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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE púBLICA PELA 
LEI N.· 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949". 

ANO XIII AGÕSTO - pEZEMBRO - 1961 N,O 70 

Leis e Decretos 

LEI FEDERAL 

LEI N ,0 3.942 - DE 21 DE AGôSTO DE 1961 

Facilita as hipotecas até C'rS 100.000,00 (cem mil cru
zeiros). 

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

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0, Acrescente-se ao art. 8.° do Decreto n.o 22.626, 

de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), o seguinte: 

Parágrafo único. Quando se tratar de emprés
timo até Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) e com 
garantia hipotecária, as multas ou cláusulas penais 
convencionadas reputam-se estabelecidas para atender, 
apenas, a honorários de advogados, sendo as despesas 
judiciais pagas de acôrdo com a conta feita nos autos 
da ação judicial para cobrança da respectiva obri
gação. 

Art. 2.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 
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Brasília, em 21 de agôsto de 1961; 140.° da Independência 
e 73.° da República. 

D. União 22/8/61 

LEIS ESrrADUAIS 

LEI N. 6.300, DE 14 DE SETEMBRO DE 1961 

Isenta do impôsto do sêlo os atos e papéis rela
tivos à obtenção do salário-família. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO P'AULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislati1:a de
creta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - Ficam isentos do impôsto do sêlo os atos 
e papéis relativos à obtenção do salário-família. 

Artigo 2.° - Vetado. 
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 14 de 
setembro de 1961. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Gastão Edum'do Bueno Vidigal 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 15 de setembro de 1961. 

Luiz Gianezella Netto 
Diretor Geral, Substituto 

LEI N. 6.301, DE 14 DE SETEMBRO DE 1961 

DÜ~}Jõe sôbre contagem de tempo de serviço 
público 

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 1.0 - Aos servidores do Estado, inclusive de seus 
serviços industriais, autarquias e autonomias administrativas 
( . .. vetado ... ), contar-se-á, para efeito de aposentadoria, 
o tempo de serviço público prestado. 

Artigo 2.° - Para o fim do disposto no artigo anterior, 
considerar-se-á o tempo de serviço federal, estadual ou muni
cipal, inclusive nas respectivas autarquias, autonomias admi
nistrativas e serviços industriais, e ainda o prestado às 
sociedades de economia mista. 

Artigo 3.° - Vetado. 
Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Artigo 5.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 14 de 

setembro de 1961. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Antônio Queiroz Filho 
Gastão Eduardo Bueno Vidigal 
José Bonifácio Coutinho NogueiTa 
FTancisco de Paula Machado de Campos 
Luciano Vasconcellos de Carvalho 
ViJ·gílio Lopes da Silva 
Márcio Ribeiro Pôrto 
Paulo M arzagão 
Fauze Carlos 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 15 de setembro de 1961. 

Luiz Gianesella Netto 
Diretor Geral, Substituto 

D. O. 16/9/61 

LEI N. 6.290, DE 13 DE SETEMBRO DE 1961 

Dispõe sôbre reaJustamento de proventos de 
servidores da .Justiça. 
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o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Os serventuários, escreventes, fiéis e auxi
liares de cartório não oficializados, já aposentados, terão os 
seus proventos reajustados nas mesmas bases dos que estão 
na atividade quando, em virtude de elevação de entrância da 
comarca ou de passagem do distrito à categoria de sede de 
município, o cartório no qual se aposentaram subir de classe. 

Artigo 2.° - A despesa com a execução desta lei correrá 
à conta das contribuições e da taxa de aposentadoria devidas 
à Carteira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça, criada 
junto ao Instituto de Previdência. 

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

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 13 de 
setembro de 1961. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Antonio Queiroz Filho 
Gastão Edua1'do de Bueno Vidigal 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 13 de Setembro de 1961. 

Luiz Gianesella Netto 
Diretor Geral, Substituto 

D. O. 15/9/61 

LEI N. 6:533, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1961 

Dispõe sôbre mod'ificação das Leis ns. 465 de 
28 de setemb1;o de 1.94.9 e /5.301, de 14 de ab1'il de 
1959, e dá outras pTovidênoias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que à Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 
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Artigo 1.0 - O artigo 12 da Lei n. 465, de 28 de setem
bro de 1949, alterado pela Lei n. 5.301, de 14 de abril de 1959, 
passa a ter a seguinte redação: 

'.' Artigo 12 - Os fundos necessários à concessão de apo
sentadoria serão formados: 

a) - com a contribuição mensal e obrigatória de 6% 
(seis por cento) pagos pelos serventuários, escreventes, ofi
ciais de justiça e demais auxiliares de justiça, em relação aos 
proventos que lhes competem para a aposentadoria de acôrdo 
com a remuneração-base estabelecida no artigo 22, alterado 
pelo artigo 1.0 àa Lei n. 507, de 17 de novembro de 1949; 

b) - com a arrecadação em estampilhas da "Taxa de 
Aposentadoria de Servidores de Justiça ", que passa a ser 
devida nas escrituras públicas e mandatos em "causa pró
pria ", na seguinte conformidade: 

I - sem valor declarado e de valor até Cr$ 
5.000,00 inclusive ...................... . 

11 - de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 20.000,00 inclusive 
111 - de Cr$ 20.000,00 até Cr$ 50.000,00 " 
IV - de Cr$ 50.000,00 até Cr$ 100.000,00 " 
V - de Cr$ 100.00,00 até Cr$ 200.000,00 " 

VI - de Cr$ 200.000,00 até Cr$ 300.000,00 " 
VII - de Cr$ 300.000,00 até Cr$ 500.000,00 " 

VIII - de Cr$ '500.000,00 até Cr$ 1.000.000,00 " 
IX - de valor superior a Cr$ 1.000.000,00 ..... . 

Cr$ 

50,00 
100,00 
120,00 
130,00 
140,00 
150,00 
200,00 
300,00 
500,00 

c) - com a arrecadação de Cr~ 15,00 em estampilhas 
da "Taxa de Aposentadoria de Servidores da Justiça" que 
passa a ser divida nas certidões e públicas formas extraídas 
pelos serventuários de Justiça, dos livros, autos e demais 
papéis, inclusive as de Registro Civil; 

d) - com a arrecadação, com o mínimo de Cr$ 1,00 em 
estampilhas de "Taxa de Aposentadoria de Servidores da 
Justiça, como adicional à razão de dez por cento (10%) sôbre 
os emolumentos dos serventuários e auxiliares de Justiça, em 
cada firma reconhecida, registro, certidão de Registro Civil 
e em todos os feitos e outros atos praticados por servidores 
beneficiados pela aposentadoria constante desta lei. 

Parágrafo unico. - A receita da taxa criada neste artigo 
será escriturada pela Secretaria da Fazenda, em título es
pecial". 
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Artigo 2.° - O artigo 22 da Lei n. 465, de 28 de setem
bro de 1949, alterado peio artigo 1.0 da Lei n.507, de 17 de 
novembro de 1949 e pelo artigo 1.0 da Lei n. 5.301, de 14 de 
abril de 1959, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 22 - Para efeito de pagamento dos proventos 
de aposentadoria e do recolhimento de contribuições ao Insti
tuto de Previdência do Estado e às estações arrecadadoras, 
da percentagem estabelecida na letra "a" do artigo 12, ficam 
arbitradas como remunerações-bases as seguintes, de acôrdo 
com a classificação das comarcas e categoria dos servidores: 

A - Primeira Classe (Comarca de 4.a Entrância) 
I - Registro de 1imóveis, de Títulos e Documentos, Ta

belionato de Notas e Protestos, Escrivanias do Civel, da Fa
mília e das Sucessões, das Fazendas Públicas, Depositários 
Públicos, Contadores, Partidores, Distribuidores, Porteiros dos 
Auditórios e Registros Civis das Pesosas Naturais de distritos 
e sub-distritos de municípios que sejam sede de comarcas: 

Serventuários .................... . 
Oficiais Maiores ................. . 
Escreventes ...................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 
Porteiro dos Auditórios ............ . 
Ajudante de Porteiro dos Auditórios .. 
Auxiliares de Porteiro dos Auditórios 

Cr$ 
40.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
13.000,00 
25.000,00 
15.000,00 
10.000,00 

II - Registros das Pessoas Naturais e Anexos da sede 
de municípios, que não sejam sede de Comarcas: 

ServentuáriOs ..................... . 
Oficiais Menores .......... ' ....... . 
Escreventes ...................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
30.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
10.000,00 

lU - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

Serventuários ..................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ...................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
20.000,00 
15.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
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B - Segunda Cla.sse (Comarcas de 3.a Entrância) 
I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe

lionato de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Conta
dores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pes
soas Naturais de distritos e subdistritos de municípios que 
sejam sede de comarca: 

Serventuários ..................... . 
Oficiais Maiores ............ " . . .. . 
Escreventes ................. " .... . 
Fiéis e Auxiliares ................ . . 

Cr$ 
30.000,00 
20.000,00 
15.000,00 
10.000,00 

11 - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos da 
sede de municípios que não sejam sede de comarcas: 

Serventuários ............. . .. . .. . . . 
Oficiais Maiores ................... . 
Escreventes ....................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
20.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
8.000,00 

111 - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

Serventuários .................... . 
Oficiais Maiores ..... . ........... . 
Escreventes ..... . ................ . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
15.000,00 
10.000,00 

8.000,00 
6.000,00 

C - Terceira Classe (Comarca de 2.a Entrância) 
I o- Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe

lionato de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Conta
dores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pes
soas Naturais de distritos e subdistritos de municípios que 
sej am sede de comarca: 

Serventuários ........... '" ... . ... . 
Oficiais Maiores . ................. . 
Escreventes . .. . .. . ........... . ... . 
Fiéis é Auxiliares ................ . 

Cr$ 
25.000,00 
15.000,00 
12.000,00 

8.000,00 

11 ~ Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos da 
sede de municípios, que não sejam sede de comarca: 
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Serventuários .................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreven tes ...................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
18.000,00 
12.000,00 
10.000,00 
7.000,00 

111 - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

Serventuários ............... " .... . 
Escreventes ou Oficiais Maiores .... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
13.000,00 
10.000,00 

6.000,00 

D - Quarta Classe (Comarcas de l.a Entrância) 

I - Registros de Imóveis, de Títulos e Documentos, 
Tabelionatos de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, 
Contadores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis de 
Pessoas Naturais de distritos e subdistritos de municípios que 
sejam sede de comarca: 

Serventuáros ..................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ...................... . 
Fiéis e Auxiliares .................. . 

Cr$ 
20.000,00 
13.000,00 
10.000,00 
7.000,00 

11 - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos da 
sede de municípios que não sejam sede de comarcas: 

Serventuários ..................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ....................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
15.000,00 
10.000,00 

8.000,00 
6.000,00 

111 - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

Serventuários ..................... . 
Oficial Maior ou Escreventes ....... . 
Fiéis ou Auxiliares ................ . 

Cr$ 
10.000,00 

7.000,00 
5.000,00 

Parágrafo único. - Dentro de 30 (trinta dias contados 
da data da publicação desta lei serão reajustados os proventos 
às novas remunerações-bases. 
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Artigo 3.° - Ocorrendo o falecimento do servidor em 
exercício, a seu cônjuge, enquanto viúvo, ou, na falta dêste, 
aos filhos do casal enquanto menores, será paga uma pensão 
mensal calculada sôbre a remuneração-base correspondente à 
inscrição do servidor, na proporção de 1/30 (um trinta avos) 
por ano de contribuição, não podendo essa importância ser su
perior à remuneração-base e nem inferior à sua metade des
prezando-se as frações de um cruzeiro. 

Parágrafo único. - O direito à pensão de que trata êste 
artigo somente será conferido se falecido o servidor após dois 
anos da data da efetivação de sua inscrição na Carteira de 
Aposentadoria dos Servidores de Justiça. 

Artigo 4.° - Os servidores de justiça que ainda não se 
inscreveram ou estejam em atraso com a Carteira de Aposen
tadoria poderão pagar o seu débito em 12 (doze) prestações 
mensais ( ... vetado ... ) multa e juros, desde que o requei
ram, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da promul. 
gação desta lei, ao Presidente do Instituto de Previdência do 
Estado. 

Parágrafo único - Não terá direito às vantagens refe
ridas neste artigo o servidor que estiver em atraso com as 
contribuições há mais de 1 (um) ano. 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 30 de 
novembro de 1961. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Antônio Queiroz Filho 
Paulo Marzagão 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 30 de novembro de 1961. 

João de Siqueim Campos 
Diretor Geral, Substituto 
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Texto do telegrama enviado ao Presidente da Associação, 
pelo Chefe da Casa Civil do Sr. Governador do Estado, comu
nicando a promulgação do Projeto de lei n.o 792/60, que 
dispõe sôbre o aumento dos proventos da aposentadoria. 

10 -

"Dr. Armando Costa Magalhães 

DD. Presidente da Associação dos Serventuários da 
Justiça do Estado de São Paulo. 

Satisfação comunicar de ordem senhor Gover
nador vg acaba sua excelência de sancionar lei 
referente projeto n.o 792/60 vg para cuja aprova
ção essa entidade muito se empenhou pt congratu
lando-me com dignos serventuários justa conquis
ta vg envio cordiais saudações 

a) AMERICO PORTUGAL GOUVÊA 
Chefe da Casa Civil." 
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Provimentos 

COR,REGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

CORREIÇõES GERAIS ORDINÁRIAS NAS COMARCAS 
DE SOCORRO, SERRA NEGRA, AMPARO, ITATIBA E 

SÃO ROQUE. 

Provimento referente às Correições Gerais Ordinárias 
realizadas em maio e junho de 1961, nas comarcas de Socorro, 
Serra Negra, Amparo, Itatiba e São Roque. 

O Desembargador Samuel Francisco Mourão, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo tendo procedido às 
Correições Gerais supra, nos têrmos do Decreto 4.786, de 3 
de dezembro de 1930, e leis subsequentes, resolveu baixar o 
presente provimento pela forma seguinte. 

Inst'ruções de caráter geral 

N os títulos de nomeação dos funcionários de ofícios da 
justiça, constará não apenas certidão relativa aos compro
missos, sendo necessário certificar as datas de início do exer
cício dos cargos. No caso dos escreventes, será certificada, 
ainda e antes de tudo, a homologação do ato de nomeação pela 
Corregedoria Geral da Justiça. 

O Juiz de Casamentos, diversamente do que ocorre com 
a maioria de nomeados, deverá prestar compromisso no prazo 
de quinze (15) dias após a publicação do ato de nomeação 
(Decreto Estadual n. 5.338 de 6-1-932 - artgo 8.°). 

Na parte reservada ao público, no interior de cada car
tório, será afixada ostensiva e permanentemente uma cópia 
da Tabela de Custas em vigor e relativa aos serviços res
pectivos. 
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Todos OS livros de uso obrigatório devem ser abertos, 
rubricados e encerrados pelo Juiz Corregedor Permanente, 
depois de preparados com o pagamento dos sêlos devidos. 
Assim há de ser mesmo no caso de adoção do siRtema de livros 
em fôlhas sôltas. A selagem em questão obedecerá ao dispos- " 
to na Lei Estadual n. 3.672, de 29-12-56 (Tab. B, n. 17, e ar
tigo 45). Isto é, os sêlos devidos são de Cr$ 1,00 por fôlha 
de 35 x 25 cms. (ou o dôbro se ultrapassadas essas medidas) 
e mais o adicional mantido pelo artigo 4'5 da citada Lei 3.672. 
Quanto aos têrmos de abertura e encerramento hão de ser 
lavrados na primeira e na última fôlhas numeradas do livro. 
A rubrica do Juiz será de próprio punho, não sendo admitido 
o sistema de chancela. 

Não vige mais o artigo 75 da Tabela anexa ao Decreto
lei n. 4.655, de 3-9-1942, porque suprimido pela Lei n. 3.519, 
de 30-12-1958 (V. "Alteração 58.a "). Desta forma, o único 
impôsto de sêlo pago em referência à rubrica dos menciona
dos livros é estadual, não sendo devido mais o federal. 

Tais livros devem ser escriturados por funcionários devi
damente habiJitados e sua escrituração não poderá ser desva
lorizada por anotações feitas a lápis. 

O livro Diário da Receita e Despesa será escriturado dià
riamente, como o exige o artigo 23 do Decreto estadual n. 
5.129, de 23-6-1931. Far-se-á, nêle, o balanço mensal e o 
anual. 

As pessoas que assinam a rôgo devem ser qualificadas no 
têrmo respectivo, do qual constará, outrossim, que o interes
sado pediu à mesma, na presença de duas testemunhas, que 
lançasse por êle a sua assinatura em tais condições. 

Ca'l"tó1'io do Distribuidm' 'e Anexos 

Os selos relativos à Taxa de Aposentadoria serão apli
cados quanto às distribuições, das seguintes formas: a) no 
tocante às distribuições de feitos, os selos serão apostos no 
livrQ respectivo, podendo a sua aplicação ser calculada em 
conjunto e feita na oportunidade da escrituração da derra
deira linha de cada página; b) no tocante às distribuições de 
escrituras, tais selos de aposentadoria serão cotados e apli
cados no livro de notas do tabelião respectivo. 

(C.I. Taxas - Livro X, artigo 10, parágrafo, e remissão 
ao artigo 8, parágrafo 3.°). 
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Não é mais devido, nas distribuições, o acréscimo do 
Estado, como se vê da Tabela O do Regimento de Custas 
atual, que não faz referência às custas do Distribuidor. 

Deve ser adotado, nos laudos de avaliação, o sistema legal 
de unidades de medidas. (Decreto-lei n. 592, de 4~8~1938, e 
seu regulamento - Decreto n. 4.257, de 16-6-1939). Não 
mais se justifica a menção (em declarações de inventário, 
laudos de avaliação, autos de partilha), a alqueire, litros, 
quartas, cumprindo exprimir aquêle e as medidas derivadas 
como múltiplas do metro quadrado (24.200 m2, ou 2 ha., 42 a., 
00 centiare.s, representam um alqueire). 

Cartório de Notas 

Entrelinhas hão àe ser evitadas na escrituração dos livros 
desse cartório. Quando não seja possível evitá-las, serão res
salvadas no final do ato, antes da sua subscrição pelo tabelião, 
devendo ser reproduzidas por inteiro, entre aspas. Qualquer 
aditamento dos atos notariais (após assinados êstes), ainda 
que para ressalvas não feitas no texto, será subscrito e assi
nado pela mesma forma que o ato original. Hão de ser evi
tadas, também, emendas e razuras, cumprindo ressalvá-las 
pela mesma forma. Cumpre evitar, ainda, claros ou espaços 
em branco em folhas utilizadas dêsses livros. -

Os índices dos livros de notas (Escrituras, Procurações 
e Registro de Procurações) devem abranger outorgantes e 
outorgados. 

Nas procurações para fins de inventário, dêsde que o 
outorgante deva ou pretenda exercer o cargo de inventarian
te, devem ser expressos os poderes para prestar compromissos 
e declarações legais (artigos 108 e 472 do código processual). 

Não é permitido que se inicie o registro de uma pro
curação em determinado livro para que seja concluído em 
outro (a proibição abrange os atos em geral). O notário 
precisa ter previsão relativa à extensão do ato, para evitar 
que se inicie num livro a findar-se e com folhas, páginas 
ou partes de páginas insuficientes para a sua lavratura ou 
registro. 

O livro de Registro de Procurações tem finalidade espe
cífica, como se vê da sua própria denominação. Nêle sómente 
serão registradas procurações lavradas em outros cartórios 
e para utilização em atos daquêle que as registra. Não 
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é permitido o registro, em tal livro, portanto, de alvarás e 
documentos outros, que não se confundem com procurações. 

As cotas marginais dos atos notârias devem discriminar 
as despesas a cargo do interessado (Emolumentos - de 
acôrdo com a Tab. J. do Registro de Custas; "sêlo de emolu
mentos", que é renda ou acréscimo do Estado ~ de acôrdo 
com a Tab. O do mesmo Regimento; a "Taxa de Aposenta
doria"). Nos casos de escrituras, além dessas discrimina
ções, outras serão feitas (Emolumentos do Distribuidor -
Tab. B. n. I, do Regimento mencionado; "Taxa de Aposen
tadoria" respectiva). 

Quanto à referida taxa de aposentadoria, há de ser 
consultada sempre a lei estadual 5.301, de 14-4-959. 

Não devem ser cotados os sêlos relativos a traslados 
senão nesses e não nos livros de notas. 

Fica esclarecido, por derradeiro, nêste particular, que 
não mais se justifica, nas cotas marginais de custas e 
emolumentos, o adicional de 13,75 %, porque se considera 
incluido nos acréscimos da Tabela O do Regimento de Custas, 
como se vê do artigo 22 dêsse. 

Quando o tabelião lançar em folhas de livro a declara
ção "Sem efeito", deve esclarecer, nela, o motivo disso, bem 
como lhe cumpre datar e assinar dita declaração. 

Nas fichas de firmas para reconhecimento notarial, o 
interessado assinará abaixo do seu nome datilografado ou 
bem caligrafado duas vêzes pelo menos e a sua qualificação 
precisa ser a mais completa possível. Outrossim, se êle, 
para dispensa de apresentante, exibir cédula de Identidade 
ou documento equivalente, serão esclarecidos na ficha res
pectiva os dados essenciais do título exibido. 

(N. do Registro Geral, com especificação do Serviço de 
Identificação respectivo; n. da inscrição eleitoral, com espe
cificação do Juizo que a houver feito, etc.). No caso de 
apresentante sempre (conhecido do tabelião e com firma 
já registrada no cartório), faz-se necessário esclarecer tam
bém, os dados qualificativos dêle, uma vez que casos de 
homônimos e de assinaturas assemelhadas têm gerado con
fussões. 
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Cartório da Escrivanía Judiciária 

A numeração de ordem no livro de Registro de Feitos 
encerra-se-á anualmente. Cada número será separado pela 
barra comum da designação final do ano em curso. No fim 
de cada ano judiciário será feito o balanço entre os pro
cessos registrados e os findos, em ordem a ficàr esclarecido 
o número dos feitos transportados para o ano seguinte. 

Os executivos fiscais serão registrados em livro próprio, 
ainda que o sejam ou tenham sido feitos no livro de Registros 
de Feitos Geral. 

Recomenda-se a abertura do livro Cofre de Orfãos, de 
acôrdo com Provimento de junho de 1958 desta Corregedoria 
Geral. 

Há de existir, em cada cartório mais de um livro de 
Protocolo de Audiências, um para as cíveis, outro para as 
criminais, um terceiro para as da Justiça do Trabalho. 

À margem dos têrmos de tutelas e curatelas devem ser 
anotados os processos respectivos. 

Receberão o "visto mensal" do M. Juiz corregedor per
manente o livro de Comunicações ao Gabinete de Investi
gações e o de Carga de Mandados a Oficiais de Justiça. 

As fianças criminais estão sujeitas ao pagamento (em 
estampilhas aplicadas nos têrmos respectivos) do impôsto 
de sêlo penitenciário (decr. lei federal 1. 726, de 1-9-939 -
artigo 2.°, IH) e do impôsto do sêlo estadual (lei 3.672, de 
29-12-956 - n. 27, I, da Tab. A). O primeiro impôsto é 
devido porque a fiança é regulada por lei federal e o segundo 
porque o ato se executa como um dos serviços da justiça 
estadual. 

Na capa dos autos deverão constar o número do livro de 
Registro de Feitos e o número de ordem do processo regis
trado, bem como a natureza da infração e o artigo do Código 
Penal, respectivo (de acôrdo com a capitulação da denúncia). 
Serão juntada aos autos os originais datilografados do tras
lado dos têrmos de audiência e não as cópias (carbono) dos 
mesmos têrmos (Provimento n. 159). Nos têrmos de con
clusão e de vista, em todos os feitos devem ser esclarecidos, 
por extenso, os nomes do juiz do orgão do Ministério Público 
ou do advogado, esclarecendo-se, ainda, quando a êste, se o 
procurador do autor ou do réu. 
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Os livros da Escrivanía Judiciária obedecerão os modêlos 
do Provimento n. 40/53, seguindo-se a escrituração sugerida 
por êles. 

Recomenda-se abertura, nos cartórios em que faltar, do 
livro de registros postais a fim de ser evitada a prática 
condenável de serem engrossados os livros de Carga com 
recibos de correspondência com notificações ou intimações 
de advogados residentes fora da sede da comarca. 

Cartório do Registro Civil 

Sendo os livros dêsse cartório designados por letras, os 
números de ordem que se seguirem ao primeiro de cada 
série (A, por exemplo) serão necessàriamente colocados de
pois e não antes da letra correspondente. Todos os tênuos 
serão assinados pelo Oficial, que ressalvará entrelinhas, 
emendas ou quaisquer circunstâncias que possam gerar 
dúvidas, fazendO-o antes da subscrição e das assinaturas. 

Sempre que um ato se relacione com outro registrado 
no mesmo cartório anteriormente, fará o Oficial a devida 
anotação no primeiro e, reciprocamente, a dêsse no anterior. 
Assim, o casamento será anotado à margem do assento de 
nascimento do contraente nascido na mesma localidade. Se, 
porém, o nascimento a considerar ocorreu em outro cartório, 
fará o Oficial a devida comunicação do casamento ao da 
localidade onde o contraente houver nascido, para que seja 
feita lá a anotação respectiva (artigo 114 do decreto 4.857, 
de 1939). Para as comunicações, o Oficial terá necessària
mente um livro de registros postais, no qrual ficarão regis
tradas as expedições correspondentes. Hão de ter, outrossim, 
arquivados em ordem as comunicações recebidas de outros 
cartórios, para fins de conferência, se necessária. O supri
mento de capacidade núbíl, para casamento de menores que 
não tenham atingido ainda a idade legal, não dispensa con
sentimento de seus representantes legais, no processo de 
habilitação, uma vez que são formalidades legais distintas 
(Código Civil ~ artigo 183, XII, c/c. o artigo 214) (artigo 
183, XI, c/c. o artigo 185). A menos que tenham sido 
requeridos, pará o méSmó processo de habilitàção. tanto o 
suprimento de capacidade, como o do consentimento. Ao 
Oficial solicitado para publicar edital de proclama relativo 
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a casamento que irá realizar-se em outro cartório, não cabe 
certificar que os pretendentes estão habilitados para casar. 
Cabe-lhe, apenas, certificar que, durante o prazo do edital, 
não foi oposto impedimento, não lhe constando algum dos 
que lhe cumpre declarar de ofício. Se de outro passo, houver 
qualquer impedimento, certificá-lo-á apenas, também. 

Não devem ser omitidas, em têrmos, assinaturas do 
Oficial, dos interessados, dos declarantes, de testemunhas. 
Essas, bem como todas as pessoas que figuram em ditos 
têrmos e as que assinam a rôgo devem ser qualificadas com 
os dados completos de sua identidade. 

(V. Instruções de Caráter Geral - última alínea). 

CARTóRIO DO REGISTRO DE IMóVEIS E ANEXOS 

"Apresentante" (artigo 183 do decreto 4.857,. supra) não 
é o mero portador do título levado a registro. É o adquiren
te, ou o transmitente, seus sucessores, ou seus representantes, 
o interessado, em suma, no registro, como o credor hipotecá
rio, etc. (V. decreto federal 370, de 2~5-890 - artigos 63, 
211, 244; Código Civil - artigos 838, 839, 857.). 

O livro auxiliar do Registro de Imóveis (artigo 182, pa
rágrafo único, fim do mencionado decreto 4.857) há de ser 
rigorosamente escriturado somente de acôrdo com os artigos 
197 e 198 desse decreto. 

Assim como no Indicador Pessoal cada indicação se re
serva para "uma só pessôa ", variando a escrituração dentro 
dela apenas em referência aos demais elementos ou requisitos 
legais, o mesmo se há de observar quanto ao Indicador Real. 
Isto é, cada indicação desse se reserva para "um só imóvel", 
variando a escrituração somente nas condições supra. Não 
importa ao Indicador Real, que o "proprietário" do imóvel 
tal (objeto este da indicação) adquira outro imóvel, senão 
para que "nova indicação) seja considerada (se já feita) ou 
aberta (em caso contrário). - Errada, assim, a prática de 
fazer-se, numa só indicação só indicação real, lançamento de 
mais de um imóvel na segunda coluna de linhas perpendicula
res do livro 6 ("denominação do imóvel" ... ), tão só porque 
o primeiro proprietário, ou qualquer outro que ali figure te
nha adquirido novo imóvel. Isto que foi verificado, aliás, 
importa em desvirtuar o Indicador Real, livro que se deve 
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considerar o cerne do registro imobiliário, "o repertório de 
todos os imóveis". Será transformá-lo em Indicador Pessoal 
desordenado. 

Existem cartórios que só se utilizam do Indicador Real 
para referências exclusivas ao livro 3. - Não é assim. O 
artigo 188 do decreto 4.857, mencionado, esclarece que, numa 
das colunas dêste livro, -serão feitas "referências aos demais 
livros" (2, 4, e 8), conforme ,vem impresso nos melhores li
vros do gênero. Assim, se o proprietário, cujo nome veio 
esclarecido pela referência ao livro 3 da indicação, hipotecar 
o imóvel, cumpre ao Oficial consignar, em seguida àquela re
ferência a relativa ao livro 2, seguida do número de ordem 
da inscrição respectiva. O mesmo há de fazer se dito pro
prietário prometer vender o imóvel. Inscrevendo-se o título 
respectivo (livro 4, seguido do número de ordem respectivo) 
~ se inscrever, acaso, loteamento da mesma propriedade ... 
- Tudo isso convém repetir) será feito dentro da mesma 
indicação, salvo transporte por esgotado o espaço correspon
dente a ela. Por tudo se explica a razão pela qual o decreto 
4.857 exige que para cada indicação, no livro 6, seja reser
vado pelo menos um sexto da página e, no livro 7, um oitavo 
(artigo 188 e 190). Não obstante a clareza dos textos, ainda 
existem cartórios em que não são observadas essas disposições 
legais. E é preciso que observem. 

Outra recomendação se impõe - As referências aos de
mais livros devem remontar à aquisição de vinte ou mais 
anos, seguindo-se a filiaçãlo até a última t'ranscrição, em 
vigor. Uma indicação bem feita fornecerá de imediato ele
mentos para certidão "vintenária" por si só, bastando confe
rência com os demais livros objeto das referências. Nela 
devem estar esclarecidos aquisições, outros direitos reais (lei 
federal 649, de 1949, por exemplo), ônus. 

Se o indicador Real, centro do Registro de Imóveis, (como 
está a revelar a sua objetiva) é reservado à "denominação de 
Imóveis", ou à "menção de rua e número", conforme seja a 
propriedade rural ou urbana, é evidente que o sistema legal 
em que se enquadra não poderá funcionar bem se não for 
observado o disposto no artigo 189 do mencionado decreto 
4.857. O índice exigido por êsse artigo e o Indicador Real 
hão de ser bastantes em si. Imperdoável que certos Oficiais 
tenham que recorrer a outros livros (3, 7 etc.) para poderem 
encontrar uma indicação real determinada. Se soubessem dar 
ao livro 6 o seu valor real, conjugado com o índice respectivo, 
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não perderiam tanto tempo em busca de indicações e revela
riam o necessário conhecimento do sistema em destaque. 

No anexo de Protesto de Letras e Títulos, hão de existir 
os livros de protestos para fins falimentares (artigo 10 da lei 
de Falências) e o de Apontamentos. Embora se considere 
êste dispensado pela Lei Cambial, a Corregedoria Geral da 
Justiça o exige para fins correcionais e outros de interêsse 
dos portadores, co-obrigados, etc. Por êsse livro será veri
ficado que foram observados prazos fatais e que o Oficial 
pode cumprir ou cumpriu, com efeito a observância da lei, 
as cautelas e determinações dela, que são a garantia da regu
laridade do protesto (artigos 32, 33 daquela lei). Tal livro 
servirá, "v. gratia ", para provar por meio de certidão, que 
um título, embora não protestado, passou pelo cartório, o que 
pode interessar ao portador eventualmente, como já ocorreu 
em caso levado à apreciação do Egrégio Conselho da Magis
tratura. 

No setor do Juri, devem existir o livro de "Revisão e 
sorteio de Jurados" e o de "Atas para Julgamentos", ambos 
referentes aos crimes contra a Economia Popular. 

No anexo da Corregedoria Permanente, recomenda-se 
que, no livro de "Movimento de Funcionários", seja anotada, 
em cada caso, a data e comunicação da entrada em exercício 
do funcionário em causa. 

1!:ste provimento deverá ser transcrito no Livro de Visi
tas e Correições do Cartório da Corregedoria Permanente da 
comarca a que se refere e nêle arquivado, depois de extrai da 
cópia do mesmo para trânsito pelos outros cartórios, cujos 
Serventuários transcreverão, nos livros próprios, a parte de 
seu interêsse. 

P. e Cumpra-se. 

São Paulo, 3 de julho de 1961 

Samuel Francisco Mourão 
Corregedor Geral da Justiça 

D.O. de 4/7/61. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO * - 19 



Jurisprudência 

SERVENTIAS DE JUSTIÇA, INSTALADAS EM 
PRóPRIOS DO ESrrADO 

DECISÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA 

O abaixü-assinadü, na qualidade de serventuário. vitalício. 
do. cartório. do. distribuidür e segundo. partidür da cümarca, 
instalado. no. primeiro. andar - lado. da rua Jüsé Paulinü -
do. Palácio. da Justiça, vem, mui respeitüsamente, fürmular a 
V. Excia. a seguinte cünsulta: a püssibilidade de lhe ser per
mitida a transferência das instalações do. cartório. a seu cargo. 
do. Palácio. da Justiça para a sua residência, üu para qualquer 
üutro local fóra do. edifício. do. Fürum. 

Outrüssim, pede vênia para sugerir o. encaminhamento. 
desta cünsulta ao. Exmü. Sr. Desembargadür Presidente do. 
Egrégio. Tribunal de Justiça üu a qualquer üutra autüridade 
que da mesma deva cümpetir o. seu cünhecimentü, - na even
tualidade de não. püder V. Excia. decidi-la, em não. se enqua
drando. o. assunto. entre üs püderes atribuidüs ao. Diretür do. 
Fürum. 

Mütiva essa cünsulta o. Decreto. Estadual n. 38.193 de 13 
dêste mês, que dispõe sôbre a cübrança de alugueres das ser
ventias da Justiça não. üficializadas. 

E o. que preücupa o. óra cünsulente, são. as bases ali arti
culadas para o. efeito. de cübrança de ditüs alugueres, e mór
mente pürque já estarem o.s mesmüs sendo. devidüs desde 
janeiro. do. cürrente ano. (art. 18). - Teme, püis, o. arbitra
mento de um valür que não. venha a ser supürtadü dentro. de 
seu ürçamentü, üU melhür, da renda de seu cartório., apezar 
de limitado. - ao. máximo. de 200/0 (art. 13 § único.) a per
centagem calculada sôbre a renda da serven.tia. 
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E o dilema é fácil de ser explicado, face a renda atual de 
seu cartório. Tanto é que, nesse sentido, ainda este mês, 
solicitou por intermédio de V. Excia. o encaminhamento de 
uma representação ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente 
daquele Egrégio Tribunal, pleiteando a restauração da função 
de avaliador judicial, ante a renda insuficiente que óra está 
auferindo. 

Pois, apezar do movimento do cartório a seu cargo e de 
sua complexidade, o que torna indispensável o concurso de, 
no mínimo, tres escreventes juramentados, a renda que êsse 
serviço todo lhe proporciona não dá margem a remuneração 
condigna siquér de um escrevente, como exige a responsabi
lidade do cargo e a situação atual de padrão de vida, sobeja
mente notório. 

M. Juiz, a soma de mais uma preocupação, como seja a 
de um aluguel, que poderá ser legal e justo aos cofres do 
Estado, mas que também poderá ser por demais oneroso ao 
consulente, aliado ainda mais a exigência do débito dos mes
mos alugueres a partir de janeiro p. findo, compelindo ainda 
o consulente a uma situação assáz constrangedora, eis que se 
vê forçado a deixar de atender aos militantes e aos que se 
servem da Justiça, num meio próprio e umco para o seu 
funcionamento, na casa mesma onde ela é distribuida e é 
aplicada. 

Respeitosamente, subscreve 

(a) AlbeTto Fco. Naccarato. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Oficio C - 1658 
Proc. C - 1177/61 

São Paulo, 7 de agôsto de 1961 

Senhor Juiz de Direito 
De ordem super ior e em resposta ao ofício li. 12'9/61 de 

20 de março p. p., tenho a honra de transmitir a V. Exa. 
cópia da informação prestada por esta Secretaria a respeito 
da consulta formulada pejo sr. Alberto Francisco Naccarato, 
Distribuidor e Partidor dessa Comarca, no sentido de se 
transferir do edifício do Forum para outro local, tendo em 
vista o decreto n. 38.193, de 13 de março p. p. que regula-
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mentou a cobrança de alugueres das serventias da Justiça 
não oficializadas. 

Reitero a V. Exa. meus protestos de distinta conside-
ração. 

(a) Gados Guilhe?'me de Miranda 
Secretário do Tribunal 

Substituto 

A S. Exa. o Sr. Dr. João Mendes 
:MM. Juiz de Dü'eito da 1.a Vara Cível e Diretor do Forum 

de Campinas 

DESPACHO 

Dê-se ciência ao sr. Distribuidor e arquive-se. 
C. 16/8/61 

(a) J. Mendes 

III.a SUBSECRETARIA AUXILIAR DA CONTABILIDADE 

CÓPIA 

INTERESSADO: Cartório do Distribuidor e Partidor da 
Comarca de Campinas 

ASSUNTO: Transferência do cartório para outro prédio 

Nos têrmos da informação 
São Paulo, 31-7-961 

as) AlbeTto de Oliveira Lima 

Pelo ofício n. 129/61 o MM. Juiz de Direito - Diretor 
do Forum de Campinas transmite consulta formulada pelo 
Sr. Alberto Francisco Naccarato - Serventuário do Cartório 
do Distribuidor e 2.° Partidor daquela comarca, a respeito do 
decreto n. 38.193, de março pp. que regulamenta a cobrança 
de alugueres das serventias de Justiça não oficializadas insta
ladas em próprios do Estado. 

Solicita o interessado a transferência das instalações do 
Cartório a seu cargo, do Palácio da Justiça para sua resi-
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dência ou qualquer outro local fora do edifício do Forum em 
virtude das bases previstas para a cobrança do aluguel, bem 
como pelo fato dos mesmos, segundo o art, 18 do citado de
creto, serem devidos, após o arbitramento, a contar de Janeiro 
do corrente ano, Teme o Serventuário, entre outros motivos, 
que a exígua renda cartorária não venha a comportar o valor 
do arbitramento, muito embora limitado ao máximo de 2010 
sôbre a renda da serventia (art, 13 - § único), 

* * * 
Cump1'e-nos informar que da Lei e DeC1·eto respeitantes 

ao assunto não se vislumbl'a nenhuma obr"igato1'iedade das 
8e1'VenUas de J'ustiça não oficializadas em permanecerem em 
p1'édio próp1'io do Estado, ou naqueles tomados pelo Estado 
em locação, Enquanto permanecerem, porém, serão obriga
dos ao pagamento do aluguel a ser arbitrado pela Procura
doria do Patrimônio Imobiliário, 

Muito embora, por razões óbvias, o ideal seja a perma
nência daquela serventia no edifício do Palácio da Justiça, 
parece-nos, s, m, j " que ante o manifesto desejo do Serven
tuário em se transferir para outro local, êste Tribunal não 
teria elementos pa1'a Opô1'-se a essa p1'etensão. 

Parece-nos, também, que tendo em vista a 1'etroatividade 
dos efeitos do Decreto n. 38.193 a 1/1/1961, a presente con
sulta deva ser transmitida à Procuradoria do PatTimônio 
Imobiliário a quem, na conformidade do art. 2,° cabe, priva
tivamente, a fixação do valor locativo e do aluguel dos imóveis 
objétos dêsse Decreto. 

À apreciação superior 
Em 26 de maio de 1961 

as) Fiel Manso Teixeira Neto 
Sub-Secretário Assistente Subst. 
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NOTAS VÁRIAS 

~ A lei 6.626, de 30 de dezembro de 1961, publicada no 
"Diário Oficial de 31 de dezembro de 1961 ", substituiu por 
outras as tabelas a que se refere a lei 3.672, de 29 de dezem
bro de 1956 - Impôsto do Sêlo - (DO ESTADO DE SÃO 
PAULO). 

Consequência, não incidem mais em sê lo : 

a) as petições dirigidas aos serventuários do fôro extra-
judicial; 

b) as folhas dos traslados; 

c) as folhas das certidões; 

d) a certidão-talão dos registros públicos; e, 

e) as nomeações de serventuários da Justiça não esti
pendiados pelo Estado, quer vitalícias, efetivas, ou 
provisórias, não incidem o impôs to do sêlo. 

* * * 

- As custas e emolumentos constantes da Tabela "N", 
anexa à lei 4.831, de 2'8 de agôsto de 1958 (REGIMENTO DE 
CUSTAS), foram reajustadas conforme dispõe o artigo 67 da 
Lei 6,626, acima referida. 
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