde
nações Filipinas de 1.603 (Título LXXVIII do Livro I). 

Isso porque, conforme decidido no Egrégio Tribunal de Justiça 
de São Paulo, o art. 1.807 do Código Civil só revogou as Ordenações 
na parte concernente às matérias de direito civil reguladas nesse 
Código. E como o Código Civil não disciplinou as escrituras públicas, 
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a matéria ainda continua a ser objeto de legislação pré-codificada ou 
de regulamentação administrativa (Conf. "Revista dos Tribunais", 
111/314-318 e 261/161-163). 

Esse, aliás, também tem sido o entendimento dos juristas, tabe
liães, magistrados e advogados, entre eles, João Mendes Júnior ("Di
reito Judiciário Brasileiro", pág. 195), Serpa Lopes ("Tratado de 
Registro Público", voI. IV, pág. 328), Otávio Uchoa da Veiga ("A 
Forma, as Formalidades e as Fórmulas dos Atos Notariais", in "Re
vista dos Tribunais", voI. 197/28), Antonio de Pâdua Nunes ("Da 
Escritura Pública: Formalidades Especiais" - in "Revista dos Tribu
nais", voI. 245/12-21), Alcides de Mendonça Lima ("A assinatura 
dos Notários nas escrituras públicas" in "Revista Forense", vol. 
92/290-292), Sebastião Luiz Amorim e José Celso de Mello Filho 
("Aspectos da Escritura Pública", in "Revista de Jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo", voI. 45/13-20). 

3. Assim, no exame da matéria concernente ao uso de "livros de 
folhas soltas}), registra-se inexistir ainda, no Estado de São Paulo, 
qualquer autorização administrativa, e de ordem geral, para a adoção 
desse sistema. Limitou-se a Consolidação de Normas da Corregedo
ria Geral da Justiça a estabelecer que os Cartórios de Notas, além da 
extração de fotocópias e xerocópias, poderão, ainda, fazer uso: "I - do 
"sistema fideicópia", para registro de documentos e lavraturas de pro
curações e suas cópias, e lavratura de registros de procurações e suas 
cópias, bem como, para lavratura de escrituras e suas cópias. 11 - de 
duplicadores a álcool para a extração especial, de fixidez permanente, 
com observância dos dispositivos legais" (art. 739, § 59, da Consoli
dação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. 

E, não obstante a eficácia do uso de gelatina ou "fideicópia" para 
reprodução de atos notariais constantes de livros manuscritos e previa
mente encadernados, - possibilitando autenticidade e fácil fiscaliza
ção, - tem-se verificado, por outro lado, que o sistema não é de todo 
aprovado para a real segurança e perpetuidade das cópias, que são 
documentos públicos destinados principalmente a prova de fato ou 
de direito. 

A verdade é que, por defeito de técnica ou pela precária qualidade 
do material empregado, com o decorrer do tempo as cópias extraídas 
mediante o uso do mencionado processo, tendem a se apagarem (fls. 2). 

4. Imprescindível, portanto, se torna a adoção concomitante do 
chamado "livro de folhas soltas", que permitirá a agilização dos traba
lhos notariais e a possível perpetuidade das cópias de procurações e 
escrituras públicas, através de escrituração mecânica. 
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É bem verdade que a inovação poderá parecer, a "prima facie", 
arriscada, conjecturando-se sobre a possibilidade do extravio dessas 
folhas soltas. 

Contudo, a experiência tem demonstrado que dificilmente ocorre 
tal perigo. ~ 

Tanto é assim, que a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, onde o sistema foi implantado há 20 
anos, enfatiza que o uso do livro de folhas soltas, naquele Estado, 
"logrou ampla aceitação pelas partes e os reultados são os melhores 
possíveis, tornando mais celere e mais prático o serviço notarial". E 
mais: "não se tem notícia de fatos que contrariem ou não recomen
dem a sua adoção" (fls. 20/21). 

Aliás, a nova Lei de Registros Públicos (Lei n9 6.015, de 31-12-73) 
também veio autorizar a adoção de livros com escrituração mecânica, 
em folhas soltas, objetivando a facilidade dos serviços das respectivas 
serventias (art. 39 , § 29 , da Lei cit.) , muito embora essa iniciativa 
tenha despertado criticas, "preocupadas com que a medida solapasse 
as garantias de segurança que o registro deve ter" (Conf. Walter 
Ceneviva in "Leis dos Registros Públicos" - Ed. Saraiva - 1979 
pág. 8 e 9). 

Cumpre, contudo, lembrar que, antes mesmo da nova Lei de 
Registros Públicos, os Cartórios de Registros de Imóveis· já adotavam 
o sistema de fichas para os Indicadores Real e Pessoal, agora expres
samente permitidas pelo artigo 173, parágrafo único, da Lei n? 
6.015/73, sem que, conforme verificado em inúmeras correições, hajam 
estas se extraviado. 

A propósito, é de se notar que mesmo as fichas - usadas pelos 
Cartórios de Notas para os registros de firmas (artigo 914, V, da 
C.N.C.G.J.), vem sendo regularmente conservadas, sem perda. 

5. Consequentemente, e tendo em vista as experiências mencio
nadas, conclue-se pela possibilidade do uso, nos Cartórios de Notas, 
de livros com escrituração mecânica, em folhas soltas, desde que se 
tomem determinadas cautelas, regulamentando-se convenientemente o 
sistema, inclusive estabelecendo determinadas restrições, - a exemplo 
das limitações adotadas com sucesso no Estado do Rio Grande do Sul, 
- a fim de que, excluídos eventuais riscos, sejam devidamente asse
gurados o interesse dos contratantes e a fidelidade dos atos notariais. 

Só devem, portanto, ser autorizadas ao uso desse sistema as 
serventias devidamente organizadas, cujos Tabeliães e Escreventes 
demonstrem notório zêlo e disponham de condições pessoais e mate
riais, que os capacitem inequivocamente. 
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Uma vez preenchidos esses requisitos e atendidas as demais 
exigências pertinentes à espécie, inexistirá óbice à implantação do 
sistema, que se consubstanciará, inegavelmente, em mais um impor
tante passo em favor da melhoria dos serviços notariais. 

Para esse fim, - revogadas as autorizações anteriormente expe
didas pelos Doutores Juízes Corregedores Permanentes, - determino 
que se expeça Provimento regulamentando a matéria, cuja minuta 
vai anexa. 

São Paulo, 22 de setembro de 1980. 
Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(24. 25 e 26-9-80). 

PROVIMENTO N'1 27/80 

Dispõe sobre a adoção e regulamentação do uso de 
livros {(folhas soltas" para. escrituras e proc~. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 

Considerando o que foi decidido no Processo c.a. nQ 49.849/78, 

Resolve: 

Art. I'! - Os livros dos Cartórios de Notas, discriminados no 
artigo 914, incisos I, lI, e m, da Consolidação de Normas da Correge
doria Geral da Justiça, poderão, salvante para testamentos, ser escri
turados mecanicamente, em folhas soltas. 

§ 1Q 
- Além da observância dos artigos 743 e 761, da Consoli

dação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, os instrumentos 
escriturados mecanicamente terão caracteres claros, de fácil leitura, 
em ordem cronológica, sem espaços em branco, lacunas ou abreviatu
ras, devendo repetir-se por extenso os elementos básicos expressos em 
algarismos, especialmente os referentes à data da própria escritura, 
à importância do preço, ao valor e número de prestações a que se 
refira, à taxa de juros e aos demais que pareçam indispensáveis. 

§ 29 - A escrituração mecânica far-se-á exclusivamente com fita 
de cor preta indelével, proibido o emprego de máquinas equipadas com 
fitas corretivas de polietileno. 

§ 39 - As emendas, rasuras, bon'ões, riscaduras e entrelinhas 
deverão ser expressamente ressalvadas no fim do texto e antes 
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da subscrição da escritura, com referência especial ao seu teor e 
localização. 

Art. 29 - Cada um dos livros de folhas soltas conterá os termos 
usuais, de abertura e encerramento, na primeira e na última folhas. 

§ 1'1 - No termo de abertura constarão o número e a data do 
ofício da Corregedoria Permanente, em que comunicada ao Tabelião 
a autorização para a utilização dos livros. 

§ 2" - Integrará cada livro, a final, um índice alfabético, por 
ordem de outorgantes e outorgados. 

§ 39 - Ao dar inicio ao livro destinado a testamentos, e sempre 
que inicie outro, o Tabelião fará comunicação à Corregedoria Perma
nente, para anotação, indicando o respectivo número, a data do inicio 
e o nome do outorgante da última escritura de testamento do livro 
encerrado. 

Art. 39 Os livros de folhas soltas, destinados à escrituração 
mecânica, serão de 200 (duzentas) folhas, e não mais, nem menos, 
cada qual, todas de papel pergaminho (acetinado), de cor branca e 
peso nunca inferior a 0,075 (setenta e cinco gramas) por metro 
quadrado. 

§ 19 - As folhas soltas terão 0,22 m de largura e 0,33 m de 
altura, previamente numeradas tipograficamente, e serão rubricadas a 
mão pelo Tabelião, além de chanceladas pelo Juiz Corregedor Per
manente. 

§ 2" - Cada folha, com impressão no verso e no anverso, obede
cerá às seguintes especificações: 

Quadro interno 0,14 de largura e 0,27 de altura 
Margem lateral esquerda 0,04 m 

. Margem lateral direita 0,04 m 
Margem superior 0,04 m 
Margem inferior 0,02 m 

Na margem lateral direita do anverso e na esquerda do verso, 
cada folha terá quatro linhas verticais paralelas, facultativamente 
pontilhadas. A margem superior do anverso conterá, impressas, as 
armas da República, as designações do Estado de São Paulo, do Muni
cípio, do Tabelionato, do "R.G." e do "CIC" do Tabelião, a espécie e o 
número do livro, bem como o número da folha. 

Art. 49 - O Tabelião, o Escrevente, os comparecentes, os inter
venientes e as testemunhas assinarão todas as folhas utilizadas. 
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§ 19 - A copIa, tomada em carbono novo e indelével, ou por 
meio reprográfico, deverá ser também assinada de próprio punho, por 
todos os referidos no "caput" deste artigo. 

§ 29 - A cópia, com as mesmas características do instrumento 
original, deverá reproduzir o inteiro teor do ato, inclusive nos núme
ros das folhas e do livro; conterá a menção "traslado" e será auten
ticada pelo Oficial em todas as folhas, inutilizando os espaços em 
branco. 

§ 3n 
- Fica proibida a expedição de outros traslados ou certidões 

por meio reprográfico. 

Art. 5~ - As escrituras serão numeradas sem qualquer interrup
ção, em cada livro. 

Parágrafo único - Quando a numeração das folhas de cada livro, 
no seu final, indicar a impossibilidade de concluir-se algum ato que 
nelas se inicie, o Tabelião deixará de utilizá-Ias, e as cancelará com 
a declaração "EM BRANCO", assinando em seguida e vitando que o 
ato iniciado tenha prosseguimento em outro livro. 

Art. 69 - Os livros de folhas soltas, logo que concluídos, serão 
imediatamente encadernados, facultando-se a adoção de cores diferen
tes. nas encadernações, uma para cada espécie de escrituras. 

§ 1'! - As folhas dos livros de folhas soltas ainda não encader
nados deverão conter perfurações, na margem esquerda, a fim de que 
possam ficar permanentemente guardadas em colecionadores, dos quais 
poderão ser retiradas apenas para serem datilografadas. 

§ 2~ As folhas utilizadas deverão ser guardadas em pasta pró
pria, correspondente ao livro a que pertençam, até a encadernação. 

Art. 7° - A autorização para o uso de livros de folhas soltas 
será dada pelos Juízes Corregedores Permanentes dos Tabelionatos, 
os quais farão, em seguida, comunicação à Corregedoria Geral da 
Justiça. 

§ 1" - O pedido do Tabelião será dirigido ao Juiz Corregedor 
Permanente, que se manifestará, expressamente, sobre a conveniência 
da medida, a organização e o movimento do oficio, o zêlo do titular e 
dos escreventes, e todas as demais condições, pessoais e materiais, que 
capacitem avaliar-se se o pretendente pode utilizar o sistema. O expe
diente deverá vir acompanhado do modelo a ser adotado. 

§ 2~ - Em regra, a autorização será negada aos serventuários 
dos distritos que tenham anexo de tabelionato, a menos comprovem 
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devidamente dispor de movimento idêntico ao dos tabelionatos da sede 
da comarca e preencham os requisitos do parágrafo anterior. 

§ 3'1 - A qualquer tempo, o Juiz Corregedor Permanente, ou o 
Corregedor Geral da Justiça, "ex-offício", poderão suspender, ou revo
gar a autorização concedida. 

§ 4Q - As autorizações concedidas anteriormente a este Provi
mento ficam expressamente revogadas, sem prejuízo de sua repristi
nação. 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 

São Paulo, 22 de setembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(24. 25 e 26-9-80). 
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DEGE - 2 

REMoçÃO POR IMPEDIMENTO LEGAL 

Proc. No;> 186.412/80 - Secretária da Justiça 

Interessados: Luiz Spinola de Melo e Geraldo Spinola Guimarães 

Despacho proferido no processo. 

1. Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria da Justiça, 
para pronunciamento desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, so
bre o pedido de Luiz Spinola de Melo, Escrivão vitalício do Cartório 
de Registro Civi1 das Pessoas Naturais do 2'1 Subdistrito da Comarca 
de Campinas, primo de Geraldo Spinola Guimarães, Escrivão vitalí
cio do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 39 Subdis
trito da referida comarca, a fim de que, nos termos do parágrafo 211, 

do art. 48, do Decreto-Estadual n" 159, de 28 de outubro de 1969 
(com a redação que lhe foi dada pelo Dec.-lei Est. n" 206 - de 25 de 
março de 1970), "seja removido para o cargo de Escrivão do Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do distrito da sede da Comarca 
de Osasco, vago com o falecimento de sua escrivã titular." 

li'undamentando a pretensão, informa o requerente ter assumido 
seu cargo em 17-1-1961, enquanto seu primo foi promovido para o 
cargo de Campinas em 3-2-1966. Aduz, contudo, que este último veio 
"desistir expressamente, presente e futuramente, de todo e qualquer 
direito que lhe assiste o artigo 48" (textual), possibilitando, assim, 
seu pedido de remoção (fls. 2/5 e 16/19). 

Após as informações sobre a vida funcional dos interessados e a 
situação das serventias, juntaram-se precedentes (fls. 22/76v). 

2. Passo a examinar a espécie. 

Incontroverso que os Escrivães vitalícios dos Cartórios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais dos 29 e 3'1 Subdistritos da Comarca de 
Campinas, Luiz Spinola de Melo e Geraldo Spinola Guimarães, são 
parentes consanguíneos (fls. 6/11) e foram nomeados, respectivamente, 
para os cargos, em 17-1-1961 (fls. 14) e em 29-1-1966 (fls. 15). 

Com o advento do Decreto-lei Estadual n'l 159, de 28 de outubro 
de 1969, os referidos Escrivães, em face desse parentesco, ficaram 
impedidos de continuar servindo "conjuntamente no mesmo Juízo, por 
motivo de suspeição" (art. 48, VII, do Decreto-lei nl) 159/69, obser
vada a redação dada pelo Decreto-lei n9 206/70). . 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS  45DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



havendo motivo 
dores Permanente 
da Justiça, por 
manente outro 
lugar do indicado' 

maneira e nas 
público" . Seu 
samente, "na 
Público tem que 
mais casuística 
pelo menos a 
Lopes Meirelles, 
Tribunais", 7~ 

Dê-se clenClq 
2" e 3'l< Varas 
Organização 

Extraiam-se 
gia Corregedoria 
à Secretaria do 

Caberia, assim, de regra, determinar-se a remoção do Escrivão 
Geraldo Spinola Guimarães, "ex vi" do § 3~ do art. 48, do Decreto-lei 
n9 159/69, "para serventia vaga ou criada, de igual classe e natureza a 
seu pedido ou "ex-offício", com prioridade sobre quaisquer outros 
interessados, ainda que detentores de preferência absoluta para remo
ção ou promoção", uma vez que foi promovido para o Registro Civil 
do 3 Q Subdistrito de Campinas "antes deste decreto-lei, embora poste
rior ao Decreto nQ 123, de 10 de novembro de 1892". 

Por isso mesmo, a fim de possibilitar a remoção do requerente, 
o Escrivão do Registro Civil do 3<:> Subdistrito veio desistir de seu 
direito, conforme consta de declaração juntada aos autos (fls. 13). 

Não obstante, o impedimento deve ser resolvido em consonância 
com os precedentes desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 

Cabe observar, assim, desde logo, que a vedação mencionada no 
artigo 48 do Decreto-Iei n'! 159/69 só ocorre quando os Serventuários 
estão subordinados ao mesmo Corregedor Permanente, isto é, ao mes
mo {(Juízo", e não à mesma «Comarca~'. 

Isso porquo ao vocábulo {(Juizo" deve ser emprestado o significado 
técnico-juridico de lugar onde o órgão da Justiça tem sua sede e 
exerce sua atividade específica. 

Aliás, essa é a interpretação adotada para os casos surgidos na 
Comarca da Capital e na própria Comarca de Osasco (fls. 69), onde 
se encontram providos Serventuários parentes entre si, que estariam 
impedidos, se não servisse, em Juizos diferentes (1'l< e 2" Varas de 
Registros Públicos ou Varas Distritais) fls. 62/64. 

Consequentemente, nada impede seja o problema solucionado me
diante a simples transferência da Corregedoria Permanente de um dos 
Cartórios para outro ",Juizo" da mesma Comarca. 

E, muito embora a distribuição dos serviços de Corregedoria 
destas serventias caiba à 2" Vara Cível, em decorrência do disposto no 
art. 49, § 19 , da Resolução n'l 2/76, do Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo, cumpre observar que esta norma esteou-se nos cartórios 
estabelecidos no Código Judiciário do Estado, em que, nos artigos 47 
a 49 prevê-se a organização de 1" instância na parte respeitante à 
competência das Varas e suas atribuições, inclusive de Corregedoria 
Permanente. 

Sobreleva salientar, ainda, que o art. 48, Parágrafo Único, do 
Código Judiciário, deixa ao critério do Corregedor Geral da Justiça, 
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havendo motivo de ordem pública, alterar a indicação dos Correge
dores Permanentes, conforme expresso: "Poderá a Corregedoria Geral 
da Justiça, por motivo de interesse público, designar corregedor per
manente outro dos juízes das comarcas com mais de uma vara, em 
lugar do indicado nos itens supra (fls. 70/74). 

Mencionado dispositivo, portanto, vem ensejar o exercício do poder 
discricionário da Administração, autorizando-a a praticar o ato "pela 
maneira e nas condições que repute mais conveniente para o interesse 
público". Seu fundamento e sua justificativa são encontrados, preci
samente, "na complexidade e variedade dos problemas que o Poder 
Público tem que solucionar a cada passo e para os quais a lei, por 
mais casuística que fosse, não poderia prever todas as soluções, ou 
pelo menos a mais vantajosa para cada caso ocorrente" (Cf. Hely 
Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. "Revista dos 
Tribunais", 7'" edição atualizada, pág. 143). 

Não se pode negar, na espécie, existir evidente interesse público 
na observância dos precedentes e na uniformização dos critérios para 
a solução de semelhantes casos de impedimentos (fls. 62/64 e 69), 
mesmo porque as remoções, nessas circunstâncias, quase sempre acar
retam transtornos à vida dos serventuários e das próprias serven
tias, além de se consubstanciarem, muitas vezes, em privilégio legal 
pouco recomendável. 

Em face do exposto, determino, desde já, seja expedida a compe
tente Portaria atribuindo a Corregedoria Permanente do Cartório do 
Registro Civil do 39 Subdistrito da Comarca de Campinas, à 3'" Vara 
Cível, juntando-se cópia nestes autos. 

Declaro, também, em consequência, afastado o impedimento 
denunciado e prejudicado o pedido de remoção. 

Dê-se ciência deste despacho aos interessados, aos M. Juízes das 
2'" e 3'" Varas Cíveis da Comarca de Campinas e à Douta Comissão de 
Organização Judiciária, para os fins e providências de direito. 

Extraiam-se cópias deste processo para arquivamento nesta Egré
gia Corregedoria Geral da Justiça, e devolvam-se os autos, em seguida, 
à Secretaria do Estado dos Negócios da Justiça. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 10 de outubro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J.. de 17-10-80). 
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PROVIMENTO NQ 29/80 

Autoriza. o reconhecimento de firma em escrito de 
obri~o redigido em língua estrangeira. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

nQConsiderando o decidido no Processo CG 56.491/80, 

Resolve: 

Artigo único Fica autorizado o reconhecimento de firma em 
escrito de obrigação redigido em língua estrangeira, de procedência 
interna, uma vez adotados os caracteres comuns. 

Parágrafo único Nesse caso, além das cautelas normais, o 
Tabelião fará mencionar, no próprio termo de reconhecimento ou 
junto a ele, que o documento, para produzir efeito no Brasil e para 
valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo, e registrada 
a tradução (art. 140 do Código Civil, e art. 148, segunda parte, da 
Lei de Registros Públicos). 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de outubro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey Corregedor Geral da .Justiça 

m.O.J.. de 21-10-80). 
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PROVIMENTO N9 32/80 

Ementa - Regulamenta o registro de senten~as defini
tivas de separ~ judicial e de divórcio. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando o que se dispõe no art. 12, n'! I, do Código Civil, 
com a redação dada pelo art. 50 da Lei Federal nQ 6.515, de 26-12-1977 
(Lei do Divórcio); 

Considerando mais o disposto no art. 32 da Lei Federal nQ·6.515, 
citada; 

Considerando ainda o que se prescreve nos artigos 29, § 19 , letra 
"a", 33, § único e 97 da Lei Federal n'l 6.015, de 31-12-1973 (Lei de 
Registros Públicos); 

Considerando, outrossim, que a lei processual civil determina 
segredo de justiça em relação aos atos processuais que dizem respeito 
a casamento, à separação dos cônjuges e à conversão desta em divór
cio (Cód. Processo Civil, art. 155, nQ 11); 

Considerando finalmente, que o registro das sentenças definitivas 
de tais ações, sob a forma de inscrição, no Livro "E", do Registro 
Civil das Pessoas Naturais da comarca em que tenha sido proferida 
a sentença, além de constituir condição de sua eficácia, nos termos 
do art. 32 da Lei n9 6.515, permitirá a publicidade objetivada pela lei 
especifica, quanto aos atos relativos ao estado civil das pessoas, que 
não sejam os concernentes ao registro de nascimento, de casamento 
civil ou religioso, e de óbito, a fim de que sejam resguardados os inte
resses de terceiros, 

Resolve: 

Art. I'! - As sentenças definitivas de separação judicial e de 
divórcio serão registradas, sob a forma de inscrição, no Livro "E", 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca em que 
hajam sido proferidas, ou no Cartório do 19 subdistrito, se houver 
mais de um, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei n<? 6.015/73. 

Art. 29 - As sentenças referidas no art. 19 serão igualmente 
averbadas no livro de casamento, após a inscrição no Livro "E", fazen
do-se remissão a esse ato, quando da averbação. 
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Art. 39 - Quando requeridas por terceiros interessados, as certi
dões dos registros e averbações das separações judiciais e dos divórcios 
se limitarão à parte dispositiva da sentença. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 10 de novembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J'., de 13-11-80). 

Prot. CG N9 37.007/80 - Capital - In1.: Instituto de Previdên 
cia do Estado de São Paulo (Carteira de Previdência dos Advogados 
de São Paulo). 

Por despacho do Exmo. Senhor Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça, foi determinado que se publicasse o ofício abaixo transcrito: 

"SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

INSTITUTO DE PREVIDmCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CARTEIRA DE PREVID:eNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO 

CONSELHO 

São Paulo, em 5 de novembro de 1980 

C.A. n Q 5/80 
Exmo. Senhor Desembargador 
Corregedor Geral da Justiça: 

Vimos comunicar a Vossa Excelência que a contribuição devida 
pela juntada de Mandato Judicial (Código 304 Guia de Recolhi
mento de Custas e Emolumentos, Mod. 9), prevista no artigo 48 da 
Lei Estadual nQ 10.394170, passará a ser de Cr$ 116,00 (cento e dezes
seis cruzeiros), por mandante, assim considerado também o casal, isto 
é, 2% do salário-mínimo efetivo vigente no Estado de São Paulo. 

Ante o exposto, solicitamos de Vossa Excelência se digne de dar 
conhecimento, aos serviços de Distribuição de 1 ~ Instância, de que a 
nova contribuição deverá vigorar a partir de 1 Q de dezembro. 

Atenciosamente, 

Raif Kurban - Presidente do Conselho 
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À Sua Excelência 

Dr. Desembargador Adriano Ma.rrey 

DD. Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo 


CAPITAL 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando o que consta do Processo CG n9 55.436, desta Egré
gia Corregedoria Geral da Justiça; 

Considerando os termos das manifestações dos ilustres Juízes do 
Egrégio 29 Tribunal de Alçada Civil e dos Doutores Juízes de Direito 

. das Varas de Acidentes do Trabalho da Capital, acerca da distribuí
ção de ações acidentãrias em Primeira Instância, e trazidas ao conhe
cimento da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça; 

Determina: 

Art. 19 - As petições iniciais, referentes a acidente do trabalho, 
serão distribuídas, registradas e encaminhadas, rigorosamente na res
pectiva ordem de protocolo ou entrada (art. 433, parágrafo único da 
Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça). 

Art. 2') - Serão distribuídas à mesma Vara especializada e com
pensadas as petições em que figurem as mesmas partes e que tenham 
sido distribuídas nos últimos dois anos. Entendendo o juízo que não 
se trata de expediente destinado a fraudar a regularidade das distri
buições, devolvê-Ias-ã, com despacho fundamentado, para imediata 
redistribuição. 

Parágrafo único - Quando houver fundada suspeita de que a 
petição apresentada visa a burlar a regularidade das distribuições, serã 
reencaminhada pelo Juiz Corregedor Permanente, que comunicará o 
fato à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 3? - Este Provimento entrarã em vigor na data de sua 
publicação. 

Publique-se. Registre. Cumpra-se. 

São Paulo, 11 de novembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J.• de 14-11-80). 
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DEGE -1 

PROVIMENTO N~ 35/80 

Ementa. - Dá. nova, reda!;ão ao Provimento n9 82/80. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando as dúvidas levantadas quanto à aplicação do Provi
mento n9 32/80, pelo qual regulamentado o registro das sentenças defi
nitivas de separação judicial e de divórcio; 

Considerando mais a conveniência de rever a matéria, de modo a 
não ocasionar embaraços ao serviço cartorário, nem perplexidade às 
partes interessadas; 

Considerando ainda os termos da Portaria n9 35/80, do M. Juízo 
da 2+ Vara de Registros Públicos de São Paulo, Corregedor Perma
nente dos cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comar
ca da Capital; e, 

Considerando, finalmente, o interesse em generalizar, para apli
cação em todas as Comarcas do Estado, as disposições apropriadas à 
realização da inscrição e da averbação das sentenças mencionadas, 

Resolve: 

Art. 1Q - O Provimento n~ 32/80 passa a vigorar com a redação 
seguinte: 

"Art. 1'1 - As sentenças definitivas de separação judicial e de 
divórcio serão registradas, sob a forma de inscrição, no Livro "E", 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca em que 
hajam sido proferidas, ou no cartório do 1 <i subdistrito, se houver mais 
de um, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei nQ 6.015/78. 

"Art. ~ - As sentenças referidas no art. 1Q serão igualmente 
averbadas nos livros de casamento e de nascimento, se for o caso, 
após a inscrição no Livro "E", fazendo-se remissão a esse ato, quando 
da averbação. 

"Art. 3<i - Os mandados para inscrição das sentenças definiti
vas de separação judicial e de divórcio serão expedidos em duas vias, 
das quais constarão o número do processo e a identificação do Ofício 
de Justiça em que tramitou; o nome completo, a idade e a profissão, 
se possível, a naturalidade e a residência das partes; a identificação 
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do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, em que lavrado o 
assento de casamento, o número deste, do livro e da folha respectiva; 
a indicação da Vara e do nome do Juiz que proferiu a sentença, bem 
como a data desta e o seu trânsito em julgado; o nome adotado pela 
mulher com a separação judicial ou o divórcio e a conclusão da sen
tença, ou seja, a respectiva parte dispositiva, a qual poderá ser substi
tuída por xerocópia. 

"Parágrafo 1? - O mandado, em duas vias, será acompanhado de 
outro mandado, este destinado à averbação da sentença junto aos 
assentos de casamento e nascimento. 

"Parágrafo 20 - Os mandados referidos serão entregues, me
diante recibo, à parte interessada, a qual os apresentará ao Oficial 
do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comar
ca em que haja sido proferida a sentença, ou ao Oficial do Cartório 
do 19 Subdistrito (na Capital, o Cartório do 1q Subdistrito-Sé).---O 
Oficial, observados os dados constantes do mandado para a inscrição, 
deverá proceder ao registro da sentença, dispensada a transcrição de 
seu inteiro teor, arquivando a 1" via daquele, em pasta classificadora 
própria. 

"Parágrafo 3Q 
- Na segunda via do mandado, e naquele desti

nado às averbações junto aos assentos de casamento e nascimento, 
o Oficial lançará certidão com todos os dados referentes à realização 
da inscrição, mencionando o livro e a folha respectiva. 

"Parágrafo 4Q 
- A segunda via do mandado para a inscrição da 

sentença será imediatamente encaminhada ao cartório da vara expe
didora, para sua juntada aos autos, mediante lançamento em livro 
protocolo, para confirmar a qualquer momento a entrega. 

"Parágrafo 59 - O mandado para as averbações junto aos assen
tos de casamento e nascimento, será restituído à parte, para o enca
minhamento necessário." 

"Art. 4" - Quando requerida por terceiros interessados, a certi
dão das inscrições e averbações se limitarão à parte dispositiva da 
sentença" . 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de dezembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 

(19, 20 e 23-12-80). 
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PROVIMENTO NQ 38/80 

Dispõe sobre pagamento da dívida, efetivação de depó
sito judicial e oferecimento de fiança bancária em execu~ 
fiscal. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e, 

Considerando a representação formulada pelo Dr. Procurador
Chefe da Procuradoria Fiscal do Estado, objeto do Processo CG 
n" 57.104/80, 

Considerando a entrada em vigor, da Lei n9 6.830, de 1980, dis
pondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, 

Considerando, finalmente, a necessidade de disciplinar, no Estado 
de São Paulo, o pagamento da divida, a efetivação do depósito judicial 
e o oferecimento de fiança bancária, em execução fiscal, 

Resolve: 

Art. 1'1 No prazo de cinco dias, a contar da citação, o deve
dor, na execução fiscal promovida pela Fazenda Estadual, pelas Fa
zendas Municipais ou pelas autarquias locais, poderã pagar a dívida, 
com os juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão da 
Divida Ativa (art. 89 da Lei nl{ 6.830, de 1980), acrescida das despe
sas processuais previstas nas Tabelas l-In e 7-1, de Custas e Emolu
mentos Judiciais e Extrajudiciais do Estado (presentemente), as apro
vadas pelo Decreto Estadual n'l 14.716, de 1980) e da despesa de 
condução de Oficial de Justiça, de conformdiade com a tabela apro
vada pela Corregedoria Geral da Justiça ou pelo Juiz Corregedor 
Permanente. 

§ 19 - Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o reco
lhimento da Dívida Ativa e aprovar, inclusive, os modelos de do
cumentos de arrecadação (art. 36 da Lei n9 6.830, de 1980). 

§ 29 - O pagamento depois do prazo mencionado neste artigo 
ficará sujeito à manifestação da Fazenda Pública e ao pagamento das 
despesas processuais, incluindo as de condução do Oficial de Justiça. 

Art. 29 - Depende de conferência e visto do Oficio de Justiça 
respectivo - ou do Anexo Fiscal correspondente, sendo caso - o 
depósito a ser efetuado pelo executado, para garantia da execução 
fiscal referida no art. 19. 

§ 19 - O depósito, em dinheiro, à ordem do Juízo da execução, 
será feito na Caixa Econômica do Estado de São Paulo SIA. ou no 
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Banco do Estado de São Paulo SIA., em conta especial, com atuali
zação monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tri
butários federais (arts. 9q e 32·ll e § 1'1, da Lei n'l 6.830, de 1980). 

§ 29 - O depósito deve corresponder ao valor da dívida, juros, 
multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa (art. 
9'" da Lei n'1 6.830, de 1980). 

Art. 3<;> - A fiança bancária destinada a garantir a execução 
fiscal a que se refere o art. 19, obedecerá às condições estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional, devendo a execução ser garantida 
pelo valor da divida, juros, multa de mora e encargos indicados na 
Certidão da Dívida Ativa (art. 9'1·ll e § 59, da Lei nl;> 6.830, de 1980). 

Art. 49 - O executado poderá pagar parcela da dívida que jul
gar incontroversa, e garantir a execução pelo saldo devedor (art. 99, 

§ 69, da Lei nf! 6.830, de 1980). 
Art. 51' - O Oficial de Justiça, decorrido o prazo referido no art. 

1'1, sem que tenha ocorrido o pagamento ou uma das garantias de que 
trata o art. 99 da Lei n9 6.830, de 1980, fará recair a penhora em 
qualquer bem do executado, exceto o que a lei declare impenhorável 
(art. 10 da Lei n9 6.830, de 1980). 

Registre.se. Publique.se. Cumpra-se. 
São Paulo, 29 de dezembro de 1980. 
Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(30. 31-12-80 e 1-1-81). 

Processo CG N9 57.105/80 - Capital - Int.: Procuradoria Geral 
do Estado (Procuradoria Fiscal). 

Solicita o Dr. Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal do Esta
do seja baixado Provimento destinado a uniformizar o procedimento 
de citação pelo Correio, nas Comarcas do Interior, à semelhança do 
que ocorre na Capital do Estado, no que respeita às execuções fiscais, 

nQde acordo com a Lei Federal 6.830, de 1980. Acolhendo a repre
sentação, baixo Provimento, nesta data, fundado nas próprias suges
tões constantes de fls. 2/3, e determino que sua publicação, pelo "Diá
rio da Justiça", se proceda em três edições sucessivas. 

Oficie.se e publique-se. 
A seguir, arquivem-se os autos. 
São Paulo, 29 de dezembro de 1980. 
Desembargador Adl'Ía.no Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
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PROVIMENTO N9 39/80 

Dispõe sobre a expedição de correspondência e controle 
da devolução de avisos de recepção, nas cl~ pelo cor
reio, em execugOOs fiscais promovidas pela Fa:renda do 
Estado, no Interior. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a representação do Dr. Procurador-Chefe da Pro
nqcuradoria Fiscal do Estado, objeto do Processo CG 57.105/80, 

Considerando a necessidade de estabelecer uma orientação de 
caráter geral, em todas as Comarcas do Interior, no que se refere à 
expedição de correspondência e à devolução de comprovantes de seu 
recebimento pelos destinatários, nas citações pelo correio, em exe
cuções fiscais movidas pela Fazenda do Estado, a exemplo do que 
tem sido feito na Capital, 

.Resolve: 

Artigo único - Nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda 
do Estado, nas Comarcas do Interior, nos casos de citação pelo COf
reio, a ordem judicial será entregue à Procuradoria do Estado, a 
quem caberá postar, às suas expensas, a correspondência, e controlar 
a devolução dos avisos de recepção. 

§ 1ç - Para a retirada da ordem judicial, dos cartórios, a Pro
curadoria do Estado poderá designar, em cada Comarca, funcionário 
de seu quadro ou, na falta, da Coletoria Estadual. 

§ 29 - A ordem judicial, devidamente formalizada pelo Oficio 
de Justiça respectivo, estará à disposição do Procurador do Estado, 
ou do funcionário designado na forma do parágrofo anterior, no prazo 
máximo de trinta dias a contar do despacho do Juiz. 

§ 39 - Os envelopes e avisos de recepção da correspondência 
postada fornecidos pela Procuradoria do Estado, conforme modelos 
aprovados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, deverão 
conter o brazão do Estado de São Paulo, a expressão PODER JUDI
CIARIO e a menção do Jutzo correspondente. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 29 de dezembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J.. de 30-12-80). 
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DEGE - 1 

RECOMENDAÇÃO 

A Corregedoria Geral da Justiça, atendendo a solicitação do Egré
gio Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de 
São Paulo, 

Recomenda 

aos Cartórios Judiciais inclusive os das Varas Distritais, a fim 
de que, a exemplo dos artigos 242, § 3Q, 238 e 239, Parágrafo único, 
inciso II, do Código de Processo Civil, e no caso de não serem apli
cáveis os artigos 236 e 237, incisos I e II, do mesmo estatuto proces
sual, as intimações dos senhores advogados, por mandado, sejam 
acompanhadas de uma cópia para ser entregue a eles por ocasião da 
diligência. 

(29. 30 e 31-1-81). 

PROVIMENTO NQ 3/81 

Dá. nova red~ ao artigo 905, da Consolidação de 
Normas da Corregedoria Geral da Justira, permitindo aos 
Ofícios de Justi~ Criminal fazer os Registros Relativos às 
fian~as Cl'iminaiS, ao rol dos culpados, às averbações do 
uSursis", e às comunicações ao Departamento de Investi
gações em um único livro, em folhas soltas, e dispõe sobre 
sua implan~ão. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições, 

Considerando ser grande o acúmulo de serviços em todos os 
Ofícios de Justiça Criminal, e que tal situação é crescente e tende 
a se agravar, havendo necessidade premente de providências que per
mitam melhor organização dos Cartórios Judiciais e mais racional 
distribuição dos trabalhos, com aproveitamento coerente dos fun
cionários. 

Considerando que o excessivo número de livros existentes, todos 
de difícil manuseio, tanto na escrituração quanto nas buscas, com a 
agravante de ociosa repetição de dados já constantes de outros regis
tros, contribui sensivelmente para esse estado de coisas; 

Considerando que o tal sistema de preenchimento de certos livros 
não atende aos objetivos de segurança, apresentação, correção nos 
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registros e procura rápida e eficiente, prejudicando, inclusive, o bom 
atendimento dos pedidos de certidão, visto que o registro dos atos 
processuais é feito separadamente, e, por isso diluído em diversos 
livros; 

Considerando, finalmente, competir à Egrégia Corregedoria Geral 
da Justiça a melhor organização dos serviços dos Cartórios, 

Determina: 

Art. 1Q O artigo 905 da Consolidação das Normas da Corre
gedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Além dos livros gerais aludidos nesta Consolidação, 
os ofícios terão que possuir os seguintes:" 

I - FIANÇAS CRIMINAIS, com índice; 

11 - PROTOCOLO DE AUDIÊNCIAS CRIMINAIS; 

III - REGISTRO DE SENTENÇAS CRIMINAIS, 
com índice; 

IV - ROL DOS CULPADOS, com índice; 

V - REGISTRO DE AVERBAÇOES DO "SUR
SIS", com índice; 

VI - REGISTRO DE COMUNICAÇOES AO DE
PARTAMENTO DE INVESTIGAÇOES. 

"Parágrafo único - Os registros relativos às FIAN
ÇAS CRIMINAIS, ao ROL DOS CULPADOS, às AVER
BAÇOES DO "SURSIS", e às COMUNICAÇOES AO DE
PARTAMENTO DE INVESTIGAçoES deverão ser feitos 
englobadamente em um único livro, em folhas soltas e mo
delo padronizado pela Corregedoria Geral da Justiça." 

Art. 2'! O livro referido no parágrafo único será constituído 
de folhas soltas, através de fichas, conforme o modelo anexo, nume
radas cronologicamente e rubricadas previamente pelo juiz, servindo 
uma para cada indiciado ou réu; 

Parágrafo único - O número da ficha deverá constar da coluna 
"observações" do livro Registro Geral de Feitos. 

Art. 3'! As fichas serão preenchidas à máquina, protegidas 
por capas plásticas e, após dobradas, mantidas em arquivo próprio, 
em ordem alfabética, tomando-se como referência o prenome do indi
ciado ou réu. 
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Art. 49 - O preenchimento da ficha será feito em duas fases, 
iniciando-se em seguida ao recebimento do inquérito policial pelo Car
tório, e sendo concluído quando do trânsito em julgado da sentença, 
salvo quanto aos atos processuais relativos à concessão de liberdade 
provisória, revogação do "sursis" e fatos ocorridos após a decisão de 
Primeira Instância. 

~ 10 - Na primeira fase deverá ser preenchido o campo 1, cor
respondente à qualificação do réu, arquivando-se a ficha no lugar que 
lhe couber; e, na segunda fase, os demais campos; 

§ 2'.' Quando for determinado o arquivamento do inquérito 
policial pela autoridade judiciária, deverá o fato ser registrado na 
ficha, mediante carimbo aposto transversalmente no campo 2 da ficha 
(dados processuais), com as expressões "arquivado em .. de 
de 19 ..."; 

§ 3Q 
- A concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, 

ressalvadas as hipóteses em que a lei processual penal não exija con
dições a serem cumpridas pelo réu, será certificada no verso da ficha. 

Art. 5'! - A ficha terá as seguintes dimensões: 220 milímetros 
de largura, por 330 milímetros de altura. Será impressa em 5 (cinco) 
vias, em papel sulfite, 24 kg, a primeira, e 16 kg as demais, com 11 

destinação seguinte: 

1~ via (branca): representará os livros previstos nos incisos 
I, IV, V e VI do art. 905, da Consolidação de Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça; 

2~ via (verde): Carta de Guia (Execuções Criminais); 

3~ via (azul) via de segurança do Cartório; 

4~ via (amarela): Recibo da Carta de Guia (juntada aos 
autos) ; 

5~ via (branca): Processamento de Dados (somente na Co
marca da Capital); 

§ 1 ~ As vias que servirão como Carta de Guia deverão conter 
esse título logo acima do campo destinado à qualificação do réu; 

~ 2() A via destinada ao processamento de dados será reme
tida até o dia 10 do mês subsequente, à Corregedoria Geral da Jus
tiça, no 22'.' andar do Fórum João Mendes Junior, sala 2.200. 

~ 39 - Nas Comarcas do Interior, essa via poderá ser suprimida. 
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Art. 69 - Determinado o arquivamento do processo e sua remes
sa ao Arquivo Central, com ele seguirá cópia xerográfica da primeira 
via da ficha. 

Art. 79 - Os livros mencionados no Parágrafo único do art. 905, 
da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com 
a redação dada no art. 19 deste Provimento, e atualmente em uso nos 
Ofícios de Justiça Criminal, deverão ser encerrados. 

Art. 8" - Este Provimento entrará em vigor no dia 2 de feve
reiro de 1981. 

Publique-se, inclusive o modelo anexo, registre-se. 

São Paulo, 23 de janeiro de 1981. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N9 09/81 

Acresce o subitem 1.1 ao item do Capítulo XVIII 
das Normas Gerais de Serviço da Corregedoria Geral da 
Ju'ttiça,. 

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

Considerando os termos do § 49 do artigo 71 do Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n9 4.215, de 27-4-63) - inse
rido pela Lei nQ 6.884, de 9-12-80; 

Considerando a solicitação contida no ofício da Egrégia Presi
dência da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, 
objeto do Processo C.G. nQ 57.825, 

Resolve: 

Artigo único - Ao item 1 do CapítulO XVIII (do Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas) das Normas Gerais de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça - aprovadas pelo Provimento nQ 5/81 - fica acres
cido o seguinte subitem: 

"1.1 - Os atos constitutivos e os estatutos das socie
dades civis só serão admitidos a registro e arquivamento 
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quando visados por advogados (art. 71, § 4<1, da Lei nQ 4.215, 
de 1963, na redação da Lei n? 6.884, de 1980)". 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 25 de março de 1981. 

Desembargador Bnmo Affonso de André - Coregedor Geral da 
Justiça 

(D.O.J., de 31-3-81). 

COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça, atendendo solicitação do Senhor 
Delegado de Polícia Titular do Instituto de Criminalística, do Depar
tamento Estadual de Polícia Científica, faz saber aos Senhores Ser
ventuários dos Cartórios Extrajudiciais, que toda vez que se fizer 
necessária a realização de prova pericial em livros e documentos arqui
vados em suas serventias, franqueiem àquela Delegacia especializada 
ou a qualquer outra unidade policial, desde que solicitado por ofício, 
diretamente ao Senhor Serventuário, por autoridade policial respon
sável, de cujo ofício deverá constar a indicação de perito ou peritos 
criminais, que deverão identificar-se ao Serventuário. Outrossim, a 
autoridade policial ao mesmo tempo em que oficiar ao Serventuário 
requisitando exames periciais ou xerox de atos ou peças arquivadas 
no cartório, deverá oficiar ao MM. Juiz de Direito Corregedor-Per
manente, que determinará providências, no caso de envolvimento de 
qualquer funcionário da serventia. 

(18, 19 e 20-8-81). 
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LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS ou 

igualDECRETO N9 84.685 - DE 6 DE MAIO DE 1980 

Regulamenta a Lei n9 6.746, de 10 de dezembro de 

1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
 considera-se imóv. 
Rural-ITR e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 
o art. 81, item m, da Constituição, 

Decreta: 

Art. 19 - Para cálculo do Imposto sobre a Propriedade Terri 
torial Rural aplicar-se-á, sobre o valor da terra nua, constante da 
declaração para cadastro e não impugnado pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária-INCRA, ou resultante de avaliação 
feita pelo mesmo órgão, a alíquota correspondente ao número de 
módulos fiscais do imóvel, de acordo com a tabela adiante: 

Número de M6dulos Fiseais Alfquota. 

Até 2 •.••••........•.....................•.. 0,2% 

Acima de 2 até 3 ..................... . 0,3% 

Acima de 3 até 4 ..................... . 0,4% 

Acima de 4 até 5 ............•..••.••.. 0,5% 

Acima de 5 até 6 ................•..... 0,6% 

Acima de 6, até 7 ..................... . 0,7% 

Acima de 7 até 8 .................... .. 0,8% 

Acima de 8 até 9 ..................... . 0,9% 

Acima de 9 até 10 ........•.•..•.••••... 1,0% 

Acima de 10 até 15 ..................... . 1,2% 

Acima de 15 até 20 .................•.... 1,4% 

Acima de 20 até 25 ..............•...•.•• 1,6% 

Acima de 25 até 30 ...............••.•... 1,8% 

Acima de 30 até 35 ...........•....•...•. 2,0% 

Acima de 35 até 40 ..............•.•..•.. 2,2% 

Acima de 40 até 50 ..•.............••.•.. 2,4% 

Acima de 50 até 60 .................••... 2,6% 

Acima de 60 até 70 ..••................•. 2,8% 

Acima de 70 até 80 ..•................... 3,0% 

Acima de 80 até 9Q •••••••.•••••••••••••• 3,2% 

Acima de 90 até 100 ..................... . 3,4% 

Acima de 100 .............................. . 3,5% 
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Art. 29 - O imposto não incidirá: 

a) sobre glebas rurais de área não excedente a vinte e cinco 
hectares, quando as cultive, só ou com sua família, o proprietário 
que não possua outro imóvel (art. 21, § 69, da Constituição Federal), 
ou 

b) sobre o imóvel rural, ou conjunto de imóveis rurais, de área 
igual ou inferior a um módulo fiscal, desde que o contribuinte o 
cultive só ou com sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros . 

§ 19 - Para efeito da não incidência de que trata este artigo, 
considera-se imóvel cultivado aquele que tenha grau de utilização da 
terra igual ou superior a 30% (trinta por cento), calculada a percen
tagem sobre a relação entre a área efetivamente utilizada e a área 
aproveitável total do imóvel rural. 

§ 29 - Entende-se por ajuda eventual de terceiros o trabalho, 
remunerado ou não, de natureza eventual ou temporária, realizado 
nas épocas de maiores serviços. 

§ 39 Para efeito de aplicação do disposto na alínea ub" deste 
artigo, quando se tratar de mais de um imóvel, somar-se-ão as frações 
de módulo fiscal de cada imóvel rural. 

Art. 3'1 - A não incidência do imposto de que trata o art. 29 

ocorrerá de ofício, com base nas informações constantes da declara
ção prestada pelo contribuinte e cessará quando verificada pelo INCRA 
a falsidade dessas informações. 

Art. 4') - O módulo fiscal de cada Município, expresso em hecta
res, será fixado pelo INCRA, através de Instrução Especial, levan
do-se em conta os seguintes fatores: 

a) 	 o tipo de exploração predominante no MunicípiO: 

I - hortifrutigranjeira; 
II - cultura permanente; 

lU - cultura temporária; 
IV - pecuária; 
V - florestal; 

b) 	 a renda obtida no tipo de exploração predominante; 

c) 	 outras explorações existentes no Município que, embora não 
predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da 
área utilizada; 
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d) 	 o conceito de "propriedade familiar", constante do art. 4<:>, 
item. II, da Lei n" 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

§ 19 - Na determinação do módulo fiscal de cada Município, o 
INCRA aplicará metodologia, aprovada pelo Ministro da Agricultura, 
que considere os fatores estabelecidos neste artigo, utilizando-se dos 
dados constantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural. 

§ 29 - O módulo fiscal fixado na forma deste artigo, será revis
to sempre que ocorrerem mudanças na estrutura produtiva, utilizan
do-se os dados atualizados do Sistema Nacional de Cadastro Rural. 

Art. 5~ - O número de módulos fiscais de cada imóvel rural será 
obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo fiscal do 
Município. 

Parágrafo único - No caso de imóvel rural situado em mais de 
um Município, o número de módulos fiscais será calculado com base 
no módulo fiscal estabelecido para o Município onde estiver cadastra
do o imóvel, segundo critérios baseados para o cadastramento. 

Art. 69 Para os efeitos deste Decreto, constitui área aprovei
tável do imóvel rural a que for passível de exploração agrícola, pecuá
ria ou florestal, não se considerando aproveitável: 

a) a área ocupada por benfeitoria; 

b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação 
permanente, ou reflorestada com essências nativas; 

c) a área comprovadamente imprestável para qualquer explo
ração agrícola, pecuária ou florestal. 

§ 1Q Consideram-se benfeitorias as casas de moradia, galpões, 
banheiros para gado, valas, silos, currais, açudes, estradas de acesso 
e quaisquer edificações para instalações do beneficiamento, industria
lização, educação ou lazer. 

§ 29 - Considera-se de preservação permanente, a área ocupada 
por floresta ou mata e demais formas de vegetação natural, sem qual
quer destinação comercial, tais como caatinga, banhado, pantanal, 
cerrado ou outras, desde que obedecido o previsto nos artigos 29 e 39 

da Lei n9 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal). 

§ 3" - Consideram-se imprestáveis ou inaproveitáveis para qual
quer exploração agrícola, pecuária ou florestal, as seguintes áreas: 

a) 	 a área efetivamente utilizada com exploração mineral, desde 
que o contribuinte possua a planta de localização, respectivo 
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registro do Departamento Nacional de Produção Mineral, o 
ato de concessão de lavra e, quando a lavra não for de super
fície, a justificativa de que a mencionada utilização impede 
a exploração com finalidade agrícola, pecuária ou florestal; 

b) 	 as áreas impróprias à lavoura, à implantação de pastagens 
artificiais, as que não sirvam de pastos nativos e nem à ex
tração vegetal ou florestal, sem potencial agrícola e que são 
as áreas áridas, acidentadas, declivosas, pedregosas, enchar
cadas ou erodidas, em nível que inviabilize a sua exploração. 

Art. 79 - O valor da terra nua considerado para o cálculo do 
imposto será a diferença entre o valor venal do imóvel, inclusive das 
respectivas benfeitorias, e o valor dos bens incorporados ao imóvel, 
declarado pelo contribuinte e não impugnado pelo INeRA, ou resul
tante de avaliação feita pelo INCRA. 

§ 1Q - O valor dos bens incorporados ao imóvel, para os efeitos 
deste artigo, inclui: 

I - o das construções, instalações e melhoramentos; 

II - o das culturas permanentes; 

IH - o das árvores de florestas naturais; 

IV o das árvores de florestas plantadas; 

V- o das pastagens cultivadas ou melhoradas. 

§ 29 - O valor da terra nua referido neste artigo será impugna
do pelo INCRA quando inferior a um valor mínimo por hectare, a 
ser fixado pelo INCRA através de Instrução Especial. 

§ 3Q 
- A fixação do valor mínimo da terra nua, por hectare, a 

que se refere o parágrafo anterior, terá como base levantamento 
periÓdico de preços venais do hectare de terra nua, para os diversos 
tipos de terras existentes no Município. 

§ 4Q 
- O valor da terra nua, declarado pelo contribuinte e não 

impugnado pelo INCRA, será corrigido anualmente por um coeficiente 
de atualização, estabelecido pelo INCRA para cada Unidade da Fe
deração, através de Instrução Especial, com base na variação percen
tual do preço da terra, verificada entre os dois exercícios anteriores 
ao de lançamento do imposto. 

§ 5v - O coeficiente, a que se refere o parágrafo anterior, pode
rá ser utilizado para a atualização do valor mínimo previsto neste 
artigo. 
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Art. 89 - O imposto, calculado na forma do art. 1ç, poderá ser b) 

objeto de redução de até 90% (noventa por cento), a título de estí
mulo fiscal, observado quanto segue: 

a) 	 redução de até 45% (quarenta e cinco por cento) do impos
to, pelo grau de utilização da terra, medido pela relação 
entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável 
total do imóvel rural, quociente esse que, multiplicado por 
0,45 (quarenta e cinco centésimos), definirá o Fator de Redu
ção pela Utilização (FRU); 

b) 	 redução de até 45% (quarenta e cinco por cento) do impos
to, pelo grau de eficiência na exploração, medido pela rela
ção entre o rendimento ou número de cabeças de animais por 
hectare, obtido para cada produto explorado, e os corres
pondentes índices de rendimentos fixados pelo INCRA, atra
vés de Instrução Especial, quociente esse que, multiplicado 
pelo FRU, referido na alínea "ali deste artigo, determinará 
o Fator de Redução pela Eficiência (FRE). 

Art. 99 - Para efeito do disposto no artigo anterior, conside
ram-se efetivamente utilizadas: 

a) 	 as áreas plantadas com produtos vegetais; 

b) 	 as áreas de campos e pastos nativos, nas condições estabele
cidas em Instrução Especial do INCRA; 

c) 	 as áreas de exploração extrativa, nas condições estabelecidas 
em Instrução Especial do INCRA; 

d) 	 as áreas de exploração de floresta nativa de acordo com plano 
de exploração aprovado pelo Instituto Brasileiro de Desenvol
vimento Florestal - IBDF e nas condições estabelecidas em 
Instrução Especial do INCRA. 

§ 19 - No caso de consórcio ou intercalação de culturas, consi
dera-se efetivamente utilizada a área total do consórcio ou intercalação. 

§ 29 - No caso de mais de um cultivo no ano, com um ou mais 
produtos, no mesmo espaço, considera-se efetivamente utilizada a maior 
área usada no ano considerado. 

Art. 10 O grau de eficiência na exploração, previsto no § 2'/ 
do art. 89, será obtido de acordo com a sistemática seguinte: 

a) 	 para os produtos vegetais divide-se a quantidade colhida de 
cada produto pelos respectivos índices de rendimento; 
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b) 	 para a exploração pecuária, divide-se o número total de cabe
ças do rebanho pelo índice de lotação, cabeça por hectare, 
fixado por zona de pecuária; 

c) 	 a soma dos resultados obtidos na forma das alíneas "a" e 
Uh" dividida pela área efetivamente utilizada, calculada con
soante o artigo anterior, e multiplicado por cem, determina 
o grau de eficiência na exploração, limitado a cem por cento. 

§ 1Q •• - Considera-se a existência de culturas em formação, quan
do a área colhida for menor que 80% (oitenta por cento) da área 
plantada com produtos de ciclo superior a 12 (doze) meses, incluindo 
o reflorestamento com essências exóticas, hipótese em que, para cál
culo do grau de eficiência na exploração, será adotado o seguinte 
critério: 

a) 	 divide-se a quantidade colhida pelo respectivo índice de ren
dimento; 

b) 	 à área calculada na forma da alínea anterior, somar-se-ão 
80% (oitenta por cento) da diferença entre a área plantada 
e a área colhida com esses produtos. 

§ 29 Para os produtos que não tenham índices de rendimento 
fixados na forma da alínea Uh" do art. 89, adotar-se-á a área utilizada 
com esses produtos, como resultado do cálculo previsto na alínea "a" 
do "caput" deste artigo. 

Art. 11 - A redução do imposto, de que tratam os artigos 89, 

99 e 10, não se aplicará ao imóvel que, na data do lançamento, não 
esteja com o imposto de exercícios anteriores devidamente quitado, 
ressalvadas as hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário 
Nacional. 

Art. 12 - Para gozar dos estímulos fiscais concedidos por este 
Decreto, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a área utili
zada e respectiva produção, quando o imóvel rural, ou parte dele, 
estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria. 

Parágrafo único Para efeito de constatação da veracidade das 
informações prestadas pelo contribuinte, o INCRA poderá levar em 
consideração as informações constantes das declarações prestadas pelos 
arrendatários ou parceiros, sem prejuízo de ação fiscalizadora. 

Art. 13 - Nos casos de intempérie ou calamidade de que resulte 
frustração de safras ou destruição de pastos, o Ministro da Agricul
tura poderá determinar que o percentual de redução referido no art. 
89 seja: 
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a) 	 calculado com base em dados do ano anterior ao da ocorrên~ 
cia; ou 

b) 	 fixado genericamente para todos os imóveis que comprova~ 
damente estejam situados na área de ocorrência da intem
périe ou calamidade. 

Parágrafo único - Nos casos de estado de calamidade públicat 

decretado pelo Poder Público Federal ou Estadual, a redução de que 
trata o art. 89 poderá ser de 90% (noventa por cento), desde que o 
imóvel tenha sido efetivamente atingido pelas causas determinantes 
daquela situação. 

Art. 14 - Para os imóveis rurais que apresentarem grau de utili~ 
zação da terra, calculado na forma da alínea "a" do art. 89 , inferior 
aos limites fixados no art. 16, a alíquota a ser aplicada será multi~ 
plicada pelos seguintes coeficientes de progressividade: 

a) 	 no primeiro ano em que o fato ocorrer: 2 (dois); 

b) 	 no segundo ano, consecutivo: 3 (três); 

c) 	 no terceiro ano e seguintes, consecutivos: 4 (quatro). 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se inclusive ao 
exercício de 1980. 

Art. 15 - Em qualquer hipótese, a aplicação do previsto no art. 
14 não resultará em alíquotas inferiores a: 

a) 	 no primeiro ano: 2% (dois por cento); 

b) 	 no segundo ano: 3% (três por cento); 

c) 	 no terceiro ano e seguintes: 49'Ó (quatro por cento). 

Art. 16 - Os limites referidos no art. 14 são fixados gegundo a 
área do módulo fiscal do Município de localização do imóvel rural, da 
seguinte forma: 

Grau de 

A.rea do Módulo F1scal UUllzação 


da Terra 


Até 25 (vinte e cinco) hectares "....................... 30% 

Acima de 25 (vinte e cinco), até 50 (cinquenta) hectares 25% 

Acima. de 50 (cinquenta), até 80 (oitenta) hectares ..... 18% 

Acima de 80 (oitenta.) hectares ........................ , 10% 


Art. 17 - A aplicação do disposto nos artigos 14, 15 e 16, ressal
vada a hipótese prevista no artigo 18, independe de alienação ou de 
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transferência a qualquer título, inclusive por sucessão "causa mortis", 
do imóvel rural ou parte dele. 

Art. 18 - Nos casos de projetos agropecuários, o contribuinte 
poderá pleitear a suspensão, pelo prazo de até 3 (três) anos, da apli
cação do previsto no artigo 14, desde que assuma, perante o INCRA, 
o compromisso de desenvolver exploração do imóvel rural no grau 
mínimo estabelecido no art. 16. 

§ 19 - O requerimento do contribuinte deverá, sumariamente, de
monstrar o tipo de exploração a ser desenvolvida no imóvel, os inves
timentos a serem realizados, a fonte de recursos, bem como a área a 
ser explorada, e será considerado deferido se, dentro de 90 (noventa) 
dias, contados do seu recebimento pelo INCRA, não for por ele 
apreciado. 

§ 29 - O requerimento mencionado no § 1Q será acompanhado 
de documento comprobatório de aprovação de projeto por órgão gover
namental de desenvolvimento ou do compromisso referido no "caput" 
deste artigo. 

§ 3~ O prazo de suspensão requerido pelo contribuinte não 
será prorrogado, em hipótese alguma, mesmo nos casos em que a 
liberação de recursos apontados no requerimento não tenha ocorrido 
na forma e prazos previstos. 

§ 49 - A suspensão de que trata este artigo deverá ser requeri
da até o dia 31 de março de cada ano e terá efeito a partir do exer
cício seguinte ao da protocolização do requerimento no INCRA. 

§ 59 - Excepcionalmente, no ano de 1980, a suspensão poderá 
ser requerida até 120 dias após a data de publicação deste decreto. 

§ 6'1 -- O contribuínte ficará sujeito ao pagamento em dobro, 
através de lançamento retroativo e complementar, dos tributos devi
dos, acrescidos das cominações legais, e das despesas com as verifica
ções necessárias, se o grau de utilização da terra permanecer inferior 
aos limites estabelecidos no art. 16, após o decursos do prazo de 
suspensão. 

Art. 19 Para gozar dos estímulos fiscais previstos no art. 8Q
, 

os contribuintes, que se enquadrem nas condições estabelecidas em 
Instrução Especial do INCRA, estarão obrigados a prestar declaração 
anual para cadastro. 

§ 1" - Independentemente do disposto neste artigo, estão obriga
dos a prestar declaração anual os contribuintes que sejam pessoas 
jurídicas, mesmo que arrendatários de imóvel rural, qualquer que 
seja a sua dimensão. 
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§ 29 - Aos contribuintes não obrigados a prestar declaração 
anual, fica facultada a apresentação de declaração, para gozo dos 
beneficios previstos neste decreto. 

§ 3'1 - Se os contribuintes não obrigados a prestar declaração 
anual não utilizarem a faculdade prevista no parágrafo anterior, o 
INCRA efetuará o lançamento dos tributos com os dados de que 
dispuser. 

Art. 20 - A Taxa de Serviços Cadastrais prevista no art. 5<.> do 
Decreto-lei n~ 57, de 18 de novembro de 1966, não incidirá sobre 
imóveis rurais abrangidos pelo § 6<1 do artigo 21, da Constituição 
Federal, e sobre aqueles não sujeitos à incidência do Imposto por 
força do § 1Q do art. 50, da Lei nQ 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
com a nova redação dada pelo art. 1<.> da Lei no) 6.746, de 10 de 
dezembro de 1979, salvo nos casos de expressos pedidos de atuali
zação cadastral. 

Art. 21 - A contribuição de que trata o art. 5Q do Decreto-Iei 
nQ 1.146, de 31 de dezembro de 1970, será calculada na base de 1 % 
(um por cento) do Valor de Referência Regional, vigente em 19 de 
janeiro de cada ano, multiplicado por doze, para cada módulo fiscal 
atribuído ao imóvel rural de acordo com o art. 5" deste decreto. 

Parágrafo único - A contribuição referida neste artigo não inci
dirá: 

a) 	 sobre imóveis rurais abrangidos por imunidade constitucional 
ou não sujeitos ao Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural na forma deste Decreto; 

b) 	 sobre os imóveis rurais de tamanho até 3 (três) módulos 
fiscais, que apresentarem grau de utilização da terra igual 
ou superior a 30% (trinta por cento), calculado na forma 
da alínea "a" do artigo 8°; 

c) 	 sobre os imóveis rurais classificados como minifúndio ou em
presa rural, na forma do art. 22. 

Art. 22 Para efeito do disposto no art. 49 , incisos IV e V, e 
nQno art. 46, § 1'1, alínea "b", da Lei 4.504, de 30 de novembro de 

1964, considera-se: 

I - Minifúndio, ° imóvel rural com dimensão inferior a um 
módulo fiscal, calculado na forma do art. 59; 

11 Latifúndio, ° imóvel rural que: 

a) 	 exceda a seiscentas vezes ° módulo fiscal calculado na 
forma do art. 59; 
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b) 	 não excedendo o limite referido no inciso anterior e 
tendo dimensão igual ou superior a um módulo fiscal, 
seja mantido inexplorado em relação às possibilidades 
físicas, econômicas e sociais do meio, com fins espe
culativos, ou seja, deficiente ou inadequadamente ex
plorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito 
de empresa rural; 

IH - Empresa Rural, o empreendimento de pessoa física ou 
juridica, pública ou privada, que explore econômica e racio
nalmente imóvel rural, dentro das condições de cumpri
mento da função social da terra e atendidos simultanea
mente os requisitos seguintes: 

a) 	 tenha grau de utilização da terra igual ou superior a 
80% (oitenta por cento), calculado na forma da alínea 
"a" do art. 8Q; 

b) 	 tenha grau de eficiência na exploração, calculado na 
forma do art. 10, igual ou superior a 100% (cem por 
cento) ; 

c) 	 cumpra integralmente a legislação que rege as relações 
de trabalho e os contratos de uso temporário da terra. 

Art. 23 - As declarações previstas neste Decreto são apresenta
das sob inteira responsabilidade dos contribuintes e, no caso de falsi
dade, dolo ou má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro dos tributos 
derivados, além das multas decorrentes e das despesas com as verifi
cações necessárias. 

Art. 24 - O INCHA, em Instrução Especial, disporá sobre o 
procedimento administrativo para apuração dos créditos e das infra
ções à legislação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, 
das Taxas e Contribuições por ele administradas, bem como a forma
lização, revisão e cumprimento das respectivas exigências. 

Art. 25 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de maio de 1980; 1599 da Independência e 92'1 da 
República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Angelo Amaury Stábile 
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LEI N'i 6.780 - DE 12 DE MAIO DE 1980 

Acrescenta dispositivo ao art. 1.218, da Lei n9 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1 ry Acrescente-se o seguinte item VIIT ao artigo 1.218, da 
Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 
renumerando-se o atual e 

"Art. 1.218 

I-

n
nI 
IV 

V 

VI 

VIT-

os subsequentes: 


....................... . ........... . 


VIIT - Aos protestos formados a bordo (artigos 725 
a 729);" 

Art. 2ry - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

(D.O.U.. de 13-5-80l. 

LEI NQ 6.789 - DE 28 DE MAIO DE 1980 

Modifica a redação do ((caputJJ do artigo 15 da Lei n9 

6.032, de 30 de abril de 19'74 (Regimento de Custas da 
Justiça. Federal). 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
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Art. 19 - O "caput" do artigo 15 da Lei n9 6.032, de 30 de abril 
de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 15 Os autos serão remetidos ao contador: 

I - Nos processos de execução, inicialmente, para 
apuração do valor global atualizado, a fim de 
possibilitar ao executado o pagamento da quan
tia certa; 

11 - Para liquidação da responsabilidade do vencido, 
na execução, quando necessário; 

IH -	 Nas ações de despejo por falta de pagamento, se 
o interessado requerer a purgação da mora; 

IV 	 Para contagem das despesas a serem pagas pelo 
recorrente, como preparo." 

Art. 2''> - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 


Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 28 de maio de 1980; 1599 da Independência e 92" da 


República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Ibrahim Abi·Ackel 
(D.O.U.• 	 d<c 29-5-80). 

LEI NQ 6.899 DE 8 DE ABRIL DE 1981 

DeterDÚna a aplicação da correção monetária nos débi
tos oriundos de decisão judieial e dá. outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1Q A correção monetária incide sobre qualquer débito 
resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários 
advocatícios. 

~ 1'! - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a cor
reção será calculada a contar do respectivo vencimento. 

§ 2Q 
- Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuiza

mento da ação. 
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Art. 2'1 - o. Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
regulamentará a forma pela qual será efetuado o cálculo da correção 
monetária. 

Art. 39 - o. disposto nesta Lei aplica-se a todas as causas pen
dentes de julgamento. 

Art. 4'1 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 8 de abril de 1981; 1609 da Independência e 939 da 

República. 

JOÃo. FIGUEIREDO. 

Ibrahim Abi-Aekel - Ernane Galvêas - .José Flávio Péoora 
Hélio Beltrão 

LEI N" 6.900 - DE 14 DE ABRIL DE 1981 

Acrescenta. parágrafo único &O artigo 20 do Decreto-lei 
nl' 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal. 

o. Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 19 - Acrescente-se ao art. 20 do Decreto-lei n9 3.689, de 3 
de outubro de 1941 Código de Processo Penal, o seguinte parágrafo: 

"Art. 20 - ...................................... . 


Parágrafo único - Nos atestados de antecedentes que 
lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá men
cionar quaisquer anotações referentes a instauração de 
inquérito contra os requerentes, salvo no caso de existir 
condenação anterior." 

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 


Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 14 de abril de 1981; 1609 da Independência e 939 da 


República. 
Jo.Ão. FIGUEIREDO. 

Ibrahim Abi-Ackel - Hélio Beltrio 
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DECRETO-LEI N'! 1.790 - DE 9 DE JUNHO DE 1980 

AUera a. legislaçi-o do imposto de renda e introduz 
modifie.a~ões no Decrero-lei n9 1.782, de 16 de abril de 1980, 
que instituiu o empréstimo compulsório. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o artigo 55, item lI, da Constituição, 

Decreta: 

Art. 1? - Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros 
interesses, distribuídos pelas pessoas jurídicas e pelas empresas indi
viduais a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País, ficam 
SUjeitos ao desconto do imposto de renda na fonte à alíquota de: 

I - 15% (quinze por cento), quando distribuídos por compa
nhias abertas e por sociedades civis de prestação de servi
ços relativos ao exercício de profissão legalmente regula
mentada; 

11 - 25jb (vinte e cinco por cento), nos demais casos. 
Parágrafo único - O imposto de renda descontado na forma deste 

artigo será considerado antecipação do devido na declaração, assegu
rada ao contribuinte a opção pela tributação exclusiva na fonte. 

Art. 29 - Os dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros 
interesses, distribuídos pelas pessoas jurídicas e pelas empresas indi
viduais a outras pessoas jurídicas ou empresas individuais, domicilia
das no País, ficam sujeitos ao desconto de imposto de renda na fonte 
à alíquota de 15% (quinze por cento). 

§ 19 - É dispensado o desconto na fonte quando a beneficiária 
for companhia aberta, ou pessoa jurídica imune ou isenta de imposto 
de renda. 

§ 29 - O imposto descontado na fonte poderá ser compensado 
com o que a pessoa jurídica beneficiária tiver de reter na distribui
ção, a pessoas físicas ou jurídicas, de dividendos, bonificações em di
nheiro, lucros e outros interesses. 

Art. 39 - O desconto de imposto de renda na fonte estabelecido 
nos artigos anteriores não se aplica às hipóteses abaixo indicadas, que 
continuam reguladas pela legislação em vigor: 

I - lucro arbitrado; 
11 - lucro presumido; 

111 - valor das quotas, dos quinhões de capital e das ações 
novas, e demais valores decorrentes de aumento de capi
tal, quando isentos; 
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IV - rendimentos distribuídos pelas empresas de que trata o 
artigo 1Q do Decreto-Iei n" 1.382, de 26 de dezembro 
de 1974. 

Art. 4~ - O § 4~ do artigo 29 do Decreto-Iei n'! 1.641, de 7 de 
dezembro de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 4''> - Na apuração do montante tributável, o rendi· 
mento será reduzido pela aplicação do percentual de 5t:Jr 
(cinco por cento) por ano completo transcorrido entre a 
data da aquisição e a da alienação do imóvel." 

Art. 5Q São procedidas as seguintes alterações no Decreto-Iei 
n° 1.782, de 16 de abril de 1980: 

I - fica acrescentado ao artigo 2" o seguinte pará. 
grafo: 

"Parágrafo único - São excluídos dos ingressos 
a que se refere este artigo os valores corres· 
pondentes aos bens sobre os quais recaia direito 
de usufruto, uso ou habitação"; 

II ficam acrescentados ao artigo 3~ os seguintes pa
rágrafos: 

"§ 19 - Em nenhum caso, o valor do emprésti
mo poderá ultrapassar o limite máximo de 3% 
(três por cento) do valor do patrimônio líquido 
do mutuante. 

§ 29 - Para os efeitos deste Decreto-lei, presu
me-se como patrimônio líquido a diferença entre 
o valor total dos bens e dos créditos do mutuan
te e o valor total das suas dívidas, conforme 
apuração feita na declaração de bens correspon
dente ao exercício financeiro de 1980, ano-base 
de 1979, para fins de imposto de renda"; 

In - o artigo 6'" passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 6" - O empréstimo será restituído em 10 
(dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, a 
partir de julho de 1982, atualizado monetaria
mente segundo a variação das Obrigações Rea
justãveis do Tesouro Nacional e acrescido de 
juros de 3% (três por cento) ao ano. 

76 - BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 

mentares nec~ 

Art. 7') 
cação, revogados 
1.338, de 23 de 

Brasília, em 
República. 

JOÃO 

Faço saber 

seguinte Lei: 


Art. 19 - O 
modificada pela 

Art. 29 - 


cação. 


Brasília, em 

da República. 


JOÃO 

BOLETIM DA ASBOCYI 
DA JUSTIÇA DO EST1 

oi 



sas de que trata o 
te 26 de dezembro 

in" 1.641, de 7 de 
redação: 

tributável, o rendi
percentual de 5';:r 

'8.nscorrido entre a 
móvel." 

ções no Decreto-Iei 

2q o seguinte pará

tuidos dos ingressos 
os valores corres

quais recaia direito 
lo"; 

, 3'1 os seguintes pa

valor do emprésti
ite máximo de 3 % 
patrimônio líquido 

Decreto-lei, presu
:) a diferença entre 
réditos do mutuan
dividas, conforme 

de bens correspon
de 1980, ano-base 

, de renda"; 

~om a seguinte re

á restituído em 10 
is e sucessivas, a 
alizado monetaria
s Obrigações Rea
fll e acrescido de 
ao ano. 

DOS SBlRVENTUÁRIOS 
DE S.lI.O PAULO 

Parágrafo único - É facultado ao mutuante compensar, de
pois do vencimento de cada parcela, o valor desta com o 
valor de imposto por ele devido à União, nos exercícios 
financeiros de 1982 e 1983." 

Art. 69 - O Ministro da Fazenda poderá expedir normas comple
mentares necessárias à execução deste Decreto-lei. 

Art. 7'.' - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi
nQcação, revogados o § 3-1 do artigo 99 e o artigo 12, do Decreto-lei 

1.338, de 23 de julho de 1974, e as disposições em contrário. 

Brasília, em 9 de junho de 1980; 159':' da Independência e 92Q da 
República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Ernane Galvêas - Antonio Delfim Netto 
(D.O.U.. de 1Q-6-8O). 

LEI NQ 6.820 DE 16 DE SETEMBRO DE 1980 

nQDá nova redação ao artigo 923 da Lei 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 19 O artigo 923 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
modificada pela Lei nQ 5.925, de 19 de outubro de 1973, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 923 Na pendência do processo possessório, é 
defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a ação de 
reconhecimento do domínio." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor trinta dias após a sua publi
cação. 

Art.3'! Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 16 de setembro de 1980; 159<1 da Independência e 929 

da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 
lbrahim Abi-Ackel 
(D.O.U.• de 17-9-80). 
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LEI NfJ 6.848 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980 

Dispõe sobre a expedi~ de documentos pela Funda~ 
Legião Brasileira de Assistência - L.B.A. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1'1 - A Fundação Legião Brasileira de Assistência - L.B.A. 
poderá expedir os documentos de que trata o § 1Q do art. 4'1 da Lei 
nf} 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, o art. 30 da Lei nl) 6.015, de 31 

nQde dezembro de 1973, e o § 2'1 do art. 46 da mesma Lei 6.015, de 
31 de dezembro de 1973. 

Art. 2'1 Esta Lei entrará em vigor na data de publicação. 

Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 12 de novembro de 1980; 1599 da Independência e 
92" 	 da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Ibrahim Abi-Ackel 

LEI 	NQ 6.850 - DE 12 DE NOVEMBRO DE 1980 

Altera a Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
Lei dos Registros Públicos, compatibilizando-a com o vigen
te Código de Processo Civil. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1fJ -- Fica revogado o número 22 do inciso I do art. 167 da 
Lei nf} 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

Art. 29 -- Fica acrescentado ao inciso II do art. 167 da Lei nf} 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, o seguinte número 14: 

"Art. 167 

I 

II 
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14) Das sentenças de separação judicial, de divórcio 
e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas res
pectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujei
tos a registro." 

Art. 39 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 41' - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 12 de novembro de 1980; 1591' da Independência e 
921' da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

lbrahim Abi-Ackel 

DECRETO-LEI N" 1.814 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1980 

Altera as tabelas do imposto de renda incidente na 
fonte sobre rendimentos de trabalho assalariado e não assa
JariaAlo, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 55, inciso 11, da Constituição, 

Decreta: 
Art. 1q - Os rendimentos do trabalho assalariado, inclusive a 

remuneração mensal correspondente à prestação de serviços paga a 
titulares, administradores ou dirigentes de pessoas jurídicas, estão 
sujeitos, a partir de 19 de janeiro de 1981, à retenção do imposto de 
renda na fonte, como antecipação, mediante aplicação de alíquotas 
progressivas de acordo com a seguinte tabela: 

elasfiIe 
de Renda Liquida. Mensal - Cr$ AHquota. 

Renda. %. 

01 Até 30.000,00 ............... . ........... . Isento 

02 De 30.001,00 a 46.000,00 ............................ . 12 

03 De 46.001,00 a 66.000,00 ........................... . 16 

04 De 65.001,00 a 102.000,00 ............................ . 20 


05 De 102.001,00 a 164.000,00 ............................ . 25 

06 De 164.001,00 a 233.000,00 ............................ . 30 


07 Acima de 233.000,00 ............................ . 35 
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Art. 2<.' As importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídi
ca a pessoa física· a título de comissões, corretagens, gratificações, 
honorários, direitos autorais e de remuneração por quaisquer outros 
serviços prestados, bem como os rendimentos pagos ou creditados a 
vendedores, viajantes comerciais, corretores ou representantes comer
ciais autônomos, sem vínculo empregatício com a fonte pagadora, 
ficam sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, a partir de 
1') de janeiro de 1981 como antecipação, mediante aplicação de alí
quotas progressivas indicadas na seguinte tabela: 

Classe 
de Rendimento Bruto Mensal Aliqoota. 

Renda (Cr$ 1,(0) % 

01 Até 10.000,00 Isento 
02 De 10.001,00 a 30.000,00 10 

03 De 30.001,00 a 46.000,00 12 

04 De 46.001,00 a 65.000,00 16 

05 De 65.001,00 a 102.000,00 20 

06 De 102.001,00 a 164.000,00 25 

07 De 164.001,00 a 233.000,00 30 

08 Acima de 233.000,00 35 

Parágrafo único Ficam também sujeitos ao imposto de renda 
na fonte, como antecipação, com base na tabela constante deste artigo, 
os rendimentos atribuídos aos dirigentes e administradores de pessoa 
jurídica, a título de gratificação ou participação no resultado. 

Art. 3~ Fica facultado à pessoa física que auferir rendimentos 
de qualquer natureza, não sujeitos à retenção do imposto de renda na 
fonte, o recolhimento antecipado do imposto na forma do Decreto-lei 
n" 1.705, de 23 de outubro de 1979. 

Art. 4" - Fica o Ministro da Fazenda autorizado a dispensar de 
apresentação de declaração anual as pessoas físicas que, no ano-base, 
tiverem auferido rendimentos abaixo do valor que resultar da aplica
ção do coeficiente de 1,40 sobre o limite de isenção. 

Art. 51! - O Ministro da Fazenda, atendendo a conveniência admi
nistrativa, poderá promover o arredondamento para até milhares de 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS80  DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 



s por pessoa juridi
gens, gratificações, 
Ir quaisquer outros 
os ou creditados a 
lresentantes comer
a fonte pagadora, 
fonte, a partir de 

:e aplicação de ali-

AUquota 
% 

Isento 


10 


12 


16 


20 


25 

30 


35 


::J imposto de renda 
astante deste artigo, 
rtradores de pessoa 
o resultado. 

luferir rendimentos 
oposto de renda na 
lIma do Decreto-lei 

:ado a dispensar de 
s que, no ano-base, 
resultar da aplica

r>. 

conveniência admi
ra até milhares de 

DOS SERVENTUARIOS 
DE SãO PAULO • 

unidades, dos valores expressos em cruzeiros na legislação tributária, 
por ocasião da atualização monetária desses valores. 

Art. 69 - Fica isento do imposto de renda o pecúlio de que trata 
o artigo 59 do Decreto-lei n'l 1.642, de 7 de dezembro de 1978, quando 
o pagamento decorrer de falecimento ou invalidez permanente do 
participante. 

Art. 79 Estão sujeitas ao recolhimento do imposto de renda 
na fonte, à aliquota de 20% (vinte por cento), dispensado o reajusta
mento de que trata o artigo 5" da Lei n<i 4.154, de 28 de novembro 
de 1962, as importâncias remetidas para o exterior a partir de 1'1 de 
janeiro de 1980, em pagamento pela aquisição dos direitos e demais 
despesas necessárias à transmissão para o Brasil, através do rádio ou 
televisão, de competições desportivas das quais faça parte represen
tação brasileira. 

Art. 8'1 - No exercício de 1981, o imposto de renda de que trata 
o artigo 2'1 do Decreto-Iei n" 1.641, de 7 de dezembro de 1978, incidirá 
sobre a p81'cela de lucro que exceder a Cr$ 4.000.000,00 (quatro mi
lhões de cruzeiros), no ano-base de 1980. 

Art. 941 o.s rendimentos das obrigações ao portador das Cen
trais Elétricas Brasileiras SIA. (ELETRo.BRAS), pagos ou creditados 
a pessoas juridicas, não estão sujeitos ao desconto do imposto de renda 
na fonte. 

Art. 10 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 28 de novembro de 1980; 1591{ da Independência e 
92(! da República. 

JOÃo. FIGUEIREDO. 

Ernane Galveas - Delfim Netto 

LEI N? 6.895 - DE 17 DE DEZEMBRO. DE 1980 

Dá nova redação aos artigos 184 e 186 do Código Penal, 
aprovado pelo Dooreto-Iei n f 2.848, de 7 de dtw..embro de 1940. 

o. Presidente da República 
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em 

BOLETIM DA 
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 19 - Os artigos 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo 
Decreto-lei n'" 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 184 - Violar direito autoral: 

Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa de 
Cr$ 2.000,00 a Cr$ 10.000,00. 

§ 19 - Se a violação consistir na reprodução, por 
qualquer meio, de obra intelectual, no todo ou em parte, 
para fins de comércio, sem autorização expressa do autor 
ou de quem o represente, ou consistir na reprodução de 
fonograma e videofonograma, sem autorização do produtor 
ou de quem o represente: 

Pena - reclusão de um a quatro anos e multa de 
Cr$ 10.000,00 a Cr$ 50.000,00. 

§ 29 Na mesma pena do parágrafo anterior incor
re quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, 
oculta ou tem em depósito, para o fim de venda, original 
ou cópia de obra intelectual, fonograma ou videofonogra
ma, produzidos com violação de direito autoral. 

Art. 186 - Nos crimes previstos neste Capítulo so
mente se procede mediante queixa, salvo quando pratica
dos em prejuízo de entidade de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação 
instituída pelo Poder Público, e nos casos previstos nos § § 
11' e 29 do artigo 184 desta Lei." 

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 17 de dezembro de 1980; 159'! da Independência e 
929 da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Ibra.bim Abi-Ackel 
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DECRETO N9 85.845 DE 26 DE MARÇO DE 1981a e eu sanciono a 

Begu:lamenta a Lei n9 6.858, de 24 de novembro de 
enal, aprovado pelo 1980, qne dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou 

passam a vigorar sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respecti
vos titulares. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 
o artigo 81, item TIl, da Constituição e tendo em vista o disposto na

m ano, ou multa de Lei n<i 6.858, de 24 de novembro de 1980, e no Decreto nº 83.740, de 
18 de julho de 1979, que instituiu o Programa Nacional de Desbu
rocratização,18 reprodução, por 

todo ou em parte, Decreta:, expressa do autor 
, na reprodução de Art. 1fi - Os valores discriminados no parágrafo único deste arti
rização do produtor go, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, 

em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do art. 2'1, 

) anos e multa de Parágrafo único - O disposto neste Decreto aplica-se aos seguin
tes valores: 

rato anterior incor I - quantias devidas a qualquer títulos pelos empregadores 
IZ no Pais, adquire, a seus empregados, em decorrência de relação de em
, ,:Ie venda, original prego;
18 ou videofonogra
autoral. TI - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou empre

go, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Mu
nicípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; 

neste Capítulo so III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia dovo quando pratica
público, autarquia, Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS
mista ou fundação PASEP; 

I)S previstos nos § § 
IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tribu

tos recolhidos por pessoas fisicas; 
de sua publicação. V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de pou

pança e saldos de contas de fundos de investimento, desde rário. 
que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obri

ia Independência e gações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, 
na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. 

Art. 29 - A condição de dependente habilitado será declarada 
em documento fornecido pela instituição de Previdência ou se for o 
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caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do pro
cessamento do benefício por morte. 

Parágrafo (mico - Da declaração constarão, obrigatoriamente, o 
nome completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos inte
ressados e o respectivo grau de parentesco ou relação de dependência 
com o falecido. 

Art. 39 - À vista da apresentação da declaração de que trata o 
artigo 2'1, o pagamento das quantias devidas será feito aos dependen
tes do falecido pelo empregador, repartição, entidade, órgão ou unida
de civil ou militar, estabelecimento bancário, fundo de participação ou, 
em geral, por pessoa física ou jurídica, a quem caiba efetuar o 
pagamento. 

Art. 49 - A inexistência de outros bens sujeitos a inventário, 
para os fins do item V, parágrafo único, do artigo 19 , será compro
vada por meio de declaração, conforme modelo anexo, firmada pelos 
interessados perante a instituição onde esteja depositada a quantia a 
receber. 

§ 19 - As declarações feitas nos termos deste artigo ter-se-ão 
por verdadeiras até prova em contrário. 

§ 2Q 
- A falsa declaração sujeitará o declarante às sanções pre

vistas no Código Penal e demais cominações legais aplicáveis. 

§ 39 Verificada, a qualquer tempo, a existência de fraude ou 
falsidade na declaração, será dado conhecimento do fato à autoridade 
competente, dentro de 5 (cinco) dias, para instauração de processo 
criminal. 

Art. 5Q Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das 
quotas de que trata o artigo 19 deste decreto os sucessores do titular, 
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requeri
mento do interessado, independentemente de inventário ou arrolamento. 

Art. 69 - As quotas a que se refere o artigo 19 , atribuídas a 
menores, ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo 
juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor com
pletar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de 
imóvel destinado a residência do menor e de sua família ou para 
dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. 

Art. 79 - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de 
que trata o parágrafo do artigo 1 Q reverterão em favor, respectiva
mente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS
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PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou 
de contas de F.G.T.S. e do Fundo PIS-PASEP. 

Art. 8" - Caberá ao Banco Central do Brasil, ao Banco Nacio
nal da Habitação, à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil 
S/A. e aos demais órgãos e entidades da Administração Federal, Es
tadual e Municipal, nas respectivas áreas de competência, orientar e 
fiscalizar o cumprimento deste Decreto pelas pessoas físicas e juri
dicas responsáveis pelo pagamento dos valores de que trata o art. 1"'. 

Art. 9<; Ao Ministro Extraordinário para a Desburocratização 
caberá acompanhar e coordenar a execução do disposto neste decreto, 
assim como dirimir as dúvidas suscitadas na sua aplicação. 

Art. 10 Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 26 de março de 1981; 160'1 da Independência e 93'" 
da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Hélio Beltrão 

MODELO 

DECLA.RA.ÇAO DE INEXlSftNCIA DE BENS A INVENTA.RIA.R 

Nos termos do art. 3". do Decreto n· ......... , de .. tna.I'ÇO de 1981, 

......... ~ .... ~ ........................................................ , ........ # ................. , ...... ~ .. lO ................ " .... , 


(nome completo) (nacional1dade) (estado clvll)
residente na ............................................•................... , 

(endereço completo, cidade, Estado)
portador da ....................................................• , DECI..A.R.A. 

(documento oficial de identificação e órgão expedidor) 
que .......................................................... , já. falecido, não 

(nome completo do falecido)
deixou outros bens a serem inventariados, além do saldo (da conta bancária, da 
caderneta de poupança ou conta de fundo de investimento, conforme o caso) no 
................................................ , no valor de Cr$ .......... . 

(nome da instituição depositária) 
( .............................................................. ). 


(por extenso) 

A presente declaração é feita sob as penas da lei, ciente, portanto, o decla
rante de que, em caso de falsidade, ficará. sujeito às sanÇÕes previstas no Código 
Penal e às demais cominaÇÕes legais aplicáveis. 

(Local e data) 

(assinatura) 
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ESTAD'-Jn..J."A declaração acima. foi assinada. em minha presença. 

(Local e data) 

(assinatura) 

Observ~: 
A val1dade da declaração independe de formulário especial, sendo licita, Inclu
sive, a declaração manuscrita pelo interessado. 

(D.O. Unlão. de 27-3-81). 

LEI NQ 6.898, - DE 30 DE MARÇO DE 1981 

Altera o art. 242 do Decreto-Iei n t 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940 - Código Penal. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

nQArt. 19 - O art. 242 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 242 Dar parto alheio como próprio; registrar 
como seu o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substi
tuí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado 
civil: 

Pena reclusão, de dois a seis anos. 

Parágrafo único - Se o crime é praticado por motivo 
de reconhecida nobreza: 

Pena - detenção, de um a dois anos, podendo o juiz 
deixar de aplicar a pena". 

Art. 2'1 -- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 


Art. 3'1 - Revogam-se as disposições em contrário. 


Brasília, em 30 de março de 1981; 16{)<! da Independência e 939 


da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Ibrahim Abi-Acl{el 
(D.O.U.• de 10-4-81). 
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ESTADUAIS 

LEI N'I 2.343 - DE 14 DE MAIO DE 1980 

Altera o Quadro Territorial-Administrativo do Estado, 
criando distritos. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei: 

Art. 1 Q - O Quadro Territorial-Administrativo do Estado, fixa
do pela Lei nQ 

. 8.050, de 31 de dezembro de 1963, repromulgada pela 
Assembléia Legislativa sob o n'1 8.092, de 28 de fevereiro de 1964, fica 
alterado na conformidade do disposto na presente lei. 

Art. 21' - São criados os seguintes distritos: 

I - O de Alumínio, com sede no bairro de igual nome e com o 
território pertencente ao Município de Mairinque, com as divisas: 

a) entre os Distritos de Alumínio e Mairinque. 

Começa na represa do Rio Sorocaba, na foz do Córrego Areia 
Branca; sobe por este até o encontro dos seus dois principais forma
dores, próximo à linha de alta tensão; segue pelo contraforte fron
teiro em demanda do espigão divisor entre as águas do Córrego Paiol 
Grande, à esquerda, e o Ribeirão do Cocosa, à direita; continua por 
este divisor em demanda da foz do 19 córrego à juzante do Córrego 
Santa Rita no Ribeirão do Varjão; sobe por aquele até sua cabeceira, 
daí prossegue pelo contraforte em demanda da foz do córrego que 
passa no sítio do Dr. Reis Tomé, no Córrego dos Pintos; desce por 
este até sua foz no Ribeirão do Varjão, pelo qual prossegue até sua 
foz no Ribeirão Pirajibu. 

b) as divisas do Distrito de Alumínio com os Municípios de Soro
caba, Votorantim e Ibiúna permanecem conforme descritas na Lei nQ 

8.092, de 28 de fevereiro de 1964. 

II - O de Engenheiro Coelho, com sede no bairro de igual nome 
e com o território pertencente ao Município de Artur Nogueira, com 
as divisas: 

a) entre os Distritos de Engenheiro Coelho e Artur Nogueira: 
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V - O de 
Silvestre e com 
as divisas: 

a) 

Começa no divisor entre as águas do Ribeirão da Vatinga, ao 
norte, e as do Ribeirão da Boa Vista, ao sul, na cabeceira mais seten
trional do Ribeirão Mato Dentro; desce por este, até a foz do Córrego 
Mato Dentro, de onde vai em reta, à foz do Córrego da Cachoeira no 
Ribeirão Boa Vista; sobe pelo córrego da Cachoeira, até sua cabeceira 
mais ocidental, no divisor entre as águas do Ribeirão da Boa Vista e 
as do Ribeirão do Pinhal; segue por este divisor, em demanda da cabe
ceira mais oriental do Córrego Espraiado ou do Barreiro, pelo qual 
desce até a foz do Córrego da Fazenda de J. Sampaio. 

In - o de Itaim Paulista, com sede no bairro de igual nome e 
com o território pertencente ao Município de São Paulo, com as se
guintes divisas: 

a) com o Distrito de São Miguel Paulista: 

Começa na foz da Água das Taperas, no Ribeirão do Lajeado, 
desce por este até sua foz no Rio Tietê; 

b) com o Município de Guarulhos: 

Começa no Rio Tietê na foz do Ribeirão do Lajeado, pelo qual 
sobe até a foz do Córrego Parati-Mirim; 

c) com o Município de Itaquaquecetuba: 

Começa na foz do Córrego Parati-Mirim, no Rio Tietê, pelo qual 
sobe até a foz do Ribeirão Três Pontes; sobe pelo Ribeirão Três Pon
tes até a foz do Córrego de A. Soares; 

d) com o Município de Ferraz de Vasconcelos: 

Começa no Córrego de A. Soares, no Ribeirão Três Pontes; sobe 
pelo Córrego de A. Soares até sua cabeceira Sudocidental no divisor 
Três Pontes-Itaim; segue por este divisor em demanda da foz do Cór
rego de Paulo Erfut ou São João no Córrego do Itaim; sobe por 
aquele córrego até sua cabeceira no divisor Itaim-Lajeado; prossegue 
por este divisor até a cabeceira do Córrego Artur Freire; 

e) com o distrito de Guaianazes: 
Começa na cabeceira do Córrego de Artur Freire, no divisor 

Itaim-Lajeado; prossegue por este divisor até a cabeceira do Córrego 
João Botelho, pelo qual sobe até sua foz no Ribeirão do Lajeado, pelo 
qual sobe até a foz da Água das Taperas, onde tiveram início estas 
divisas. 

IV - O de Pedrinhas Paulista, com sede no bairro de Pedrinhas 
e com o território pertencente ao Município de Cruzália, com as se
guintes divisas: 

a) com o Município de Maracaí: 
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Começa na confluência do eixo principal da Represa Capivara, 
com o eixo do braço correspondente ao Ribeirão Anhumas; segue por 
este eixo até cruzar com o eixo do braço correspondente ao Córrego 
da Estiva ou Córrego do Brejo; 

b) com o Distrito de Cruzália: 

Começa na confluência do eixo do braço represado do Córrego 
da Estiva ou Córrego do Brejo, com o eixo represado do Ribeirão 
Anhumas, segue por este último eixo e depOis pelo Ribeirão Anhumas 
até a foz do Córrego Lajeadinho; daí vai em reta à cabeceira mais 
setentrional ou Córrego mais setentrional do córrego de divisa córrego 
esse, que contraverte com a água do brejão ou Córrego Lajeado, desce 
por aquele córrego até sua foz no Ribeirão do Bugio. 

c) com o Município de Florínia: 

Começa na foz do Córrego da Divisa no Ribeirão do Bugio, desce 
por este e depois pelo eixo do seu braço represado até cruzar com o 
eixo principal da Represa Capivara. 

d) com o Estado do Paraná: 
Começa na confluência do eixo do braço correspondente ao Ribei

rão do Bugio, com o eixo principal da Represa Capivara, segue por 
este eixo até cruzar com o eixo do braço correspondente ao Ribeirão 
Anhumas. 

V - O de São Silvestre de Jacarei, com sede no bairro de São 
Silvestre e com o território pertencente ao Município de Jacarei, com 
as divisas: 

a) entre os Distritos de São Silvestre de Jacarei e Jacarei: 
Começa na cabeceira do Córrego do Barbosa no divisor Paraíba

Paratei; prossegue por este divisor até alcançar o divisor da margem 
direita do Córrego da Fazenda Tanquinho; prossegue por este divisor 
em demanda da foz do Córrego de Bom Jesus; sobe por este até o 
galho que contraverte com o Córrego da Fazenda do Mata; alcança 
na contravertente a cabeceira do Córrego da Fazenda do Mota, pelo 
qual desce até o Rio Paraiba. 

VI O de Rechan, com sede no bairro de igual nome e com 
território pertencente ao Município de Itapetininga, com as divisas: 

a) entre os Distritos de Rechan e o Distrito de Gramadinho: 

Começa no Ribeirão da Pescaria, na foz do Córrego Mata do 
Pereira ou do Veado Pardo; sobe pelo Ribeirão da Pescaria até a 
cabeceira de seu galho nororiental no espigão Paranapanema-Capivari; 
alcança na contravertente, a cabeceira mais ocidental do Córrego do 

í 
1 
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Areão, pelo qual desce até a sua foz no Rio Capivari; sobe por este 
até a foz do Córrego Vira Copos; 

b) entre o Distrito de Rechan e o Distrito de Itapetininga: 

Começa no Rio Capivari na foz do Córrego Vira Copos; sobe por 
este e pelo seu galho da esquerda, até sua cabeceira mais setentrional, 
no divisor Capivari-Itapetininga; transpõe este divisor, em demanda 
da cabeceira sudocidental do Ribeirão Grande, pelo qual desce até sua 
foz no Rio Itapetininga, pelo qual desce até a foz do Ribeirão da 
Corrupção; 

c) entre o Distrito de Rechan e o Município de Angatuba: 

Começa na foz do Ribeirão da Corrupção, no Rio Itapetininga, 
pelo qual desce até a foz do Córrego do Japão; sobe por este até sua 
cabeceira mais meridional; segue pelo contraforte fronteiro entre o 
Córrego Monjolinho à direita, e os Córregos Japãozinho e do Pinhal
zinho, à esquerda, até cruzar com o espigão Itapetininga-Paranapane
ma; prossegue por este espigão até a cabeceira norocidental do Cór
rego Mata do Pereira ou do Veado Pardo, pelo qual desce até a sua 
foz no Ribeirão da Pescaria; desce por este ribeirão até sua foz no 
Rio Paranapanema. 

VII - O de Vila Xavier, com sede no bairro de igual nome e 
com o território pertencente ao Município de Araraquara, com as 
divisas: 

a) entre os Distritos de Vila Xavier e Araraquara: 

Começa no eixo da FEPASA (antiga Estrada de Ferro Arara
quara), no ponto de cruzamento com o leito do antigo ramal dos 
lenheiros; segue pelo leito da FEPASA (antiga Estrada de Ferro Ara
mquara), até o eixo do leito da FEPASA (antiga Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro); daí segue pelo eixo desta via férrea até o 
marco do km 228, situado a aproximadamente 2 km, a NW da esta
ção de Tamoio. 

Palácio dos Bandeirantes, 14 de maio de 1980. 
PAULO SALIM MALUF 
José Carlos ]!'erreira de Oliveira - Secretário da Justiça 
Rubens Vaz da Costa. - Secretário de Economia e Planejamento 
Waldemar Lopes Ferraz - Secretário do Interior 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 14 de maio 

de 1980. 

Esther Zinsly - Diretora (Divisão Nível 11) Substituta 
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DECRETO N~ 15.120 DE 6 DE JUNHO DE 1980 

Regulamenta a Lei n'! 2.289, de 7 de janeiro de 1980, 
que dispõe sobre a identifi~ funcional dos Suplentes de 
Juiz de Casamentos. 

Paulo Salim Maluf, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, 

Decreta: 

Art. 1~ -- Na forma do disposto na Lei n9 2.289, de 7 de janeiro 
de 1980, a Secretaria da Justiça fornecerá, aos Suplentes de Juiz de 
Casamentos, logo após a sua posse e mediante comprovação desta, 
Carteira de Identificação Funcional. 

Art. 2Q - A Carteira de Identificação Funcional, a que se refere 
o artigo anterior, em modelo aprovado pelo Secretário da Justiça, 
conterá, obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

I - As denominações "Secretaria de Estado dos Negócios da 
Justiça" e "Carteira de Identificação Funcional"; 

1I- A expressão "Suplente de Juiz de Casamento", o nome 
de seu portador, bem como indicações relativas ao local 
onde exercerá sua jurisdição; 

lU - A fotografia do portador, e o número de seu registro 
geral; 

IV - Data de sua emissão. 

Art. 39 - Os Suplentes de Juiz de Casamentos, ao deixarem suas 
funções, deverão devolver as Carteiras de Identificação Funcional à 
Secretaria da Justiça. 

Art. 4" Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Palácio dos Bandeirantes, 6 de junho de 1980. 

PAULO SALIM MALUF 

José Carlos Ferreira de Oliveira - Secretário da Justiça 

Publicado na Casa Civil, a08 6 de junho de 1980. 

Maria AngéU(',a Galiazzi - Diretora da Divisão de Atos Oficiais 
(D.O.• de 7-6-80), 
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DECRETO NQ 16.904 DE 20 DE ABRIL DE 1981 

Majora a remuneração-base dos contribuintes da Cartei
ra de Previdência das Serventias não OficiaUzadas da Jus
tiça do Estado. 

Paulo Salim Maluf, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 69 da Lei 
nQ 10.393, de 16 de dezembro de 1970, 

Decreta: 

Art. 1Q Fica majorada, de acordo com a tabela anexa, que 
passa a fazer parte integrante deste decreto, a remuneração-base dos 
contribuintes da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficia
lizadas da Justiça do Estado. 

Art. 2Q 
- Este decreto entrará em vigor na data de sua publi

cação, ficando revogado o Decreto nQ10.400, de 26 de setembro de 1977. 
Palácio dos Bandeirantes, 20 de abril de 1981. 
PAULO SALIM MALUF 
Wadih Helú Secretário da Administração 
Publicado na Casa Civil, aos 20 de abril de 1981. 
Maria Angélica Galiam - Diretora da Divisão de Atos Oficiais 

TABELA DE REMUNERAÇÃO-BASE 

SERVENTIAS DE 1'1 CLASSE 

Comarca da Capital, Entrância Especial 

I Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; Cartórios de Regis
tro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do municí
pio da sede da comarca: 

Serventuário 20,00 salários-mínimos 

Oficial Maior -- 12,50 salários-mínimos 

Escrevente 10,00 salários-mínimos 

Auxiliar - 5,00 salários-mínimos 


II - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distri
tos e subdistritos não compreendidos no item anterior: 

Serventuário 13,00 salários-mínimos 

Oficial Maior - 7,00 salários-mínimos 

Escrevente - 5,50 salários-mínimos 

Auxiliar - 4,50 salários-mínimos 
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SERVENTIAS DE 2? CLASSE 

Comarca de 3" Entrância 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; Cartórios de Regis
tro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do munici
pio sede da comarca: 

Serventuário - 14,50 salários-mínimos 

Oficial Maior - 7,50 salários-mínimos 

Escrevente - 6,50 salários-mínimos 

Auxiliar 5,00 salários-mínimos 


II - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distri
tos e subdistritos de município que não seja sede de comarca: 

Serventuário -- 13,00 salários-mínimos 

Oficial Maior -- 7,00 salários-mínimos 

Escrevente - 5,50 salários-mínimos 

Auxiliar 4,50 salários-mínimos 


lU - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distri
tos e subdistritos não compreendidos nos itens I e II: 

Serventuário - 12,00 salários-mínimos 

Oficial Maior - 6,50 salários-mínimos 

Escrevente - 5,00 salários-mínimos 

Auxiliar - 4,00 salários-mínimos 


SERVENTIAS DE 3~ CLASSE 

Comarca de 2~ Entrância 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; Cartórios de Regis
tro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do municí
pio sede da comarca: 

Serventuário - 12,00 salários-mínimos 

Oficial Maior 7,00 salários-mínimos 

Escrevente - 5,50 salários-mínimos 

Auxiliar - 4,50 salários-mínimos 


11 Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distri 
tos e subdistritos de município que não seja sede de comarca: 

Serventuário - 11,50 salários-mínimos 

Oficial Maior 6,50 salários-mínimos 

Escrevente - 5,00 salários-mínimos 

Auxiliar - 4,00 salários-mínimos 
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III - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distri
tos e subdistritos não compreendidos nos itens I e II: 

Serventuário - 10,00 salários-mínimos 

Oficial Maior - 5,50 salários-mínimos 

Escrevente - 4,50 salários-mínimos 

Auxiliar - 3,50 salários-mínimos 


SERVENTIAS DE 4'1- CLASSE 

Comarca de 1'1 Entrância 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; Cartórios de Regis
tro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do municí
pio sede da comarca: 

Serventuário - 10,00 salários-mínimos 

Oficial Maior - 6,00 salários-mínimos 

Escrevente - 5,00 salários-mínimos 

Auxiliar - 4,00 salários-mínimos 


II - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distri
tos e subdistritos de município que não seja sede de comarca: 

Serventuário - 8,50 salários-mínimos 

Oficial Maior - 5,50 salários-mínimos 

Escrevente - 4,50 salários-mínimos 

Auxiliar - 3,50 salários-mínimos 


IH - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distri
tos e subdistritos não compreendidos nos itens I e lI: 

Serventuário - 8,00 salários-mínimos 

Oficial Maior - 5,00 salários-mínimos 

Escrevente - 4,00 salários-mínimos 

Auxiliar - 3,00 salários-mínimos 


INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TiTUWS 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça 

Acha-se à venda no Instituto de Estudos de Protestos de Titulos, 
4Qà Rua da Quitanda, 113, andar, Conjunto 41 (CEP 01012), em 

folhas soltas e de ótima apresentação. 

O seu preço é de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) e o pedido 
poderá ser feito diretamente àquele Instituto. 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

OSWALDO DE OLIVEIRA PENNA 
ALCEBíADES NASCIMENTO MORENO 

* IToda a colaboração deve ser remetida à sede da Associação, 
à rua Senador Feij6 n? 176, 110 andar, nesta Capital, até o dia 10 
de cada mês, devendo vir datilografada de um s6 lado e assinada ~ 
pelo autor. 

A não ser quando se trate de artigo da redação, a Associação 
não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos artigos publicados, 
re&ervando-se o direito de recusar ou protelar a publicação do que 
julgar necessário. 

As colaborações devem referir-se à matéria técnico-profissional, 
sendo expressamente vedado tratar de assunto politico, religioso ou 
de caráter individual. 

* 
A distribuição deste Boletim é gratuita aos associados e às 

Associações de classe do Pais e do exterior. 
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