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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DE'CLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PF,LA 
LF:I ?'I,", 46-1, DE 26 DE SET'EMORO DE 19·19 ". 

ANO XVI JANEIRO A MARÇO DE 1966 N.n 79 

VISI'l'A AO NOVO CORR.EGEDOR GERAL 
DA JUSTIÇA 

A Diretoria da Associação, juntamente com elevado núme
ro de serventuários desta Capital, esteve, dia 19 de Janeiro 
último, em visita ao Exmo. Snr. Desembargador Alceu Cor
deiro Fernandes, a fim de cumprimentá-lo pela sua eleição 
para o alto cargo de Corregedor Geral da Justiça de nosso 
Estado. 

Amàvelmente recebidos por sua Excia., foi o ilustre 
Magistrado .saudado, na ocasião, pelo nosso Presidente, Sr. 
Julio de Oliveira Chagas Neto, que, em rápidas palavras. 
assim se expressou: 

"Excelentíssimo Senhor Desembargador ALCEU COR
DEIRO FERNANDES. 

Aqui estou para proferir algumas palavras em nome dos 
Serventuários da Justiça de São Paulo, que aqui vieram afim 
de cumprimentar Vossa Excelência pela sua investidura no 
alto cargo de Corregedor Geral da Justiça em nosso Estado. 

Sem qualquer intuito de lisonja, posso adiantar-lhe que 
todos nos regosijamos com a distinção que lhe foi conferida 
pelos seus eminentes pares do Egrégio Tribunal de Justiça. 
escolhendo-o para o desempenho de tão elevadas funções, em 
substituição ao precláro e grande amigo da classe Desembar
gador Olavo Lima Guimarães. 
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É que, tendo conhecimento não só dos dotes de inteli
gência e de cultura que exornam o seu espírito, como também 
dos predicados morais que marcam a sua personalidade, sabe
mos que ninguém melhor do que Vossa Excelência estaria em 
condições de compreender as dificuldades que a nossa classe 
de há muito já vem enfrentando. 

Vários, realmente, são os problemas que estão dificultan
do a nossa missão, entre os quais avultam, pela gravidade de 
que se revestem, os relativos à atualização do Regimento de 
Custas e da Aposentadoria dos Servidores da Justiça. 

Quanto ao primeiro, para demonstrar a sua chocante 
inadequação à realidade econômica da hora presente, basta 
dizer-se que durante a sua vigência o custo de vida se elevou 
a mais de 2.000 7r' (dois mil por cento). E com relação à 
segunda, são de tal' forma irrisórios Reus atuais proventos, 
que até nos causa vergonha enunciar-lhes o valor. 

Têm, porém, os Serventuários da JUí~tiça de São Paulo 
a certeza de que Vossa Excelência, tomando conhecimento das 
exatas dimensões dêsses. problemas, nào lhes negará o apoio 
de que necessitam na luta que vêm mantendo para alcançar 
a sua solução, dentro dos princípios de equanimidade e da 
Justiça, pois outra cousa não almejamos senão a obtenção de 
um regimento de custas que nos permita viver humana e 
honestamente em face da realidade econômica atual. 

Termino, fazendo os melhores votos, em nome de tôda a 
nossa classe, para que Vossa Excelência alcance o mais com
pleto êxito em sua gestão, que sabemos trabalhoRa e árdua, 
afiançando-lhe, ainda, que para levá-la a bom têrmo, poderá 
Vossa Excelência contar, em tôda e qualquer emergência, com 
a colaboração decidida, leal e franca de todos nós. 

Deus guarde Vossa Excelência". 

Agradecendo a manifestação de aprêço que lhe era tribu
tada, usou da palavra o Desembargador Alceu Cordeiro Fer
nandes, o qual, após discorrer sôbre as limitações de ordem 
institucional a que estavam adstritas as funções do cargo em 
que fôra investido, prometeu, entretanto, fazer tudo quanto 
lhe fôsse possível para que as justas reivindicações da classe 
fôssem atendidas, pois não desconhecia a extensão dos proble
mas que a mesma vem enfrentando. 
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A oração de Sua Excelência, foi longamente aplaudida 
por todos os presentes, tendo o nôvo Corregedor Geral man
tido, em seguida, ligeira palestra com os visitantes, durante a 
qual teve a oportunidade de lhes apresentar seus auxiliares, 
os distintos Juízes doutores: Maercio Frankel de Abreu Sam
paio e Edgard Aparecido de Sousa. 

ELEH;AO DA NOVA DIHETORIA DA 
> ASSOCIAÇiiO 

Teve lugar, no dia 16 de dezembr'o do ano findo, a eleição 
da nova Diretoria de nossa Associação. 

O pleito, realizado em sua séde social, transcorreu nor
malmente, tendo sido sufragados, por unanimidade, todos os 
nomes que integravam a única chapa concorrente, assim cons·· 
tituída. 

Presidente - Julio de Oliveira Chagas Neto 
Diretores: Mario da Cunha Rangel, Oscar de Barros 

Pereira, Antonio Augusto Firmo da Silva, Carlos Alberto 
Bueno Netto, Jether Sottano, Sérgio SalIes, Branca Regina 
Martins Forster e João Alberto Caiado de Castro. Conselho 
Fiscal, como Presidente Francisco Vergueiro Porto e S€guin
tes membros: Fernando de Almeida Nobre Filho, Oscar 
Fontes Torres, Luiz de Toledo Mendes Pereira e Simas Pom
peu de Toledo. Suplentes: Elvino Silva Filho, Bento Masca
renhas, Casimiro Pinto Neto, Armando Veridiano Laranja, 
Antonio Bueno da Rocha, Marcelo Müller, Ernani de Barros 
Morgado, Augusto Viccario, Alceu Cardoso Machado e Mucio 
Manoel Noraes. 

A posse da nova Diretoria, que deverá reger os destinos 
da Associação durante o triênio 1966/1968, verificou-se no 
dia 1.0 de janeiro último. 

11 CONVENÇAO NOrrARIAL SUL-AMERICANA 

Realizar-se-á nesta Capital, de 24 a 29 de maio próximo, 
a II Convenção Notarial Sul-Americana, com a participação 
de Tabeliães da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile 
e Brasil. 
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Além de outras teses, durante a Convenção será discutida 
a organização do Notadado de tipo latino. 

R.EAL HOTEL 

Temos a satisfação de comunicar aos nosso colegas, prin
cipalmente do interior, que o REAL HOTEL, um dos mais 
categorizados estabelecimentos do seu gênero nesta Capital, 
se prontificou a conceder, em suas diárias, o abatimento de 
1570 a todos os servidores da Justiça que nêle se hosperadem. 

O REAL HOTEL, que dispõe de amplas e confortáveis 
instalações, está localizado à rua dos Timbiras n.o 621, tele
fone n.o 35-2171. 

SEGURO DE VIDA 

Conforme tivem'Os a oportunidade de comunicar aos nossos 
prezados colegas, através da circular que acompanhou o último 
número de nosso Boletim, a Associação entrou em entendi
mento com a Companhia Bandeirantes de Seguros, para a 
realização de um seguro de vida em grupo, do qual poderão 
participar tódos os servidores da Justiça de nosso Estado, 
compreendendo serventuários, escreventes e auxiliares, por 
entender tratar-se de iniciativa de longo alcance social. 

Para melh0r conhecimento de nossos colegas a respeito, 
reproduzimos, abaixo, os tópicos principais da circular alu
dida: 

SEGURO DOS ASSOCIADOS 

Poderão participar do seguro todos os serventuários e 
seus funcionários em serviÇ'O ativo. 

Após 90 dias, do início da Apólice, somente poderão parti
cipar do seguro os serventuários com idade não superior a 
50 anos. 

Pago por morte, qualquer que seja a causa. 
Sem período de carência. 
Pagamento imediato, no momento em que a família mais 

necessita de recursos urgentes. 
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SEGURO GRATUITO NA APOSENTADORIA 

o serventuário-segurado que vier a se aposentar após um 
período mínimo de 12 contribuições para o seguro, continuará 
com o seu seguro em vigor SEM MAIS PAGAMENTO DE 
PHÊMIOS. 

SRGDRO DAS ESPôSAS 

Sem exame médico quando as inscrições forem feitas 
conjuntamente C'om a do marido. 

As inscrições de espôsas, quando em estado de gravidez, 
terão cobertura sómente 90 dias após o parto. 

Os serventuários solteiros poderão inscrever suas espôsas 
no s-eguro dentro de 30 dias seguintes a data do matrimônio. 

As inscrições, serão limitadas á idade de 50 anos. 

Os eapitais segurados serã'o de 50 % do capital segurado 
do marido. 

O seguro da espôsa será cancelado quando da saída do 
marido do grupo principal. 

GARANTIAS DO SEGURO 

P01' morte - Qualquer que seja a causa - no trabalho 
ou fora dêle - pagamento integral do capital segurado aos 
benefidários designados. 

Por invalidez total e permanente - em consequência das 
seguintes causas, exclusivamente produzidas por doença ou 
acidente: perda total e definitiva da vista de ambos os olhos; 
perda total dos dois pés acima dos tornozelos por amputação; 
perda de ambas as mãos acima dos punhos; perda de um pé 
inteiro e uma das mãos inteira; e alienação mental total e 
incurável em consequêneia de acidente, pagamento de 50 '10 do 
valor do seguro pagável ao próprio segurado, sendo os restan
tes 50 'lo pagáveis por seu falecimento aos seus beneficiários. 
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ESCALA DE VALORES SEGURADOS 

Serventuários seguro de 3.000.000, desconto 
mensal de 3.000 

Oficiais maiores 2.500.000, desconto 
mensal de 2.500 

Escreventes 2.000.000, desconto 
mensal de 2.000 

Auxiliares com saláTios 

acima de 100.000 " 1.000.000, desconto 
mensal de 1.000 

abaixo de 100.000 " 500.000, desconto 
mensal de 500. 

É condição indispensável, exigível, apenas, dos serventuá-
60S, que sejam sócios. de nossa Entidade, para que possam 
participar do Grupo segurado. 

Contando, pois, com o integral apoio da classe para levar 
a bom têrmo mais esta profícua iniciativa da atual Diretoria 
de nossa Associação, aguardamos que os prezados colegas nos 
enviem sem tardança a sua adesão. 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-IfOSPITALAR 

A Associação está interessada em proporcionar, a todos os 
servidores da Justiça do Estado, compreendendo serventuários, 
escreventes e auxiliares, um modelar serviço de assistência 
médico-hospitalar, tendo já, para tal fim, entrado em contato 
com algumas das organizações especializadas na prestação 
dêsses serviços. 

Reputamos semelhante iniciativa de extraordinária utili
dade, urna vez que, pelo convênio, que vier a ser firmado, 
tanto nós individualmente, corno nossos familiares, poderemos 
contar, mediante urna contribuição de todo módica, com urna 
eficiente assistência médica hospitalar, utilizável s-empre que 
dela tivermos necessidade. 

O plano escolhido será, oportunamente, levado ao conhe
cimento de todos os nossos colegas, - os quais, entretanto, 
poderão enviar-nos, desde já, a sua ades·ão à iniciativa ora 
tornada pela Associação em tal sentido. 
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PORTARIA N. 5, DE 2 DE :à'IARÇO DE 1966 

Dispõe SÔb1"e a coleta de dados estatísticos nos 
cm"tórios não oficializados estaduais, para o 
estudo fundamentado de sua oficialização. 

o Secretário de Estado da Justiça e Negóc:ios do Interior, 
usando de suas atribuições legais, e 

Considerando que a questã'O da oficialização dos cartórios 
constitui problema -dos mais intrincados e relevantes, que tem 
desafiado a sua solução pelos Titulares desta Pasta e Governa
dores do Estado; 

Considerando que essa solução deve ser encontrada me
diante estreita cooperação entre os três Poderes do Estado; 

Considerando que negar, peremptoriamente, a oficializa
ção, ou outorgá-Ia abruptamente, constituem duas situações 
impossíveis d~ serem admitidas no trato de matéria de tanta 
transcendência e agudas implicações; 

Considerando que o maior óbice à concretização da pro
vidência reside no desc'Onhecimento, que até agora não se 
procurou sanar, dos elementos estatísticos atinentes aos car
tórios não oficializados; 

Considerando que o Govêrno não pode outorgar a 'Oficia
lização dos cartórios sem previamente saber das suas conse
quências e implicações nos vários planos administrativos que 
serão afetados; 

Considerando que, se a coleta dos referidos dados estatís
ticos, sua seleção, coordenação e avaliação forem devidamente 
efetivados, ficará estabelecida a base realística em que se 
assentarão os estudos relativos à oficialização; 

Considerando que vários órgãos e serviços estaduais exis
tem disseminados por todo o Estado, os quais poderão coligir, 
inclusive nos mais longínquos lugares, os dados imprescindí
veis à pesquisa da realidade cartorária pelo órgão central 
abaixo instituido; 

Considerando que o Senhor Governador, no processo -no 
31.716/65, desta Secretaria de Estado, aprovou parecer do 
respectivo Titular no sentido da instituição de comissão, com
posta dos elementos abaixo indicados, e com os objetivos retro 
expostos; 

DOLETIK DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DII JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -7 



Dete1'mina 

Artigo 1.0 - Fica instituída uma Comissão composta de 
elementos altamente c:redenciados, indicados (um de cada) 
pelas seguintes entidades: Corregedoria Geral da Justiça; 
Ministério Público; Secretaria da Fazenda; Instituto Geográ
fico e Geológico; Departamento de Estatística. 

Artigo 2.° - A comissão, depois de reunida, traçará as 
instruções a serem enviadas aos órgãos e servidores do Estado 
componentes das entidades que' representam, com os esclare
cimentos sôbre os dados estatísticos requisitados, forma e 
prazo de seu fornecimento, e demais diretivas julgadas úteis. 

Artigo 3.° - À medida que os referidos dados forem che
gando à sede da Comissão, ela os irá ordenando, analisando 
e arquivando, até que, recebidos os elementos de todo o terri
tório do Estado, poss·am ser extraídas suas conclusões. 

Artigo 4.° - O trabalho de pesquisa da Comissão abran
gerá todos os aspectos que julgue útil para a construção das 
bases necessárias ao estudo ela oficialização cartorária, como 
o financeiro, o ele pessoal, o de serviço, o elo meio ambiente 
de cada serventia, seu "modus vivendi ", e outros, de modo a 
habilitar o Govêrno a conhecer a real situação das serventias 
não oficializadas e dos s-erviços respectivos. 

Artigo 5.° - Ao cabo de sua tarefa, a Comissão apresen
tará seu relatório-parecer final, em que, inc:lusive, dará sua 
opinião e fará as sugestões cabíveis em benefício de uma pos
terior solução técnico-administrativa, econômica, social e justa 
do problema da oficialização. 

Artigo 6.~ - Poderá a Comiss·ão solicitar outras Porta
rias complementares, oferecendo as respectivas minutas à 
consideração do Titular desta Pasta. 

Artigo 7.° - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

8-
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REDAÇÃO 

o PROBLE~IA DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS 

Como não se ignora, a aceleração do proce&so inflacio
nário que vem desgastando, continuadamente, o poder aquisi
tivo de nossa moeda, teve início, precisamente, em 1958, quando 
entrou em vigor o atual Regimento de Custas e Emolumentos. 
Tant'O isso é exato que, pouco tempo depois, já se tornava 
imperiosa a revalorização de suas taxas, para fazer face ao 
crescente aumento do custo da vida, que daquêle ano até os 
fins de 1962, conforme consta dos próprios anais da Assem
bléia Legislativa do Estado, havia atingido a mais de 25070. 

A despeito, porém, de tal circunstância, a revalorização 
aludida, levada a efeito por aquela mêsma Assembléia em 
princípios de 1963, n~o foi além de 10070, daí resultando 
continuarem, os preços· de nossos serviços, ainda de todo desa
tualizados, e isso, com'O se vê, numa proporção verdadeiramen
te chocante. 

O reconhecimento . de semelhante anomalia não passou, 
entretanto, despercebido no seio daquêle nosso Parlamento, 
- pois, no mêsmo ano de 1963, alí dava entrada um nôvo 
Projeto de lei, através do qual se intentava solucionar, por 
forma adequada, o já então tormentoso problema. 

A sua aprovação, contud'O, - por motivos dificilmente 
compreensíveis, - não logrou até hoje ser obtida, criando, 
essa lamentável omissão, para todos nós, servidores da jus
tiça, uma situação de tal modo crítica, que só á custa de re
petidos sacrifícios, inclu&ive de ,'Ordem moral, nos tem sido 
possível suportar. 

Felizmente, temos contado, em tão iníqua conjuntura, 
com a estimável compreensão de nossas autoridades judiciá
rias, as quais, não desconhecendo a extensão da crise por que 
passamos, tudo têm feito, dentro de suas possibilidades, para 
auxiliar-nos a obtêr um Regimento que atenda, realmente, às 
exigências da época presente. 
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Com efeito, sabem elas, tanto quanto nós, que é de todo 
injusto continuarmos obrigados, por força de uma lei total
mente divorciada da realidade economica atual, a cobrar os 
nossos serviços pelos preços vigentes há oito anos atraz, acres
cidos de apenas 100 %, - quando o índice do custa da vida, 
nesse interregno, se elevou a mais de 2.000 0/0, - conforme se 
vê dos últimos coeficientes deCQrreção monetária publicados 
pelo Consêlho Nacional de Economia. 

Estamos, porém, já agora, convencidos de que, no ano 
em curso, essa legítima reivindicação, pelo atendimento da 
qual nos vimos batendo há quatro longos e sofridos anos, será 
finalmente alcançada, - graças, principalmente, ao interesse 
com que o eminente Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, 
atual Corregedor Geral da justiça do Estado, decidiu tomar 
pela solução imediata do problema, c:onforme se verifica do 
ofício abaixo transcrito, - por S. Excia. enviado ao Exmo. 
Sr. Secretário da Justiça: 

São Paulo, 22 de Março de 1966 

Senhor Secretário: 

Apraz-me devolver a V. Exa. o processo 11.° 28.356/65, 
enviado ao Tribunal de Justiça com o ofíci'O n.o 1.624, de 16 
de fevereiro último, protocolado sob n.o G-12. 636 no Gabinete 
da Presidência, e recebido por esta Corregedoria Geral, exa
tamente quando aqui eram realizados estudos para a atuali
zaçã'o do Regimento de Custas, tendo em vista os vários 
projetos surgidos, visto como o Regimento em vigor já não 
c:orresponde, de modo algum, à realidade econômica. 

De tais estudos concluiu-se a impossibilidade de uma 
solução definitiva, em breve praZ'O. 

Impõe-se, contudo, uma revalorização tarifária imediata, 
a fim de impedir abusos na cobrança de custas, ou, por outro 
lado, a exigência de cumprimento de uma lei manifestamente 
inadequada à época e à s,ituação econômica. 

Assim, considerando-se que, em 28 de agôsto de 1958, 
data do Regimento vigente, o salário mínimo na Qapital era 
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de Cr.$ 5.900 e que, atualmente, é de Cr. 84.000 por mês, 
entende esta Corregedoria que as Tabelas "A" a uM" pode
riam sofrer majoração de catorze vêzes. Em 6 de abril de 
1962, data do reajustamento das custas dos oficiais do 
regis,tro civil, o salário mínimo era de Cr.S 9.440; atual
mente está majorado de mais de oito vêzes e nessa proporção 
deveria ser o Humento das custas da Tabela" N". 

Verificou-se que o anteprojeto apresentado pela Associa
ção dos Serventuários da Justiça do Es-tado de São Paulo, 
pelas razões já expostas no processo, que ora é devolvido a 
essa Pasta, não poderia ser acolhido. 

Após novos e acurados estudos, esta Corregedoria resol
veu apres-entar a V. Exa. novas Tabelas, incluídas tôdas as 
do Regimento, mesmo as omitidas no anteprojeto daquela 
Associação. O aumento ora proposto por esta Corregedoria 
não atinge os índices de elevação do salário mínimo e é bem 
menor que aquêle proposto pela Associação dos Serventuários 
da Justiça, mas é o aumento que a Corregedoria Geralrepl.lta 
justo, sem .sobrecarga exces·siva para o povo. 

Não haverá, c'omo é evidente, novos ônus para o Estado, 
porquanto a Tabela "O" também é atualizada. Além disso, 
maior será a arrecadação para o Estado, relativamente às 
custas dos Cartórios oficializados. 

Foi mistér acrescentar poucos itens (Tabelas" A", "D" 
e "1("), necessários à correção das Tabelas vigentes. 

Não será mais conveniente a distinção entre feitos do 
Tribunal de Justiça e feitos do Tribunal de Alçada, em fac8 
da' recente modificação ela competência dos dois tribunais, 
que sugere a uniformização das custas. 

Em face dos disposto no art. 53 da Lei de Acidentes do 
Trabalho e pl'ecedentes judiciários, será conveniente manter 
a taxa de 1,510, relativa às custas nos proces-sos de acidentes 
do trabalho, quando houver acôrdo homologado pela autori
dade judiciária (nota La, da Tabela" A"). 

Cumpre revogar -o art. 67, da Lei n.o 6.626, de 30-12-1961, 
e o art. 67, da Lei n.o 6.786, de 6-4-1962, que reajustaram a 
Tabela "N", bem como o art. 1.0, da Lei n.o 7.748, de 
24-1-1963 e os arts. 1.0 e 2 :0, da Lei n.o 7.830, de 15-2-1963, 
dispositivos que mandaram cobrar em dôbro as custas e emo-
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lumentos das Tabelas" A" a "M" e aumentaram as do item I 
da Tabela "B" do Regimento. 

Outrossim, deverá ser feita a adequação do art. 16, do 
Regimento, à majoração das C'ustas ora proposta. 

Acompanham êste ofício as Tabelas corrigidas. 
Estas, Senhor Secretário, as sugestões que a Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado apresenta a V. Exa., confiando 
em que a matéria s·erá dinamizada e solucionada em curto 
prazo, colocando-se um ponto final na tormentosa questão, 
mesmo porque, de modo contrário, poderão surgir sérios 
prejuízos ao prestígio dos poderes constituídos, com manifes
tações de descontentamento geral. 

Assim, não é necessária nem compatível com a exigida 
urgência na solução do assunto a C'onstituição de comissão 
para tratar da matéria. 

Renovo a V. Exa. os protestos da mais. elevada estima e 
alta consideração. 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES 
Corregedor Geral da Justiça 

A Sua Excelência Senhor 
Desembargador JÚLIO D'ELBOUX GUIMARÃES 
D. D. Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 

É ele esperar-se, pois, já agora, - ante a iniciativa ado
tada por tão alta quão respeitável autoridade judiciária, -
que tanto o Poder Executivo como o Legislativo se convençam, 
finalmente, da gravidade da sítuação que vimos defrontando 
e se resolvam, em consequência, a pôr-lhe quanto antes o 
neces·sário fim. 
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PROVIMENTOS 

PORTARIA N. 147/65 

o Desembargador Olavo Lima Guimarães, COl'l'e.qedol' Geral 
da Justiça, no uso de suas at1"ibuições e tendo em vista 
o ofício de n.oG /2040, de 13-12-1965, do Sr. Ministro da 
Justiça e Negócios In teriores. 

RECOMENDA aos MM. Juizes que façam cumprir e de
termina aos serventuários e escreventes dos cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais que obrigatàriamente 
façam constar das certidões de registro de nascimento, ainda 
que não sejam de inteiro teôr, os nomes, prenomes, a profis
sã'o e residência das testemunhas do assento, nos têrmos do 
artigo 68 do Decreto-Lei n.o 4.857, de 9-11-1939. 

Pnblique-se e cumpra-soe. 

São Paulo, 28 de dezembro de 196'5. 

(a) Olavo Lima Guimarães 
Corregedor Geral da Justiça 

D. O. :::0/12/65. 

Proc. 26.155 - Socorro - Oficid do Registro Civil da::; 
Pessoas Naturais da Comarca de Socorro - Aprovo o pare
cer. São Paulo, 8 de fevereiro de 1966. (a) Alceu Cordeiro 
Fernandes, Corregedor Geral da Justiça - Parecer: Senhor 
Desembargador Corregedor: 1 -Oficial do Registro Civil de 
SOCOrl''O, consulta sôbre a possibilidade de ser dispensada a 
publicação de editai:::, de proclamas no jornal local, dadas as 
razões econômicas da excessiva elevação dos preços, no único 
periódico daquela cidflde. Pretende que idêntica medida de 
dispensa já fôra tomada quar..to aos Cartórios do Registro 
Civil da Capital, através de provimento anterior, cuja data 
vem referida. Trata-se, entretanto, de equívoco do interessa-
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do. 2 - Por despacho do então Corregedor Geral da Justiça. 
Desembargador Leme da Silva, permitiu-se a dispem:a da 
publicação de proclamas em jornais desta Capital, uma vez 
que decretos estaduais ordenaram tal publicação no Diário 
Oficial (dec. 4.961, de 10-4-61 - dec. 6.100, de 20-9-33; dec. 
7.342, de 5-7-35). Destarte, tinha-se por cumprida a exigên
cia do art. 181, do Código Civil, que Quer a publicação pela 
imprensa, "onde houver". 3 - A despeito da doutrina e da 
jurisprudência entenderem que a omissão de publicação cons
titui mera irregularidade, que não acarreta a nulidade ou 
anulabilidade do casamento, e se não ocorrerem impedimentos 
que tragam essa C'onsequência, a verdade é que a publicidade 
dos proclamas constitui a segurança da não realização de ca
samentos com vícios que possam fulminá-lo. Por isso mesmo, 
a lei deve ser cumprida, ainda que com prejuízos econômicos 
pãra os nubentes, prejuízos êsses, aliás, que não chegam ao 
ponto de lhes causar impossibilidade econômica absoluta. É 
o parecer, s.m.j. - São Paulo, 4 de fevereiro de 1966 (a) 
Maércio Frankel de Abreu Sampaio, Juiz Auxiliar da Corre
gedoria Geral da Justiça. 

D. O. 11/2/66. 

AVISO DA CORREGEDORIA GERAL 
DA JUSTIÇA 

Comunicamos ao S1's. Serventuários em geral, bem como 
aos seus Escreventes e Auxiliares, - a pedido do Sr. Escrivã'O 
da Corregedoria Geral da Justiça, - que tôdos os pedidos e 
comunicações que tiverem de encaminhar a êste Orgão do 
P.oder Judiciário, deverão ser visados, previamente, pelos 
MM. Juizes Corregedores Permanentes a que estiverem su
bordinados. 
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LEIS E DECRETOS 

LEIS :FEDEHAIS 

LEI N.O 4.829 - DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu pro

mulgo, nos têrmo.s do § 3.°, do art. 70, da Constituição Federal, 
as seguintes partes mantidas pelo Congresso Nacional após 
veto presidencial do Projeto que se transformou na Lei n.o 
4.829, de 5 de novembro de 1965, que institucionaliza o crédito 
rural. 

Art. 14 - ... 
"Parágrafo único. As taxas das operações, sob qualquer 

modalidade de crédito rural, serão inferiores, em pelo menos 
%. (um quarto), às taxas adotadas para as operações bancá· 
rias de crédito mercantil." 

Art. 15 - ... 
"n) recursos, nunca inferiores a 10'/0 (dez por cento) 

dos depósitos de qualquer natureza dos bancos privados e das 
sociedades de crédito, financiamento e investimentos." 

Art. 34 (ca1Jut) "... e comissões ... " 
Brasília, 6 de dezembro de 1965; 144° da Independência 

e 77° da República. 
H. CASTELLQ BRANCO 

D. O. U. 7/12/65. 

LEI N.0-4.893 - DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 

Dá nova 1'edação ao at't. 91 do Código do Processo Penal 
(Decreto-lei .número 3,693, de 3 de outubro de 1941) 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congres.so Nacional decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 
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Art. 1.0 O art. 91 do Código do Processo Penal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 91. Quando incerta e não se determinar 
de acôrdo com as normas estabelecidas nos arts. 89 c 
90, a competência se firmará pela prevenção." 

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

Brasília, 9 de dezembro de 1965; 1440 da Independência 
e 77° da República. 

16 -

H. CASTELLO BRANCO 

Juracy Magalhães 

n. O. U. 12/12/65. 
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COLABORACÃO 
.3 

NOrrAS SüDRE OS EMPRÉSTIMOS POR 
DEBÊNrrUR.ES 

OSCAR FONTES TORRES 

Oficial do Registro de Imóveis da 
8." Circu nscrição da Capital 

I - LEIS REGULADORAS 

Os empréstimos por meio de obrigações ao p'ortador, 
chamadas" debêntures ", contraídas, pelas sociedades anônimas 
(assim como pelas demais, previstas na lei), são regulados 
pelos seguintes diplomas legais: 

a) Decreto n.O 177-A, de 15 de Setembro de 1893; 
b) Decreto n.o 5.746, de 9 de Dezembro de 1929; 
c) Dec-reto-Iei n.o 781, de 12 de Outubro de 1938; 
d) Decreto-lei n.o 2.267, de 26 de Setembro de 1940; e 
e) Decreto-lei n.o 9.783, de 6 de Setembro de 1946, -

sendo a sua inscrição, no Registro Imobiliário, pautada pelos 
artigos 178, letra "a", n.o IV, 185, 2'51, 252, 257, 275 e 276 
do decreto n. 4.857, de 9 de Novembro de 1939. 

II - DO SEU LANÇAMENTO 

A iniciativa dos lançamentos de empréstimos por debên
tures cabe, ordináriamente, às diretorias das sociedades inte
ressadas na sua emissão, as quais, para tanto, deverão: 

1.0 - Obter a sua aprovação em assembléia geral extra
ordinária, constituída por tantos sócios quantos representem, 
pelo menos, a metade do capital social e a reunião seja assis
tida por um número de acionistas correspondente a :%, no 
mínimo, do mesmo capital (Dec. 177-A, art. 1.0, parágrafo 
5.{» • 
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2.° - Uma vez aprovado pela assembléia, nos moldes 
acima indicados, proceder-se-á à lavratura da respectiva ata, 
que será assinada por todos os presentes, ou por tantos dêles 
quantos bastem para perfazer a metade do capital social (dec. 
I77-A, art. 1.0, parágrafo 5.°), - dela devendo constar: 

a) A fixação do total do empréstimo (que não poderá 
ser superior ao capital declarado nos estatutos, salvo as exce
ções legais) ; 

b) o número, valor nominal, tipo e série das debentures; 
c) os juros correspondentes a cada debênture e a época 

de seu pagamento; 
d) a época e a forma de amortização das debêntures; 
e) o estado de comunhão entre debenturistas, caso tenha 

sido liberado o seu estabelecimento; 
f) a forma de subscrição e 

I 
g) as gamntias especiais, caso tenha sido convencionado 

oferecê-las. (Serpa Lopes, Trat. dos Reg. Púb. VoI. 11, ns.o 
1393 e 394). 

3.° - Depois de redigida e assinada pela forma prevista 
no inciso anterior, deverá a ata ser publicada no "Diário Ofi
cial", bem como em qualquer outro jornal de grande circula
ção no lugar em que a emissão houver de ser feita. (dec. I77-A, 
art. 1.0, parágrafo 5.°). 

III - DA INSCRIÇÃO ESPECIAL DO EMPRÉSTIMO 

Efetuada a publicação da ata, e caso o emp1'éstimo não 
s eJa aôonado por gManfiaS1'e7Iis,- nem -esteja-comdicionado- à
comunhã() de interesses ent1'e os futuros pm·tado1'es de debên
t'U1'es, a sociedade requererá a sua inscrição no Registro imo
biliário competente, - que é aquêle em cuja circunscrição se 
encontrar a sua sede, - ,e promoverá, após essa inscrição, a 
publicação do manifesto de seu lançamento; sendo que, 

1.0 - para que tal requerimento possa ser admitido a 
registro, deverá conter: 

a) o nome, objeto e a séde da sociedade; 
b) a data da publicação, no "Diário Oficial", de seus 

estatutos, bem como das alterações por que tiverem passado; 
c) a dadata da publicação da ata da assembléia geral que 

autorizou a emissão e lhe fixou as condiçõés, com a indicação, 
outrossim, dos jornais em que se fêz essa publicação; 
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d) o importe dos empréstimos acaso anteriormente emi
tidos pela sociedade; 

e) o número e o valor nominal das obrigações cuja 
emissão se pretenda, com o juro correspondente a cada uma, 
assim como a época e as condições da amortização, ou resgate, 
e do pagamento do juro. (Waldemhr Ferreira, Trat. dos 
Debêntures, vol. l, n.o 79). 

2.° - Dito requerimento será apresentado ao Registro 
acompanhado, ainda, dos seguintes documentos: 

a) uma certidão, em duplicata, fornecida pela Junta 
Comercial, da ata da assembléia que autorizou o lançamento 
do empréstimo; e 

b) dois exemplares de cada um dos jornais em que essa 
mesma ata foi publicada. (Waldemar Ferreira, Trat. das 
Debêntures, voI. l, n.o 90). 

3.° - A inscrição do empréstimo, em tal caso. se fará 
apenas no livro 5, por meio de extrato, que será confeccionado 
com base na certidão da ata apresentada. Efetuado o registro, 
arquivar-se-á o requerimento, juntamente com uma das vias 
de cada documento, devolvendo-se, as demais, aos interessados. 
com a certidão do ato praticado. 

4.°) Os empréstimos por debêntures devem ter sempre 
por fiança todo o ativo e bens das sociedades que os contraírem 
(dec. 177 -A, art. 1.0, parágrafo 1.0). Além dessa fiança, ele 
caráter obrigatório, - podem êles Rer ainda abonados, facul
tativamente, pelas garantias especiais seguintes: 

a) hipoteca; 
b) penhor; e 
c) anticrese, 

(Dec. 177-A, art. 1.0, parágrafo 2.°), sendo a primeira delas, 
isto é, a hipoteca, a de uso mais comum. 

IV - DA INSCRIÇÃO DAS GARANTIAS ESPECIAIS 

Para inscrição, entretanto, de tais garantias, - e a menos 
que ela deva ser feita a título p1'ovisÓTio, é de exigir-se a 
escritu,ra pública, o mesmo acontecendo quando se tratar ele 
empréstimo sem o abôno das garantias aludidas, mas cond1'
cionado à comunhão de inter'êsses entre os futuros portadores 
de debêntures. Assim, 
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1.0 - No caso da hipoteca já vir definitivamente cons
tituída, deverá a escritura respectiva mencionar: 

a) a denominação, objeto e sede da sociedade; 
b) a declaração de que os credores serão os subscritores 

do empréstimo a ser lançado, ou os portadores de debêntures 
em virtude dêle emitidas, senão a c01nunhão dêles, quando 
haja sido convencionada; 

c) - a data ela ata da assembléia geral extraordinária 
que autorizou o empréstimo e dos jornais em que ela fôr 
publicada; 

d) o valor elo empréstimo; 
e) o número e o valor nominal das debêntures; 
f) o valor dos bens dados em garantia (por estimativa) ; 
g) o prazo do empréstimo; 
h) os juros e mais condições necessárias, como época 

do pagamento dos juros, forma e prazo de amortização ou 
resgate das debêntures; 

i) situação e descrição dos imóveis objeto ela garantia 
e o número das respectivas transcrições aquisitivas (arts. 258, 
259 e 275 do Dec. 4.857). 

2.° - Tratando-se, porém, de hipoteca provisória, - ou 
promessa de hipoteca, - a sua formalização poderá ser feita 
por inst1'7l1nento pal·ticula1", com os mesmos requisitos men
cionados no inciso anterior, devendo tal instrumento ser 
apresentado ao oficial do Registro juntamente com os docu
mentos exigidos para a inscrição especial do empréstimo no 
livro 5, - caso os bens oferecidos em garantia estejam 
localizados na mesma Circunscrição imobiliária. 

3.° - Se os bens aludidos estiverem situados em Cir
cunscrição diversa, - a inscrição da hipoteca deverá ser feita 
no Cartório de Registro de Imóveis a ela correspondente. 

4.° - Far-se-ão, em tal hipótese, duas inscrições: uma, 
que será definitiva, no livro 5 do Cartório da Circunscrição 
da sede da Sociedade, e outra, no caso de hipoteca, no livro 2 
do Cartório da Circunscrição onde !'ie localizem os bens hipo
tecados. Para a conversão desta em definitiva, os lançadores 
do empréstimo terão o prazo de 6 meses, dentro do qual deverá 
o mesmo ser subscrito. Es.sa conversão se fat'á p01' meio de 
escrit'um pública, a qual, depois de aceita, será averbada à 
margem da inscrição provisória, que, assim, se tornará defi
nitiva. Se, porém, a hipoteca não fôr constituída dentro de 
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6 meses, a inscrição ficará perempta. (É desnecessário escla
recer-se que, no caso do empréstimo ser abonado por anticrese 
ou penhor, a inscrição será feita no livro 4). 

5.° - A escritura definitiva será aceita: 
a) pelo banqueiro ou banqueiros tomadores do emprés

timo; 
b) pelo corretor que tiver intervindo na operação, mas 

por conta e em nome dos futuros portadores, sem assumir 
qualquer r-esponsabilidade pessoal; 

c) por um dos subscritores do empréstimo, autorizado 
pelos outros, ou mesmo sem autorização ou por conta e em 
nome dêstes (Serpa Lopes, Trat. dos Reg. PubI. voI. 11). 

v - DO MANIFESTO 

Realizada a inscrição do empréstimo, - quer se trate, 
apenas, da inscrição comum, feita no livro 5, quer desta e 
mais da relativa às garantias especiais oferecidas, se houver, 
- a sociedade interessada fará publicar um manifesto de seu 
lançamento nos mesmos jornais atrás referidos, do qual deverá 
constar: 

a) o nome, objeto e sede da sociedade; 
b) a data da publicação, no Diário Oficial, de seus esta

tutos, bem como das alterações por que tiverem passado; 
c) a data da publicação oficial da ata da assembléia 

que autorizou a emissão e fixou as respectivas condições, indi
cando-se os jornais onde se fêz essa publicação; 

d) o importe dos empréstimos :mteriormente emitidos 
pela sociedade; 

e) o número e o valor nominal das obrigações cuja emis
são se pretenda, com os juros correspondentes a cada um, 
assim como a época e as condições de amortização ou do 
resgate, e do pagamento dos juros; 

f) o ativo e o passivo atual da sociedade; 
g) a condição da comunhão de interêsses entre os futu

ros portadores das debêntures, - caso tenha sido estabelecida; 
h) o número da inscrição especial do empréstimo, no 

Registro de imóveis competente; 
i) o número da inscrição provisória, ou definitiva, se 

fôr o caso, das garantias reais que abonam o empréstimo, se 
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p01'ventum tive1'cm sido ofe1'ecidas (Waldemar Ferreira, Tra. 
dOE' Debêntures, vol. l, ns. 94 a 114). 

VI - DOS IMPOSTOS 

Sôbre o valor dos empréstimos por meio de obrigações 
ao portador, ou debêntures, incide o impôsto de 1 0/0 , - de 
conformidade com o disposto nos itens 1-2 da alínea I da 
Tabefa do Regulamento do Impôsto de Sêlo (Decreto n.o 55.852, 
de 22 de março de 1965, que regulamentou a Lei n.o 4.505, 
de 30 de novembro de 1964). 

VII - DO RESGATE DO EMPRÉSTIMO 

Dispõe o art. 289 elo Decreto n.O 4.857, de 1939, que os 
cancelamentos devem ser promovidos pelos interessados, me
diante sentença definitiva ou documento hábil, ou a requeri
mento de ambas as partes, se capazes e conhecidas do Oficial. 
Como, entretanto, em face da natureza do empréstimo em 
causa, não é possível a utilização dêste último recurso, daí 
se conclui que o cancelamento de suas inscrlçoes só poderá 
ser feito mediante autorização judicial. Para tanto, deverá 
a sociedade: 

a) apresentar, ao Juiz competente, as debêntures que 
houverem sido lançadas em circulação, pedindo-lhe a publi
cação de editais pelo prazo de 10 dias, para que, dentro dêle, 
qualquer interessado possa oferecer reclamação ou oposição, 
observando-se o processo previsto nos arts. 396 a 398 do Reg. 
737, de 1850 (O atual Código de Processo é omisso a respeito). 

b) Obtida a sentença definitiva, será ela , por certidão 
ou mandado, apresentada ao Oficial do Registro, para o can
celamento da inscrição, ou inscrições. 

c) O Juiz poderá, no caso, ordenar as diligências que 
julgar necessárias para se certificar da verdade ou validade 
do pédido. 

d) Sendo muitas as debêntures, a sociedade poderá 
deixar de as apresentar com o requerimento, em o qual, 
todavia, pedirá uma vistoria ou perícia, a fim de apurar a 
veracidade de sua existência. 
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e) Se nem todos os portadores se apresentarem para 
receber, nas épocas marcadas, as quantias que lhes fôrem 
devidas, a sociedade requererá, previamente, o seu depósito, 
por conta daqueles a quem pertencerem (Serpa Lopes, Trat. 
dos Reg. PubI. voI. lI, n.o 398). 

NOTA FINAL 

Já se achava concluído o presente trabalho, quando foi 
publicada a Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 1965, que disci
plina o Mercado de Capitais e estabelece medidas para o seu 
desenvolvimento. 

·Contém ela várias disposições relativas às debêntures, 
tais como as constantes de seus arts. 26,32,33,34,35,36,37,39, 
40,43 e 44, - nos quais é previsto o lançamento dessas obriga
ções com a cláusula de correção monetária, hem corno o endôsso 
das emitidas ao portador pelas sociedades anônimas e o direito 
de sua conversão em ações do capital de~tas mesmas socie
dades. 

Assim, entendemos ser de todo aconselhável o conheci
mento do inteiro teor dessas disposiçõeR, não só por parte das 
sociedades interessadas na emissão das obrigações aludidas. 
como' também dos S1'S. Serventuários do Registro Imobiliário. 
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FRANCISCO VERGUEIRO PORTO ......... - Presidente 
FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE FILHO 
OSCAR FONTES TORRES ................ . 
LUIZ DE TOLEDO MENDES PEREIRA .. . 
SIMAS POMPEU DE TOLEDO ............ . 

SUPLENTES 

ELVINO SILVA FILHO ................ . .. - Campinas 
BENTO MASCARENHAS ............. . .... - Sorocaba 
CASIl\URO PINTO NETO .................. - Capital 
ARMANDO VERIDIANO LARANJA ....... - Santos 
ANTONIO BUENO DA ROCHA ............ - Ribeirão Preto 
MARCELLO MÜLLER ..................... - Capital 
ERNANI DE BARROS MORGADO ......... - Taubaté 
AUGUSTO VICARIO ....................... - Bauru 
ALCEU CARDOSO MACHADO ............. - S. José do Rio 

Preto 
MUCIO MANOEL NOVAES ................ - Presidente 

Prudente 
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