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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 XVI MARÇO A JULHO DE 1966 N.O 77 

VARA DE R.EGISTROS PúBLICOS 

PROVIMENTO N. 1/6·5 

o Doutor Antônio Macedo de Campos, Juiz de Di·reito da 
Vara de Registros Públicos desta Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e aten
dendo as dúvidas e dificuldades suscitadas na aplicação da lei 
federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e do decreto 
n. 55.815 de 6 de março do corrente ano, que estabeleceu nor
mas para a escrituração dos registros criados pela referida lei; 
e atendendo à conveniência de adotar-se orientação uniforme 
quanto a êsses registros; 

RECOMENDA aos Srs. Oficiais de Cartórios de Registros 
de Imóveis desta Capital o seguinte. 

1. Recebidos o memorial e documentos a que se refere 
o art. 1.0 do decreto n. 55.815, o Oficial de Registro de Imóveis 
os fará autuar e dará recibo dêles ao apresentante, protoco
lando a seguir o processo (decreto n. 55.815, art. 2.°). 

2. Autuará o Oficial de Registro de Imóveis em separado 
com a indicação de tratar-se de segunda via do processo, as 
outras vias autenticadas com as firmas devidamente reconhe-
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cidas dos documentos enumerados nas alíneas c - d - e - g 
- h - i - j - I - m - n - e do artigo 1.0 do decreto 
n. 55.815 (decreto n. 55.815, art. 8.°), podendo o Oficial dar 
certidão ou fornecer a quem o solicitar cópia fotos tática, helio
gráfica-microfilmagem ou outra equiv:üente, dos documentos 
a que se refere o mencionado art. 1.0 ou autenticar cópia apre
sentada pela parte interessada (decreto n. 55.815, art. 1.0, 
§ 4.°). 

3. Protocolado o processo, terá o Oficial o prazo de quin
ze dias para o exame da documentação, apresentando por es
crito, tôdas as exigências que entenda necessárias ao registro, 
fixando prazo razoável para que sejam satisfeitas decreto n. 
õ5.815, art. 1.0 § 6.° e art. 2'.0 § 1.0. 

4. Se o interessado não se conformar em atender as 
exigências apresentadas, o Oficial suscitará dúvida segundo as 
normas procedimentais aplicáveis (decreto n. 55.815, art. 1.0, 
§ 6.° e art. 2.°, § 2.°). 

5. A existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impedi
tivos da alienação, não impede o registro, que será feito · com 
as devidas ressalvas, mencionando-se, em todos os documentos 
extraídos dos registros, a existência e extensão dos mesmos 
(decreto n. 55.815, art. 1.0 § 5.°). 

6. Se os documentos estiverem em ordem, se forem sa
tisfeitas as exigências, ou se fôr julgada improcedente a dú
vida, o Oficial no prazo de 15 (quinze) dias, inscreverá a in
corporação do Livro e arquivando a: primeira via: do processo 
em cartório e devolverá a segunda via cio processo ao interes
sado, com certidão, em que relacionará a documentação apre
sentada de ter feito o registro (decreto n. 55.815, art. 1.0 § 6.°, 
e art. 4.°, "a"). 

No livro de transcrição e à margem do registro da pro
priedade edificanda, averbará a inscrição assim que efetuada 
(decreto n. 5'5.815, art. 12) . 

7. Julgada procedente a dúvida, o Oficial cancelará a 
apresentação do memorial e dos documentos devolvendo-se ao 
apresentante, e declarando em certidão, que a dúvida foi jul
gada procedente, arquivando o mandado judicial (decreto n. 
55.815, art. 3.°) . 

8. O Oficial de Registro de Imóveis responde, civil e cri
minalmente, se efetuar o arquivamento de documentação con
traveniente à lei ou se der certidão sem o arquivamento de 
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todos os documentos exigidos, cabendo-lhe fiscalizar o cumpri
mento dos requisitos e exigências legais (decreto n. 55.815, 
art. 1.0 § 7.°. 

9. Enquanto não averbada a construção das edificações 
(Lei n. 4.591, de 16-12-64, art. 44), os contratos de compra e 
venda, promessa de venda, cessão desta ou de promessa de 
cessão serão averbadas à margem da inscrição da incorporação. 
A averbação atribui direito real do oponível a terceiros e será 
efetuada à vista do instrumento do contrato, no qual o Oficial 
lançará nota indicativa do Livro, página e data do assento 
(decreto n. 55.815, art. 5.°). 

10. Também serão :werbadas à margem da inscrição da 
propriedade edificanda, as cartas-propol:'tas ou documentos de 
ajuste preliminar, no caso do art. 35, § 4,° da Lei n. 4.591, de 
16-12-64, e para os efeitos previstos na mesma lei. 

] 1. A inscrição da incorporação será cancelada. 
a) em cumprimento de sentença; 
b) a requerimento do incorporador, enquanto nenhuma 

unidade fôr objeto de compromisso devidamente averbado, ou 
mediante o consentimento de todos os compromissários ou seus 
cessionários, expresso em documento por êles assinado ou 
por procuradores com podêres especiais (decreto n. '55.815, 
art. 6.°). 

c) pela desistência da incorporação, mediante denúncia 
por parte do incorporador ou do outorgante do mandato de 
que trata ú § 1.0 do art. 31 da Lei n. 4.591, de 16-12.-64, nos 
casos previstos nos arts. 34, §§ 4.° e 5.°, e 35, § 3.°, da mes
ma Lei. 

Cancelada a inscrição, o documento que determinou o çan
celamento será arquivado, juntando-se ac, processo de incorpo
ração (decreto n. 55.815, art. 6.° e 9.°; Lei n. 4.591, art. 34, 
§§ 4.° e 5.° e art. 35, § 3.°). 

12. O cancelamento da averbação dos contratos de com
pra f.) venda, de promessa de venda, cessão desta ou promessa 
de cessão, a que se refere (l art. 5.° do decreto n. 55.815. será 
feito ; 

a) por mandado judicial; 
b) a requerimento dos contratantes do compromisso; 
c) pela resolução do contrato ; 
d) pela transcrição da escritura de compra e venda; 
(decreto n. 55.815, art. 11). 
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13. O registro instituído pela Lei n. 4.591, de 16-12-64, 
tanto por inscrição como por averbação, não substitui o dos 
atos constitutivos ou translativos de dil'eitos reais, na forma 
e para os efeitos das leis e regulamentos dos registros públi
cos, que continuam em vigor (decreto n. '55.815, art. 7.°). 
Averbada a construção das edificações (Lei n. 4.591, art. 44, 
decreto n. 55.815, art. 13), o registro dos contratos de compra 
e venda de promessa de venda, cessão desta ou promessa de 
cessão atenderão ao disposto nessas leis e regulamentos. 

14. A convenção de condomínio será inscrita no Livro 8, 
dela devendo constar os requisitos previstos no art. 9.°, § 3.°, 
da Lei n. 4.591, de 16-12-64 e averbando-se suas eventuais al
terações (Lei n. 4.591, art. 9.°, § 1.0 e decreto n. 55.815, 
art. 1.4). 

15. Instituído o condomínio por unidades autônomas em 
edificações existentes, por ato entre vivos ou por testamento, 
será a instituição obrigatoriamente inscrita no livro 8 (Lei n. 
4.591, art. 7.°; decreto n. ,55.815, art. 14). 

16. A adjudicação liminar de que trata o art. 15 § 2.°, 
da Lei n. 4.591" de 16-12-64, será inscrita no Livro 8, cance
lando-se a inscrição pela transcrição da sentença definitiva 
(Lei n. 4.591, art. 15, § 7.°) ou mediante mandado judicial. 

17. Às incorporações iniciadas antes da publicação do 
decreto n. 55.815, não se aplicarão obrigatoriamente as regras 
sôbre os registros especiais por êle regulados. 

Publique-se. 

São Paulo: 30 de junho de 1965. Antontio Macedo de 
Campos - Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos, e 
das Corregedorias Permanentes. 

4-

(Publicado no Diário de Justiça 7/7/65.) 
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LEIS E DECRETOS 

LEIS FEDEHAIS 

LEI N. 4.686 - DE 21 DE JUNHO DE 1965 

Acrescenta parágrafo ao a1"t. 26 do Decreto-lei n. 3.365, de ~1 
de junho de 1941 (Lei de Desapropriação por Utüidade 
Pública). 

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

no a seguinte Lei: 
Art. 1.0. O atual parágrafo único do art. 26 do Decreto

lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei de Desapropriação 
por Utilidade Pública) passará a ser o § 1.0, acrescentando-se 
ao mesmo artigo a seguinte disposição: 

"§ 2.0 Decorrido prazo superior a. um ano a partir da 
avaliação, o Juiz ou o Tribunal, antes da decisão final, deter
minará a correção monetária do valor apurado". 

Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 21 de junho de 1965; 144.° da Independência e 
77.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Soares Campos 

(D. U. 23/6/65). 

LEI N. 4.673 - DE 15 DE JUNHO DE 1965 

Aplica aos bens penhorados em execuções fiscais as normas 
de impenhorabilidade do art. 942 do C6digo do Processo 
Civil. 

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. Nas execuções fiscais promovidas nos têrmos 
do Decreto-lei n. 960, de 1939, aplicam-se, quanto aos bens e 
direitos objeto de penhora, as cláusulas de impenhorabilidade 
prevista no art. 942 do Código do Processo Civil. 

Art. 2.°. O executado nomeará bens à penhora, obedecen
do-se à gradação prevista no Código d'J Processo Civil. 

Art. 3.°. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

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

Brasília, 15 de junho de 1965; 144.° da Independência e 
77.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Soares Campos 

LEI N. 4.674 - DE 15 DE JUNHO DE 1965 

Prorroga, por um dia útil, os prazos judiciais que se iniciarem 
ou vencerem aos sábados. 

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

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0. O art. 3.° da Lei n. 1.408, de 9 de agôsto de 

1951, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3.°. Os prazos judiciais que se iniciarem 
ou vencerem aos sábados serão prorrogados por um 
dia útil". 

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

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

Brasília, 15 de junho de 1965; 144.° da Independência e 
77.° da República. 

6-

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Soares Campos 

(D . U. 18/6/65). 
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LEI N. 4.672 - DE 12 DE JUNHO DE 196"5 

Modifica t) inciso IV do art. 842 do decreto-lei n. 1.608, de 18 
de s~tembro de 1939 (C6digo de Processo Civil). 

o Presidente da República 
Faço ~aber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0. O inciso IV do art. 842 da decreto-lei n. 1.608, 

de 18 de setembro de 1939 - Código de Processo Civil -
pasa a ter a seguinte redação: 

·'·Art. 842. . .... .. ... . ... . .. . . . ............ .. ... . .. . 

IV - que receberem ou rejeitarem "in limine" os embar
gos de terceiro". 

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

Brasília, 12 de junho de 1965; 144.° da Independência e 
77.° da República. 

H. CASl'ELLO BRANCO 

Milton Soares Campos 
(D. U. 15/6/65) . 

LEI N. 4.655 - DE 2 DE JUNHO DE 1965 

Dispõe sôbre a legitimidade adotiva 

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

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0. É permitida a legitimação adotiva do infante 

exposto, cujos pais sejam desconhecidos ou hajam declarado 
por escrito que pode ser dado, bem como do menor abandonado 
prôpriamente dita até 7 (sete) anos de idade, cujos pais te
nham sido destituídos do pátrio poder; do órfão da mesma 
idade. não reclamado por· qualquer parente por mais de um 
ano; e, ainda do filho natUral reconhecido apenas pela mãe, 
impossibilitado de prover a sua criação. 

§ 1.0. Será também permitida a legitimação adotiva em 
favor do menor com mais de 7 (sete) anos, quando à época 
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em que completou essa idade já se achava sob a guarda dos 
legitimantes, mesmo que êstes não preenchessem então as con
dições exigidas. 

§ 2.°. A legitimaçã0 só será deferida após um período 
minimo de 3 (três) anos de guarda do menor pelos requeren
tes. Para êsse efeito, será computado qualquer período de 
tempo desde que a guarda se tenha iniciado antes de completar 
o menor 7 (sete) anos. 

Art. 2.°. Somente poderão solicitar a legitimação adotiva 
dos menores referidos no artigo anterior os casais cujo matri
mônio tenha mais de 5 (cinco) anos e dos quais pelo menos 
um dos cônjuges tenha mais de 30 (trinta) anos de idade, sem 
filhos legítimos, legitimados ou naturais reconhecidos. 

Parágrafo único. Será dispensado o prazo de 5 (cinco) 
anos de matrimônio, provada a esterilidade de um dos cônju
ges, por perícia médica, e a estabilidade conj ugal. 

Art. 3.°. Autorizar-se-á, excepcionalmente a legitimação 
ao viúvo. ou viúva, com mais de 35 (trinta e cinco) anos de 
idade, provado que o menor esteja integrado em seu lar e 
onde viva há mais de 5 (cinco) anos. 

Art. 4.°. Os cônjuges desquitados, havendo começado a 
guarda do menor, no período de prova, na constância de ma
trimônio e concordando sôbre ela após a terminação da socie
dade conjugal podem requerer a legitimação, obedecido, quanto 
à guarda e proteção, o disposto nos arts. 325, 326 e 327, do 
Código Civil. 

Art. 5.°. Com a petição serão oferecidos certidão de ca
samento, atestado de residência, fôlha de antecedentes, prova 
de idoneidade moral e f inanceira, atestado de inexistência de 
filhos, prova de abandono do menor e destituição do pátrio 
poder. bem como atestado de sanidade física, provando que 
nenhum dos requerentes sofre de moléstia contagiosa. 

§ 1.0. O Juiz, tendo em vista as conveniências do menor, 
o seu futuro e bem-estar, ordenará, de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público, as diligências e sindicâncias que julgar 
neceseárias, correndo, contudo, o processo em segrêdo de 
justiça. 

§ 2.°. Feita a prova e concluídas as diligências, o Juiz, 
ouvido o Ministério Público, proferirá sentença da qual caberá 
recurso de reexame para o Tribunal de Justiça, com efeito 
suspensivo. 

Art. 6.°. A sentença deferindo a legitimação terá efeitos 
constitutivos devendo ser inscrita, mediante mandado no Re-
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gistro Civil, como se se tratasse de registro fora do prazo, no 
qual se consignará os nomes dos. pais adotivos como pais legí
timos e os nomes dos ascendentes dos mesmos. O mandado 
será arquivado, dêle não podendo o oficial fornecer certidões. 

§ 1.0. Nas certidões do registro nenhuma observação po
derá constar s.ôbre a origem do ato. 

§ 2.°. O registro original do menor será anulado, tam
bém por mandado do Juiz, o qual será arquivado. VETADO. 

§ 3.°. Feita a inscrição, cessam os VLnculos da filiação 
anterior. salvo para os efeitos do art. 283 do Código Civil. 

Art. 7.°. A legitimação adotiva é irrevogável, ainda que 
aos adotantes venham a nascer fj)hos legítimos, aos quais es~ 
tão equiparados. os legitimados adotivos, com os mesmo direi
tos e deveres estabelecidos em lei. 

Art. 8.°. A violação do segrêdo estabelecido neste capítulo, 
salvo decisão judicial, sujeitará o funcionário responsável às 
penas do art. 325 do Código Penal. 

Parágrafo único. VETADO. A critério do Juiz, para sal
vaguarda de direitos ... VETADO. .. poderão ser fornecidas 
certidões ... VETADO ... 

Art. 9.°. O legitimado adotivo tem os mesmos direitos e 
deveres do filho legítimo, salvo no caso de sucessão, se con
correr com filho legítimo superveniente à adoção. (C6d. Vivo 
§ 2.° do art. 1.605). 

§ 1.0. O vínculo da adoção se estende à família dos legiti
mantes, çuando os seus ascendentes derem adesão ao ato que 
o consagrou. 

§ 2.°. Com a adoção, cessam os direitos e obrigações 
oriundos da relação de parentesco do adotado com a família 
de origem. 

Art. 10. A decisão confere ao menor o nome do legitiman
te e pode determinar a modificação do seu prenome, a pedido 
dos cônjuges. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. ] 2. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de junho de 1965; 144.° da Independência e 
77.° da República. 
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LEI N. 4.632 - DE 18 DE MAIO DE 1965 
Altera o art. 6.t,. do Código de Processo Civil (Decreto-lei n. 

1.608, de 18 de setembro de 1999). 

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

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.°. O art. 64 do Código de Processo Civil (Decre

to-lei n. 1.608, de 18 de setembro de 1939) passa a ter a se
guinte redação: 

"Art. 64. A sentença final na causa condenará a 
parte vencida ao pagamento dos honorários do advo
gado da parte vencedora, observado ,no que fôr apli
cável, o disposto no art. 55. 

§ 1.0. Os honorários serão fixados na própria 
sentença, que os arbitrará com moderação e motiva
damente. 

§ 2.°. Se a sentença se basear em fato ou direito 
superveniente, o juiz levará em conta essa circunstân
cia para o efeito da condenação nas custas e nos ho
norários". 

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

Brasilia, 18 de maio de 1965; 144.° da Independência e 
77.° da República. 

- - =-=~:.... 

H. CASTELLO BRANCO 
Milton Soa1'es Campos 

(D. J. 9/3/65). 

LEI N. 4.380 - DE 21 DE AGóSTO DE 1964 

CAPíTULO VIII 
Disposições Gerais e Tmnsitórias 

Art. 62 - Os Oficiais do Registro de Imóveis inscreverão 
obrigatoriamente, os contratos de promessa de venda, pro
messa de cessão ou de hipotéca celebrados de acôrdo com a 
presente lei, declarando expressamente que os valôres dêles 
constantes são meramente estimativos, estando sujeitos os 
saldos devedores, assim como as prestações mensais, às corre
ções do valor, determinadas nesta Lei. 
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LEI N.o 4.729 - DE 14 DE JULHO DE 1965 

Define o crime de sonegação fiscal e dá outras providências. 
O' Presidente da República: ",_ " 

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

Artigo 1.0 - Constitue crime de sonegação fiscal: 
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcial

mente, informação que deva ser produzida a agentes das 
pessôas jurídicas de direito público interno, com a intenção 
de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, 
taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos 
ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros 
exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do 
pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; 

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos 
a operações mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda 
Pública; 

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar 
despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de 
tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções 
administrativas cabíveis. 

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de 
duas a cinco vêzes o valor do tributo. 

§ 1.0 Quando se tratar de criminoso primário a pena 
será reduzida à multa de 10 (dez) vêzes o valor do tributo. 

§ 2.° Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do 
cargo público que exerce, a pena será aumentada da sexta 
parte. 

§ 3.° O funcionário público com atribuições de verifi
cação, lançamento ou fiscalização, de tributos, que concorrer 
para a prática do crime de sonegação fiscal, será punido com 
a pena dêste artigo, aumentada da têrça parte, com a abertura 
obrigatória do competente processo administrativo. 

Artigo 2.° - Extingue-se a punibilidade dos crimes pre
vistos nesta Lei quando o agente promover o recolhimento do 
tributo devido, antes de ter inicio, na esfera administrativa, 
a ação fiscal própria. 

Parágrafo único. Não será punida com as penas comi
nadas nos arts. 1.0 e 6.° a sonegação fiscal anterior à vigência 
àesta Lei. 
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Artigo 3.° - Sómente os atos definidos nesta lei poderão 
constituir crime de sonegação fiscal. 

Artigo 4.° - A multa aplicada nos rermos desta Lei será 
computada e recolhida, integralmente, como receita pública 
extraordinária. 

Artigo 5.° - No art. 334, do Código Penal, substituam
se os §§ 1.0 e 2.°, pelos seguintes: 

§ 1.° Incorre na mesma pena quem: 
a) pratica navegação de cabotagem, fora dos ca8'OS per

mitidos em lei; 
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contra

bando ou descaminho; 
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de 

qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no 
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de 
procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no 
País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto 
de introdução clandestina no território nacional ou de impor
tação fraudulenta por parte de outrem; 

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou 
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 
mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de 
documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe 
serem falsos. 

§ 2.° Equipara-se às atividades comerciais, para os efei
tos dêste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou 
clandestino de mercadorias estrangeiras. inclusive o exercido 
em residências. 

§ 3.° A pena aplica-se em dôbro, se o crime de contra
bando ou descaminho é praticado em transporte aéreo. 

Artigo 6.° Quando se tratar de pessôa jurídica, a res
ponsabilidade penal pelas infrações previstas nesta Lei será 
de todos os que, direta ou indiretamente ligados à mesma, de 
modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concor
rido para a prática da sonegação fiscal. 

Artigo 7.° As autoridades administrativas que tiverem 
conhecimento de crime previsto nesta Lei, inclusive em autos 
e papéis que conhecerem, sob pena de responsabilidade, reme
terão ao Ministério Público os elementos comprobatórios da 
infração, para instrução do procedimento criminal cabível. 
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§ 1.0 Se os elementos comprobatórios forem suficientes, 
o Ministério Público oferecerá, desde logo, denúncia. 

§ 2.° Sendo necessários esclarecimentos, documentos ou 
deligências complementares, o Ministério Público os requisi
tará, na forma estabelecida no Código do Processo Penal. 

Artigo 8.° Em tudo o mais em que couber e não con
trariar os arts. 1.0 e o 7.° desta Lei, aplicar-se-ão o Código 
Penal e o Código do Processo Penal. 

Artigo 9.° O lançamento ex offício relatiw às declara
ções de rendimentos, além dos casos já especificados em lei, 
far-se-á arbitrando os rendimentos, com base na renda presu~ 
mida, através da utilização dos sinais exteriores de riqueza 
que evidenciem a renda auferida ou consumida pelo contri
buinte. 

Artigo 10 O Poder Executivo procederá às alterações 
do Regulamento do Impôsto de Renda decorrentes das modi
ficações constantes desta Lei. 

Artigo 11 Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias 
após sua publicação. 

Artigo 12 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasilia, em 14 de Julho de 1965; 144.° da Independência 

e 77.° da República. 

H. Castello Branco 
Milton Soares Campos 

e 
OctaviQ Bulhões. 

Diário Oficial da União de 19/7/65. 
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PRO VIl\1ENTOS 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PORTARIA N, 28/65 

o Desembargado?' Olavo Lima Guimarães, Corregedor Geral 
da Justiça, considerando que, com a instalação das cinco 
novas Varas da, Família e Sucessões, o Cartório do 2,° 
Distribuidor Cível tem recebido e continua a receber mi
l,hares de p?'ocessos de inventários 'Para ?'edist?'ibuição e 
co'nsiderando que, sem a adoção de medidas extraordiná
rias, tal diligência dura?'á meses, com evidente prejuízo 
para as partes e para o Fisco, 

Resolve: 
1 - Os livros de carga, abertos especialmente para a 

entrega dos processos aos Cartórios das Varas da Família e 
Sucessões ficam substituídos por relações feitas à máquina, em 
triplicata, contendo o número de ordem, número do processo, 
natureza do feito e os nome das partes. Cada grupo de pro
cessos será remetido com as duas primeiras vias, passando o 
nôvo escrivão recibo numa delas e ficando com a outra para 

-- - - - - - - o seu- centrêle e- arquivo_ A_3.a yia em hipótese alguma sairá 
do cartório do distribuidor. - - - - -

2 - O serviço de redistribuição dos processos passa a ser 
feito exclusivamente nas salas 620 e 622 do S€xto andar do 
Forum João Mendes, que ficam, pelo prazo extritamente ne
cessário, flob a responsabilidade direta do 2.° distribuidor cível, 
providenciando a Secretaria do Tribunal a sua entrega e a do 
mobiliário indispensável. 

3 - O 2.° distribuidor procederá dE' modo a que a redis
tribuição e a entrega dos autos se façam com tôda a presteza, 
dentro do prazo de vinte dias, ficando autorizado o trabalho, 
porém sem ônus para o Estado, no período da manhã. 

4 - Ficam, pelo prazo de vinte dias, a contar de 9 do 
corrente, à disposição do 2,° distribuidor cível, que atestará a 
sua freqüência, os seguintes servidores: Daiese Flora Unga-

--- -- ---- -- ---
14 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO D-08- SERVENTU:.I.ltlOS -

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE sÃo PAULO * 



retti, do 1.0 Oficio da Família; Rosette Rezende Mendes, do 
2.° Ofício da Família; José Antonio de Souza, do 3.° Ofício 
da Família; Deborah Car lini, do 4.° Ofício da Família; Leopol
di na Per<-,ira de Souza Puga, do 6.° Ofício da Família; Suzana 
da Conceição Homem de Bittencourt, do 7.° Oficio 'da Família; 
J enny J unqueira Soares, do 8.° Ofício da Família; Antonio 
Reis Lanmgeira, oficial de justiça, da 9.a Vara da Família; e 
Ivone Barbutti, do 10.° Ofício da Família. 

5 - Os funcionários postos à disposição do 2.° Distribui
dor Cível, pela portaria de n. 16-65, retornarão aos seus car
tórios, findo o prazo nela marcado, e serão substituídos, de 13 
até o dia 28 de março corrente, pelos seguintes servidores: 
José Augvsto Menezes Vieira, escrevente extranumerário do 
Cartório do Júri; Eduardo Ribeiro de Mendonça, escrevente 
extranumerário do 6.° Ofício Criminal; Jethro Pires, 3.° escre
vente efetivo do 7.° Oficio Criminal; Vercingetorix de Castro 
Garms Junior, oficial judiciário extranumerário mensalista, 
do 17.° Ofício Criminal; Letícia Eduarda de Cerqueira Leite 
Maffei, escrevente extranumerária do 18.° Ofício Criminal; 
Beatriz de Morais Biondi, 1.0 escrevente efetiva do 24.° Ofício 
Criminal. 

OficIP-se aos MM. Juízes de Direito e façam-se as devidas 
anotações. 

Publique-se, 

São Paulo, 8 de março de 1965. 

(a) Olavo Lima Guimarães 
Corregedor Geral da Justiça 

(D. U, .9/5/65) , 

PORTARIA N. 72-6'5 

O Desembargador Olavo Lima Guimarães, Corregedor Geral 
da Ju.stiça, no u.so de suas atribuições e tendo em vista o 
despacho proferido no processo n. 25.26265, 

Resolve: 

Art. 1.0 - Todos os Tabelionatos do Estado de São Paulo 
e os cartórios que tiverem o an8XO de tabeliães de Notas são 
obrigados a manter o livro de "Registro do Impôsto do Sêlo ", 
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de conformidade com os arts. 28, 60 e 61 do Regulamento bai
xado com o dec. federal n. 55.852 de 22 de março de 1966. 

§ único - A obrigatoriedade do registro do p'lgamento 
do impôsto do sêlo deverá retroagir, pelo menos, à data de 1.° 
de julho de 1965. 

Art. 2.° - Os cartórios do Regil:ltro Civil das Pessoas 
Naturais e outras serventias em que, eventualmente, haja im
posição de multas pagas em sêlo federal, expedirão as guias 
previstas no art. 35 do citado Regulamento, ficando uma das 
vias, após o pagamento na repartição arrecadadora, arquivada 
em pasta especial e anotando-se, à margem do assento ou do 
ato de imposição de multa, o seu número e data. 

Art. 3.° - Quando se tratar de cartório do registro Civil 
das Pessoas Naturais com o anexo de Tabellionato, o regime 
único de pagamento do impôsto do sêlo é o do registro no 
livro a que se refere o art. 1.0 (1 esta portaria. 

Publique-se remetam-s.e cópias ao Juízo dos Registros 
Públicos e aos de tôdas as comareas do Estado, bem como aos 
chefes das Repartições Federais competentes sediadas nesta 
Capital. 

São Paulo, 15 de julho de 1965. 

a) Olavo Lima Guimarães 
Corregedor Geral da Justiça 
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JURISPRUD~NCIA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

PR 19.139-60 - N. 13G-H, de 26 de janeiro de 1965. 
"Aprovo. Em 9-4-65" (Fnc. ao M. J. N. I. em 20-4-65). 

- Assunto: O Estatuto dos Funcionários Públi
co só é aplicável aús serventuários da Justiça "no que 
couber". Havendo legislação especial - como no caso 
da aposentadoria dos Avaliadores .Judiciais - esta 
deve ser aplicada. 

- O precedente administrativo não é fonte gera
dora de direito. 

PARECER 

JAIME MARINHO, Avaliador de Justiça, aposentado de 
acôrdo com o decreto de 13 de abril de 1960, publicado no 
Diário Oficial da mesma data, postula o pagamento da vanta
gem de 20 % sôbre seus proventos, com fundamento no art. 
184, item lI, da Lei n. 1.711-52, alegando que contava mais de 
35 anos de serviço público, à época de sua aposentadoria. 

2. Submetida a matéria aos órgãos competentes do Mi
nistério da Justiça, dividiram-se as opiniões. 

3. Entenderam uns que a pretensão era de ser regada, 
em face das disposições do Código de Organização Judiciária 
(Decreto-lei n. 8.527 ~45, alterado pela Lei número 1.301-50) 
segundo as quais a aposentadoria dos serventuários de justiça, 
não remunerados pelos cofres públicos, se regeria pela Lei n. 
1.711 (Estatuto dos Funcionários) "fora dos casos em que 
seja regulada por lei especial". Há na espécie, legislação espe
cial. Dêste modo, não seria de se aplicar o Estatuto dos Fun
cionários. Ademais, êste, no art. 252, II, in jine, ao estabele
cer a. extensão de sua aplicabilidade aos serventuários da Jus
tiça, fê-lo com a ressalva "no que couber". 
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4. Outros, todavia, opinaram pelo deferimento do pedido, 
alegando a equidade, tendo em vista os precedentes adminis
trativos. 

ri. Finalmente, o último pronunciamento da Consultoria 
Jurídica do Ministério foi no sentido de deferir-se o pedido, 
por ser incontestável o direito do requerente, isto é, a aposen
tadoria de que se trata é regida pelo Estatuto dos Funcioná
rios, nos têrmos do art. 154, inciso 11. 

6. Corno se vê, gira a polêmica em tôrno de dois. aspectos 
capitais: 

a) é a aposentadoria, em aprêço, regida pela Lei número 
1.711 ? 

b) o precedente administrativo deve ser respeitado por 
medida de equidade? 

Carlos Medeiros Silva, quando de sua marcante passagem 
por êste Órgão, ao afirmar: 

.. Ao elaborar as leis especiais, para benefícios dos 
que prestaram serviços de guerra, o legislador não 
podia ignorar a situação dos que se encontravam no 
último pôsto ou classe. Se não previu a situação, pos
sibilitando-lhes acesso inviável ante as leis ordinárias, 
e vigentes, é porque entendeu que a posição atingida 
já representava para êles a satisfação completa dos 
interêsses materiais legítimos em face das organiza
ções existentes. Supor o intérprete, que a lei, ou o 
legislador, quis que se fizessem promoções ou se con
cedesse acesso a postos ou cargos que não existem, é 

- - - -- - -que me parece-, data vênia, exorbitância.. de sua ]Jliê
são". (Parecer n. l-T). 

A tese é válida para o presente caso. Se o legislador não 
amparou os que ocupavam a última classe de sua carreira, 
permitindo-lhe promoção ou acesso, ou ainda, concedendo-lhe 
vantagem especial, corno a de que se cogita (acréscimo de 
201'0 ), fê-Io conscientemente, eis que, na realidade, não podia 
desconhecer a situação de tais servidores, corno assinala o re
nomado jurisconsulto. 

13. Quanto ao paradigma invocado, isto é, a concessão 
da vantagem pelo Decreto n. 36.911, de 1962, já tive oportu
nidade de me pronunciar sôbre o assunto (Parecer n. 130-H, 
de 14-1-65, in D. O. de .... ), ocasião em que sustentei ser o 
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referido ato destituido de suport.e legal, eis que exorbitou de 
sua competência regulamentar, estabelecendo regras e disci
plinando matéria não prevista na lei. 

14. O art. 184, do Estatuto dos Funcionários (Lei n. 
1.711-'52) não pode servir de argumento, em defesa da pre
tensão em estudo. O acréscimo de 20%, prescrito no item lI, 
daquele dispositivo, tem sua concessão assegurada, quando o 
ocupante da última classe, ao ser apos.entado, contar 35 anos 
de serviço. A condição temporal é relevante para o deferimen
to do benefício. 

15. Se a aposentadoria ocorrer antes de o servidor ter 
completado aquêle tempo de serviço (35 anos), a vantagem do 
acréscimo não pode ser concedida. 

16. Ante o exposto, considero incabível a regulamenta
ção pretendida, para o fim colimado, por não existir amparo 
legal. 

Salvo melhor juízo. 

Brasília, 28 de janeiro de 1965. - Adroaldo Mesquita da 
Costa, Consultor Geral da República. 
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NOTíCIAS VARIAS 

CERTIDOES NEGATIVAS 

Ruy ALTENFELDER SILVA 

Há vinte e quatro anos, mais precisamente no dia 6 de 
abril de 1941, êste jornal publicou artigo no qual chamava a 
atenção das autoridades para o grave problema do encalhe 
das escrituras de compra e venda nos cartórios, em virtude 
de exigência para registro de certidões negativas de débitos 
fiscais. 

Não obstante o decurso do tempo e os esforços. dos serven
tuários, particularmente do sr. Julio Simões, titular do Tabe
lionato de Ibirapuera, nada de positivo e prático foi feito 
visando resolver o problema. 

Como é sabido, mais de cem mil escrituras, encontram-se 
há meses aguardando registro à espera de certidões negativas. 
de débitos, que demoram um bom tempo para serem forne
cidas. 

A morosidade além de entravar as transações imobiliárias, 
traz grande prejuízo aos cofres públicos que deixam de per
ceber os impostos respectivos.. 

- - - - - - - - Não se jusliflca a exigência deexibiçãi> de -certidões- ne- -
gativas para efeito de registro das escrituras. 

O certo seria tomar a exibição das certidões facultativa, 
pois mesmo que se venda um imóvel sem a certidão negativa 
de impostos., não há prejuízo para o Fisco, pois pela lei, o 
adquirente do imóvel é responsável pelo impôeto que houver 
em débito e o próprio imóvel responde por êle em qualquer 
tempo. 

A exigência das certidões negativas vem ocasionando um 
inútil encalhe de escrituras nos cartórios da Capital, à espera 
de registro, acarretando a maior insegurança para as transa
ções imobiliárias. 

O certo seria a adoção da idéia preconizada pelo sr. Julio 
Simões: proceder o registro ou melhor transcrever as escri-
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turas de compra e venda mediante a apresentação sOmente 
das certidões negativas de executivos fiscais, fornecidas pelos 
Distribuidores. -

Tal medida, se colocada em prática, não só resguardará 
os interêsses daqueles que por escrituras de compra adquirem 
imóveis na Capital, como também poderiam os tabeliães ou 
mesmo as partes interessadas dentro de um prazo de pelo 
menos 72 horas após a lavratura das Escrituras, remetê-las ao 
Regi8tro acompanhadas das certidões negativas de executivos 
fiscais, que então, dentro rlaquele prazo lhes seriam fornecidas 
pelos Distribuidores competentes, evitando-se, assim que ditas 
escrituras, depois de lavradas e trasladadas, fiquem à espera 
de certidões negativas atualmente exigidas e que se eternizam, 
não nas mãos dos serventuários mas das partes ou dos tabe
liães que as lavraram, por falta das atuais e demoradas 
certidões. 

A idéia do sr. Julio Simões nos parece predsa e digna de 
reestudo pela Corregedoria Geral da Justiça. 

(D. S. P. 27/4/65). 

RELAÇAO DAS COMARCAS 

ENTRÂNCIA ESPECIAL. 

SÃo PAULO 

4.8 ENTRÂNCIA. 

1 - Araçatuba. 
2 - Araraquara. 
3 - Assis. 
4 - Bauru. 
5 - Barretos. 
6 - Bragança Paulista. 
7 - Botucatu. 
8 - Campinas. 

13 - J undiaí. 
14 - Limeira. 
15 - Lins. 
16 - Marília. 
17 - Mogi das Cruzes. 
18 - Mogi Mirim. 
19 - Osasco. 
20 - Piracicaba. 

9 - Catanduva. 
10 - Franca. 

21 - Presidente Prudente. 
22 - Ribeirão Prêto. 

11 - Guarulhos. 
12 - Jaú. 

23 - Rio Claro. 
2'4 - Santos. 
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25 - Santo André. 30 - São J o8é do Rio Prêto. 
26 - São Bernardo do 31 - São João da Boa Vista. 

Campo. 32 - Sorocaba. 
27 - São Ca.etano do Sul. 33 - Taubaté. 
28 - São Carlos. 34 - Tupã. 
29 - São JOt5é dos Campos. 

1 - Adamantina. 
2 - Americana. 
3 - Andradina. 
4 - Amparo. 
5 - Araras. 
6 - Avaré. 
7 - Bebedouro. 
8 - Biriguí. 
9 - Batatais. 

10 - Caçapava. 
11 - Cruzeiros. 
12 - Dracena. 
13 - Fernand6polis. 
14 - Garça. 
15 - Guaratinguetá. 
16 - ltapeva. 
17 - ItápoIis. 
18 - Itapetininga. 
19 - !tu. 
20 - Jacarei. 
21 - Jaboticabal. 
22 - Jales. 

1 - Agudos. 
2 - Apareceida. 
3 - Apiaí. 
4 - Atibaia. 
5 - Bariri. 
6 - Barueri. 
7 - Brotas. 
8 - Caconde. 
9 - Cafelandia. 

10 - Conchas. 

22-

3.a ENTRANCIA 

23 - Lorena. 
24 - Mococa. 
25 - Monte Aprazivel. 
26 - Olímpia. 
27 - Oswaldo Cruz. 
28 - Ourinhos. 
29 - Paraguaçu Paulista. 
30 - Penápolis. 
31 - Pirajuí. 
32 - Pindamonhangaba. 
33 - Piraçununga. 
34 - Pompéia. 
35 - Serlãozinho. 
36 - Santo Anastácio. 
37 - Santa Cruz do Rio 

Pardo. 
38 - São José do Rio Pardo. 
39 - São Roque. 
40 - São Vicente. 
41 - Taqual'itinga. 
42 - Tatuí. 
43 - Votuporanga. 

2.a ENTRANCIA 

11 - Cachoeira Paulista. 
12 - Cajuru. 
13 ~ Campos do Jordão. 
14 - CapA0 Bonito. 
15 - Capivarí. 
16 - Casa Branca. 
17 - Fl6rida Paulista. 
18 - Franco da Rocha. 
19 - Getulina. 
20 - Guaira. 
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21 - Guararapes. 
22 - Guarujá. 
23 - Ibitinga. 
24 - Ibiuna. 
25 - Igarapava. 
26 - ltapira. 
27 - ltatiba. 
28 - ltataré. 
29 - Ituverava. 
30 - Itanhaem. 
31 - Leme. 
32 - Lucélia. 
33 - Mauá. 
34 - l\1artinôpolis. 
35 - Mogi Guaçu. 
36 - Mirand6polis. 
37 - Mirassol. 
38 - Monte Alto. 
39 - Nova Granada. 
40 - Nôvo Horizonte. 
41 - Orlandia. 
42 - Pacaembu. 
43 - Palmital. 
44 - Pederneiras. 
45 - PereÍra Barretoa. 

46 - Piedade. 
47 - Pitangueiras. 
48 - Pinhal. 
49 - Piracicaba·X ? f f\ o- o w ·c.... 
50 - Promissão. 
51 - Porto Feliz. 
52 - Presidente Venceslau. 
53 - Rancharia. 
54 - Ribeirão Pires. 
55 - Registro. 
56 - Ribeirão Bonito. 
57 - Socorro. 
58 - Suzano. 
59 = St.a Adélia. 
60 - St.a Bárbara. 
61 - St.a Fé do Sul. 
62 - St.a Rita do Passa 

Quatro. 
63 ~ São Manuel. 
64 - São Joaquim da Barra. 
65 - Serrana. 
66 - Tanabi. 
67 - Tietê. 
68 - Tupi Paulista. 
69 ~ Valparaízo. 

1.a ENTRANCIA 

1 - Altin6polis. 
2' - A uriflama. 
3 - Angatuba. 
4 - Aguai. 
5 - Bilac. 
6 - Bananal. 
7 = Buritana. 
8 - Barra Bonita. 
9 - Cândido Mota. 

10 - Cerqueira Cesar. 
11 - Caragllatatuba. 
12 - Cardosü. 
13 = Cravinhos. 
14 - Cananéia. 
15 - Cunha. 
16 - Cotia. 

17 - Descalvado. 
18 -- Diadema. 
19 - Duartina. 
20 - Dois Córregos. 
21 - Eldorajo. 
22 - Estrêla do Oeste. 
23 - Fartura. 
24 - General Salgado. 
25 - Guaira. 
26 - lepe. 
27 ~ Iguape. . 
28 - Indâiatuba. 
29 - Itaporanga. 
30 - I tariri. 
31 - Jacupiranga. 
32 - J ardinópo!is. 
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33 - Juquiá. 
34 - Junqueir6polis. 
35 - José Bonifácio. 
36 - Lençói~ Paulista. 
37 - Laranjal Paulista. 
38 - MacauhaI. 
39- - Maracaí.. 
40 - Mariporã. 
41 - Maracatu. 
42 - Miguel6polis. 
43 - Mirante do 

Paranapanema. 
44 - Morro Agudo. 
45 - Monte Azul Paulista. 
46 - Monte Mór. 
47 - Matão. 
48 - Nova Aliança. 
49 - Nuporanga. 
50 - Nhandeara. 
51 - Pedreira. 
52 - Palmeira do Oeste. 
53 - Parailmna. 
54 - Patrocínio Paulista. 
55 - Palestina. 
56 - Paulo de Faria. 
57 - Panorama. 
58 - Pontal. 
59 - Pôrto Ferreira. 
60 - Poá. 
61 - Pedregulho. 
62 - Presidente Bernardes. 
63 - Presidente Epitácio. 

64 - Piquête. 
65 - Pirapozinho. 
66 - Piratininga. 
67 - Quatá. 
68 - Queluz. 
69 - Regente Feij6. 
70 - Rin6polis. 
71 - Salto. 
72 - Salto Grande. 
73 - Santa Branca. 
74 - Santa Cruz das 

Palmeiras. 
75 - Santa IzabeI. 
76 - Santa Rosa do Viterbo. 
77 - São Bento do Sapucaí. 
78 - São Jmlé do Barreiro. 
79 - São Luiz do Paraitenga. 
80 - São Pedro. 
81 - São Simão. 
82 - São Seba~tião. 
83 - Sumarê. 
86 - Tambaú. 
87 - Taquaritinga. 
88 - Ubatuba. 
89 - Uchôa. 
90 - Urupês. 
91 - Valinhos. 
92 - Valparaízo. 
93 - Vera Cruz. 
94 - Vinhedo. 
95 - Viradouro. 
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