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BOLETIl\1 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XII 

.. DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA 

LEI N° 464. DE 26 DE SETEMBRO DE 1949". 

JULHO-OUTUBRO 

Colégio Notarial de São Paulo 

Proc. 18.089 - Capital - Colégio Notarial - Despacho: 

Li, com a máxima atenção, a representação retro e não 
me convenci do desacerto de que deixei determinado no pro
vimento n. 1 dêste ano, nem de que deva revogá-lo ou modi
ficá-lo. 

Percebi, entretanto, que êle não está sendo corretamente 
interpretado e, por isso, cumpre-me esclarecê-lo convenien
temente. 

Efetivamente: quando declarei que as petições dos inte
ressados deveriam apenas ser despachadas pelo Juiz com os 
dizeres "Sim, em têrmos" e caber ao Tabelião a verificação 
a que se refere a representação não quis forçar nem recomen
dar aos magistrados o deferimento obrigatório dos pedidos 
(seria então, inútil o requerimento), mas apenas ditar uma 
modalidade de solução para aquêles casos (e que são os que 
reclamavam a providência tomada), em que o juiz perfilhe a 
interpretação dos que entendem existir isenção do tributo nas 
situações em foco, isto é, vendas de imóvel, adquirido pelo 
vendedor em virtude de doação, herança ou legado, dispen
sando o mandado ou ofício até então exigido. 

Naquelas hipóteses entretanto, em que o Corregedor Per
manente do Tabelionato seja de opinião que o tributo é devido, 
evidentemente que tal julgador limitar-se-á a despachar o 
requerimento indeferindo-o. 
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Em suma: Se o Juiz entende que o impôsto não é devido, 
defere-o em têrmos, resolvendo, dêsse modo, exclusivamente, 
a questão do direito; a apuração da questão de fato, tocará 
ao Tabelião, isto é, a verificação da exatidão daquilo que o 
interessado requereu, se se trata, realmente, de imóvel adqui
rido por uma daquelas três modalidades, se corresponde ao 
que os contratantes querem concretizar na escritura etc. Fi
caram, portanto, perfeitamente distribuídas as atribuições: a 
do julgador quanto à simples questão de direito, indicada, e 
só ela, e à do tabelião quanto as restantes, respondendo êste 
perante o Fisco, pela rigorosa conformidade entre o que foi 
requerido, provado e deferido e o consubstanciado na escri
tura. Não me foi possível manter os provimentos anteriores 
porque, "data vênia", tenho opinião diferente da do meu digno 
antecessor quanto a is~nção discutida e não lhe ser lícito impôr 
qualquer delas aos magistrados. 

tstes continuarão resolvendo a controvérsia de acôrdo 
com a interpretação que abraçaram, deferindo os pedidos em 
têrmos ou indeferindo-os, segundo seu convencimento. 

Dê-se conhecimento aos interessados, remetendo-se cópia 
desta e da representação de fls. 2 à Delegacia Fiscal do Tesou
ro Nacional em São Paulo. 

São Paulo, 15 de fevereiro de 1960. a) Samuel Fran
cisco Mourão - Corregedor Geral da Justiça. 

2-

D. J. 16/2/59. 
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Leis e Decretos 

LEIS FEDERAIS 

LEI N.o 3.653 - DE 4 DE NOVEMBRO DE 1959 

Altera o art. 221 do Código de Processo Penal (De
creto-lei n.o 9.689, de 9 de outubro de 1941). 

O Presidente da República: 

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

Art. 1.0 O art. 221 (caput) do Código de Processo Penal 
(Decreto-lei n.o 3.689, de 3 de outubro de 1941), alterado pela 
Lei n.O 1.907, de 17 de outubro de 1953, passa a ter a seguinte 

. redação: 
"Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da Repú

blica ,os Senadores e Deputados Federais, os Ministros de 
Estado, os Governadores de Estado e Territórios, os Secretá
rios de Estado, os Prefeitos do Distrito Federal e dos Muni
cípios, os Deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, 
os membros do Poder Judiciário, os Ministros e Juizes dos 
Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos 
em local, dia e hora previamente ajustados entre êles e o Juiz." 

Art. 2.° , Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1959; 138.° da Inde
pendência e 71.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 
Armando Falcão 

D. J, 18/6/59. 
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LEI N.o 1.768, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1952 

Altera o art. 141 e o item II do art. 184 do Código 
Civil brasileiro. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono, a seguinte Lei: 
Art. 1.0 O art. 141 e o item 11 do Art. 134 do Código 

Civil brasileiro passam a ter a seguinte redação: 
Art. 141. Salvo os casos expressos, a prova exclusiva

mente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não 
passe de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)". 

"Art. 134 ......... " .............. . 
I ................................. . 
11. Nos contratos constitutivos ou translativos de direi

tos reais - sôbre imóveis de valor superior a Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros), excetuado o penhor agrícola." 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1952; 131.° da 

Independência e 54.° da República. Getúlio Vargas. 
Francisco N egrão de Lima. 

D. O. da União de 23/11/52. 

LEIS E DECRETO ESTADUAIS 

LEI N.o 5.753, DE 30 DE JUNHO DE 1960 

Isenta do impósto sóbre tmnsmissão de p1'opriedades 
imobiliária "inter-vivos" as aquisições de imó
veis feitas por sindicatos, federações, confedera
ções de empregados e associações de servidores 
públicos e de militares, nas condições que espe
cifica, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 
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Artigo 1.° - As aquisições de imóveies feitas por sindi
catos, federações e confederações de trabalhadores, para cons
trução ou instalação de suas sedes ou serviços, ficam isentas 
do impôsto sôbre transmissão de propriedade imobiliária 
"inter-vivos", na extensão em que as áreas e construções sejam 
necessárias ou utilizadas no cumprimento, pela instituição, de 
suas finalidades específicas. 

§ 1.° - As construções ou instalações a que se refere êste 
artigo deverão ter inicio no prazo de 12 (doze) meses, conta
dos da aquisição, e prosseguimento regular, sob pena de 
cassação do benefício. 

§ 2.° - O impôsto será exigido a qualquer tempo, se fôr 
verificado que foi dado ao imóvel,· ainda que parcialmente, 
destino diverso daquele que motivou a isenção, salvo a alie
nação para a aquisição simultânea de outro, destinado ao 
mesmo fim. 

§ 3.° - Em hipótese do parágrafo anterior, o impôsto 
será devido com o acréscimo moratório de 200/0 (vinte por 
cento), salvo se o· recolhimento fôr espontâneo, quando o 
acréscimo será de 10 % (dez por cento), calculados, em qual
quer hipótese, sôbre o valor do imóvel à época do pagamento. 

Artigo 2.° - O disposto no artigo anterior aplica-se às 
associações de servidores públicos e de militares devidamente 
registrados no Serviço Social do Estado. 

Artigo 3.° - Os favores previstos nesta lei poderão ser 
reconhecidos a qualquer tempo, desde que a ent~dade faça a 
prova do direito à época da aquisição, não se restituindo, 
porém, as importâncias porventura já pagas. 

Parágrafo único - O disposto no presente artigo apli
car-se-á, também, aos débitos já encaminhados à cobrança 
executiva, pagas as custas e demais despesas. 

Artigo 4.° - Os débitos anteriores à data da vigência 
desta iei, oriundos da aquisição ora considerada isenta, serão 
cancelados mediante requerimento apresentado dentro de 90 
(noventa) dias, a contar da vigência do regulamento, pagas 
as custas e demais despesas, quando fôr o caso. 

Artigo 5.° - O Executivo expedirá, dentro de 90 (noven
ta) dias, regulamento à presente lei. 

Artigo 6.° - Esta lei entrará em vigor na data da expe
dição do regulamento a que se refere o artigo anterior. 
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Artigo 7.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 30 de 
junho de 1960. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Francisco de Paula Vicente de Azevedo 
Paulo Marzagão. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 30 de junho de 1960. 

João de Siqueira Campos 
Diretor Geral, Substituto 

D. O. 1·/7/60. 

LEI N.O 5.440, DE 23 DE OUTUBRO DE 1959 

Concede isenção e outros favores fiscais para pe
quena. propriedade agrícol.a rural. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - A aquisição de imóvel rural de valor não 
excedente a Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), desti
nado à exploração direta pelo adquirente, gozará de isenção 
e redução do impôsto sôbre transmissão de propriedade imo
biliária "inter-vivos", dentro dos limites fixados na seguinte 
tabela: 

Isenção total Taxa de 3% Ta.xa. de 5% Taxa de 6% 

Imóvel de valor De mais de De mais de De mais de 
até Cr$ Cr$ Cr$ 
Cr$ 200.000,00 350.000,00 500.000,00 

até Cr$ até Cr$ até Cr$ 
200.000,00 350.000,00 500.000,00 600.000,00 

§ 1.0 - As vantagens estabelecidas n€ste artigo somente 
serão concedidas se o adquirente não possuir outro imóvel e 
não se houver beneficiado, anteriormente, de idêntico favor. 
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§ 2.° - O benefício será concedido após avaliação do 
imóvel pela autoridade fiscal e mediante requerimento do in
teressado acompanhado de declaração de que preenche as 
condições estabelecidas no parágrafo anterior. 

§ 3.° - Se nos 5 (cinco) primeiros anos da aquisição 
o adquirente arrendar ou alienar o imóvel, o benefício será 
cassado e o impôsto exigido integralmente à taxa vigente à 
data da aquisição, acrescido da multa de 30% (trinta por 
cento), dentro de 15 (quinze) dias contados da notificação. 

Artigo 2.° - Fica isento do impôsto territorial o imóvel 
rural de área não excedente a 48,40 hectares (20 alqueires), 
desde que nêle resida o proprietário e seja utilizado na explo
ração agro-pecuária, na forma que o regulamento determinar. 

§ 1.0 - O proprietário que se considerar favorecido pelo 
disposto neste artigo requererá o reconhecimento do benefício 
instruindo o seu pedido com um atestado subscrito por dois 
contribuintes do impôsto territorial rural, lançados no mesmo 
distrito fiscal, declarando que o interessado satisfaz às con
dições exigidas por esta lei. Caberá ao Fisco a verificação, 
a todo o tempo, de qualquer dúvida relativa ao preenchimento 
dessas condições. 

§ 2.° - Os requerimentos e atestados para obtenção dos 
favores. estabelecidos nesta lei estão sujeitos ao reconhecimen
to de firma, mas dispensados do impôsto do sêlo e de quaisquer 
emolumentos, devendo ser apresentados, na Capital, ao Depar
tamento da Receita, e, no interior aos Postos de Fiscalização. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 23 de 
outubro de 1959. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Francisco de Paula Vicente de AZe'Vedo 
José Bonifácio Coutinho Nogueira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 23 de outubro de 1959. 

João de Siqueira Campos 
Diretor Geral, Substituto 
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DECRETO N. 34.829, DE 14 DE ABRIL DE 1959 

Regulamenta o artigo 18, da Lei n. 4.831, de 28 de 
agôsto de 1958, e da outras providências. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO, GO
VERNADOR DO ESTAOOD E SÃO PAULO, usando de suas 
atribuições legais, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - As custas e emolumentos que constituem 

renda do Estado e as pertencentes à Ordem dos Advogados 
do Brasil - Secção de São Paulo - serão arracadados: 

a) - nos cartórios judiciais de primeira instância da 
comarca da Capital, excetuados os da Vara Privativa de Me
nores, mediante a selagem por processo mecânico, de que 
trata o Livro XIII, do Código de Impostos e Taxas (Decreto 
n. 22.022 de 31 de janeiro de 1953) ; 

b) - nos cartórios judiciais das comarcas do interior, 
nos cartórios extrajudiciais (tablelionatos, - registros de 
imóveis, registros de títulos e documentos e cartórios de pro
testos de letras e títulos), nos da Vara Privativa de Menores 
da Capital e nos Tribunais de Justiça e Alçada, mediante as 
estampilhas do impôsto do sêlo e as especiais de "Custas da 
Ordem dos Advogados". 

§ 1.0 - A arrecadação das custas e emolumentos que 
constituem renda do Estado, devidos nos executivos fiscais 
do Estado continua a ser feita de acôrdo com o disposto no 
artigo 41, do Livro XI, do Código de Impostos e Taxas. 

§ 2.° - Poder-á ser adotada nos Tribunais de Justiça e 
Alçada e na Vara Privativa de Menores da Capital, de acôrdo 
com a conveniência do serviço, a selagem por processo me
cânico. 

Artigo 2.° - A arrecadação das custas e emolumentos 
mediante a selagem por processo mecânico será feita: 

a) - quando devidos em processos - por estampagem 
da importância recolhida em guia segundo modêlo aprovado 
pela Secretaria da Fazenda, expedida pelo escrivão do cartório 
por onde se processar o feito; 

b) - quando devidos em certidões e outros documentos 
expedidos pelos serventuários - por estam pagem no próprio 
documento, da importância recolhida. 

§ 1.0 - Na hipótese da letra "a", o escrivão entregará 
a guia ao interessado para efetuar o pagamento na repartição 
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arrecadadora competente da Secretaria da Fazenda. O fun
cionário encarregado da arrecadação procederá à estampa
gem da importância recolhida na primeira via da guia, apondo 
nas demais a declaração do recebimento mediante chancela. 

§ 2.° - As guias serão extraídas em três vias, que terão 
o seguinte destino: a primeira via será juntada pelo escrivão, 
aos autos; a segunda entregue ao interessado como compro
vante do pagamento, e a terceira ficará retida na repartição 
arrecedadora para contrôle da arrecadação. 

§ 3.° - Na hipótese da letra "b", os serventuários, sob 
sua responsabilidade cotarão as custas e emolumentos devidos 
ao Estado à margem dos documentos que expedirem, entre
gando-os antes de assinados, ao interessado para efetuar o 
pagamento na repartição arrecadadora competente. Se o do
cumento contiver mais de uma fôlha, a estampagem da impor
tância recolhida far-se-á na última fôlha. 

Artigo 3.° - Quando a arrecadação das custas e emolu
mentos que constituem renda do Estado e que pertencem à 
Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo -
se fizer por meio de estampilhas, serão estas aplicadas pelo 
serventuário, conforme o caso, nos autos judiciais, ou no do
cumento que o mesmo expedir ou devolver ao interessado e 
antes da sua entrega à parte. 

§ 1.0 - Em relação às escrituras, procurações e outros 
atos lavrados em livros nos tabeliães de notas aplicarão as 
estampilhas nos próprios livros em seguida ao ato e imedia
tamente após o seu encerramento. 

§ 2.° - Sendo o ato praticado em livros, sem o forneci
mento de documento ao interessado, nêles será aplicada, pelo 
serventuário ,a estampilha imediatamente após a assinatura 
do ato. 

§ 3.° - A inutilização das estampilhas far-se-á na forma 
estabelecida na legislação atinente ao impôsto do sêlo. 

Artigo 4.° - Na arrecadação das custas de que trata o 
artigo 1.0 devidas em processos, os escrivães observarão os 
prazos previstos na Tabela "A ", anexa à Lei n. 4.831, de 28 
de agôsto de 1958, salvo quanto ao pagamento inicial, que 
obedecerá o disposto no § 1.0 dêste artigo. 

§ 1.0 - As custas correspondentes à primeira prestação, 
ou quando pagas de uma só vez, serão arrecadadas logo em 
seguida ao despacho da petição inicial, devendo o escrivão 
expedir a guia referida no artigo 2.°, ou aplicar as estampi
lhas aos autos antes da extração do mandado de citação, ou 
da entrega da petição ao oficial de justiça. 
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§ 2.° - As custas acrescidas que se tornarem devidas em 
razão do reajustamento do valor da causa do número de fôlhas 
dos autos ou por qualquer outra circunstância serão arreca
dadas antes do encerramento do feito ou do seu arquivamento. 

Artigo 5.° - Constituem renda do Estado, além do pre
visto na Tabela "O" anexa a Lei n. 4.831, de 28 de agôsto de 
1958 as custas e emolumentos remuneratórios dos atos prati
cados nos cartórios oficializados € nos Tribunais de Justiça 
-e de Alçada. 

Parágrafo único - Considera-se já incluído nas impor
tâncias que constituem renda do Estado o adicional instituído 
pelo artigo 1.0 da Lei n. 2.412, de 15 de dezembro de 1953, 
e elevado para 13,75'1'0 (treze e setenta e cinco centésimos 
por cento) pelo artigo 3.° da Lei n. 6.329 de 30 de dez-embro 
de 1955. 

Artigo 6.° - Findos ou abandonados os processos sem o 
pagamento das custas e emolumentos qU€ constituem renda 
do Estado, os escrivães dos cartórios judiciais oficializados 
extrairão certidões das importâncias devidas, para o efeito 
de inscrição da dívida. 

§ 1.0 - As certidões serão extraídas em duas vias, sendo 
a prim€ira remetida à Procuradoria Fiscal da Secretaria da 
Fazenda, e a segunda j untada aos autos. 

§ 2.° - A extração das certidões far-se-á antes do arqui
vamento dos feitos e a remessa das primeiras vias à Procura
doria Fiscal, até o dia 15 do mês subsequente àquele €m que 
forem extraídas. 

Artigo 7.° - Continuam em vigor as disposições do Livro 
X do Código de Impostos e Taxas, que não colidirem com êste 
decreto. 

Artigo 8.° - ~ste decreto €ntrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Artigo 9.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, 14 de abril 

de 1959. 
CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Francisco de Paula Vicente de Azevedo 
José Avila Diniz Junqueira 
Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 

dos Negócios do Govêrno, aos 14 de abril de 1959. 
Fioravante Zampol 
Diretor Geral. 

10 -
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PROVIl\1ENTOS 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 1-59 

O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, atendendo às dú
vidas surgidas, perante esta Corregedoria Geral, no que tange 
ao cômputo do tempo de serviço prestado por fiéis ou auxi
liares de cartório não oficializado, para os fins previstos na 
Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, resolve determinar 
que, mantida a idade mínima de 14 anos, corno marco inicial 
da contagem (cf. processo n. 8.250/51), só sejam, a propósito, 
acolhidas certidões que indiquem, especificamente a fonte da 
matéria certificada, corno, aliás, se impõe, às certidões, em 
geral. "Deve ... o escrivão, para satisfazer a exigência de lei, 
declarar na certidão que a passa revendo os autos tais ou o 
livro tal, ou tal documento, mencionando mesmo a folha em 
que se encontra o que ela vai certificar, para evitar que sua 
certidão não seja crida" (Carvalho Santos, Código Civil In
terpretado, vol. 3.°, págs. 184/185). Na ausência de indica
ções de tal natureza, o documento hábil, para a mostra pre
tendida, só poderá ser justificação judicial acêrca dos alega
dos fatos (Lei n. 465, de 28/9/1949, art. 7.°, parágrafo único). 

P. e Cumpra-se. 

São Paulo, 4 de setembro de 1959. 
D. J. 5/9/59. 

PORTARIA N. 4-59 

O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando das 
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atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista as 
instruções contidas na portaria n. 574 do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, a respeito das comunicações de 
exercício dos serventuários, escrevente habilitados e auxilia
res dos cartórios oficializados do fôro judicial e extra-judicial 
do Estado; e atendendo a que o tempo de serviço daqueles 
servidores, para fins de aposentadoria ou para inscrição em 
concursos de provimento de cartórios deve conter dados claros 
e positivos: 

Determina a expedição de certidão de tempo de serviço 
a favor dos serventuários de Justiça, escreventes habilitados 
e auxiliares de cartórios não oficializados, a partir da vigên
cia da portaria n. 574 do E. Conselho Superior da Magistra
tura, fica condicionada aos elementos de prova constantes dos 
documentos arquivados na Corregedoria, com observância da 
citada portaria. 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 29 de dezembro de 1959. 

Cantidiano Garcia de Almeida 
Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 12/59 

D. J. 1°/1/60. 

O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

Atendendo a que vários pedidos foram endereçados a 
esta Corregedoria, solicitando esclarecimentos a propósito do 
livro "Cofre de Órfãos", exigido em Provimento anteriores, 
desta mesma Corregedoria; 

Atendendo a que as determinações últimas não fizeram 
senão reproduzir exigências externadas em Provimento para 
as comarcas de Votuporanga, de 17 de junho de 1958), de 
Dracena (de 19 de junho de 1958), de Tupi Paulista de 20 de 
junho de 1958), de Capão Bonito (de 22 de setembro de 1958), 
e de Itapeva (de 23 de outubro de 1958), tôdas mais ou menos 
nos seguintes têrmos. Fica recomendada aos cartórios da 
escrivania judiciária a adoção, com as formalidades legais, 
do livro de Cofre de Órfãos, para registro do movimento de 
<iinheiro de órfãos interdictos e incapazes em geral. 
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Processos nomes dos interessados, depósitos, levantamen
tos ordens judiciais etc.)"; 

Resolve recomendar a adoção do livro aludido a tôdas 
comarcas do Estado, nos moldes do modêlo já aprovado por 
esta Corregedoria e publicado em anexo, facultando-se, ou
trossim, para tanto o aproveitamento de livros sem uso, depois 
de autorizada a providência se fôr o caso pelo dr. Corregedor 
Permanente do Cartório. 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 6 de novembro de 1959. 

NO ME ............................................................................................................................................................................................................... . 

FILI AÇÃ O .................................................................................................................................................................................................. .. 
PROCESSO DE ........................ FEITO N:o ............................ CADERNETA N.o ............................. . 

PAR T ES ......................................................................................................................................................................................................... . 

DATA LEVANTAMENTOS Ci 
DEPOSITO AUTORIZAÇÃO 

Dia I Mês I Ano 
JUDICIAL 

I 
II 

I I I 
I 

I 
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PROVIMENTO N. 1/60 

O Desembargador Samuel Francisco Mourão, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Pauló, tendo em vista os 

. esclarecimentos e recomendações constantes dos provimentos 
ns. 3, 4 e 5 ultimamente baixados a respeito da dispensa da 
exigência do impôsto de lucros nas transações imobiliárias; 
Atendendo, por outro lado, consoante já estabelecido, a "que 
se relega a solução das pendências, a posteriori, sempre colo
cada, a iniciativa, a cargo da parte cujo direito aparece menos 
qualificado"; Atendendo ainda a que o exame dos casos con
cretos para a dispensa imediata do tributo não pode sujeitar
se a uma verificação precipitada por parte do magistrado a 
que estiver subordinado o cartório que vai lavrar a escritura; 
Atendendo a que é do nosso dever circunscrever, na medida 
do possível ,as omissões e falhas que possam concorrer para 
a evasão de rendas, no setor dos servidores da Justiça; 

E, finalmente, atendendo a que os próprios tabeliães de
vem colaborar na fiscalização da veracidade dos pedidos de 
dispensa do pagamento antecipado do impôsto de lucros, quan
do da lavratura dos instrumentos a seu cargo, resolve: a) as 
dispensas do pagamento antecipado do impôsto de lucros in
dependem de ofício do juiz corregedor do cart6rio, servindo 
de documento a própria petição despachada em têrmos para 
que o notário, conferindo a exatidão do contêxto, em face dos 
títulos exibidos pelas partes responda assim perante o Fisco 
pela sua veracidade, e para que mencione na escritura a dis
pensa autorizada, arquivando o documento, ficando bem es
clarecido que a isenção, nos precisos têrmos dos provimentos 
ns. 3, 4 e 5, deve referir-se exclusivamente a imóveis em pri
meira transação; b) continua em vigor a exigência da comu
nicação semanal à Corregedoria, das escrituras lavradas com 
isenção do pagamento antecipado do impôsto, ampliada agora 
com a relação nominal das partes e data dos instrumentos. 

P. dando conhecimento a todos os Juizes Corregedores, 
dos Tabelionatos de Notas da Capital e do interior do Estado. 

Cumpra-se. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1950. 

a) Samuel Francisco Mourão 
Corregedor Geral da Justiça 

D. J. 1/2/60. 
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PROVIMENTO N. 2/60 

O Desembargador Samuel Francisco Mourão, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 

Atendendo a que a numeração dos ptocessos judiciais e 
os de rito administrativo sujeitos a registro em livro próprio 
dos cartórios (Livro de Registro de feitos), deve ser uniforme 
em todos os setores da Justiça; 

Atendendo a que nos provimentos números 18, 19, 22, 31 
e outros, expedidos em 1953, estabeleceu-se a norma da nume
ração dos autos por ano, facilitando a pronta verificação da 
quantidade de processos em andamento ou arquivados, para 
o resumo anual estatístico dos feitos 'que passam para o ano 
seguinte ; 

Atendendo ainda a que conflitam as determinações dos 
citados provimentos com as consignadas a tal respeito no pro
vimento n. 40-53 por forma a cindir a orientação de unifor
midade que a Corregedoria tem procurado imprimir aos ser
viços sob sua fiscalização; 

Atendendo, finalmente, a que o Juízo de Menores consul
tou e sugeriu para aplicar no setor daquela Vara o sistema da 
numeração nova com o sufixo do ano em curso, no intuito do 
previsto linhas acima: 

Determina: a partir de 1.0 de janeiro findo a numeração 
dos autos será reiniciada àpondo-se-Ihe o sufixo do ano; em 
frente a numeração existente até hoje, o escrivão aporá o 
número ordinal do ano (ex. 30.000 - 1-60; 30.001 - 2-60; 
30.002 - 3-60, etc.), até alcançar o último registrado pelo 
sistema anterior, prosseguindo dai em diante de acôrdo com 
as normas dêste provimento. Em conseqüência, ficam revo
gados os dispositivos sôbre o assunto existentes no provimento 
40-53 e em qualquer outro isoladamente expedido em correi-
ção ou resolvendo consultas. ' 

Publique-se para conhecimento de todos os serventuários 
dos cartórios do Estado, fazendo-se as devidas averbações nos 
provimentos anteriores. 

Cumpra-se. 

São Paulo, 12 de fevereiro de 1960. 

a) Samuel Francisco Mourão 
Corregedor Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO NS. 12/60 

O desembargador Samuel Francisco' Mourão, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo à repre
sentação que lhe foi dirigida pelo Juizado de Menores da 
comarca da Capital e orientação adotada pela Egrégia Quarta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, recomenda 
e determina aos oficiais do Registro Civil das Pessoas Natu
rais que relativamente a pessoas adotadas, poderão ser con
cedidas certidões com o patronímico exclusivo derivado da 
adoção se neste ato tiver sido d€clarada a opção por êsses ape
lidos de família. Com isso dar-se-á efetividade prática ao 
sentido da lei e facilitar-se-á a integração do adotado no lar 
adotante, evitando-se a dualidade da patronímico, o que dá 
causa a evidentes constrangimentos. P. e cumpra-se. - São 
Paulo, 18 de agôsto de 1960. (a) Samuel Francisco Mourão. 

D. J. 20/8/60. 

Proc. 17.270 - Capital - 1.0 Depositário Público Judi
cial da Comarca da Capital - Despacho - Manifesto-me de 
inteiro acôrdo com o pronunciamento último. Seja publicado 
para conhecimento dos interessados. Quanto à sugestão con
tida no item 7.° oportunamente S€ externará esta Corregedo
ria Geral da Justiça. - São Paulo, 27 de outubro de 1959. (a) 
- Cantidiano Garcia de Almeida. Pronunciamento a que se 
refere ao despacho supra - Subsecretaria Contabilidade -
2.a Secção - Processo n. G ~ 7815-CG - 17.270 - Informa
ção n. 816-59 - Interessado - Paulo Novaes de Barros -
1.0 Depositário Pblico Judicial - Assunto - Consulta sôbre 
interpretação a ser dada ao Provimento n. 1-54, baixado pela 
Corregedoria Geral da Justiça. 1. - Por determinação do 
Senhor Secretário foi o presente encaminhado a esta Subsecre
taria - Contabilidade a fini de se manifestar quanto aos pa
gamentos, em dinheiro, efetuados pelo 1.0 Depositário Público, 
bem como sôbre a necessidade de S€rem selados os recibos 
relativos a custas a que faz jus a escrivã do 1.0 Ofício da Vara 
dos Feitos da Fazenda Nacional, tendo-se em vista a repre-
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sentação do MM. Juiz de Direito daquela Vara, constante de 
fls. 5 a 7 do presente e o constante do apenso, 2 - Encami
nhado o assunto a esta Secção e a nós distribuído, passamos 
a informar: 3. - Com referência aos pagamentos efetuados, 
em dinheiro pelo 1.0 Depositário Público, parece-nos que o 
Provimento n. 1-54 baixado pela Corregedoria Geral da J us
tiça não obriga taxativamente, sejam os pagamentos efetua
dos através de cheques à Caixa Econômica Estadual. tsse 
entendim~mto resulta do disposto nas letras "f" e "g" do refe
rido Provimento cujo teor é o seguinte: Letra "f" - Cum
prido o "mandado" ou "ofício" o Depositário arquivará a 1.a 
via e comunicará em 48 horas ao juiz do feito o seu cumpri
mento, fazendo constar da comunicação a quantia paga, o
nome de quem recebeu e o número do cheque, 8e a8sim se fêz 
o pagamento, O grifo é nosso. Letra "g" - PodeTá o Depo
sitário fazer o pagamento por meio de cheques nominais contra 
a Caixa Econômica do Estado de São Paulo em favor de 
quem seja indicado no mandado ou ofício como beneficiária 
do levantamento, 8endo nessa hipótese o cheque que visado 
pela Secção de Depósitos Judiciais da Secretaria do Tribunal 
de Justiça. (Os grifos são nossos). 4. - Outrossim, nos 
têrmos do Provimento n. XXXIX do Conselho Superior da 
Magistratura e do Decreto n. 12.502-42, os Depositários de
verão recolher à Caixa Econômica Estadual as importâncias 
arrecadadas, até o seguinte dia útil, não podendo reter consigo
importância superior a Cr$ 20.000,00. 5. - Nestas condições 
possuindo o IMpositário numerário recebido no dia em que 
deve efetuar o pagamento de determinado mandado, pelo acima 
exposto, parece-nos que lhe é facultado o pagamento em di
nheiro. :e:sse tem sido o entendimento desta Secção ao analizar 
os balancetes que lhe são enviados pelos Depositários, bem 
como vem sendo orientado o funcionário encarregado da fis
calização junto aos mesmos. 6. - Quanto a incidência do 
Impôsto do Sêlo nos recibos relativos aos recebimentos de 
custas, parece-nos que estão isentos, à vista do que dispõe a 
Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo atualmente em vigor. 
Na parte Segunda da Tabela - item 4) - Nota 8.a Letras 
"f" € "g", lê-se o seguinte: Parte Segunda Tabela - "Item 40 
- Recibos Comuns ................................... . 
Notas - 8.a - Estão isentos: Letra "f" - Os recibos de 
vencimentos ajuda de custo, diárias e quaisquer remunerações 
percebidas pelos funcionários civis e militares; d€ salários de 
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-extranumerários; de proventos de disponibilidade e de apo
sentadoria; Letra "g" - Os recibos de custas. emolumentos. 
impostos e taxas. passados a. margem dos autos judiciais e 
·dos instrumentos públicos em geral" 7. - "Data vênia". su
gerimos seja obrigatório que todos os pagamentos efetuados 
pelos Depositários Públicos se façam através de cheques no
minais, tendo-se em vista a segurança que êste apresenta não 
só para os Senhores Depositários bem como para as partes 
beneficiárias. A consideração superior. C-2, em 29 de se
iembro de 1959. (a) - Jayme Vello Mendes. 

D. J. 13/11/59. 

LEI DE PREVID1!JNOIA SOOIAL 

Art. 142 - As emprêsas abrangidas por esta Lei não 
poderão receber qualquer subvenção ou participar de qualquer 
concorrência promovida pelo Govêrno ou autarquias federais, 
nem alienar, ceder, transferir ou onerar bens imóveis, em
barcações ou aeronaves, sem que provem a inexistência de 
débito com a instituição de previdência social a que estejam 
ou tenham estado vinculadas, sob pena de nulidade do ato e 
do registro público a que estiverem sujeitas. 

Parágrafo único - As autoridades e serventuários que 
infringirem o disposto neste artigo incorrerão em multa de 
CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros), que será aplicada pela 
instituição de previdência social interessada e cobrada na 
forma dos artigos 84 e 85, sem prejuízo da pena de responsa
'bilidade que no caso couber. 

Art. 4.° - Para os efeitos desta lei considera-se: 
a) emprêsa - o empregador, como tal definido na 

Consolidação das Leis do Trabalho, bem como as repartições 
públicas, autárquicas e quaisquer outras entidades públicas 
ou serviços administrativos, incorporados ou concedidos pelo 
Poder Público, em relação ao respectivos servidores no regime 
desta lei. 

(Lei n. 3.807, de 26/8/60 - publicada no D. O. da União 
·em 5/9/60) . 
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tste dispositivo foi regulamentado pelo artigo 253 do 
Decreto n. 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, publicado no 
Diário Oficial da União de 29 de setembro de 1960. 

§ 3.° Somente valerão como prova negativa, para os 
fins do presente artigo, as certidões expedidas pela institui
ção ou instituições de previdência social em que esteja ou 
tenha estado matriculada a emprêsa (arts. 31 a 34), ou, no 
que se refere à quota de previdência, o Departamento Nacio
nal da Previdência Social. 

§ 4.° As certidões referidas no parágrafo 3.° deverão 
ser fornecidas, as emprêsas interessadas, no prazo máximo 
de 8 (oito) dias contados da data da entrada no órgão próprio, 
de requerimento do qual constem com clareza o objeto do 
pedido, a natureza do ato e a autoridade perante a qual vai 
ser praticado, dando-se à requerente recibo especial com men
ção da data e do assunto. 

§ 5.° Caso não seja fornecida a certidão no prazo indi
cado no parágrafo 4.°, poderá a emprêsa habilitar-se à prá
tica do ato respectivo, mediante a apresentação do recibo 
especial, facultado no órgão próprio impugnar até a data de 
sua realização, a prática do ato, mediante comunicação da 
existência de débito impeditivo, nos têrmos do presente artigo. 

PORTARIA 229 

"O ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, Indús
tria e Comércio, usando da atribuição que lhe confere o art. 
91, item 2, da Constituição, e tendo em vista a necessidade de 
regular o fornecimento das certidões a que se referem os §§ 
3.° e 4.° do art. 253 do Regulamento Geral da Previdência 
Social, expedido pelo decreto n. 48.959-A, de 19 de setembro 
de 1960, a fim de que, sem embargo da obtenção do fim visado 
pelo artigo não se oponham entraves excessivos ao movimento 
normal das transações ali referidas, notadamente no setor 
imobiliário, dada sua peculiaridade, resolve expedir as seguin
tes instruções especiais a respeito: 

1 - As certidões negativas a que se refere o § 3.° do art. 
253 do Regulamento Geral da Previdência Social serão expe
didas pelo órgão local do instituto em que for matriculada a 
emprêsa e valerão pelo período de 30 dias, contados da data 
da sua emissão. 
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2 - A mesma certidão, durante o período de sua validade, 
poderá servir para mais de urna transação; 

3 - A certidão poderá ser sucessivamente revalidada 
por iguais períodos de 30 dias, mediante declaração nela feita 
com a necessária autenticidade pelo mesmo órgão local do 
instituto, urna vez que permaneça o estado de inexistênciã de 
débito por parte da emprêsa nos têrmos dos §§ 1.0 e 2.° do 
art. 253, acima referido, previamente verificado nos registros 
próprios; 

4 - Enquanto o instituto não tiver modêlo especial para 
o "recibo especial" a que alude o § 4.° do mencionado artigo 
253, poderá ser êste suprido pelo próprio cartão de proto
colo do recebimento do pedido de certidão, urna vez que dele 
constem com clareza os elementos exigidos pelo referido § 4.°, 
a saber: data da entrada do requerimento e menção expressa 
ao assunto do requerimento; 

5 - Os institutos deverão aparelhar com a maior urgên
cia os respectivos serviços locais para o fornecimento rápido 
das certidões de que tratam estas instruções, tendo bem pre
sente o sentido dos dispositivos legais e regulamentares em 
causa, que é essencialmente o de assegurar-lhes a regular 
arrecadação das contribuições pelas emprêsas vinculadas. 

20 -
nOL1!:TIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DF. SÃo PAULO * 



ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA 

ARMANDO COSTA l\IAGALHÃES .... , ......... , 
USCAR DE BARROS PEREIRA ... , ........... . 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA .......... . 
OCTAVIO UCHÕA DA VEIGA ................ .. 
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA DE BARROS ....... . 
ANTONIO AUGUSTO ~lRMO DA SILVA ...... .. 
LUIZ DE TOLEDO MENDES PEREIRA .. : ..... . 
SEBASTIÃO MEDEIROS ....................... . 
ALCIDES DE MELO VALE ................... . 

CONSELHO FISCAL 

_. Presidente 
- Tesoureiro 
-:- Secretário 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor 

HILDEBERTO VIEIRA DE MELO ,.............. - President!! 
FRANCISCO VERGUEIRO PORTO 
.JOSÉ ODILON DE ARAUJO 
CASIO DIAS D~ TOLEDO 
ABNER RIBEIRO BORGES. 

SUPLENTES 

MARIO IGNACIO - Ribeirão Prêto 
ELVINO SILVA ............................... . - Campinas 
AFFONSO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO ... . - Capital 
MILTON DUARTE COELHO ................... . - Santos 
CASEMIRO PINTO NETO ..................... . - Capital 
ABEL DE REZENDE VILARES ............... . - S. José do Rio Prêto 
JÚLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO ......... . - Capital 
JOSÉ SPINOLA DE MELLO . .................. . - Campinas 

. pres80 na "';mprêKR Gráfi(,1l da «Rl'vist& dos Tribunais» S. A. - SiLo Paulo - BraaU 



* 

SEDE SOCIAL E REDACAO: 

RUA SENADOR FEIJO N9 176 - 119 Andar 

Salas 1109 a 1113 - Caixa Postal. 7.209 

Telefone 33-3888 

SÃO PAULO 

* flMPRB8A GRAFIOÁ DA. 

-RBl'ISTA 1>011 TRIBUNAIS" B.A . 

* São Paulo * 


	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.12, n. 67, jul./out. 1960
	COLÉGIO NOTARIAL DE SÃO PAULO
	Proc. 18.089 - Capital

	LEIS E DECRETOS
	Leis Federais. Lei n. 3.653, de 4 de novembro de 1959
	Lei n. 1.768, de 18 de dezembro de 1952
	Leis e Decretos Estaduais. Lei n. 5.753, de 30 de junho de 1960
	Lei n. 5.440,de 23 de outubro de 1959
	Decreto n. 34.829, de 14 de abril de 1959

	Provimentos. CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
	Portaria n. 1-59
	Portaria n. 4-59
	Provimento n. 12/59
	Provimento n. 1/60
	Provimento n. 2/60
	Provimento n. 12/60
	Proc. 17.270 - Capital

	Lei de Previdência Social - art. 142
	Portaria 229



