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DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XII 

"DECLARADA DE UTILIDADE POBLICA PELA 
LEI N.· 464. DE Z6 DE SETEMBRO DE 1949". 

NOVEMBRO-DEZEMBRO - 1960 

Colaboração 

N.O 68 

DOAÇÃO DE IMóVEIS DE PAIS A FILHOS 
MENORES 

ELVINO SILVA FILHO 
(Oficial do Registro de Im6veis da 

1.& Circunscrição de Campinas) 

No exame da doação de bens imóveis de pais a filhos 
menores, a primeira questão que aflora é a de se saber se essa 
doação necessita ser aceita. 

A questão não é nova, e já tem sido versada por inúmeros 
civilistas do mais alto coturno, tanto nacionais como estran
geiros. Mas, pelo interêsse prático que desperta, e, pela fre
qüência com que é versada nos tabelionatos, e algumas vêzes 
nos tribunais, vamos novamente abordá-la. 

Se examinarmos a definição legal da doação, veremos 
~ue a aceitação é um dos requisitos essenciais para que ela se 
aperfeiçoe e se conclua. Com efeito, diz o legislador no art. 
1.165 do Código Civil: "Considera-se doação o contrato em 
'Que urna pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimô
nio, bens ou vantagens para o de outra, que os aceita." 
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Seguiu o nosso legislador a orientação das legislações que 
entenderam a doação como um contrato (C. Civil alemão art. 
516; C. Civil português - art. 1.452; C. Civil espanhol -
art. 618; atual C. Civil italiano - art. 769, etc.), e não a 
daqueles que a consideram como um ato (C. Civil francês -
art. 894 e antigo C. Civil italiano - art. 1.050). Sendo um 
contrato; é indispensável, portanto, o "acôrdo de vontades" -
a oferta daquele que doa e a aceitação daquêle que recebe a 
doação (invito beneficium non datur). E, sendo necessária 
a aceitação para que a doação se complete, indaga-se: como se 
efetua a aceitação nas doações de imóveis de pais a filhos 
menores? 

O legislador não exige que a aceitação seja momentânea, 
na própria escritura, em que os doadores se despojam de bens 
de seu patrimônio para enriquecerem o patrimônio de seus 
filhos. Permite que ela seja feita posteriormente. Mas, a 
doação só existirá, só se aperfeiçoará com a aceitação do dona
tário. Antes da aceitação, o que existe é apenas uma proposta, 
revogável a qualquer tempo, perdendo eficácia com a morte do 
doador ou do donatário. 

Mas, ao doarem bens imóveis aos seus filhos, o que os 
pais querem e porfiam é que a doação se aperfeiçoe no ato da 
oferta, na própria escritura. Pergunta-se, então: Os filhos 
menores poderão aceitar essa doação? 

Acesa, e das mais vivas, tem sido a divergência a respeito, 
tanto doutrinária como jurisprudencial. 

Entende uma primeira corrente, que os menores impúbe
res (menores de 16 anos), sendo absolutamente incapazes não 
podem manifestar aceitação válida na escritura. Somente 
os maiores de 16 e menores de 21 anos, relativamente incapazes, 
poderão nela comparecer e aceitar as doações que lhes fazem 
os pais. E tiram êsse entendimento os autores filiados a esta 
corrente, diante do que dispõe o artigo 1.170 do Código Civil: 
"Às pessoas que não puderem contratar é facultado, não obs
tante, aceitar doações puras ". 

CARVALHO SANTOS ao comentar êsse artigo alerta o intér
prete: "Precisa-se entender inteligentemente o texto legal. 
Quando o Código permite que as pessoas que não podem con
tratar possam, todavia, aceitar doações puras, sem intervenção 
dos representantes legais respectivos, compreende-se fàcil
mente a razão disso, que consiste precisamente em ser a doação 
pura um ato que somente vantagens pode trazer ao beneficiado 
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por ela. Mas, apesar disso, não é possível admitir-se a regra 
com uma amplitude exagerada, por isso não se compreenderia 
como fôsse a lei tolerar, por exemplo, que um louco ou uma 
criança de cinco anos pudesse assinar uma escritura, aceitando 
:3. doação". (Código Civil Interpretado - 4.a Edição vol. XVI 
- Comento ao art. 1.170, pág. 362). 

JOÃO LUIZ ALVES segue a mesma opinião: "Para que o 
incapaz possa aceitar, diz êle, é preciso que possa manifestar 
o seu assentimento. Por isso, parece-nos que o texto se refere 
somente aos relativamente incapazes". 

O E. Tribunal de Justiça do nosso Estado seguiu quasi 
que sem discrepância essa orientação. Nas doações puras de 
bens imóveis de pais a filhos menores, para que possam se 
aperfeiçoar e concluir na própria escritura, mistér se faz que, 
aos absolutamente incapazes, seja dado um curador especial 
para aceitar, por êles, a liberalidade que os seus progenitores 
lhes fazem, eis que os pais não podem figurar na doação na 
dupla qualidade de doadores e representantes dos donatários. 
A nomeação dêsse curador especial, argumentam, é de rigor, 
sempre que no exercício do pátrio poder colidirem os interêsses 
dos pais com os dos filhos (art. 387 do Cód. Civil). Sem êsse 
curador especial, nem o Tabelião poderá aceitar a doação pelos 
menores, como antigamente se fazia, porque o preceito per
missivo da aceitação do Tabelião pelos menores, existente nas 
Ordenações Filipinas (Livro IV - Tit. 63, princ.), não foi 
reproduzido pelo Código Civil. 

Nesse sentido são as decisões uniformes do E. Conselho 
Superior da Magistratura do Estado proferidas: no Ag. de 
Petição n. 37.936 da comarca de Bragança Paulista, publicada 
no D. da Just. de 16-Julho-1948; no acórdão inserto na Rev. 
elos Trib. Vol. 186/338; no Ag. de Petição n. 61.641 da comarca 
de Ituverava publicada no D. Just. de 27 de Fevereiro de 
1953 - pág. 3. Seguem também a mesma orientação as de
cisões das diversas Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de 
S. Paulo contidas nos acórdãos publicados na Rev. dos Trib. 
vol. 180/288 - vol. 195/227 - vol. 232/98 - vol. 254/332. 

Levou o nosso E. Tribunal a situações extremas essa sua 
orientação. Concluiu pela anulação de uma doação feita a um 
menor que falecera sem aceitá-la, quer por intermédio de um 
curador especial, quer pessoalmente, uma vez que a morte o 
colheu antes de ter atingido a idade pela qual, sozinho, pudesse 
ter manifestado o seu assentimento à liberalidade. Determi~ 
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11OU, em conseqüência, a 2.a Câmara Cível, o cancelamento da 
transcrição do imóvel efetuada em nome do menor. (Rev. dos 
'Trib. vol. 187/805). 

E, firmando cada vez mais êsse ponto de vista, de molde 
a espancar quaisquer dúvidas a respeito as Câmaras Civis 
Reunidas dêsse E. Tribunal, em recurso de 1'evista, por maioria 
de votos, decidiram: "A aceitação, mesmo nas doações puras 
não se presume; os que não puderem contratar hão de aceitar 
o contrato, representados pelo seu tutor com autorização do 
juiz." (Rev. dos Trib. vol. 208/360). 

Entendemos, porém, com a devida vênia, que o E. Tribu
nal de Justiça não acertou, e, enveredou pelo pior caminho. 
A interpretação dada pela Alta Côrte da Justiça Paulista ao 
artigo 1.170 do Código Civil,esposando o pensamento de 
CARVALHO SANTOS e JOÃO LUIZ ALVES, é cerebrina. Não há 
como se distinguir, nêsse dispositivo, os absolutamente inca
pazes dos relativamente incapazes. O preceito é claro: - "Às 
pessoas que não puderem contratar" - e aqui não se faz 
distinção alguma - "é facultado, não obstante, aceitar doações 
puras". - Ubi lex non distinguit, nec inte1'pres distinguere 
debet. 

E, se se fizer essa distinção, para se dar um curador 
especial aos absolutamente incapazes a fim de aceitar as doa
ções puras a êles feitas, o art. 1.170 redundará em uma des
necessidade. Será um dispositivo completamente inútil e su
pérfluo. Com efeito, de acôrdo com a regra do artigo 84 do 
Código Civil os incapazes podem participar de todos os atos 
jurídicos. Se forem absolutamente incapazes serão represen
tados pelos pais, tutores ou curadores, e, se forem relativa
mente incapazes, participarão pessoalmente dos atos jurídicos, 
mas serão assistidos por aquelas pessoas. Ora, impor-se a 
interpretação do art. 1.170 do C. Civil, de acôrdo com o pen
samento daquêles civilistas e da corrente vencedora do E. Tri
bunal de Justiça, será considerar-se êsse dispositivo completa
mente supérfluo e inútil, porque a situação já estavaperfei
tamente prevista no artigo 84 do Código Civil. E, não é lícito 
a qualquer intérprete, dentro de um corpo de leis, e de acôrdo 
com os melhores princípios da hermenêutica, considerar um 
dispositivo legal sem finalidade, com caráter apenas de super
fetação. Se o preceito legal existe, é para ter uma finalidade. 

Mas, é o caso de se indagar, agora, como aceitarão as 
doações puras os menores de 16 anos, absolutamente incapazes? 
Comparecendo ao ato, à escritura, para manifestarem o seu 
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assentimento à liberalidade? Evidentemente, não. Os meno
res de 16 anos não possuem discernimento suficiente para 
declararem sozinhos a sua vontade em qualquer ato jurídico, 
mesmo nas doações puras. 

É noção rudimentar que, nos contratos, a aceitação não 
precisa ser sempre expressa. Há a aceitação tácita ou a 
presumida, (art. 1.079 do Cód. Civil). E, dentro do próprio 
capítulo da doação, o legislador nos dá um exemplo de aceita
ção tácita, ao declarar, no art. 166, que o doador pode fixar 
prazo ao donatário, para declarar se aceita, ou não a liberali
dade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro 
nêle, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não 
fôr sujeita a encargo. 

Ora, o legislador no artigo 1.170 do C .Civil facultando 
às pessoas que não puderem contratar aceitar doações puras, 
não quis, à tôda evidência, que uma criança de 2 ou 5 anos 
comparecesse em uma escritura pública e declarasse aceitar a 
doação. Nem, por outro lado, impôs que, nessas doações, fôsse 
dado ao menor um curador especial, pois a exigência do art. 
387 não é de se aplicar às doações puras onde não há qualquer 
colisão de interêsses entre pais e filhos. Determinou, tão só, 
que os absolutamente incapazes (remissão ao art. 5.° existente 
no art. 1.170) pudessem aceitar as doações puras, sem impôr 
qualquer formalidade para essa aceitação. É que, essa acei
tação, para os menores de 16 anos, é natumlmente tácita. 

E, êsse é, exatamente, o pensamento e a interpretação 
cristalina que nos dá o extraordinário jurista CLÓVIS BEVILÁ
QUA, nestas palavras: "A doação pura é ato essencialmente 
benéfico, somente proveito leva ao donatário: entende-se 
aceita, sem a intervenção do representante legal do donatá-
1·io. .. E êste é o pensamento do nosso art. 1.170. A lei, 
facultando a aceitação aos incapazes, relativamente a doações 
puras, quer dizer que essas liberalidades produzem efeito, 
consideram-se aceitas, desde que o doador as realiza. É o 
poder social que se manifesta na lei suprindo a incapacidade 
do donatário, tornando a doação perfeita, não obstante a inca
pacidade do donatário, e afastando, neste caso, a interferência 
do representante legal, que somente aparecerá depois, como 
administrador do patrimônio do incapaz (Código Civil Comen
tado - voI. IV - Obsrs. 2.a ao art. 1.170). 

A fonte do art. 1.170 do Código Civil Brasileiro foi in e
gàvelmente o art. 1.478 do Código Civil Português, assim 
redigido: "As pessoas, que não podem contratar, não . podem 
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aceitar, sem autorização das pessoas a quem pertencem conce
dê-las, doações condicionais ou onerosas. Porém, as doações 
puras e simples, feita a tais pessoas, produzem efeito, indepen
dentemente de aceitação, em tudo o que aproveitar aos dona
tários". E, esclarece o notável civilista lusitano, CUNHA 
GONÇALVES: "A doação pura a favor de incapazes nem po
risso é ato unilateral como o testamento e não cessa de ser 
contrato; somente a aceitação dela pelo incapaz ou pelo seu 
representante legal é subentendida ou presumida pela lei 
portuguesa, como a presume a .lei brasileira, art. 1.166, no 
caso neste declarado". (P1"incípios de Direito Civil, - VoI. 
2.°, págs. 945/946). 

O Supremo Tribunal Federal, em embargos ao recurso 
extraordinário n. 3.983, de São Paulo, chamado a manifestar
se sôbre a questão, declarou, peremptoriamente: "Na facul
dade dos incapazes aceitar doações puras, não se distinque 
entre os absolutamente incapazes dos relativamente incapazes". 
(Rev. dos Trib. VoI. 191/399). 

E, felizmente, o próprio Tribunal de Justiça de São 
Paulo está mudando de orientação, começando a se bitolar 
pelo caminho certo. Na apelação cível n. 85.248 de Bra
gança Paulista, a 3.a Câmara Cível, por votação unânime, 
assim se manifestou: "Exigir-se aceitação expressa de quem 
não pode contratar para a validade de ato do qual só benefí
cios lhe advém, como da doação pura e simples, é, em realidade, 
faltar à proteção que o estatuto civil tem levantado sôbre os 
privados da razão ou que ainda não se podem dirigir". (Rev. 
Trib. voI. 277/ pág. 309). 

EM CONCLUSÃO, podemos convictamente afirmar: a) 
- as doações puras e simples de imóveis podem ser efetuadas 
pelos pais aos seus filhos menores de 16 anos, sem qualquer 
interferência de curador especial para aceitá-las, pois a acei
tação dêsses menores é naturalmente tácita. O art. 1.170 do 
Código Civil é de caráter excepcional, pelos próprios termos 
em que está redigido, e em confronto com o art. 84 do mesmo 
estatuto legal. Essas doações considerar-se-ão perfeitas e 
acabadas no momento da celebração da escritura. Os maiores 
de 16 anos comparecerão pessoalmente no ato para aceitar a 
liberalidade; b) - Consideram-se doações puras e simples as 
que não estão subordinadas a condições, encargos ou vínculos. 
Ressalte-se, porém, que estão incluidas entre as doações puras 
as doações feitas pelos pais aos filhos com reserva de usufruto 
a favor dos doadores (Rev. dos Trib. voI. 103/577; vol109/668; 
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vol. 117/136; vol. 118/624; vol. 124/709; vol. 128/182; vol. 
178/136; Rev. Forense vol. 68/137; vol. 78/528; vol. 80/156; 
vol. 126/491). e) - Essas doações puras e simples podem 
ser transcritas no Registro de Imóveis sem a prova de aceita
ção de donatário exigida pelo art. 857, n. In do CÓd. Civil e 
§ único do art. 233 do Decreto n. 4.857, de 9 de Novembro de 
1939 (Reg. Públicos), porque já estão naturalmente aceitas, 
pela aceitação tácita ou presumida do donatário. 
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Leis e Decretos 

LEI ESTADUAL 

LEI N. 5.817, DE 16 DE AGOSTO DE 1960 

Isenta do impôsto sôb1·e tmnsmissão de p1'O
p1'iedade imobiliária "inter-vivos" às aquisições de 
imóveis feitas p01' clubes e entidades esportivas, 
nas condições que especifica, e da, outras provi
dências 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.0 ~ As aquisições de imóveis feitas por clubes 

"€ entidades esportivas, para a construção ou instalação de suas 
sedes, ou para a prática das modalidades esportivas, previstas 
em seus estatutos, ficam isentas do impôsto sôbre transmissão 
de propriedade imobiliária "inter vivos" na extensão em que 
ag áreas e construções sejam necessárias ou utilizadas no cum
primento pela instituição, de suas finalidades específicas, 

§ 1.° - As construções ou instalações, destinadas à sede 
ou à prática das modalidades esportivas, deverão ter início 
no prazo de 12 (doze) meses contados da aquisição e prosse
guimento regulár sob pena de cassação do benefício. 

§ 2.° - O impôsto será exigido se, dentro de 10 (dez) anos 
da data da aquisição, fôr dado ao imóvel, ainda que parcial
mente, destino diverso daquele que motivou a isenção, ressal
vada apenas a alienação por aquisição simultânea de outro, 
destinado ao mesmo fim. 

§ 3.° - Na hipótese do parágrafo anterior, o impôsto será 
devido com o acréscimo moratório de 20ro (vinte por cento), 
sal'\'o se O recolhimento for espontâneo, quando o acréscimo 
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será de 10% (dez por cento), calculado, em qualquer hipótese, 
à época do pagam~mto. 

§ 4.° - O benefício de que trata êste artigo poderá ser 
reconhecido a qualquer tempo desde que as entidades inte
ressadas façam a prova de que a êle faziam jus quando da 
aquisição, não se restituindo, porém, as importâncias já pagas. 

§ 5.° - O cancelamento dos débitos já encaminhados à 
cobrança executiva dependerá do pagamento de custas e de
mais despesas. 

§ 6.° - Os débitos anteriores a data da vigência desta lei, 
rlesde que oriundos de aquisição por ela considerada isenta, 
serão cancelados, a requerimento dos interessados, apresen
tado no prazo de 90 (noventa) dias da vigência do regulamen
to, observado o dispôsto nos parágrafos anteriores. 

Artigo 2.° ~ O Executivo expedirá, dentro de 90 (noven
ta) dias, regulamento à presente lei. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data da expe
dição do regulamento a que se refere o artigo anterior. 

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

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 16 de 
r..gôsto de 1960. 

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

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 17 de agôsto de 1960. 

João de Siqueira Campos 
Diretor Geral, Substituto 

D. O. 18/8/60 

LEI FEDERAL 

LEI N. 3.836 - 14 DE DEZEMBRO DE 1960 

Dispõe sôbTe a ent1'ega de autos aos advogados, e dá 
outras p7'ovidências 

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

ciono a seguinte Lei: 
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Art. 1.0. Ao advogado, mediante a apresentação da car
teira profissional expedida pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, é assegurado o direito de examinar processo de qual
quer natureza, em Cartório de Justiça, Secretarias de Tribu
nais. - Vetado. 

Parágrafo umco. Ficam excluídos do exame referido 
neste artigo os processos que correm em segrêdo de Justiça. 
- Vetado. 

Art. 2.°. Quando os processos se encontrarem em Cartório 
ou Secretarias de Tribunais, de qualquer espécie, é facultado 
ao advogado, constituido procurador de uma das partes, reti
rá-los pelo prazo de três dias, desde que não prejudique o 
andamento do processo, mediante assinatura de carga no livro 
competente. 

Art. 3.°. Sempre que o advogado deva falar nos autos, 
por determinação judicial ou nos casos previstos em lei, ser
lhe-á facultado retirar o processo dos respectivos Cartórios ou 
Secretarias, pelo prazo legal, mediante carga assinada em 
livro próprio. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo 
se o prazo fôr comum às partes, salvo se os respectivos pro
curadores efetuarem em conjunto a retirada dos autos. 

Art. 4.° - Vetado. 
Art. 5.°. Sem prejuízo das demais sanções definidas em 

lei, aplica-se o disposto no art. 36 e seus parágrafos do Código 
de Processo Civil ao advogado que não devolver, no prazo, 
processo judicial retirado de acôrdo com esta Lei. - Vetado. 

Art. 6.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de dezembro de 1960; 139.° da Independência 
e 72.° da República. 

10 -

JUSCELINO KUBITSCHEK 
A1"mando Ribeú'o Falcão 

D. União de 14/12/60. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Provimento n. 10-60, referente às Correições Gerais Ordi
nárias realizadas nas comarcas de Ubatuba, São José dos 
Campos, Pindamonhangaba e Moji das Cruzes. 

Odes. Samuel Francisco Mourão, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, tendo procedido, durante o 
semestre findo, às Correições Gerais Ordinárias supra, nos 
têrmos do Decreto estadual n. 4.786, de 3 de dezembro de 1930, 
€ leis subsequentes, resolveu baixar o seguinte provimento, 
com as instruções que se seguem, restritas às falhas verifica
das nas inspeções respectivas. 

I) INSTRUÇõES DE CARÁTER GERAL 

As placas indicativas dos cartórios, colocadas do lado de 
fora dos mesmos, conterão dizeres que esclareçam as atribui
ções respectivas e de acôrdo com a legislação em vigor: Car
tório do 1.0 Ofício Judicial e Notas (não se jU!;ltificando men
ção apenas ao Tabelionato) ; Cartório do Registro de Imóveis 
e Ane~os (e não mais Cartório do Registro Geral e de 
Hipotecas) . 

A parte reservada ao público, nos cartórios, será separada 
por gradil, ou balcão, da parte interna onde os funcionários 
trabalham e onde se encontram os livros, arquivos, papéis, etc. 

Naquela primeira parte, reservada ao público, será afi
xada a Tabela de Custas relativa às atribuições do cartório, 
escolhendo-se, para tanto, lugar acessível e preocupando-se o 
serventuário com a boa visibilidade dessa Tabela por parte dos 
interessados. 
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Todos os livros de escrituração obrigatórios devem ser, 
antes de escriturados, submetidos à formalidade da rubrica 
do Juiz Correg€dor respectivo. Os têrmos de abertura e en
cerramento então necessários, especificando o primeiro a fina
lidade do livro, o número de suas fôlhas e contendo a rubrica 
do Juiz, constarão da primeira e da última página útil. Ou
trossim, êsses têrmos precisam ser destacados na página que 
ocupam, não se justificando fiquem confundidos no corpo da 
escrituração que os circunda, a ponto de dificultar o exame de 
seus requisitos. Finalmente: Tais livros, quer no setor civil, 
quer no setor criminal, hão de ser preparados antes de subme
tidos àquela rubrica, isto é, pagarão, antes, o impôsto de sêlo 
estaduaJ estabelecido na Lei n. 3.672, de 29-12-1956 (Tab. B, 
íl. 17, e artigo 45). Não há mais pagar sêlo federal nessa 
oportunidade, tendo €m vista a Lei n. 3.519, de 30-12-1958, 
que suprimiu o artigo 75 da Tabela anexa à chamada "Lei do 
Sêlo", de 1942 (V. alteração n. 58 e artigo 11 da citada lei 
atual, de 1958). 

Quanto aos livros de escrituração dos cartórios dos Regis
tros Públicos, a redução do número de suas fôlhas, estabelecido 
no decreto n. 4.857, de 9-11-1939, só é regular se observado o 
disposto no artigo 8.° dêsse decreto. 

N a escrituração dos livros em geral, devem ser evitados 
borrões, emendas, entrelinhas, razuras. Quando isto não tenha 
sido possível, tais anomalias da escrituração precisam ser res
salvadas antes da subscrição do ato p€lo serventuário e pelas 
partes, e testemunhas, quando por essas for assinado dito ato. 
Também devem ser evitados espaços em branco em páginas 
utilizadas dêsses livros, ainda que nos claros deixados sejam 
eolados sêlos. :E:stes hão de ser inutilizados na finalização do 
ato correspondente. As impressões digitais, colhidas em livros 
e papéis em geral, devem ser nítidas, em ordem a possibilitar 
exame papiloscópio, caso venha a ser necessário para identi
ficação da pessoa que as houver deixado. Quando mais de 
uma dessas impressões fôr colhida em referência a um mesmo 
ato, cada uma delas será circundada pelo nome ou pelas iniciais 
elo nome da pessoa a que pertencer. 

Os índices obrigatórios devem destinar-se às séries dos 
livros, pois se cada um dêsses tiver um índiC€, a busca tornar
se-á quase tão difícil como se índices não existissem. Cada 
série de livros (Exemplo: Escrituras) deverá ter um índice 
geral, que abranja o maior número possível de livros da mesma 
espécie. 
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11) ESCRIV ANIA JUDICIÁRIA 

A numeração no livro Registro de Feitos não será seguida 
indefinidamente e sim relativa a cada ano, separadas a desig
nação dêsse e a do feito pela barra usual. No fim de cada 
ano, será feito um balanço, excluindo-se os feitos findos e 
transportando-se os demais para o ano seguinte. 

Deverá ser aberto, em todos os cartórios, o livro Cofre 
de órfãos, de acôrdo com modêlo organizado por esta Corre
gedoria Geral. 

Também serão abertos os livros Diário da Receita e Des
pesa, escriturado diàriamente e com balanço mensal, Registro 
de Executivos Fiscais e Carga de Mandados a Oficiais de Jus
tiça, Avaliadores e Peritos. ~sse último livro destina-se a 
registrar a carga dos mandados em geral e não apenas dos 
expedidos em executivos fiscais, como errônea mente vem en
tendendo o pessoal de certo cartório inspecionado. 

No livro destinado aos Têrmos de Tutelas e Curatelas, 
será anotado, à margem de cada têrmo, o processo respectivo. 

O livro de Registro e Averbação de "Sursis" deverá ser 
escriturado nos moldes do RóI de Culpados, conforme modêlo 
adotado por esta Corregedoria Geral (V. Provimento n. 40/53). 

Devem ser mensalmente visados pelo Juiz Corregedor o 
livro de Cargas de Mandados, acima mencionado, e o de Comu
nicações ao Gabinete de Investigações. 

Sôbre a importância da fiança criminal arbitrada, será 
cobrada a taxa penitenciária de 100/0, apondo-se o sêlo res
pectivo no têrmo e não nos autos (Dec. lei federal n. 1.726, 
de 1-11-939 - Artigos 2.°, 11 e 12). 

Os pedidos de assistência judiciária, ainda que formulados 
no curso da ação, devem ser autuados em separada, "apensan
do-se os respectivos autos aos da causa principal, depois de 
resolvido o incidente" (artigo 6.° da lei federal n. 1.060, de 
5-2-1950. 

Recomenda-se a observância do § 1.0 do artigo 14 do Có
digo de Processo Civil, quanto aos autos suplementares. Isto 
é, serão organizados na forma dessa disposição legal, sem 
qualquer omissão. Em certo cartório inspecionado foi verifi
cada a falta de peças essenciais, como despachos e sentenças. 

IH) TABELIONATO 

As contas marginais de emolumentos, deverão discriminar: 
a) Ditos emolumentos; b) o acréscimo ou sêlo do Estado 
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(Tabela O do Regimento de Custas) ; c) a taxa de aposenta
doria respectiva; d) o sêlo federal apôsto, quando seja pago. 
No caso de escrituras, tais cotas discriminarão, também os 
emolumentos do distribuidor e a taxa de aposentadoria corres
pondente, cujo sêlo será pôsto no livro de notas usado. Não 
se justifica pague a parte o chamado sêlo do Estado referente 
à distribuição, pois o citado Regimento interpreta-se restriti
vamente (Cf. Tab. O, a "contraria sensu"). 

É preciso que se observe realmente o disposto no artigo 
1.632 do Código Civil, na lavratura de testamentos. Não basta 
que se diga que dito dispositivo legal foi observado. O ato 
deverá ser encerrado com a subscrição e assinatura do Ta
belião. 

Adotado que seja o sistema de fichas para registro de 
firmas sujeitas ao reconhecimento notarial, aquelas deverão 
conter claros relativos à identidade não só do apresentado, 
mas também relativos à identidade do apresentante ou apre
sentantes (Nomes, estados civis, profissões, residências). Em 
cartórios inspecionados foram examinadas fichas com êsses 
requisitos. Todavia, os claros não se achavam devidamente 
preenchidos. Tal omissão, no tocante à identidade do apresen
tante, somente se compreende quando seja exibida Carteira 
de Identidade expedida por serviço autorizado. É preciso 
abolir a praxe de tais omissões em referência a pessoas conhe
cidas do serventuário. O registro pertence ao cartório, que 
poderá ser provido por serventuário estranho. Tenha-se, pois, 
sempre em vista o disposto no artigo 1.0 da lei 819, de 
31-10-1950, c/c o artigo 3.°. 

Quanto a borrões, emendas, entrelinhas, razuras, índices 
e outras particularidades da escrituração dos livros obrigató
rios, hão de ser sempre lembradas as "Instruções de Caráter 
Geral" dêste provimento". 

IV) CARTÓRIOS DO REGISTRO CIVIL 

Os livros de escrituração principais dêsses cartórios rece
bem designação por letras. Assim, os números que designa
rem a ordem de abertura dos vários livros da mesma série 
devem ser postos depois e não antes da letra correspondente. 

As anotações feitas em obediência ao artigo 114 do decreto 
federal 4.857, de 1939, serão sempre averbadas à margem do 
assento atual, com expressa remissão ao anterior. À margem 
dêste, será também averbado o assento novo, com dados ex-
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pressos (artigo 107 do referido decreto). Quanto às comuni
cações, serão averbadas à margem dos assentos feitos no 
Cartório, com indicação do protocolo ou registro postal corres
pondente àquelas. 

Duas anotações se fazem necessárias nos processos de ha
bilitação para casamento: a) Na capa de cada processo, serão 
anotadas o número do livro Registro de Feitos, o número de 
ordem correspondente aos autos, a data e a fôlha do registro 
em causa; b) No final do processo (além da certidão relativa 
ao livro, fôlha e número do assento do casam~mto), o Oficial 
declarará quem fêz o pagamento dos emolumentos cotados à 
margem. 

Quando os pretendentes (ou um dêles) forem analfabetos 
e alguém assinar a petição a rôgo dêles, essa será assinada 
não apenas pela pessoa rogada, mas também por duas teste
munhas que tenham presenciado o pedido de assinatura assim 
por terceiros. Todos devem ser devidamente qualificados 
então, a pessoa que assinou a petição e as testemunhas, escla
recendo-se os dados qualificativos necessários (Nomes, estados 
civis, profissões, residências). Assim também quanto à decla
ração dos nubentes. - Quando os pais dos pretendentes (ou 
um dêles) forem analfabetos, o consentimento dos mesmos, 
desde que exigido, far-se-á através do têrmos presidido pelo 
Juiz de Casamentos, assinado por êste e pelo Oficial. Outros
sim, colher-se-á, no têrmo, a impressão ou impressões digitais 
(Polegar direito) dos pais. 

Na contagem de prazo dos editais de proclama, exclue-se 
o dia da afixação deles em cartório e inclue-se, portanto, o 
décimo quinto dia contado a partir do seguinte ao da afixação. 
Isto é, êsse décimo quinto dia computa-se no prazo. Somente, 
então, no dia seguinte poderá ser fornecida a certidão de 
habilitação. 

Quanto aos editais de proclamo expedidos no interêsse de 
outro cartório, fica esclarecido o seguinte: Findo o prazo, o 
Oficial remeterá àquele, onde se realizará o casamento, certi
dão de que correram os editais sem oposição de impedimentos 
e de que não tem êle o que declarar de ofício a êsse respeito. 
Não lhe compete expedir certidão de habilitação. A expedição 
desta compete ao Oficial do cartório onde o casamento irá 
realizar-se. 

Os autos das habilitações de casamento deverão ser orga
nizados de acôrdo com o andamento dos papéis ou os atos reali
zados. Não se compreende que aquêles somente sejam assina
dos pelos Juízes de Casamentos e Oficiais, ou mesmo pelas 
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testemunhas, na oportunidade de serem examinados pelo Dou
tor Curador, nos têrmos do artigo 51 do d€creto le estadual 
n. 11.058, de 26-4-1940. 

V) CARTóRIO DO REGISTRO DE IMóVEIS E ANEXOS 

O Protocolo deverá ser encerrado diàriamente, haja ou 
não apontamentos, e somente poderá ser escriturado pelo Ser
v€ntuário, observado o disposto no artigo 201, do decreto 4.857 
citado. 

Os livros talões, antes de escriturados, devem ser subme
tidos a rubrica do Juiz Corregedor, observadas as formalidades 
legais. - Ainda assim quando seja autorizado e adotado, o 
sistema de livros talões em folhas sôltas. 

Torna-se indispensável, porque exigido no mencionado 
decreto, a existência, no cartório, do livro Auxiliar (artigos 
182, parágrafo único, e 197 dêsse diploma). 

Recomenda-se, quanto as transcrições das transmissões, 
fiel observância dos artigos 214 e 244 de referido decreto 4.857, 
êSSê último dispositivo modificado pelo decreto 5.318, de 
29-2-1940. Quando nenhum título anterior exista transcrito 
após a vigência do Código Civil, cumpre seja registrado, para 
filiação do atual oferecido a registro, "o último anterior ao 
Código Civil ", observado o disposto nos artigos 233, 236 e 237 
(êste constituindo restrição) do decreto federal 370, de 
2-5-1890. Mesmo no caso de título remoto ser daqueles que 
não estejam sujeitos a registro, "segundo o direito então vi
gente", deverá ser examinado pelo Oficial, na oportunidade da 
transcrição atual, consignado nesta os dados €ssenciais dêsse 
exame. Não se pode esquecer que o Registro de Imóveis é 
regido por disposições que, no todo, formam um sistema. A 
transcrição só estará completa quando houver passado por 
todos os livros atinentes ao ato, desde o Protocolo até o Livro 
6. Ora, as indicações nesse último livro devem remontar aos 
títulos anteriores (pelo menos até certa data) ainda, àquel€s 
que não estivessem sujeitos a registro segundo a legislação 
anterior, desde que S€ja aplicável o disposto no citado arti
go 244. 

O Indicador Real precisa ser escriturado de acôrdo com 
o artigo 188 do decreto 4.857. As indicações farão referências, 
tais sejam as mutações relativas aos imóveis, aos livros 2, 4 
e 8, e não somente ao livro 3. Ademais," cada indicação, 
segundo a terceira alinea do referido artigo 188, destina-se 
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a um só imóvel, registrando-se, no espaço-sexto respectivo, 
não apenas as transmissões relativas ao mesmo, mas também, 
os ônus que recaiam sôbre êle e tudo quanto possa afetar o 
registro em causa. 

Acentua-se a necessidade de ser observado, paralelamente, 
o disposto no artigo 189 do mesmo decreto 4.857. 

Quanto aos livros e escrituração respectiva, do Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas e do Registro de Títulos e Do
cumentos, recomenda-se fiel observância dos artigos 122-ss. e 
134-ss., destacando-se o disposto nos artigos 124, 126, 128, 130, 
140 e 143-ss., do decreto 4.857. 

O Livro de Apontamento de Letras e Títulos para protes
to, no qual, à guisa de protocólo, anotar-se-ão a hora, o dia, o 
mês e o ano da apresentação, deverá ser autenticado com as 
formalidades legais da rubrica do juiz. No caso do n. IV, 
fim, do artigo 29 da Lei Cambial, o prazo relativo ao protesto 
conta-se a partir da afixação da intimação em cartório. Reco
menda-se a abertura, com observância das formalidades legais, 
do livro de protestos para fins falimentares (artigo 10 da Lei 
fie Falências). 

Recomenda-se a abertura, no setor do Júri, dos livros de 
Revisão e Sorteio de Jurados e de Atas de Julgamento relati
vamente aos Crimes contra a Economia Popular. Tais livros 
não se confundem com os do Júri propriamente dito, como se 
vê, claramente, do artigo 22 da lei federal 1.521, de 26-12-1951. 

Recomenda-se a abertura do livro especial mencionado no 
§ 4.° do artigo 5.° do decreto lei federal 6.023, de 23-11-1943. 

O Livro de Férias da Corregedoria Permanente destina-se 
a registrar as férias de todo o pessoal do juízo e não apenas 
do pessoal do cartório, que, assim, centraliza ou deve centra
lizar as particularidade da administração funcional da co
marca. 

VI) DELEGACIA DE POLiCIA E CADEIAS PÚBLICAS 

Foram visitadas, em tôdas as comarcas, e inspecionadas. 
As recomendações que se fizeram necessárias foram consigna
das em têrmos nos livros examinados ou no têrmo de visita 
respectivo. 

Cumpra-se. 
Publique-se, remetendo-se cópia aos M.M. Juízes de Direi

to Corregedores Permanentes das comarcas visitada, para que 
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façam transcrever êste nos livros competentes dos cartórios 
respectivos na parte que interessa a cada um e integralmente 
nos cartórios das Corregedorias Permanentes. 

São Paulo, 20 de julho de 1960. 

Samuel Francisco Mourão 
Publicado no D. J. de 22/7/60 

Proc. 18.702 - Oswaldo Cruz - Luiz Pires de Moraes -
Há equívoco do M. Juiz. A função privativa de avaliador foi 
cometida ao distribuidor por lei, e dessa função só poderá ser 
privado em virtude de outra lei. Se o serventuário cometer 
êrro grosseiro ou incidir em falta grave, a ser apurada regu
larmente, poderá ser punido com as penas prevista em lei, 
nunca destituído da função. Não tendo havido recurso do 
despacho proferido nestes autos, (há um outro processo) nada 
há que se providenciar no momento, devendo aguardar-se a 
volta do outro processo, para ser apensado ao presente. Dê-se 
conhecimento ao magistrado e ao reclamante. - São Paulo, 3 
de agôsto de 1960. (a) Samuel Mou1"ão. 

D. J. 5/8/60 

PROVIMENTO N. 13-60 

O desembargador Samuel Francisco Mourão, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, resolve: 
- - 1) ~enhum-eg-crevente -de- cartório- pederá -sel'- ptls-ro à
disposição da Corregedoria Geral sem prévia autorização desta, 
precedida de consulta em que sej am expostas as razões da 
medida solicitada e que só poderá ser encaminhada pelo res
pectivo Corregedor Permanente com suas informações. 

2) Fica terminantemente proibida a ingerência nos ser
viços de qualquer escrivania judiciária de pessoas estranhas 
ao quadro de cada cartório, como tal se considerando os ser
ventuários e escreventes aposentados no mesmo ou em outro 
ofício, e os parentes dos servidores mencionados. 

3) Não poderão ser nomeados auxiliares contratados 
pelos escrivães sem prévia autorização do juiz corregedor 
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permanente da respectiva serventia e imediata comunicação à 
Corregedoria Geral com exposição dos motivos que justifiquem 
a nomeação. 

4) Deverá ser denunciada a esta Corregedoria Geral, 
'para audiência dos juizes competentes (quando não sejam os 
comunicantes) e providências cabíveis, a prática, nos Cartó
rios, pelos escreventes ou quaisquer funcionários, de serviço 
equiparados, assemelhados ou denominados de despachantes, 
ações relativas a avaliações prévias perante o Fisco e, em geral, 
quaisquer atos que excedam os limites definidos de suas atri
buições normais. 

5) Os Cartórios ficam obrigados a prestar, por escrito, 
tôdas as informações que lhe forem solicitadas pelos advogados 
e interessados e que se relacionem com a movimentação das 
causas, localização dos autos e outras que possam ser forneci
das, devendo a informação ser assinada por um funcionário 
de serventia que será responsabilizado em caso de inexatidão 
da mesma. 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 14 de setembro de 1960. 

Samuel Francisco Mourão 
Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 16/9/60 

REQUERIMENTO N. 14-60 

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

considerando que o provimento n. 11-60 baixado em 11 
de agôsto último resolveu que as petições de retificação de 
registro, para os fins da lei federal n. 3.764 de 25 de abril de 
1960, devem ser registradas no "Livro de Registro de Feitos" 
existente no cartório; 

considerando também que deve ser esclarecido a que auto
ridade superior o processo será concluso para os fins do art. 
2.° da citada lei n. 3.764, antes da ocorrência do disposto no 
art. 4.°; 

Resolve: Aditar o provimento n. 11-60, esclarecendo que 
a petição em que se pleiteie a retificação deve ser dirigida ao 
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Juiz Corregedor Permanente do cartório em que se encontre 
o assento retificado independente de distribuição e também 
de despacho do magistrado que tomará conhecimento do pedi
do e decidirá quando os autos lhe forem conclusos (art. 2.°). 

Na comarca de São Paulo, o 'Corregedor Permanente é o 
Juiz da Vara dos Registros Públicos, para os fins da citada 
lei n. 3.764 (Provimento n. 11-60) e no interior o Juiz Corre
gedor do cartório. 

P. Cumpra-se - SE. 

São Paulo, 7 de outubro de 1960. 

20 -

Samuel Francisco Mourão 
Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 9/10/60 
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Informações Várias 

DIREITO DE Opç.tlO À SERVENTIA DE 
JUSTIÇA 

DESMEMBRAMENTO DE ÁREA TERRITORIAL 
- DIREITO D E CONCORRER À TRANSFER1!:N
CIA E NÃO DE OBTER PROMOÇÃO - INTEPRE
TAÇÃO DOS ARTIGOS 6.° E 22 DA LEI N. 5.121-58 

A Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado, 
ao julgar o mandado de segurança n.o 96.547, da Comarca de 
S. Paulo (ReI.. Des. O. A. Bandeira de Mello), por votação 
unânime, assim decidiu: 

"Acordam, em Quarta Câmara Civil do Tribunal de Jus
tiça do Estado, reportando-se ao relatório constante do acór
dão de fls. 43, por votação unânime, negou a segurança. O 
ues. relator assim d€cidiu pelos fundamentos constantes da 
"ua declaração de voto vencido, inserta a fls. 54, no prejulgado 
suscitado pela Colenda Quarta Câmara Civil e tido como im
procedente pela Egrégia Secção Civil, consoante acórdão de 
fls. 46. Assim, no seu modo d€ ver, os artigos 22 e 6.° com
binados, da Lei Estadual n.o 5.121-58, relativamente de cartó
rios de comarcas, que tiveram suas áreas desmembradas, au
toriza o seguinte entendimento: a) a serventuário da comarca, 
cujo território foi desmembrado para a formação de outra 
comarca, está assegurado o direito de opção para serventia de 
igual natureza na nova comarca; b) não usada essa preferên
cia, devolve-se aos serventuários das demais comarcas, em 
que, outrossim, se reduziram áreas territoriais, o direito de 
concorrerem a ela, respeitado, neste caso, a respectiva classe 
de natureza e as condições estabelecidas para a contagem de 
pontos, na apuração de a quem deve caber o provimento; c) 
ao s€rventuário, cuja comarca foi desmembrada, se assegura 
a situação mais ou menos equivalente à que até então usufrui a, 
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jamais se lhe confere a vantagem de auferir promoções em 
detrimento de outros. Acontece que a comarca de São Vicente, 
de 3.a Entrância, é de classe diferente da de Presidente Ven
ceslau, de 1.a Entrância, bem como a de Nova Granada, de 
2.a Entrância. Portanto, nenhum nem outro, pode a ela con
correr se não nos têrmos da Lei Geral que regula o preenchi
mento mediante promoção das serventias vagas, isto é, da Lei 
819-50. O direito dos serventuários de Presidente Venceslau 
como de Nova Granada só pode se concretizar na entrância 
respectiva. Constituiu uma compensação, jamais um premio. 
Visou salvaguardar os seus eventuais prej uízos, nunca derro
gar normas de promoção nas serventias vitalícias em detri
mento de outros em situação igual à sua. Assegurou o direito 
preferencial de transferência, e não o de promoção. Aliás, 
entendimento em contrário traria como conseqüência o reco
nhecimento da inconstitucionalidade da lei, por admitir pro
moção, em desrespeito ao princípio da insonomia ,do artigo 
141, parágrafo 1.0 da Constituição Federal, em oposição ao 
regime de acesso aos cargos públicos estaduais, previsto pelo 
artigo 86 da Constituição Paulista. Já os demais julgadores 
deixaram de examinar o problema relativo à exigência de igual 
classe, para provimento de cartórios de outras comarcas des
membradas, em que se reduziram áreas territoriais, por en
tenderem o direito dos serventuários se reduzia tão somente 
ao de comarca da qual se desmembrou a sua. Custas na forma 
da lei". 
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