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Redação 

N ,O 81 

No presente numero de nosso "BOLETIM", está incluida 
a matéria que deveria sair estampada na edição correspondente 
ao primeiro trimestre do ano em curso, - edição essa que 
deixou de ser publicada por motivos alheios à nossa vontade. 

Podemos assegurar, todavia, que os nossos leitores em 
nada foram prejudicados com semelhante ocorrência, uma vez 
que o numero atual, pelo volume e qualidade do material que 
encerra, vale por três ou quatro das edições costumeiras, 

:I< * * 

Cumpre-nos, nesta oportunidade, levar ao conhecimento 
de nossos colegas que a Diretoria da Associação continua empe
nhando seus melhores e~forços junto aos Poderes competen
tes do Estado, no sentido de obter, para êste ano ainda, a 
total reformulação da lei de aposentadoria dos servidores da 
Justiça. 

A execução de tal medida não comporta, em verdade, maio
res dilações, - e os ilustres representantes daqueles Poderes 
sabem perfeitamente disso, pois não ignoram a situação de 
verdadeira indigência em que se encontram os servidores alu
didos já aponsentados. 

Promessas solênes, têm por êles sido feitas, de que o 
problema gravíssimo será solucionado a contento e com a 
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urgência que se impõe, - restando..;:..lOs, assim, ag'uardar con
fiantes o seu cumprimento, mesmo porque nenhum motivo 
temos para pôr em duvida a honestidade dos pronunciamentos 
emitidos a respeito pelos atuais membros dos referidos Pode
res. 

Consoante os prezados consócios já devem ter tido conhe
cimento, através da circular que lhes foi remetida, o problema 
da assistência médico-hospitalar, a que nos referimos em nossa 
edição anterior, está praticamente resolvido, em face da ulti
mação das negociações entaboladas para tal fim com a socie
dade "CLINICA OSWALDO CRUZ LTDA"., uma das mas 
idôneas organizações desta Capital especializadas na prestação 
da assistência aludida. 

A Secretaria da Associação organizou um quadro desti
nado à inscrição dos consócios que, nos termos das condições 
propostas pela citada organização, desejarem tornar-se bene
ficiários de seus serviços assistenciais, - sendo certo, ainda, 
que dita inscrição está aberta não só aos serventuários, como 
também aos seus escreventes e auxiliares, conforme, aliás, 
já foi esclarecido na circular referida. 

Trata-se, sem dúvida, de uma iniciativa de grande alcance 
social, em bôa hora adotada pela atual Diretoria da Associa
ção, que não tem medido esforços no sentido de tudo fazer que 
possa contribuir para beneficiar a nossa classe. 
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Notas Várias 

VISITA AO SECRETÁRIO DA JUSTIÇA 

A Diretoria da ASSOCIAÇÃO esteve, incorporada, em 
visita ao titular da Secretaria da Justiça do novo Governo, 
Dr. Anésio de Paula e Silva, pelo qual foi gentilmente recebida, 
tendo S. Excia., na ocasião, sido saudado pelo nosso Presidente, 
Snr. Julio de Oliveira Chagas Netto, nos seguintes termos: 

"SNR. SECRETÁRIO 

A Diretoria da Associação dos Serventuários da Justiça 
do Estado de São Paulo tomou a deliberação de vir à presença 
de V. Excia., não s6 para cumprimentá-lo pela escôlha com 
que foi distinguido para ocupar o alto cargo em que vem de 
ser investido, - como também para dizer-lhe que a nossa 
entidade, louvada no conhecimento que tem dos superiores atri
butos que caraterizam a sua personalidade, - confia em que 
V . Excia. não deixará de se interessar pela solução definitiva 
de um dos mais graves problemas que há muito já vem enfren
tando a numerosa classe que representa. 

Referimo-nos, Snr. Secretário, ao problema da aposenta
doria dos servidores da Justiça, cujos atuais proventos consti
tuem um verdadeiro escáreno, se considerarmos o absurdo de 
que os mais elevados não chegam, sequer, a igualar o valor de 
um simples salário minino. 

Criou-se, assim, para os já aposentados, uma situação que 
atinge as raias da dramaticidade, pois a grande maioria deles, 
já velhos e sem fôrças para tentar novas atividades, se acham 
reduzidos à condição de autênticos indigentes, - eis que a 
ninguem é possivel sobreviver com a receita de 11.000 a 
82.000 cruzeiros velhos, como tais são, em média, as migalhas 
que percebem após dezenas de anos de trabalho exaustivo. 
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A nossa entidade, conforme dissemos, de há muito já se 
vem batendo, junto aos Poderes competentes, para que se 
ponha têrmo a tão deplorável quão degradante situação, -
mas só o Govêrno anterior teve a sensibilidade necessária para 
reconhecer a justeza de seus reclamos e adotar as providên
cias iniciais, indispensáveis ao seu atendimento. 

Com efeito, o ilustre antecessor de V. Excia. - que se 
revelou, na oportunidade, um verdadeiro e nobre amigo de 
nossa classe, - tão logo tomou conhecimento do problema e 
chocado com a injustiça que o caso envolvia, não teve dúvida 
em nomear, de imediato, uma Comissão para estudá-lo e pro
pôr as medidas que julgasse aconselháveis no sentido de lhe 
dar uma pronta e adequada solução. 

Tal Comissão, constitui da, aliás, de elementos os mais 
representativos do nosso Funcionalismo, após dois mêses de 
acurados estudos, houve por bem elaborar um ante-projeto, 
refundindo, "in totum ", a lei vigente, - e o qual, em suas 
linhas gerais, não pôde deixar de merecer o apoio de todos 
os servidores da. Justiça. 

Infelizmente, - a despeito dos esforços expendidos pelo 
ilustre antecessor de V. Excia., não lhe foi possivel, por escas
sez de tempo, transformá-lo em mensagem e submetê-lo à apro
vação da Egrégia Assembléia Legislativa, na vigência, ainda, 
do Governo Laudo Natel. 

Estamos certos, porém, de que V. Excia. - dotado, como 
é, da mesma alta compreensão, e igualmente sensível aos pro
blemas humanos, - não deixará que se perca o trabalho já 
iniciado, - mas determinará, pelo contrário, as providências 
que se fizerem mister, no sentido de ultimá-lo quanto antes, 
de modo a que os servidores da Justiça aposentados, sob a 
égide de V. Excia., obtenham, finalmente, do Governo Abreu 
Sodré a carta de libertação da miséria que os escraviza. Ter
mino, Snr. Secretário, renovando-lhe os nossos cumprimen
tos, de envolta. com os votos, que fazemos, pelo inteiro êxito 
de sua gestão, - ao mesmo tempo que pedimos licença para 
lhe hipotecar a integral solidariedade de toda a classe que 
temos a honra de representar". 

Em resposta à saudação acima transcrita, usou da palavra 
S. Excia., para dizer da satisfação com que recebia os visitan
tes, - salientando, outrossim, não desconhecer os problemas 
da dasse, entre os· quais avulta, pela sua importância, o rela
tivo à aposentadoria a que o nosso Presidente vinha de refe-
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rir-se, razão pela qual já se havia disposto a fazer tudo quanto 
estivesse ao seu alcance para resolvê-lo satisfatoriamente, den
tro do mais breve prazo possivel, - pois não ignorava a 
situação aflitiva em que se encontram os servidores da Justiça 
aposentados em face dos infimos proventos que a lei atual 
lhes concede e cuja reformulação há muito já deveria ter 
sido empreendida. Adiantou, ainda, S. Excia. contar com a 
colaboração de nossa classe para solução dos problemas em 
apreço, terminando por agradecer a visita com que o distin
guira a Diretoria do seu orgão representativo. 

COMUNICADO 

o Escrivão da Corregedoria Geral da Justiça, comunica 
aos srs. Serventuários dos Cartórios extra-judiciais do Estado 
de São Paulo, que não enviem ao Cartório desta Corregedoria 
as frequências mensais e sim a frequência anual de cada ser
vidor, como determina a R. Portaria 92/66, publicada no Diá
rio da Justiça de 22/12/1966. - (a) EZIO DONATI. 
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HOMENAGEM AO CORREGEDOR GERAL DA 
JUSTIÇA 

Promovida pela Diretoria da Associação, realizou-se dia 
20 do mês de Março ultimo, no salão nobre do Joquei Clube 
de São Paulo, um banquete em homenagem ao Exmo. Snr. 
Desembargador ALCEU CORDEIRO FERNANDES, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado, - homenagem essa que, 
pelo brilho de que se revestiu, assumiu as proporções de um 
verdadeiro acontecimento social. 

Participaram, do ágape, inúmeros serventúários, não só 
desta Capital como do Interior, além de expressivo número 
de colegas e amigos de S. Excia., que, assim, tiveram a opor
tunidade de render, mais uma vez, ao ilustre homenageado, o 
preito de sua admiração e do alto apreço em que o têm. 

Os snrs. Governador do Estado e Presidente da Assem
bléia Legislativa, ali se fizeram representar, respectivamente, 
pelo Secretário da Justiça, Dr. Anésio de Paula e Silva, e 
Deputado Dr. Camillo Ashcar, - tendo ainda distinguido o 
homenageado, com a sua honrosa presença, o Desembargador 
Raphael de Barros Monteiro, Presidente do Tribunal de J us
tiça e outras altas autoridades. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes foi sauda
do, na ocasião, pelo nosso Presidente, Snr. Julio de Oliveira 
Chagas Netto, - que, na sua alocução, disse das razões supe
riores que tinham levado a nossa entidade a homenagear 
S. Excia., pondo em destaque, ao mesmo tempo, não só as 
notáveis qualidades de inteligência e de cultura que exornam 
o espirito do eminente Magistrado, bem como a nobreza de 
sentimentos que caracteriza a sua personalidade. 

Agradecendo a distinção que lhe era tributada, falou, 
em s.eguida, S. Excia., pronunciando brilhante oração, finda 
a qual foi longamente aplaudido por todos os presentes. Pouco 
depois, terminou o banquete, que, repetimos, pelo brilho alcan
çado, constituiu um acontecimento do mais alto e marcante 
relêvo social. 
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HOMENAGE,M AO 
DR. FRANCISCO VERGUEIRO PORTO 

Tendo o Dl'. Francisco Vergueiro Porto, titular do Car
tório do 2.° Ofício de Protestos desta Capital, - apó3 longos 
anos de trabalho dedicados aos serviços da Justiça, - encer
rado suas atividades funcionais para poder gosar de merecido 
repouso, - foi o ilustre Serventuário homenageado com um 
jantar que se realizou no salão nobre do Joquei Club de São 
Paulo, e ao qual compareceu grande numero de colegas e ami
gos de 8.8. 

O Dl'. Francisco Vergueiro Porto, que por duas vezes con
secutivas dirigiu e engrandeceu, como Presidente, a nossa 
Associação, há muito já se havia tornado um legitimo expoente 
da classe, que sempre soube dignificar, não só pela elevação 
com que exercia as suas funções, como também pelo brilho 
de sua inteligência e pela bondade congênita que caracteriza 
o seu espirito invulgar. 

Foi, assim, das mais justas a homenagem tributada a 
êsse serventuário exemplar, - a qual serviu, ainda, para 
dar-lhe, de público, o testemunho de que, - embora afastado 
do cargo em que tanto se destacou - continuará a merecer, 
como sempre mereceu, de todos os seus colegas e amigos, a 
mesma admiração e o mesmo apreço de que se tornou credor. 
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REOONHECIMENTO DE FIRMAS 

o ServiçO' de IdentificaçãO', pO'r intermédiO' dO' SetO'r de 
Relações Públicas, da Secretaria da Segurança Pública, escla
rece O' critériO' que vem adO'tandO' após a vigência dO' art. 16, 
da Lei Estadual n. 9.589, de 30 de dezembrO' de 1966: 

SãO' O'S seguintes O'S casO's de isençãO': nO's requerimentO's 
de Cédula de Identidade, Carteira de Identidade MO'dêlO' 19, 
AtestadO' de Antecedentes Criminais e Fôlha CO'rrida, nos têr
mO's dO' DecretO' Estadual n. 31.758, de 14 de abril de 1958, 
critériO' êsse que já vinha sendO' adO'tadO' antes. 

Após a vigência dO' art. 16 da referida Lei O' ServiçO' de 
IdentificaçãO' também desO'brigO'u tal prO'cedimentO' nO's pedidO's 
de Carteira PassapO'rte e nas petições dirigidas àquela Dire
tO'ria. 

Atualmente é O'brigatóriO': a) O' recO'nhecimentO' da firma 
dO' pai, mãe, O'U tutO'r dO' menO'r de 16 anO's, que cO'nsente que 
seu filhO' O'u tuteladO' requeira Cédula dé Identidade pela pri
meira vez, desde que O' anuente dO' menO'r impúbere nãO' seja 
identificadO' naquela RepartiçãO' e nãO' exiba sua Cédula de 
Identidade; b) idêntica exigência é feita aO's que assinam à 
rO'gO' dO' requerente de Cédula de Identidade que é analfabetO', 
O'cO'rrendO' também a isençãO' de recO'nhecimentO' da firma dO' 
assinante, desde que êste exiba sua Cédula de Identidade; c) 
nO's requerimentO's de Carteira PassapO'rte de menO'r de idade, 
exige-se O' recO'nhecimentO' da firma dO' pai que autO'riza a 
O'btençãO' de tal dO'cumentO'; d) O' recO'nhecimentO' de firma das 
Certidões de nascimentO' O'U casamentO', das traduções dp passa
pO'rte de estrangeirO' e da CertidãO' de NascimentO' também é 
O'brigatóriO', pO'rque são dêsses dO'cumentO's que sãO' extraidO's 
O's dadO's a serem escrituradO's nas Cédulas e Carteiras de Iden
tidade MO'dêlO' 19. 

10 -
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Atualidades 

UM MUNDO Só 

FONTES TORRES 

Quando já se aproximava o fim da última guerra, Wen
deI Wilkie, então Vice-Presidente dos Estados Unidos, teve a 
oportunidade de fazer uma excursão por vários paises aliados, 
havendo chegado, mesmo, a visitar o teatro das operações e a 
assistir, na frente teuto-russa, aos combates que então ali se 
travavam. 

Vivamente impressionado com a destruição que por toda 
parte presenciara e meditando, depois, sobre as proporções 
atingidas pelo conflito, - que arrastou em sua voragem nações 
de todos os continentes - resolveu aquêle estadista, logo após 
o seu regresso, escrever um livro ao qual deu o titulo de 
"Um Mundo Só". 

Pretendeu Wilkie, através dessa obra, chamar a atenção 
dos povos para o fato de que, fôssem quais fôssem suas ori
gens étnicas ou as áreas geográficas em que habitassem, êles 
constituiam, em última instância, uma só família destinada 
a viver no mesmo e limitado espaço. 

Cumpria, portanto, às suas élites dirigentes atentar no 
significado dessa realidade, pois só mediante a compreensão 
de suas implicações e o atendimento dos problemas que elas 
suscitassem, seria possivel edificar-se um novo mundo, onde 
os homens de todos os quadrantes pudessem conviver para 
sempre em paz. 

Como já acontecera ao tempo de Wilson, nos idos de 
1918, - e ao calor de cujo idêntico apêlo nascera a Liga das 
Nações - aquelas élites também se decidiram, d€sta feita, 
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a corporificar o ideal de Wilkie, fundando a Organização das 
Nações Unidas. . 

Mas, assim como o sonho acalentado por Wilson ao fim 
de poucos anos se desfez, sucumbindo ao entrechoque dos inte
resses privatistas dos paises que então se defrontavam, -
assim também ao sonho de Wilkie parece estar reservado o 
mesmo trágico destino. 

Realmente, a despeito da sobrevivência, até os nossos dias, 
dessa nova sociedade de povos, que é a O. N. U. - nunca os 
sêres humanos atravessaram, no curso de sua história, uma 
época como a atual, de tão profundos desentendimentos e som
brias perspectivas. 

Conquanto seja certo que a Humanidade, biologicamente, 
constitui uma só familia, cujos interêsses fundamentais são 
unos e indivisiveis; e embora, fisicamente, tenha por habitat 
um mundo só, - a verdade é que os indivíduos vivem, psico
logicamente, em mundos diferentes, e impedidos, por conse
guinte, de visualizar e atender a tais interesses. 

De fato, conforme observa notável pensador contempo
râneo, nossos educadores, tanto no lar como na escola, ao envez 
de nos ensinarem a pensar, instruem-nos, apenas, sobre o que 
devemos pensar; - e, assim, somos condicionados, desde o 
nascimento, por inumeros padrões de idéias e princípios em 
obediência aos quais nos comportamos e agimos. 

Adquirindo, por fôrça dêsse condicionamento, uma visão 
deformada do mundo e de seus problemas, - é natural que 
a nossa reação ao seu desafio cotidiano se processe inadequa
damente e sintamos, na própria carne, as consequências desas-
trosas dessa inadequação. . 

Enquanto, pois, mentalmente, vivermos isolados em nos
sos mundos particulares, preocupados, apenas, com nossos pro
blemas pessoais ou da grei a que pertencemos, ignorantes de 
que os interesses primaciais dos individuos em nada se dife
renciam, - o ideal de Wilkie e de tantos outros visionários 
não passará, jamais, de uma explendida utopia. 

Porque, a final, conforme salienta, aínda. aquêle mesmo 
pensador, a guerra mais não é que a projeção exterior, em 
forma espetacular, dos conflitos que lavram interiormente, em 
nORsas próprias almas. 
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Leis e Decretos 

LEIS FEDERÃIS 

DECRETO-LEI N.o 167 - DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sôb1'e tít1Llos de c1"édito ruml e dá outms pTovidência,s. 

O Presidente da República, usando. da atribuição. que lhe 
co.nfere o. § 2.° do. art. 9.° do. Ato. Institucio.nal n.O 4 de 7 de 
dezembro. de 1966, decreta: 

CAPíTULO I 

Do Financiamento Rural 

Art. 1.0 O financiamento. rural co.ncedido. pelo.s órgãos 
integrantes do. sistema nacio.nal de crédito. rural a pesso.a física 
o.u jurídica po.derá efetuar-se po.r meio. das cédulas de crédito. 
rural previstas neste Decreto.-Iei. 

Parágrafo. único. Facultai-se a utilização. das cédulas 
para o.s financiamento.s da mesma natureza co.ncedido.s pelas 
co.o.perativas rurais a seus asso.ciado.s o.u às suas filiadas. 

Art, 2.° O eminente da cédula fica o.brigado. a aplicar o. 
financiamento. no.sfins ajustados, devendo. co.mpro.var essa 
aplicação. no. prazo. e na fo.rma exigido.s pela instituição. finan
ciado.ra. 

Parágrafo. único.. No.s caso.s de pluralidade de emitentes 
e não. co.nstando. da cédula qualquer designação. em co.ntrário.. 
a utilização. do. crédito. po.derá ser feita po.r qualquer um do.s 
financiado.s, so.b a respo.nsabilidade so.lidária do.s demais, 
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Art. 3.° A aplicação do financiamento poderá ajustar-se 
em orçamento assinado pelo financiado e autenticado pelo 
financiador, dêle devendo constar expressamente qualquer alte
ração que convencionarem. 

Parágrafo único. Na hipótese, far-se-á, na cédula menção 
do orçamento, que a ela ficará vinculado. 

Art. 4.° Quando fôr concedido financiamento para uti
lização parcelada, o financiador abrirá com o valor do finan
ciamento conta vinculada à operação, que o financiado movi
mentará por meio de cheques, saques, recibos, ordens, cartas 
ou quaisquer outros documentos, na forma e tempo previstos 
na cédula ou no orçamento. 

Art. 5.° As importâncias fornecidas pelo financiador 
vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional 
fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou 
no vencimento das prestações, se assim acordado entre as par
tes; no vencimento do título e na liquidação, ou por outra 
forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho, poden
do o financiador nas datas previstas, capitalizar tais encargos 
na conta vinculada à operação. 

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros 
constante da cédula será elevável de 1 % (um por cento) ao 
ano. 

Art. 6.° O financiado facultará ao financiador a mais 
ampla fiscalização da aplicação da quantia financiada, exi
bindo, inclusive, os elementos que lhe forem exigidos. 

Art. 7.° O credor poderá, sempre que julgar conveniente 
e por pessoas de sua indicação, não só percorrer tôdas e quais
quer dependências dos imóveis referidos no título, como veri
ficar o andamento dos serviços nêles existentes. 

Art. 8.° Para ocorrer às despesas com os serviços de 
fiscalização poderá ser ajustada na cédula taxa de comissão 
de fiscalização exigível na forma do disposto no artigo 5.°, a 
qual será calculada sôbre os saldos devedores da conta vincula
da, à operação respondendo ainda o financiado pelo pagamento 
de quaisquer despesas que se verificarem com vistorias frustra
das ou que forem efetuadas em consequência de procedimento 
seu que possa prejudicar às condições legais e cedulares. 
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CAPíTULO II 

SEÇÃO I 

Das Cédulas de Crédito Rtt,ral 

Art. 9.° A cédula de crédito rural é promessa de paga
mento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente 
constituida, sob as seguintes denominações e modalidades: 

I - Cédula Rural Pignoraticia. 
II - Cédula Rural Hipotecária. 

IH - Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecária. 
IV - Nota de Crédito Rural. 

Art. 10. A cédula de crédito rural é titulo civil, líquido e 
certo, exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além 
dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais 
despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e 
realização de seu direito creditório. 

§ 1.0 Se o emitente houver deixado de levantar qualquer 
parcela do crédito deferido ou tiver feito pagamentos parciais, 
o credor desconta-Ios-á da soma declarada na cédula, tornan·· 
do-se exigível apenas o saldo. 

§ 2.° Não constando do endôsso o valor pelo qual se 
transfere a cédula, prevalecerá o da soma declarada no titulo 
acrescido dos acessórios, na forma dês te artigo, deduzido o 
valor das quitações parciais passadas no próprio título. 

Art. 11. Importa vencimento da cédula de crédito rural, 
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extraju
dicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou 
legal do emitente do titulo ou, sendo o caso, do terceiro pres
tante da garantia real. 

Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá 
ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os 
financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja 
credor. 

Art. 12. A cédula de crédito rural poderá ser aditada, 
ratificada e retificada por meio de menções adicionais e de 
aditivos, datados e assinados pelo emitente e pelo credor. 

Parágrafo único. Se não bastar o espaço existente, conti
nuar-se-á em fôlha do mesmo formato, que fará parte inte
grante do documento cedular. 
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Art. 13. A cédula de crédito rural admite amortizações 
periódicas e prorrogações de vencimento que serão ajustadas 
mediante a inclusão de cláusula, na forma prevista neste De
creto-lei. 

SEÇÃO H 

Da Cédula Rural Fignoraticia 

Art. 14. A cédula rural pignoraticia conterá os seguin
tes requisitos, lançados no contexto: 

I - denominação Cédula Rural Pignoraticia". 
H - Data e condições de pagamento; havendo prestações 

peri6dic.as ou prorrogações de vencimentos, acrescentar: "nos 
têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou nos têr
mos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo". 

IH - Nome do credor e a cláusula à ordem. 
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos 

e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se 
destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização. 

V - Descrição dos bens vinculados em penhor, que se 
indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período 
de produção, se fôr o caso, além do local ou depósito em que 
os mef:'mos bens se encontrarem. 

VI - Taxa dos juros a pagar, e da comissão de fiscali-
zação, se houver, e o tempo de seu pagamento. 

VH - Praça do pagamento. 
VIII - Data e lugar da emissão. 
IX - Assinatura do próprio punho do emitente ou de 

representantes com podêres especiais. 
§ 1.0 - As cláusulas "Forma de Pagamento" ou "Ajuste 

de Prorrogação" quando cabíveis, serão inC'luidas logo após 
a descrição da garantia, estabelecendo-se, na primeira, os valô
res e datas das prestações e, na segunda, as prorrogações pre
vistas e as C'ondições. a que está sujeita sua efetiva'Ção. 

~ 2.° - A descrição dos bens vinculados à garantia poderá 
ser feita em documento à parte, em duas vias, assinadas pelo 
emitente e autenticadas pelo credor, fazendo-se, na cédula, 
menção a essa circunstância, logo após a indicação do grau 
do penhor e de seu valor global. 
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Art. 15. Podem ser objeto do penhor cedular, nas con
dições dêste Decreto-lei, os bens suscetíveis de penhor rural e 
de penhor mercantil. 

Art. 16. Incluam-se na garantia os bens adquiridos ou 
pagos com o financiamento, feita a respectiva averbação nos 
!:êrmos deste Decreto-lei. 

Art. 17. Os bens apenhados continuam na posse ime
diata do emitente ou do terceiro prestante da garantia real, 
que responde por sua guarda e conservação como fiel deposi
tário, seja pessoa física ou jurídica. Cuidando-se do penhor 
constituído por terceiro, o emitente da cédula responderá soli
dàriamente com o empenhador pela guarda e conservação dos 
bens apenhados. 

Art. 18. Antes da liquidação da cédula, não poderão os 
bens apenhados ser removidos das propriedades nela mencio
nadas, sob qualquer pretexto e para onde quer que seja, sem 
prévio consentimento escrito do credor. 

Art. 19. Aplicam-se ao penhor constituido pela cédula 
rural pignoraticia as disposições dos Decretos-leis ns. 1.271 
de 16 de maio de 1939, 1.625, de 23 de setembro de 1939, e 
4.312, de 20 de maio de 1942 e das leis ns. 492, de 30 de 
agôsto de 1937, 2.666, de 6 de dezembro de 1955 e 2.931, de 27 
de outubro de 1956, bem como os preceitos legais vigentes rela
tivos a penhor rural e mercantil no que não colidirem com o 
presente Decreto-lei. 

SEÇÃO In 
Da Cédula Rural Hipotecária 

Art. 20. A cédula rural hipotecária conterá os seguintes 
requisitos, lançados no contexto: 

I - Denominação "Cédula Rural Hipotecária". 
n - Data e condições de pagamento; havendo prestações 

periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos 
têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou nos têr
mos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo". 

In - Nome do credor e a cláusula à ordem. 
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos 

e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se 
destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização. 
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v - Descrição do imóvel hipotecado com indicação do 
nome, se houver, dimensões, confrontações, benfeitorias, título 
e data de aquisição e anotações (número, livro e fôlha) do 
reg:stro imobiliário. 

VI - Taxa dos juros a pagar e a da comissão de fisca-
lização, se houver, e tempo de seu pagamento. 

VII. - Praça do pagamento. 
VIII - Data e lugar da emissão. 
IX - Assinatura do próprio punho do emitente ou de 

representante com podêres especiais. 
§ 1.0 - Aplicam-se a êste artigo as disposições dos §§ 1.0 

e 2.° do artigo 14 dêste Decreto-lei. 
§ 2.° - Se a descrição do imóvel hipotecado se processar 

em documento à parte deverão constar também da cédula 
tôdas as indicações mencionadas no item V dêste artigo, exceto 
'!onfrontações e benfeitorias. 

§ 3.° - A especificação dos imóveis hipotecados, pela 
descrição pormenorizada, poderá ser substituída pela anexa
ção à cédula de seus respectivos títulos de propriedade. 

§ 4.° - Nos casos do parágrafo anterior, deverão constar 
da cédula, além das indicações referidas no § 2.° dêste artigo, 
menção expressa à anexação dos títulos de propriedade e a 
declaração de que êles farão parte integrante da cédula até 
sua final liquidação. 

Art. 21. São abrangidos pela hipoteca constituida as 
construções, respectivos terrenos, maquinismos, instalações e 
benfeitorias. 

Parágrafo único. Pratica crime de estelionato e fica 
sujeito às penas do art. 171 do Código Penal aquêle que fizer 
declarações falsas ou inexatas acêrca da área dos imóveis 
hipotecados, de suas caracteristicas, instalações e acessórios, 
da pacificidade de sua posse, ou omitir, na cédula, a declara
ção de já estarem êles sujeitos a outros ônus ou responsabili
dade de qualquer espécie, inclusive fiscais. 

Art. 22. Incorporam-se na hipoteca constituida as máqui
nas, aparelhos, instalações e construções, adquiridos ou exe
cutados com o crédito assim como quaisquer outras benfei
torias acrescidas aos imóveis na vigência da cédula, as quais, 
uma vez realizadas, não poderão ser retiradas, alteradas ou 
destruidas, sem o consentimento do credor, por escrito. 
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Parágrafo único - Faculta-se ao credor eXlglr que o 
emitente faça averbar, à margem da inscrição principal, a 
constituição do direito real sôbre os bens e benfeitorias refe
ridos neste artigo. 

Art. 23. Podem ser objeto de hipoteca cedular imóveis 
rurais e urbanos. 

Art. 24. Aplicam-se à hipoteca cedular os princípios da 
legislação ordinária sôbre hipoteca no que não colidirem com 
o presente Decreto-lei. 

SEÇÃO IV 

Da Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecária 

Art. 25. A cédula rural pignoraticia e hipotecaria. con
terá os seguintes requisitos, lançados no contexto: 

1 - Denominação "Cédula Rural Pignoraticia e Hipote
cária". 

11 - Data e condições de pagamento; havendo presta
ções periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: 
"nos têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou 
"nos rermos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo". 

111 - Nome do credor e a cláusula à ordem. 
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos 

e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que 
se destina o financiamento concedido e a forma de sua utili
zação. 

V - Descrição dos bens vinculados em penhor, os quais 
se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou 
período de produção, se fôr o caso, além do local ou depósito 
dos mesmos bens. 

VI - Descrição do imóvel hipotecado com indicação do 
nome, se houver dimensões, confrontações, benfeitorias, titulo 
e data de aquisição e anotações (número, livro e fôlha) do 
registro imobiliário. 

VII - Taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscali-
zação, se houver, e tempo de seu pagamento. 

VIII - Praça do pagamento. 
IX - Data e lugar da emissão. 
X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de 

representante com poderes especiais. 
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Art. 26. Aplica-se à hipoteca e ao penhor constituidos 
pela cédula rural pignoraticia e hipotecária o disposto nas 
Seções II e IH do Capítulo H dêste Decreto-lei. 

SEÇÃO V 

Da Nota de Crédito Rural 

Art. 27. A nota de crédito rural conterá os seguintes 
requisitos, lançados no contexto: 

I - Denominação Nota de Crédito Rural". 
H - Data e condições de pagamento; havendo prestações 

periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos 
têrmos da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos têr
mos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo". 

HI - Nome do credor e a cláusula à ordem. 
IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos 

e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se 
destina o financiamento concedido e a fQrma de sua utiliza
ção. 

V - Taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscaliza-
ção, se houver, e tempo de seu pagamento. 

VI - Praça do pagamento. 
VII - Data e lugar da emissão. 
VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de 

representante com podêres especiais. 
Art. 28. O crédito pela nota de crédito rural, tem privi

légio especial sôbre os bens discriminados no artigo 1.563 do 
Código Civil. 

Art. 29. A nota de crédito rural terá o prazo mínimo 
de três meses e o máximo de três anos. 

CAPíTULO III 

SEÇÃO I 

Da Inscrição e Ave1·bação da Cédula de C1"édito Rural 

Art. 30. As cédulas de crédito rural, para terem eficácia 
contra terceiros, inscrevem-se no Cartório de Registro de Imó
veis. 
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a) a cédula rural pignoratícia, no da circunscrlçao em 
que esteja situado o imóvel de localização dos bens apenhados; 

b) a cédula rural hipotecária, no da circunscrição em 
que esteja situado o imóvel hipotecado; 

c) a cédula rural pignoraticia e hipotecária, no da cir
cunscrição em que esteja situado o imóvel de localização dos 
bens apenhados e no da circunscrição em que esteja situado 
o imóvel hipotecado; 

d) a nota de crédito rural, no da circunscrição em que 
esteja situado o imóvel a cuja explor~ção se destina o finan
ciamento cedular. 

Parágrafo único. Sendo nota de crédito rural emitida 
por cooperativa, a inscrição far-se-á no Cartório do Registro 
de Imóveis do domicílio da emitente. 

Art. 31. A inscrição far-se-á na ordem de apresentação 
da cédula e registro, em livro próprio denominado "Registro 
de Cédulas de Crédito Rural" observado o disposto nos arti
gos 183, 188, 190 e 202 do Decreto n.o 4.857, de 9 de novem
bro de 1939. 

§ 1.0 Os livros destinados ao registro das cédulas de 
crédito rural serão numerados em série crescente a começar 
de 1, e cada livro conterá têrmo de abertura e têrmo de encer
ramento assinados pelo Juiz de Direito da Comarca, que rubri
cará tôdas as fôlhas. 

§ 2.° As formalidades a que se refere o parágrafo ante
rior precederão à utilização do livro. 

§ 3.° Em cada Cartório, haverá, em uso, apenas um livro 
"Registro de Cédulas de Crédito Rural", utilizando-se o de 
número subsequente depois de findo o anterior. 

Art. 32. A inscrição consistirá na anotação dos seguintes 
requisitos cedulares: 

a) Data do pagamento: havendo prestações periódicas 
ou ajuste de prorrogação, consignar, conforme o caso, a data 
de cada uma delas ou as condições a que está sujeita sua efe
tivação. 

b) O nome do emitente, do financiador e do endossatá
rio, se houver. 

c) Valor do crédito deferido e o de cada um dos paga
mentos parcelados, se fôr o caso. 

d) Praça do pagamento. 
e) Data e lugar da emissão. 
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§ 1.0 Para a inscriçãO', O' apresentante de titulO' O'fere
cerá, cO'm O' O'riginal da cédula, cópia tirada em impressO' idên
ticO' aO' da cédula, cO'm a declaraçãO' impressa "Via não negO'
ciável", em linhas paralelas transversais. 

§ 2.° O CartóriO' cO'nferirá a exatidãO' da cópia autenti
candO'-a. 

§ 3.° Cada grupO' de duzentas (200) cópias será enca
dernadO' na O'rdem crO'nO'lógica de seu arquivamentO', em livrO' 
que O' CartóriO' apresentará, nO' prazO' de quinze dias da cO'm
pletaçãO' dO' grupO', aO' Juiz de DireitO' da CO'marca, para abri-lO' 
e encerrá-lO', rubricandO' as respectivas fôlhas numeradas em 
série crescente a cO'meçar de 1 (um). 

§ 4.° NO's casO's dO' § 3.° dO' artigO' 20 dêste Decreto-Iei, 
à via da cédula destinada aO' CartóriO' será anexada cópia dO's 
títulO's de dO'miniO', salvO' se O'S imóveis hipO'tecadO's se acharem 
registradO's nO' mesmO' CartóriO'. 

Art. 33. AO' efetuar a inscriçãO' O'U qualquer averbaçãO', 
O' Oficial dO' RegistrO' ImO'biliáriO' menciO'nará, nO' respectivO' 
atO', a existência de qualquer dO'cumentO' anexO' à cédula e nêle 
apO'rá sua rubrica, independentemente de O'utra qualquer fO'r
malidade. 

Art. 34. O CartóriO' anO'tará a inscriçãO', cO'm indicaçãO' 
dO' númerO' de O'rdem, livrO' e fôlhas, bem cO'mO' O' valO'r dO's 
emO'lumentO's cO'bradO's, nO' versO' da cédula, além de menciO'nar, 
se fôr O' casO', O'S anexO's apresentados. 

ParágrafO' únicO'. Pela inscriçãO' da cédula, O' O'ficial 
cO'brará dO' interessadO' O'S seguintes emO'lumentO's, dO's quais 
8070 (O'itenta pO'r centO') caberãO' aO' Oficial dO' RegistrO' Imo
biliáriO' e 2070 (vinte pO'r centO') aO' Juiz de DireitO' da CO'mar
ca, parcela que será recO'lhida aO' BancO' dO' Brasil S.A. e levan
tada quandO' das cO'rreições à que se refere O' artigO' 40: 

a) até Cr$ 200.000 - 0,170 
b) de Cr$ 200.001 a Cr$ 500.000 - 0,2 % 
c) de Cr$ 500.001 a Cr$ 1.000.000 - 0,3% 
d) de Cr$ 1.000.001 a Cr$ 1.500.000 - 0,4% 
e) acima de Cr$ 1.500.000 - 0,570, máximo de 1/4 (um 

quartO') dO' saláriO'-mínimO' da regiãO'. 

Art. 35. O O'ficial recusará efetuar a inscriçãO' se já hO'u
ver registrO' anteriO'r nO' grau de priO'ridade declaradO' nO' textO' 
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da cédula, considerando-se nulo o ato que infringir êste dispo
sitivo. 

Art. 36. Para os f ins previstos no artigo 30 dêste Decre
to-lei, averbar-se-ão, à margem da inscrição da cédula, os endos
sos posteriores à inscrição, as menções adicionais, aditivos, 
avisos de prorrogação e qualquer ato que promova alteração na 
garantia ou nas condições pactuadas. 

§ 1.0 Dispensa-se a averbação dos pagamentos parciais 
e do endôsso das instituições financiadoras em operações de 
redesconto ou caução. 

§ 2.° Os emolumentos devidos pelos atos referidos neste 
artigo serão calculados na base de 100/0 (dez por cento) sôbre 
os valores da tabela constante do parágrafo único do artigo 34 
dêste Decreto-lei, cabendo ao oficial e ao Juiz de Direito da 
Comarca as mesmas percentagens estabelecidas naquele dispo
sitivo. 

Art. 37. Os emolumentos devidos pela inscrição da cédula 
ou pela averbação de atos posteriores poderão ser pagos pelo 
credor, a débito da conta a que se refere o artigo 4.° dêste 
Decreto-lei. 

Art. 36. As inscrições das cédulas e as averbações pos
teriores serão efetuadas no prazo de 3 (três) dias úteis a con
tar da apresentação do titulo, sob pena de responsabilidade 
funcional do oficial encarregado de promover os atos neces
sários. 

§ 1.0 A transgressão do disposto neste artigo poderá ser 
comunicada ao Juiz de Direito da Comarca pelos interessados 
ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato. 

§ 2.° Recebida a comunicação, o Juiz instaurará imedia
tamente inquérito administrativo. 

§ 3.° Apurada a irregularidade, o oficial pagará multa 
de valor correspondente aos emolumentos que seriam cobrados, 
por dia de atraso, aplicada pelo Juiz de Direito da Comarca, 
devendo a respectiva importância ser recolhida, dentro de 15 
(quinze) dias, a estabelecimento bancário que a transferirá 
ao Banco Central da República do Brasil, para crédito do 
Fundo Geral para Agricultura e lndustria - "FUNAGRI", 
criado pelo Decreto n.O 56.835, de 3 de setembro de 1965. 
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SEÇÃO H 

Do Cancelamento da Inscrição da Cédula de Crédito Rural 

Art. 39. Cancela-se a inscrição mediante a averbação, 
no livro próprio, da ordem judicial competente ou prova da 
quitação da cédula, lançada no próprio título ou passada em 
documento em separado com fôrça probante. 

§ 1.0 Da averbação do cancelamento da inscrição consta
rão as características do instrumento de quitação, ou a decla
ração, sendo o caso, de que a quitação foi passada na própria 
cédula, indicando-se, em qualquer hipótese, o nome do quitante 
e a data da quitação; a ordem judicial de cancelamento será 
também referida na averbação, pela indicação da data do man
dado, Juizo de que procede, nome do Juiz que o subscreve c 
demais características ocorrentes. 

§ 2.° Arquivar-se-á no Cartório a ordem judicial de can
celamento da inscrição ou uma das vias do documento parti
cular da quitação da cédula, procedendo-se como se dispõe 
no § 3.° do artigo 32 dêste Decreto-lei. 

§ 3.° Aplicam-se ao cancelamento da inscrição as dispo
sições do § 2.°, artigo 36, e as do artigo 38 e seus parágrafos. 

SEÇÃO IH 

Da Correição dos Livros de Ins,]rição da Cédula de CTédito 
Rural 

Art. 40. O Juiz de Direito da Comarca procederá à cor
reição no livro "Registro de Cédulas de Crédito Rural", uma 
vez por seme'stre, no mínimo. 

CAPíTULO IV 

Da Ação pam Cobranças de Cédula de Crédito Rural 

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula 
de crédito rural. 

§ 1.0 Penhorados os bens constitutivos da garantia real, 
as:\istirá ao credor o direito de promover, a qualquer tempo, 
contestada ou não a ação, a venda daqueles bens, observado o 
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disposto nos artigos 704 e 705 do Código de Processo Civil, 
podendo ainda levantar desde logo, mediante caução idônea, o 
produto líquido da venda, à conta e no limite de seu crédito. 
prosseguindo-se na ação. 

§ 2.0 Decidida a ação por sentença passada em julgado, 
O credor restituirá a quantia ou o excesso levantado, conforme 
se,ia a ação julgada improcedente total ou parcialmente, sem 
preiuizo doutras cominações da lei processual. 

§ 3.° Da caução a que se refere o parágrafo primeiro 
dispensam-se as cooperativas rurais e as instituições financei
ra~ públicas (artigo 22 da Lei número 4.595, de 31 de de
ze,..,hro de 1964), inclusive o Banco do Brasil S.A. 

CAPíTULO V 

Da N óta Promissória Rural 

Art. 42. Nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola. 
extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por pro
dutores rurais ou por suas cooperativas; nos recebimentos. 
pelas cooperativas, de produtos da mesma natureza entregues 
pelos seus cooperados, e nas entregas de bens de produção ou 
dA consumo, feitas pelas cooperativas aos seus associados pode
rá ser utilizada, como título de crédito, a nota promissória 
rural, nos têrmos dêsle Decreto-lei. 

Parágrafo único. A nota promissória rural emitida pelas 
cooperativas a favor de seus cooperados, ao receberem produ
tos entregues por êstes, constitui promessa de pagamento re
presentativa de adiantamento por conta do preço dos produtos 
rpcebidos para venda. 

Art. 43. A nota promissória rural conterá os seguintes 
rp.quisitos, lançados no contexto: 

I - Denominação "Nota Promissória Rural". 
11 - Data do pagamento. 
III - Nome da pessoa ou entidade que vende ou entrega 

u~ bens e a qual deve ser paga, seguido da cláusula à ordem. 
IV - Praça do pagamento. 
V - Soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e 

por extenso, que corresponderá ao preço dos produtos adquiri
dos (lU recebidos ou no adiantamento por conta do preço dos 
produtos recebidos para venda. 
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VI - Indicação dos produtos objeto da compra e venda 
ou da entrega. 

VII - Data e lugar da emissão. 
VIII - Assinatura do próprio punho do emitente ou de 

representante com podêres especiais. 

Art. 44. Cabe ação executiva para a cobrança da nota 
promissória rural. 

Parágrafo único. Penhorados os bens indicados na nota 
promissória rural, ou, em sua vez, outros da mesma espécie, 
qualidade e quantidade pertencente ao emitente, assistirá ao 
credor o direito de proceder nos têrmos do § 1.° do artigo 41, 
observado o disposto nos demais parágrafos do mesmo artigo. 

Art. 45. A nota promissória rural goza de privilégio espe
cial sôbre os bens enumerados no artigo 1.563 do Código Civil. 

CAPíTULO VI 

Da Duplicata Rural 

Art. 46. Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natu
reza agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuadas direta
mente por produtores rurais ou por suas cooperativas, poderá 
ser utilizada também, como título de crédito, a duplicata rural, 
nos têrmos dêste Decreto-lei. 

Art. 47. Emitida a duplicata rural pelo vendedor, êste 
ficará obrigado a entregá-la ou a remetê-la ao comprador, que 
a devolverá depois de assiná-la. 

Art. 48. A duplicata rural conterá os seguintes requi
sitos, lançados no contexto: 

I - Denominação "Duplicata Rural". 
II - Data do pagamento, ou a declaração de dar-se a 

tantos dias da data da apresentação ou de ser à vista. 
III - Nome e domicilio do vendedor. 
IV - Nome e domicilio do comprador. 
V - Soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos 

e por extenso, que corresponderá ao preço dos produtos adqui
ridos. 
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VI - Praça do pagamento. 
VII - Indicação dos produtos objeto da compra e venda. 
VIII - Data e lugar da emissão. 
IX - Cláusula à ordem. 
X - Reconhecimento de sua exatidão e a obrigação de 

pagá-la, para ser firmada do próprio punho do comprador ou 
de representante com podêres especiais. 

XI - Assinatura do próprio punho do vendedor ou de 
representante com podêres especiais. 

Art. 49. A perda ou extravio da duplicata rural obriga 
o vendedor a extrair nôvo documento que contenha a expressão 
"segunda via" em linhas paralelas que cruzem o título. 

Art. 50. A remessa da duplicata rural poderá ser feita 
diretamente pelo vendedor ou por seus representantes, por 
intermédio de instituições financiadoras, procuradores ou cor
respondentes, que se incumbam de apresentá-la ao comprador 
na praça ou no lugar de seu domicilio, podendo os interme
diários devolvê-la depois de assinada ou conservá-la em seu 
poder até o momento do resgate, segundo as instruções de 
quem lhe cometeu o encargo. 

Art. 51. Quando não fôr à vista, o comprador deverá 
devolver a duplicata rural ao apresentante dentro do prazo 
de 10 (dez) dias contados da data da apresentação, devida
mente assinada ou acompanhada de declaração por escrito, 
contendo a.s razões da falta de aceite. 

Parágrafo único. Na hipótese de não devolução do título 
dentro do prazo a que se refere êste artigo, assiste ao ven
dedor o direito de protestá-lo por falta de aceite. 

Art. 52. Cabe ação executiva para cobrança da duplicata 
rural. 

Art. 53. A duplicata rural goza de privilégio especial 
sôbre os bens enumerados no artigo 1.563 do Código Civil. 

Art. 54. Incorrerá na pena de reclusão por um a quatro 
anos, além da multa de 10% (dez por cento) sôbre o respec
tivo montante, o que expedir duplicata rural que não corres
ponda a uma venda efetiva de quaisquer do:s bens a que se 
refere o artigo 46, entregues real ou simbolicamente. 
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CAPíTULO VII 

Dlsposições Especiais 

SEÇÃO I 

Das Garantias da Céd'ula de Crédito Ruml 

Art. 55. Podem ser objeto de penhor cedular os gêneros 
criundos da produção agrícola, extrativa ou pastoril, ainda que 
destinados a beneficiamento ou transformação. 

Art. 56. Podem ainda ser objeto de penhor cedular os 
seguintes bens e respectivos acessórios, quando destinados aos 
serviços das atividades rurais: 

I - caminhões, camionetas de carga, furgões, jipes e 
quaisquer veículos automotores ou de tração mecânica; 

II ~ carretas, carroças, carros, carroções e quaisquer 
veículos não automotores; 

III - canoas, barcas. balsas e embarcações fluviais, com 
ou sem motores; 

IV - máquinas e utensílios destinados ao preparo de ra
ções ou ao beneficiamento, armazenagem, industrialização, fri
gorificação, conservação, acondicionamento e transporte de 
produtos e subprodutos agropecuários ou extrativos, ou utili
zados nas atividades rurais, bem como bombas, motores, canos 
e demais pertences de irrigação; 

V - incubadoras, chocadeiras, criadeiras, pinteiros e ga
linheiros desmontáveis ou móveis, gaiolas, bebedouros, cam
pânulas e quaisquer máquinas e utensílios usados nas explo
rações avícolas e agropastoris. 

Parágrafo único. O penhor será anotado nos assentamen
tos próprios da repartição competente para expedição de licen
ças dos veículos, quando fôr o caso. 

Art. 57. Os bens apenhados poderão ser objeto de nôvo 
penhor cedular e o simples registro da respectiva cédula equi
valerá à averbação, na anterior, do penhor constituido em 
grau subseqüente. 

Art. 58. Em caso de mais de um financiamento, sendo os 
mesmos o emitente da cédula, o credor e os bens apenhados, 
poderá estender-se aos financiamentos subseqüentes o penhor 
originàriamente constituido, 'mediante menção da ex~ensão 

nas cédulas posteriores, reputando-se um só penhor com cédu
las rurais distintas. 
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§ 1.0 A extensão será apenas averbada à margem da 
inscrição anterior e não impede que sejam vinculados outros 
bens à garantia. 

§ 2.° Havendo vinculação de novos bens, além da aver
bação, estará a cédula também sujeita à inscrição no Cartório 
do Registro de Imóveis. 

§ 3.° Não será possível a extensão da garantia se tivel 
havido endôsso ou se os bens vinculados já houverem sido 
objeto de nova gravação para com terceiros. 

Art. 59. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela 
cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, 
por escrito. 

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota 
promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, 
as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispen
sado porém o protesto para assegurar o direito de regresso 
contra endossantes e. seus avalistas. 

SEÇÃO 11 

Dos Pmzos e P1'o1Togações da Céd1da de Crédito Rural 

Art. 61. O prazo do penhor agrícola não excederá de 
três anos, prorrogáveis por até mais três, e o do penhor pecuá
rio não admite prazo superior a cinco anos, prorrogável por 
até mais três e embora vencido permanece a garantia. enquanto 
subsistirem os bens que a constituem. 

Parágrafo único. Vencidos os prazos de seis anos para 
o penhor agrícola e de oito anos para o penhor pecuário, devem 
êsses penhores ser reconstituídos, mediante lavratura de adi
tivo, se não executados. 

Art. 62. As prorrogações de vencimento de que trata o 
artigo 13 dêste Decreto-lei serão anotadas na cédula pelo pró
prio credor, devendo ser averbadas à margem das respectivas 
inscrições, e seu processamento, quando cumpridas regular
mente tôdas as obrigacões, cedulares e legais, far-se-á por 
simples requerimento do credor ao Oficial do Registro de 
Imóveis competente. 

Parágrafo único. Somente exigirão lavratura de aditivo 
as prorrogações que tiverem de ser concedidas sem o cumpri
mento das condições a que se subordinarem ou após o término 
do período estabelecido na cédula. 
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CAPíTULO VIII 

Disposições Gerais 

Art. 63. Dentro do prazo da cédula, o credor, se assim 
o entender, poderá autorizar o emitente a dispor de parte ou 
de todos os bens da garantia, na forma e condições que con
vencionarem. 

Art. 64. Os bens dados em garantia assegurarão o pa
gamento do principal, juros, comissões, pena convencional, 
despesas legais e convencionais com as preferências estabele
cidas na legislação em vigor. 

Art. 65. Se baixar no mercado o valor dos bens da garan
tia ou se se verificar qualquer ocorrência que determine dimi
nuição ou depreciação da garantia constituída, o emitente 
reforçará essa garantia dentro do prazo de quinze dias da 
notificação que o credor lhe fizer, por carta enviada pelo 
Correio, sob registro, ou pelo Oficial do Registro de Títulos e 
documentos da Comarca. 

Parágrafo único. N os casos de substituição de animais 
por morte ou in utilização, assiste ao credor o direito de exigir 
que os substitutos sejam da mesma espécie e categoria dos 
substituídos. 

Art. 66. Quando o penhor fôr constituído por animais, o 
emitente da cédula fica obrigado a manter todo o rebanho, 
inclusive os animais adquiridos com o financiamento, se fôr 
o caso, protegidos pelas medidas sanitárias e profiláticas reco
mendadas em cada caso, contra a incidência de zoonoses, mo
léstias infecciosas ou parasitárias de ocorrência freqüente na 
região. 

Art. 67. Nos financiamentos pecuários, poderá ser con
vencionado que o emitente se obriga a não vender sem autori
zação por escrito do credor, durante a vigência do título, crias 
fêmeas ou vacas aptas à procriação, assistindo ao credor, na 
hipótese de não observância dessas condições, o direito de dar 
por vencida a cédula e exigir o total da divida dela resultante, 
independentemente de aviso extrajudicial ou interperlação ju
dicial. 

Art. 68. Se os bens vinculados em penhor ou em hipoteca 
à cédula de crédito rural pertencerem a terceiros, êstes subs
creverão também o título, para que se constitua a garantia. 
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Art. 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca cons
tituidos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, 
arrestados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou 
do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente 
ou ao terceiro empenhado r ou hipotecante denunciar a exis
tência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou 
a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos 
resultantes de sua omissão. 

Art. 70. O emitente da cédula de crédito rural, com ou 
sem garantia real, manterá em dia o pagamento dos tributos 
e encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas de sua res
ponsabilidade, inclusive a remuneração dos trabalhadores 
rurais, exibindo ao credor os respectivos comprovantes sempre 
que lhe forem exigidos. 

Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso 
ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cedula de 
crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da 
duplicata rural responderá ainda pela multa de 10ro (dez por 
cento) sôbre o principal e acessórios em débito, devida a partir 
do primeiro despacho da autoridade competente na petição de 
cobrança ou de habilitação de crédito. 

Art. 72. As cédulas de crédito rural, a nota promissória 
rural e a duplicata rural poderão ser redescontadas no Banco 
Central da República do Brasil, nas condições estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 73. É também da competência do Conselho Mone
tário Nacional a fixação das taxas de desconto da nota pro
missória rural e da duplicata rural, que poderão ser elevadas 
de 1 % ao ano em caso de mora. 

Art. 74. Dentro do prazo da nota promissória rural e 
da duplicata rural, poderão ser feitos pagamentos parciais. 

Parágrafo único. Ocorrida a hipótese, o credor declarará, 
no verso do título, sôbre sua assinatura, a importância rece
bida e a data do recebimento, tornando~se exigível apenas o 
saldo. 

Art. 75. Na hipótese de nomeação por qualquer circuns
tância, de depositário para os bens apenhados, instituído judi
cial ou convencionalmente, entrará êle também na posse ime
diata das máquinas e de tôdas as instalações e pertences acaso 
necessários à transformação dos referidos bens nos prod utos 
a que se tiver obrigado o emitente na respectiva cédula. 
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Art. 76. Serão segurados, até final resgate da cédula, os 
bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legis
lação de seguros obrigatórios. 

Art. 77. As cédulas de crédito rural, a nota promissória 
rural e a duplicata rural obedecerão ao modelos anexos de 
números 1 a 6. 

Parágrafo único. Sem caráter de requisito essencial, as 
cédulas de crédito rural poderão conter disposições que resul
tem das peculiaridades do financiamento rural. 

Art. 78. A exigência constante do artigo 22 da Lei n.O 
4.947, de 6 de abril de 1966, não se aplica às operações de 
crédito rural proposta por produtores rurais e suas cooperati
vas, de conformidade com o disposto no artigo 37 da Lei n.o 
4.829, de 5 de novembro de 1965. 

Parágrafo único. A comunicação do Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, de ajuizamento da cobrança de dívida 
fiscal ou de multa impedirá a concessão de crédito rural ao 
devedor, a partir da data do recebimento da comunicação, pela 
instituição financiadora, salvo se fôr depositado em juizo o 
valor do débito em litígio. 

CAPíTULO IX 

Disposições Transitórias 

Art. 79. Êste Decreto-lei entrará em vigor noventa (90) 
dias depois de publicado, regovando-se a Lei número 3.253, de 
27 de agôsto de 1957, e as disposições em contrário. 

Art. 80. As fôlhas em branco dos liVl'OS de registro das 
"Cédulas de Crédito Rural" sob o império da Lei n.o 3.253, 
de 27 de agôsto de 1957, serão inutilizadas, na data da vigência 
do presente Decreto-lei, pelo Chefe da Repart=ção arrecada
dora federal a que pertencem, e devidamente r,uardados os 
livros. 

Brasília, 14 de fevereiro de 1967; 146.° da Independência 
e 79.° da República. 
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CÉDULA RURAL PIGNORATíCIA 

N.O Vencimento em ..... de ........... de 19 . . . 
Cr$ ................... . 

A ....................... de .................... . 
de 19 .... pagar ...... por esta cédula rural pignoratícia .. . 
............. ............. a ........................ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ou à sua ordem, a quantia de .... . 

em moeda corrente, valor do crédito deferido para financia-
mento de ............................................. . 

e que será utilizado no seguinte modo: .................. . 

Os juros são devidos à taxa de ..................... ao ano 

sendo de ........................ a comissão de fiscalização 

O pagamento será efetuado na praça de ................. . 

Os bens vinculados são s seguintes: ..................... . 
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CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA 

N.O Vencimento em ..... de ........... de 19 . . . 
Cr$ ................. . . . 

A ...... . ............ . .. de ............... . ..... . 
de 19 .... pagar ...... por esta cédula rural hipotecária .. . 
.... .. ........... ........... . a ...................... . 
. . . . . . '.' .. .. ............ ou à sua ordem a quantia de ... . 

em moeda corrente, valor do crédito deferido para financia-
mento de ...... .. .. .... ... . ............... . ........ . . . . 

e que será utilizado do seguinte modo: ........... . . . . . . .. . 

. . . . . . ". ' ................. . . ... .... . . ... . . . ............ . 
Os juros são devidos à taxa de ....... . . . .......... ao ano 

sendo de .......... . .. . ........ a comissão de fiscalização 

O pagamento será efetuado na praça de ............. . ... . 

Os bens vinculados são os seguintes: .. ............. . .... . 
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CÉDULA RURAL PIGNORATíCIA E HIPOTECÁRIA 

N.O Vencimento em ..... de ........... de 19 .. . 
Cr~ ........ . ..... .. ... . 

A ............. . ... .. ... de ................ . . . .. . 
de 19 .... pagar ...... por esta cédula rural pignoratícia 
rural e hipotecária ...... .. .... a .. .. . . ............ . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ou à sua ordem, a quantia de ... . . 

em moeda corrente, valor do crédito deferido para financia-
mento de ............... . ............................. . 

e que será utilizado do seguinte modo: .. . ....... . ....... . 

'.' .' ••••••••••• • • • • • •••••• • ••••• , ••••• '" •••• o • ••••••• 

•••• • • • •• • • • o • •• , " • • • ••• •••••••••• , ••• " ••••• o • • • • • • • • 

•• ' •• , ••• o •••• • o' •• ••• • •• ••• • •••••••••••••••••••••••••• 

• •••••• o ••• ••• •••• ••••••••• o ••••••••••••••••••• •• • •• , •• 

· .' . . . ... ................ .. ....................... . . .. . . 
• • • • • • • •••• • ••••• •••• • O" • • •• o. o ••••••••••••••• •• ••• ••• 

Os juros são devidos à taxa de ... . ........... .... . ao ano 
• • • •••••• o.' ••••• o' ••••••• •• •• • o •••• , • •••• • ••• •• ••••• • • 

••• •• • • •• • • • O" •••••••••• •• •••• o •• • • • ••••• •• • , ••••••••• 

• •••• •••• o ••••••••••••••• o ••••• •• • •• • • ••••••••• , ••••••• 

· ..... . ................... . .... . . ... .................. . 
.. , ... . ................. . . .. . . ' . . . . ...... , ............ . 
... ... . . .... . ... . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . .......... .... .... . 
sendo de ... ........ .. . .. ........ a comissão de fiscalização 
......... . . . .... .. . . . . ............... . . ... ............. 
.. ' ..... .. . . ... ... . . ................... .... . " ........ . 
O pagamento será efetuado na praça de . . ... . ............ . 
....... .. . . . . .. . . . ..... .. .. . ... .. .... ...... ... . ' . ..... . 
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Os bens vinculados são os seguintes: .................... . 
........................................................... ........................ .. 

NOTA DE CRÉDITO RURAL 

N.O Vencimento em ..... de ........... de 19 .. . 
Cr$ ................... . 

A ...................... de ...................... . 
de 19 .... pagar ...... por esta Nota de Crédito Rural ... . 
............................. a ...................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou à sua ordem, a quantia de .... . 

em moeda corrente, valor do crédito deferido para financia-
mento de ............................................. . 

e que será utilizado do seguinte modo: .................. . 

.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. .. . . .. 

Os juros são devidos à taxa de .................... ao ano 

. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. .. . .. . . ~ . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. 
sendo de ...................... a comissão de fiscalização 
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o pagamento será efetuado na praça de ................. . 
............. ......................................... . 
••••••••••••• •••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NOTA PROMISSÓRIA RURAL 

N.O Vencimento em .... de ...... de .. . 
CrS ........................... . 

A ............. de ............................. . 
de 19 .... por esta Nota Promissória Rural, pagar ........ a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ou à sua ordem na praça 
de .................... a quantia de ................. . 
valor da compra que lhe fiz ........................... . 
.. . . . .... . . .. ...... .. .. . entrega que me (nos) foi feita .. . 
dos seguintes bens de sua propriedade: .................. . 

DUPLICATA RURAL 

Vencimento em .... de ......... de ... . 
Cr$ ................................. . 

Sr. . ................................... , estabelecido em 
.......................... deve a .................... , 
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estabelecido em . ... ..................... . . . a. importância 
de . . . . .......... ... . . ........................ valor de 
compra dos seguintes bens. . ............. .. ...... . . ... . . 

(Local e data) 

(Assinatura do vendedor) 

Reconheço-(emos) a exatidão desta duplicata rural, na impor-
tância acima, que pagarei (emos) a ..................... . 
ou à sua ordem na praça de ...................... .. .... . 

38 ~ 

..... . . .. .. . . . .. . ....... .. ... ... . .. .. . 
. (Local e data) 

............... . ................. .. .... 
(Assinatura do comprador) 

D. O. de 16/2/67 
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DECRETO-LEI N.O 271- DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sôbre loteamento u.rbano, r:esponsabilidade do loteador, 
concessão de uso e espaço aéreo e dá outras providên,cias. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 9.°, § 2.°, do Ato Institucional n.o 4, de 7 de 
dezembro de 1966, decreta: 

Art. 1.0 O loteamento urbano rege-se por êste decreto-lei. 
§ 1.0 Considera-se loteamento urbano a subdivisão de 

área em lotes destinados à edificação de qualquer natureza 
que não se enquadre no disposto no § 2.° dêste artigo. 

§ 2.° Considera-se desmembramento a subdivisão de área 
urbana em lotes para edificação na qual seja aproveitado o 
sistema viário oficial da cidade ou vila sem que se abram 
novas vias ou logradouros públicos e sem que se prolonguem 
ou se modifiquem os existentes. 

§ 3.° Considera-se zona urbana, para os fins dêste decre
to-lei, a da edificação contínua das povoações, as partes adja
centes e as áreas que, a critério dos Municípios possivelmente 
venham a ser ocupadas por edificações contínuas dentro dos 
seguintes 10 (dez) anos. 

Art. 2.° Obedecidas as normas gerais de diretrizes, apre
sentação de projeto, especificações técnicas e dimensionais e 
aprovação a serem baixadas pelo Banco Nacional de Habita
ção dentro do prazo de 90 '(noventa) dias, os Municípios pode
rão, quanto aos loteamentos: 

I - obrigar a sua subordinação às necessidades locais, 
inclusive quanto a destinação e utilização das áreas, de modo 
a permitir o desenvolvimento local adequado; 

II - recusar a sua aprovação ainda que seja apenas para 
evitar excessivo número de lotes com o conseqüente aumento 
de investimento subutilizado em obras de infra-estrutura e 
custeio de serviços. 

Art. 3.° Aplica-se aos loteamentos a Lei n.o 4.591, de 
16 de dezembro de 1954, equiparando-se o loteador ao incor
porador, os compradores de lote aos condôminos e as obras de 
infra-estrutura à construção da edificação. ' 

§ 1.0 O Poder Executivo, dentro de 160 dias, regulamen
tará êste decreto-lei, especialmente quanto à aplicação da Lei 
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n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, aos loteamentos, fazendo 
inclusive as necessárias adaptações. 

§ 2.° O loteamento poderá ser dividido em etapas dis
criminadas, a critério do loteador, cada uma das quais consti
tuirá um condominio que poderá ser dissolvido quando da acei
tação do loteamento pela Prefeitura. 

Art. 4.° Desde a data da inscrição do loteamento passam 
a integrar o domínio público d.e Município as vias e praças e 
as áreas destinadas a edificios públicos e outros equipamentos 
urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. 

Parágrafo único. O proprietário ou loteador poderá l'e
querer ao Juiz competente a reintegração em seu dominio das 
partes mencionados no corpo dêste artigo quando não se efe
tuarem vendas de lotes. 

Art. 5.° Nas desapropriações, não se indenizarão as ben
feitorias ou construções realizadas em lotes ou loteamentos 
irregulares, nem se considerarão como terrenos loteados ou 
loteáveis, para fins de indenização, as glebas não inscritas 
ou irregularmente inscritas como loteamentos urbanos ou para 
fins urbanos. 

Art. 6.° O loteador, ainda que já tenha vendido todos 
os lotes, ou os vizinhos são partes legítimas para promover 
ação destinada a impedir construção em desacôrdo com as 
restrições urbanísticas do loteamento ou contrárias a quaisquer 
outras normas de edificação ou de urbanização referentes aos 
lotes. 

Art.7.0 É instituída a concessão de uso de terrenos públi
cos ou particulares, remunerada ou gratuita, por tempo certo 
ou indeterminado, como direito real resolúvel, para fins espe
cíficos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da 
terra, ou outra utilização de interêsse social: 

§ 1.0 A concessão de uso poderá ser contratada por ins
trumento público ou particular, ou por simples têrmo adminis
trativo, e será iru;crita e cancelada em livro especial. 

§ 2.° Desde a inscrição da concessão de uso, o concessio
nário fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos 
no contrato e responderá por todos os encargos civis, admi
nistrativos e tributários que venham a incidir sôbre o imóvel 
e suas rendas. 

§ 3.° Resolve-se a concessão antes de seu têrmo, desde 
que o concessionário dê ao imóvel destinação diversa da esta-
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belecida no contrato ou têrmo, ou descumpra cláusula resolu
tória do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias de qual
quer natureza. 

§ 4.° A concessão de uso, salvo disposição contratual em 
contrário, transfere-se por ato inter vivos, ou por sucessão 
legítima ou testamentária, como os demais direitos reais sôbre 
coisas alheias, registrando-se a transferência. 

Art. 8.° É permitida a concessão de uso do espaço aéreo 
sôbre a superfície de terrenos públicos ou particulares, tomada 
em projeção vertical, nos têrmos e· para os fins do artigo 
anterior e na forma que fôr regulamentada. 

Art. 9.° ~ste decreto-lei não se aplica aos loteamentos 
que na data da publicação deste decreto-lei já estiverem proto
colados ou aprovados nas prefeituras municipais para os quais 
continua prevalecendo a legislação em vigor até essa data. 

Parágrafo único. As alterações de loteamentos enqua
drados no "caput" dêste artigo estão, porém, sujeitas ao dis
posto neste decreto-lei. 

Art. 10. ~ste decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, mantidos o Decreto-lei n.o 58, de 10 de dezem
bro de 1937 e o Decreto número 3.079, de 15 de setembro 
de 1938, no que couber e não fôr revogado por dispositivo 
expresso dêste decreto-lei, da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964 e dos atos normativos mencionados no art. 2.° dêste 
decreto-lei. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146.° da Independência 
e 79.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

João Gonçalves de Souza 
D. União de 28/2/67 

LEI N.o 3.764 DE 25 DE ABRIL DE 1960 

Estabelece rito< sumaríssimo para retificações no Registro Civil. 

O Presidente da Republica. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu san

ciono a seguinte lei: 
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Art. 1.0 - A retificação do Registro de pes:8ôa natural 
poderá ser processada no próprio cartório onde se encontra o 
assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, ou 
procurador, independentemente do pagamento de sêlos e taxa. 

Art. 2.° - Recebida a petição, protocalada e autuada, o 
oficial do registro a submeterá com documentos ao orgão do 
Ministério Público e fará os outros conclusos ao Juiz togado 
da circunscrição que despachará em quarenta e oito horas. 

§ 1.° - Quando a prova depender de dados existentes no 
próprio c'artório, poderá o oficial certificá-lo nos autos. 

§ 2.° - A identidade do requerente e a veracidade de 
suas declarações poderão ser atestadas pelo próprio oficial ou 
por duas testemunhas idôneas. 

Art. 3.° - Deferido o pedido, o oficial averbará a retifi
\:ação à margem do registro, mencionado o numero do protocolo 
a data da decisão e seu transito em julgado. 

Art. 4.° - Entendendo o Juiz que o pedido exije maiores 
indagações, ou sendo impugnado pelo orgão do Ministério 
Público mandará distribuir os autos a um dos cartórios judi
ciais da circunscrição procedendo-se a retificação na forma 
da lei processual, assistida por advogado. 

Art. 5.° - Os autos praticados no cartório do registro 
vencerão emolumentos, conforme o regimento de custas, dis
pensando delas o requerente reconhecidamente pobre. 

Parágrafo único - Quando o êrro do registro fôr atri
buível ao oficio, não lhes serão devidos emolumentos pela reti
ficação. 

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

Brasília, 25 de abril de 1960, 139.° da Independência e 
72.0 da República. 
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Juscelino Kubitshek 
Armando Ribeiro Falcão. 

D. União de 28/4/1960 
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LEI N.o 5.199 - DE 12 DE JANEIRO DE 1967 

Altera a redação do art. 6.°, parágrafo único, da, Lei n.O 1.628, 
de 20 de junho de 1952, que dispõe sôbre "Obrigações do 
Reaparelhamento Econômico". 

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

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0. O parágrafo único do art. 6.° da Lei n.O 1.628, 

de 20 de junho de 1952 passa a ter a seguinte redação: 

"Parágrafo único. A entrega das obrigações 
respectivas só poderá ser feita ao próprio contri
buinte, aos seus sucessores cau,sa mo1'tis, inclusive o 
inventariante de seu espólio, ao sindico de sua massa 
falida, ou a procurador constituido por instrumento 
público". 

Art. 2.°. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

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

Brasilia, 12 de janeiro de 1967; 146.° da Independência 
e 79.° da República. 
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Leis e Decretos Estaduais 

LEI N.O 109, DE 17 DE JULHO DE 1948 .. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu Francisco Alvares Florence, na qualidade de seu Presi
dente promulgo nos têrmos do artigo 29, parágrafo único da 
Constituição Estadual a seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - Nas comarcas de primeira, segunda e ter
ceira entrância, o Distribuidor exercerá as funções de avalia
dor judicial nos processos de inventários, arrolamentos, pedidos 
de alvarás para venda ou sub-rogação de bens, precatórias, 
avaliatórias e arrecadações de bens de ausentes e de heranças 
jacentes. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas a disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 17 
de julho de 1948. 

Francisco Alvares Florence 
Presidente. 

Publicado na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 17 de julho de 1948. 
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Oswaldo Pereira da Fonseca 
Diretor Geral. 
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LEI N. 9.578, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1966 

Dispõe sôbTe a cobmnça d.a cont1ibuição de melhoTia. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - A contribuição de melhoria prevista no 
artigo 19 da Emenda Constitucional n. 18, de 1.0 de dezembro 
de 1965, será cobrada para fazer face ao custo de obras públi
cas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite 
total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo 
de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

Artigo 2.° - A contribuição de melhoria recairá sôbre 
imóveis de propriedade privada situados na área direta ou indi
retamente beneficiada pela obra, exclui dos os templos de qual
quer culto e os imóveis que constituam patrimônio de parti
dos políticos, ou de instituição de educação ou de assistência 
social. 

Artigo 3.° - A contribuição de melhoria será lançada 
pelas entidades públicas estaduais que executarem direta ou 
indiretamente a obra, pelas bases e formas estabelecidas em 
regulamento, com a publicação prévia dos seguintes elementos: 

I - memorial descritivo do projeto; 
11 - orçamento do custo da obra; 

III - determinação da parcela do custo da obra a ser 
financiada pela contribuição; 

IV - delimitação da zona beneficiada; e 
V - determinação do fator de absorção do benefício da 

valorização para tôda a zona ou para cada uma das áreas dife
l"enciadas, nela contidas. 

Parágrafo único ~ No custo da obra ou melhoramento, 
serão computadas tôdas as despesas de estudos e administra
ção, fiscalização, riscos, desapropriações e financiamentos, 
inclusive comissões, diferenças de tipos de empréstimos ou prê
mios de reembôlso e outras de praxe. 

Artigo 4.° - As impugnações a quaisquer dos elementos 
referidos no artigo anterior deverão ser apresentadas à auto-
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ridade indicada em regulamento, por qualquer interessado ou 
entidade que o represente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da publicação efetuada no Diário Oficial do Estado. 

Artigo 5.° - Dos atos que rejeitarem as impugnações 
aludidas no artigo anterior, caberá, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação no Diário Oficial do Estado, 
recurso ao orgão competente definido em regulamento. 

Artigo 6.° - A contribuição relativa a cada imóvel será 
determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, a que 
se refere o item In do artigo 3.°, pelos imóveis situados na 
zona beneficiada, em função dos respectivos fatôres individuais 
de valorização. 

Artigo 7.° - Por ocasião do respectivo lançamento, cada 
contribuinte deverá ser notificado do montante da contribui
ção, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos 
que integraram o respectivo cálculo conforme fôr disposto em 
reguJam~mto. 

§ 1.0 - O contribuinte poderá apresentar reclamação, sem 
efeito suspensivo, contra o lançamento da contribuição de 
melhoria, no prazo de 30 (trinta) dias, nos têrmos do regula
mento previsto neste artigo. 

§ 2.° - Não será feito lançamento de contribuição de 
melhoria de importância inferior a um quarto do maior salário 
mínimo vigorante no Estado. 

Artigo 8.° - Responde pelo pagamento da contribuição 
de melhoria o proprietário do imóvel ao tempo do respectivo 
lançamento, com igual responsabilidade dos adquirentes ou 
suce'Ssores a qualquer título. 

§ 1.0 - No caso de enfiteuse, responde pela contribuição 
de melhoria o enfiteuta. 

§ 2.° - O pagamento da contribuição de melhoria não 
confere a quem o fizer a presunção de proprietário ou possui
dor do imóvel respectivo. 

Artigo 9.° - Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro 
de 1967. 

Artigo 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos B~deirantes, 30 de dezembro de 1966. 

... 
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LAUDO NATEL 
Antonio Delfim Netto 
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Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1966. 

Vicente Checchia - Diretor Geral, Substituto 
D. O de 31/12/66. 

LEI N.o 9.589, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1966 

Dispõe sôb're a c1'iação da Taxa de Fiscalização e Serviços 
Dive1'sos e dá outms p?·ovidências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Artigo 1.0 - Fica criada a Taxa de Fiscalização e Ser
viços Diversos, que será devida e arrecadada nos têrmos desta 
lei e de acôrdo com as Tabelas anexas, em razão dos serviços 
públicos e das atividades relacionadas com o poder de polícia 
nas mesmas especificados. 

§ 1.0 - O tributo é devido por quem solicitar a prestação 
do serviço ou a prática do ato formal pressuposto da atividade 
do poder de polícia, ou fôr o beneficiário direto do serviço ou 
da atividade. 

§ 2.° - O servidor público, inclusive o serventuário de 
ofício, que prestar o serviço, realizar a atividade, ou forma
lizar o ato pressuposto do fato gerador do tributo, sem o paga
mento do respectivo valor, responderá solidàriamente com o 
sujeito passivo tributário, pela taxa não recolhida, bem assim, 
pela multa cabível. 

§ 3.° - O recolhimento da taxa far-se-á antes da presta
ção do serviço ou da ocorrência do respectivo fato gerador, 
mediante guia de modêlo oficial, sob exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, na forma e nos prazos estabelecidos em regu
lamento. 

§ 4.° - No caso de ser facultado o recolhimento par
celado da taxa com referência aos alvarás que forem especi
ficados, o recolhimento espontâneo de qualquer parcela fora 
dos prazos fixados ficará sujeito à multa de 20ro (vinte por 
cento) de seu valor e. constatado pelo órgão competente o não 
recolhimento de qualquer parcela até 30 (trinta) dias após o 
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vencimento do prazo, 'Considerar-se-ão vencidas também as de
mais, aplicando-se ao total da dívida a multa referida e pro
movendo-se a sua remessa para cobrança executiva. 

Artigo 2.° - O tributo recolhido não será restituível, salvo 
se as autoridades se negarem a praticar o ato solicitado ou a 
prestar o serviço relacionado com o pagamento. 

Artigo 3.° - A regularização da situação do contribuinte 
ou da parte interessada, perante as l·epartições públicas, antes 
de qualquer procedimento do Fisco, só será possível mediante 
o recolhimento em dôbro das taxas devidas,. 

Parágrafo único - Se a importância devida fôr superior 
à recolhida, a diferença será paga em dôbro. 

Artigo 4.° - Sempre que seja exercida atividade sujeita 
à prévia expedição de alvará ou vistoria, sem a sua obtenção, 
as autoridades competentes para a sua expedição, seja por 
conhecimento direto, ou seja mediante representação da fisca
lização, poderão determinar o fechamento do estabelecimento 
ou a c'essação da atividade. 

Parágrafo único - A medida só será suspensa após o 
fornecimento do respectivo alvará ou prova de vistoria, o que 
se dará mediante o pagamento da respectiva taxa, acrescida da 
multa punitiva correspondente a 2 (duas) vêzes o valor do 
tributo devido. 

Artigo 5.° - Todos os que adulterarem ou falsificarem 
estampilhas ou guias de recolhimento ou contribuirem para 
a sua adulteração ou falsificação, ou ainda, fizerem nesses do
cumentos declarações falsas, ficarão sujeitos à multa de 10 
(dez) vêzes o valor da taxa devida, multa que não será infe
rior a Cr$ 50.000 (cinquenta mil cruzeiros). 

Parágrafo único - Incorrerão na mesma penalidade, os 
que conservarem, por mais de 8 (oito) dias, guias de recolhi
mento falsas ou adulteradas ou com declarações falsas, tendo, 
em qualquer caso, conhecimento dessa circunstância. 

Artigo 6.° - Sem prejuízo da fiscalização exercida pelos 
funcionários do Quadro da Secretaria da Fazenda, incumbe, 
também, a fiscalização da Taxa de Fiscalização e Serviços 
Diversos, na parte que lhes fôr atinente, às autoridades judi
ciárias, ao serventuário da justiça e aos servidores públicos 
estaduais em geral. 

Artigo 7.° - São obrigados a exibir os documentos e livros 
relacionados com êste tributo, a prestar as informações soli-
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citadas pelo Fisco e a não embaraçar a ação dos funcionários 
fiscais: 

I - os contribuintes e todos os que tomarem parte nos 
atos sujeitos ao tributo; 

11 - os serventuários de justiça; 
111 - os servidores públicos estaduais em geral. 
Parágrafo único - Em caso de recusa ou embaraço à ação 

fiscal por parte de serventuários de justiça, o funcionário 
fiscal solicitará ao juiz corregedor competente as providências 
necessárias ao desempenho de suas funções. 

Artigo 8.° - O Poder Executivo poderá alterar, no inte
rêsse do contribuinte ou do próprio Fisco, a forma de paga
mento da taxa a que se refere o artigo 1.° e disciplinar os 
respectivos processos de arrecadação e fiscalização dêsse tri
buto. 

Artigo 9.° - São isentos da Taxa de Fiscalização e Ser
viços Diversos: 

I - as certidões fornecidas pelos serventuários da justiça, 
que comprovem o direito a. recolhimento de custas a serem 
adiantadas pela Fazenda, ou que em seus cofres estejam depo
sitadas; 

11 - os atos relativos à situação dos servidores públicos 
em geral; 

In - os atos de interêsse de hanseanianos, seus filhos e 
dependentes, bem como de suas Caixas de Beneficência; 

IV - os certificados de propriedade de veiculos motori
zados, quando êstes pertencerem a consulados ou representan
tes consulares devidamente credenciados, cujos países conce
dem reciprocidade de tratamento aos representantes brasi
leiros; . 

V - os atos referentes a cooperativas devidamente regis
tradas no Departamento de Assistência ao Cooperativismo; 

VI - os atos destinados a fins militares, desde que nêles 
venha declarado ser essa, exclusivamente, sua finalidade; 

VII - os atos relativos ao alistamento é aO processo elei
toral, desde que nêles venha declarado ser êsse, exclusivamente, 
o seu fim; 

VIII - os atos relativos à vida escolar, com referência aos 
estabelecimentos de ensino oficiais ou oficializados, desde que 
nêles venha declarado sêr êSSê, exclusivamente, O seu fim; 
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IX - os alvarás para porte de arma solicitados por auto
ridades e servidores públicos em razão do exercício de suas 
funções; 

X - os alvarás para funcionamento de cinemas e reali
zação de bailes, desde que sem fito de lucro e sem cobrança 
de entradas; 

XI - os alvarás para funcionamento de cinemas instala
dos em clubes, associações entidades religiosas e outras, esta
belecimentos agrícolas, comerciais e industriais, desde que os 
espetáculos sejam destinados exclusivamente à recreação de 
seus associados ou assalariados; 

XII - os atos relativos aos presos pobres; 
XIII - os atos relativos às sociedades de economia mista 

das quais o Estado seja acionista majoritário. 

Artigo 10 - as taxas dos serviços de justiça, inclusive 
custas e emolumentos, continuarão a ser arrecadados na forma 
da legislação em vigor. 

§ 1.0 - Nos casos em que o regulamento estabeleça que 
o recolhimento se faça em estampilhas, serão utilizadas estam
pilhas especiais, sem prejuízo da adoção, pelo Poder Executivo, 
quando haja possibilidade e conveniência, de recolhimento 
mediante guia de modêlo oficial ou outra forma de arreca
dação. 

§ 2.° - Enquanto não impressas as estampilhas especiais 
a que se refere o parágrafo anterior ou dentro do prazo que 
fôr fixado pelo Poder Executivo, poderão ser utilizadas no 
pagamento das taxas de que trata êste artigo, as estampilhas 
do atual impôsto de sêlo, reimpressas, se necessário. 

§ 3.° - Às estampilhas especiais de que trata o § 1.0 
aplicam-se as disposições legais e regulamentares referentes 
às estampilhas do impôsto de sêlo, notadamente os artigos 5.°, 
11, 30, 31 e 33 a 36, da Lei n. 3.672, de 29 de dezembro de 1956. 

Artigo 11 - Poderá o Poder Executivo autorizar a utili
zação das estampilhas do imposto de sêlo, até que se esgote o 
saldo existente ou dentro do prazo que fixar, no recolhimento 
da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, com referência 
às incidências previstas na Tabela "A". 

Artigo 12 - O disposto no § 3.° do artigo 10, aplica-se 
também às estampilhas do atual imposto do sêlo utilizadas 
no recolhimento da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 
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e das taxas dos serviços de justiça, bem como a outras taxas 
recolhidas por meio de estampilhas. 

Artigo 13 - Expirado o prazo que fôr fixado pelo Poder 
Executivo para a utilização das estampilhas do imposto de 
sêlo, na forma dos artigos 10 e 11, os que ainda possuirem 
as estampilhas referidas poderão recolhê-las, dentro do prazo 
de 15 (quinze) dias, à repartição arrecadadadora local, me
diante guia, para exame de sua legitimidade e posterior res
tituição de seu valor, mediante anulação da receita. 

Artigo 14 - Enquanto não estabelecida a tabela de taxas 
e emolumentos, inclusive forma de arrecadação, devidas pelo 
registro do comércio e afins, a que se refere o artigo 11, 
item II, letra "b", da Lei Federal n. 4726, de 13 de julho de 
1965, serão cobrados àquele título os tributos previstos no 
item "I" e outros aplicáveis da Tabela "A" anexa à Lei 
n. 6.626, de 30 de dezembro de 1961, sendo os seus valores 
os correspondentes às bases previstas nas leis referidas, acres
cidos da majoração legal. 

Parágrafo único - A arrecadação das taxas e emolu
mentos a que se refere êste artigo será processada na mesma 
forma prevista no artigo 11 para a taxa ali mencionada, no 
caso de utilização de estampilhas, ou conforme estabelecer o 
Poder Executivo. 

Artigo 15 - As taxas não referidas expressamente nesta 
lei continuarão a ser arrecadadas, observada a legislação em 
vigor, com a modificação constante dos parágrafos seguintes: 

§ 1.0 - Fica fixada em Cr$ 1.000 (um mil cruzeiros) o 
valor mínimo das taxas a que se refere o artigo 11 e tabela 
anexa, da Lei n. 6.626, de 30 de dezembro de 1961. 

§ 2.° - A Taxa de Fiscalização de Armazéns Gerais, cuja 
arrecadação atualmente processada na forma prevista no arti
go 2.°, da Lei n. 3.688, de 31 de dezembro de 1956, deixará 
de vigorar na data da vigência da. tabela a que se refere o 
artigo 11, item II, letra "b", da Lei Federal n. 4726, de 13 
de julho de 1965. 

Artigo 16 - Salvo em casos excepcionais ou naqueles em 
que a lei imponha, explicitamente, esta condição, não será 
exigido o reconhecimento de firmas em petições dirigidas aos 
órgãos da administração pública direta ou indireta, podendo, 
todavia, a repartição requerida, quando tiver dúvida sôbre a 
autenticidade da assinatura do requerente ou quando a pro-
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vidência servir ao resguardo do sigilo, exigir antes da decisão 
final a apresentação de prova de identidade do requerente. 

Artigo 17 - Poderá o Poder Executivo aplicar às taxas 
em geral, o disposto no artigo 31, da Lei n. 3330, de 30 de 
dezembro de 1955, ou os índices de correção monetária fixados 
pelo Conselho Nacional de Economia, quanto aos valôres limi
tes e multas, expressos em cruzeiros. 

Parágrafo único - Para os efeitos dêste artigo será 
considerada a data da mais recente fixação dos valôres, limi
tes e multas das taxas respectivas, podendo, nos resultados 
de cálculo, ser desprezadas as frações inferiores a Cr$ 1.000 
. (um mil cruzeiros) . 

Artigo 18 - Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
de 1967. 

Artigo 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 30 de dezembro de 1966. 

LAUDO NATEL 
Antonio Delfim Netto 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1966. 

Vicente Checchia, Diretor Geral, Substituto 

TAXA. DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 

TABELA "A" 
Cr$ 

1 - Auto de Exame Pericial: 

52 -

a requerimento das partes e referente a 
impressões digitais .................. . 

Nota: Expedido pela Secretaria da Segu
rança Pública - Serviço de Identi
ficação. 

2.000 
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2 - Atestadus: 
I - de antecedentes criminais: 

a - para pessoa já identificada 
b - para pessoa não identificada. 

Nota: Expedido pela Secretaria da Segu
rança Pública - Serviço de Iden
tificação. 

II - de antecedentes políticos ........ . 

Nota: Expedido pela Secretaria da Segu
rança Pública - Departamento de 
Ordem Política e Social. 

3 - Carteira de Identidade: 

modêlos 19 e 19-A .. . .. . ... . ..... . .. . . 

Nota: Expedido pela Secretaria da Segu
rança Pública - Serviço de Identi
ficação. 

4 - Carteira Passaporte: 

I - Individual: 

a - 1.a via ....... '" .. " .... . 
b - por prorrogação .......... . 

II - com acompanhante: 

a - 1.a via ... . ............... . 
b - por prorrogação .. . ....... . 

Nota: Expedida pela Secretaria da Segu
rança Pública - Serviço de Identi
ficação. 

5 - Cédula de Identidade: 

a - 2.a via e demais subsequentes . . .. 

Nota: Expedida pela Secretaria da Segu
rança Pública - Serviço de Identi
ficação. 
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6 - Censura Prévia: 

a - de filmes nacionais ou estrangeiros 
por metro linear . .... . ......... . 

b - de peça teatral ................ . 
c - de "Sketches", diálogos, monólogos 

e semelhantes ........ .. .. . .... . 

Nota: Efetuada pela Secretaria da Segu
rança Pública. 

7 - Certidão: 
I - de sesmaria e registro paroquial, 

fornecida pelo Departamento de 
Arquivo do Estado ........... . 

II - negativa, de tributos estaduais: 

a - requerida por um só interes
sado, referindo-se a um só 
tributo ................. . 

b - requerida por um só interes
sado, referindo-se a mais de 
um tributo, cobrar-se-á, além 
da taxa da letra .. a ", por 
tributo que acrescer .. . ... . 

c - requerida por vários interes
sados e referindo-se o pedido 
a um só tributo, por inte-
ressado ...... . .... . . . ... . 

Nota: A certidão requerida por vários 
interessados e referindo-se o pedido 
a mais de um tributo, aplicar-se-á a 
taxa que resultar da combinação 
das letras "b" e "c". 

d - além das taxas que couberem 
de acôrdo com as letras ante
riores, se o pedido se referir a 
mais de cinco imóveis, serão 
também devidos, por imóvel 
excedente .............. . . 

5.000 

3.000 

5.000 

2.000 

1.000 

2.000 

1.000 
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e - requerida no interêsse de con
dôminos e com relação a. imó
veis possuídos em comum, ou 
requerida por várias pessoas e 
versando sôbre o mesmo 
objeto .................. . 

Nota: Quando a certidão fôr positiva, 
poderá o interessado, saldando o 
débito dentro de 30 (trinta) dias 
de sua data obter certidão negativa, 
independentemente de nôvo paga
mento da taxa e no mesmo processo. 

IH - negativa, de multas de veículos mo-
torizados .................... . 

IV - de antecedentes políticos ........ . 

Nota: Expedida pela Secretaria da Segu
rança Pública - Departamento de 
Ordem Política e Social. 

V - não especificada, expedida por re
partições públicas estaduais, autar
quias, estabelecimentos, emprêsas 
e corporações militares do Estado: 
pela primeira fôlha ............. . 
pela página que acrescer ....... . 

8 - Certificado: 
I - de propriedade de veículos motori-

zados ........................ . 
H - de propriedade de motocicletas e 

similares ..................... . 
IH de censura de letras, para efeito de 

gravação ..................... . 
mais Cr$ 200 por letra. 

Nota: Expedido pela Secretaria da Segu
rança Pública - Departamento de 
Ordem Política e Social. 

9 Concurso 
inscrição em concurso para ingresso no 
serviço público estadual e autarquias ... 
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10 - Ficha de Inscrição de Contribuinte: 

1.a via ............................. . 
2.a via ............................. . 

NOTA: Fôlha corrida expedida pela Se
cretaria da Fazenda. 

11 - Fôlha corrida ................... . ... . 

NOTA: Expedida pela Secretaria da Se
gurança Pública - Serviço de Indentifi
cação. 

12 - Fotocópia ou semelhantes: 

I - por fôlha, até 22 x 33 cm ....... . 
II - por área igualou fração que ex-

ceder ....................... . 

13 - Identificação domiciliar .............. . 

NOTA: Procedida pela Secretaria da Se
gurança - Serviço de Identificação 

14 - Retificação 

NOTA: Promovida pela Secretaria de Se
gurança Pública - Serviço de Identifica
ção -, no prontuário do interessado. a seu 
requerimento~ em virtude de retificação 
judicial. 

15 - Registro: 

de qualquer arma ................... . 

NOTA: Procedido pela Secretaria da Se
gurança. Pública - Departamento de Or-
dem Política e Social ............... . . 

16 - Serviço Policial 

prestado pela Guarda Civil de São Paulo. 

I - policiamento ornamental, de cará
ter particular, como o efetuado em 
casamentos, batizados, festas come
morativas e outros; 

10.000 
30.000 

2.000 

2.000 

1.000 

15.000 

2.000 

1.000 

1.000 
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II - pO'liciamentO' em residências, cO'mO' 
O' efetuadO' em casO's de mO'radO'res 
ausentes, preservaçãO' de patrimô
niO' e O'utros, quandO' istO' se der 
pO'r sO'licitaçãO' dO' interessadO'; 

III - pO'liciamentO' em estabelecimentO's 
cO'merciais, industriais, bancáriO's 
e semelhantes, pO'r sO'licitaçãO' da 
emprêsa interessada. 

Taxa devida, referente aO's itens I a III 
acima, pO'r turnO' de serviçO' e pO'r pO'licial 
empregadO', independentemente da classe 
a que pertencer O' designadO' ......... . 

17 - TítulO's 

de prO'priedades de terras devO'lutas e de 
IO'tes em núcleO's cO'lO'niais pO'r Cr$ 1.000 
O'u fraçãO' .......................... . 

18 TítulO's da Dívida Pública dO' EstadO': 

I - segunda via O'u O'utra que seguir, 
sôbre O' valO'r nO'minal, pO'r 
Cr~ 1.000 O'u fraçãO' ........... . 

cada títulO' substituídO' ............... . 

II - novas vias de títulO's inutilizadO's 
O'u extraviadO's - para 

TABELA "A" 

1 - Alvará para pO'rte de arma 

(de defesa O'u caça - válidO' pO'r um 
anO') .............................. . 

2 - Alvará anual: 

I - Armas, munições, explO'sivO's, infla
máveis, prO'dutO's químicO's, agressi
vO's O'u cO'rrO'sivO's: 

a) para fabricO', impO'rtaçãO' e expediçãO' 
para fO'ra dO' EstadO' ............. . 
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58 -

b) para comércio: 
por estabelecimento aberto ao público 
por depósito fechado ............. . 

c) para fins industriais ............. . 

II - Fogos: 

a) para fabrico .................... . 
b) para comércio: 

na Capital: 
Zona urbana ou suburbana ..... . 
Zona rural ................... . 

N o Interior: 
Zona urbana ou suburbana ..... . 
Zona rural ................... . 

In - para cinema: 

a) na Capital: 
Com lotação até 400 lugares, até 3 
sessões por dia ................. . 
Com lotação até 800 lugares, até 3 
sessões por dia ................. . 
Com lotação até 1.200 lugares, até 3 
sessões por dia ................. . 
Com lotação superior a 1.200 lugares, 
até 3 sessões por dia ............ . 

b) Em Araçatuba Araraquara, Bauru, 
Botucatu, Campinas, Guarujá, Jul1 ... 
diaí, Limeira, Marília, Piracicaba, 
Presidente Prudente, Ribeirão Prêto 
Rio Claro, Santo André, Santos, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, São Carlos, São José do Rio 
Prêto, São Vicente, Sorocaba e 
Taubaté. 
Com lotação até 400 lugares, até 3 
sessões por dia .................. . 
Com lotação até 800 lugares, até 3 
sessões por dia ........ , ........ . 

40.000 
20.000 
40.000 

60.000 

15.000 
8.000 

10.000 
5.000 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

70.000 

140.000 
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Com lotação até 1.200 lugares, até 3 
sessões por dia ................. . 
Com lotação superior a 1.200 lugares, 
3 sessões por dia ............... . 

Nota: Para os cinemas que realizam 
mais de 3 sessões diárias, a taxa é 
devida com o acréscimo de 25 % (vin
te e cinco por cento). 

c) Nas demais cidades, sem número de 
sessões prefixadas: 
Com lotação até 400 lugares ..... . 
com lotação até 800 lugares ....... . 
Com lotação até 1,200 lugares ... " .. . 
Com lotação superior a 1.200 lugares 

IV - Para cabaré, "dancing", "taxi
dance", "boite", "griH-room"" ou 
similares: 

a) Na Capital, Santos, São Vicente e 
Guarujá ....................... . 

b ) Nas demais cidades ............. . 

V - Para corridas de cavalo, de trote e 
similares com cobrança de ingres
so, ou de que se aufiram lucros 
direta ou indiretamente: 

a) de cavalos: 
Na Capital ..................... . 
Nas demais cidades ............. . 

b) de trote e similares: 
Na Capital ..................... . 
N as demais cidades ............. . 

VI De registro de hotéis, pensões, hos
pedarias, casas de comodos ou se
melhantes: 

a) até 5 quartos ................... . 
b) de 6 até 10 quartos ............. . 
c) de 11 até 25 quartos ............ . 
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d) 
e) 
f) 

de 26 até 50 quartos ........... . 
de 51 até 100 quartos ........... . 
de mais de 100 quartos 

VII Para jogos carteados permitidos 
em a.ssociação, agremiação, clube, 
ou sociedade recreativa, e outros 
que, também, tenham finalidade 
recreativa: 

a) Na Capital, Santos, São Vicente e 
Guaruj á, de: 
l.a categoria. ................... . 
2.a categoria ................... . 
3.a categoria ................... . 

b) N as demais cidades ............. . 

Notas: Os alvarás constantes dêste núme
ro serão expedidos pelos órgãos 
competentes da Secretaria da Se
gurança Pública, que baixará de
terminações definindo as catego
rias e os jogos nêles previstos: 

VIII - Para emprêsa, organização, entida
de que promova bailes públicos, 
mediante pagamento de entrada: 

a) Na Capital, Santos, São Vicente e 
Guaruj á, de: 
l.a categoria ................... . 
2.a categoria 
3.a categoria ................... . 

b) N as demais cidades ............. . 

Nota: Os alvarás constantes dêste núme
ro serão expedidos pelos órgãos 
competentes da Secretaria da Se
gurança Pública, que baixará de
terminações definindo as categorias 
nêles previstas. 

24.000 
36.000 
48.000 

900.000 
600.000 
350.000 

300.000 

300.000 
200.000 
150.000 

150.000 
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IX - Para restaurantes, bares, confeita
rias e outras emprêsas congêneres 
que promovam alro.0ços, chás ou 
jantares dançantes 

a) Na Capital ..................... . 
b) Em Santos, São Vicente e Guarujá 
c) Nas demais cidades ............. . 

X Para bar ou restaurante com ser
viços nos- veículos estacionados 
junto ao estabelecimento ("drive
in-bar) : 

a) Na Capital ..................... . 
b) Em Santos, São Vicente e Guarujá 
c) Nas demais cidades ............. . 

XI Para estabelecimentos que possuam 
pistas de boliche ("bowling") com 
cobrança por tempo ou por bola: 

a) Na Capital, por pista ........... . 
b) No Interior, por pista ........... . 

XII - Para parques de diversões, tiro ao 
alvo e semelhantes: 

a) Na Capital ..................... . 
b) N o interior ..................... . 

XII - Para bares com garçonetes (funcio
nando ou não com música); bares 
que funcionam exclusivamente à 
noite com música de qualquer 
espécie: 

a) Na Capital, Santos, São Vicente e 
Guarujá ....................... . 

b) Nas demais cidades ............. . 

:3 - VISTORIA: 

Prévia para autorização de funciona
mento de: 
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300.000 
150.000 
100.000 

500.000 
300.000 
150.000 

50.000 
25.000 

100.000 
50.000 

300.000 
100.000 
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a) cabaré, "dancing", "taxi-dance", "boi
te", "drive-in-bar", "grill-room" ou 
similares: 
Na capital, Santos, São Vicente e 
Guarujá ....................... . 
Nas demais cidades ............. . 

b) cinemas e salões de bailes: 
Na Capital ..................... . 
N as demais cidades ............. . 

c) estabelecimentos que promovam al
moços, chás ou jantares dançantes, 
salões de festas ou similares: 
Na Capital ..................... . 
Nas demais cidades ............. . 

d) parques de diversões, tiro ao alvo e 
semelhantes: 
Na Capital ..................... . 
N as demais cidades ............. . 

e) bares com garçonetes (funcionando 
ou não com música) ; bares que fun
cionam exclusivamente à noite com 
música de qualquer espécie: 
Na Capital, Santos, São Vicente e 
Guarujá ....................... . 
Nas demais cidades ............. . 

75.000 
50.000 

50.000 
30.000 

30.000 
15.000 

30.000 
15.000 

50.000 
30.000 

D. O. de 31/12/66. 

LEI N. 9.591, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1966 

Dispõe a respeito do impôsto sôbre transmissão de bens 
imóveis e direitos a êles relativos. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

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

Da Incidência 

Artigo 1.0 - O impôsto sôbre transmissão de bens imó
veis e de direitos a êles relativos incide: 

I - sôbre a transmissão, a qualquer título, da proprie
dade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por 
acessão física, como definidos na lei civil; 

II - sôbre a transmissão, a qualquer título, de direitos 
reais sôbre imóveis, exceto os direitos reais de garantia e as 
servidões; 

III - sôbre a cessão de direitos relativos à aquisição dos 
bens referidos nos incisos anteriores. . 

Artigo 2.° - Estão compreendidos na incidência do 
impôsto: 

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a 
sucessão provisória, nos têrmos da lei civil; 

II - a doação; 
III - a compra e venda; 
IV - a dação em pagamento; 
V - a permuta, inclusive nos casos em que a co-proprie

dade se, tenha estabelecido pelo mesmo título aquisitivo ou em 
bens contíguos; 

VI - a aquisição por usucapião; 
VII - os mandatos em causa própria ou com podêres 

equivalentes para a transmissão de imóveis e respectivos subs
tabelecimentos; 

VIII - a arrematação, e adjudicação e a remissão; 
IX - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicató

rio, depois de assinado o auto de arrematação ou adjudicação; 
X - o valor dos bens imóveis que, na divisão de patri

mônio comum ou na partilha, forem atribuídos a um dos 
cônjuges desquitados, ao cônjuge supérstite ou a qualquer her
deiro, acima da respectiva meação ou quinhão; 

XI - a cessão de direitos decorrentes de compromisso de 
compra e venda; 

XII - a cessão de direitos à sucessão aberta de imóveis 
situados no Estado; 
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XIII - a cessão de benfeitorias e construções em terreno 
compromissado à venda ou alheio, exceto a indenização de 
benfeitorias pelo proprietário do solo; 

XIV - todos os demais atos translativos de imóveis por 
natureza ou acessão fisica e constitutivos de direitos reais 
sôbre imóveis. 

Artigo 3.° - Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o 
impôsto não incide sôbre a transmissão dos bens ou direitos 
referidos no artigo 1.0: 

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimô
nio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; 

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de 
uma pessoa jurídica por outra ou com outra; 

In - aos mesmos alienantes, em decorrencia de sua desin
corporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram con
feridos. 

Artigo 4.° - O disposto no artigo anterior não se aplica 
quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade 
preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária 
ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 

§ 1.0 - Considera-se caracterizada a atividade prepon
derante referida neste artigo quando mais de 500/0 (cinquenta 
por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquiren
te, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos su bse
quentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas nes·te 
artigo. 

§ 2.° - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar sua ativi
dade após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, 
apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo antece
dente levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes 
à data da aquisição. 

§ 3.° - Verificada a preponderâ,ncia referida neste artigo, 
tornar-se-á devido o impôsto nos têrmos da lei vigente à data 
da aquisição, sôbre o valor do bem ou direito nessa data. 

§ 4.° - A disposição dêste artigo não é aplicável à trans
missão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com 
a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. 

Artigo 5.° - Não é devido o impôsto: 
I - nas transmissões de imóveis para a União, Estados, 

Distrito Federal, Municípios e respectiva autarquias, quando 
destinados aos seus serviços próprios e inerentes aos seus 
objetivos; 
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II -nas transmissões de imóveis para partidos políticos, 
instituições de educação, religiosas e de assistência social; 

IH - na renúncia pura e simples à sucessão aberta; 
IV - no substabelecimento de procuração em causa pró

pria ou com podêres equivalentes que se fizer, para o efeito 
de receber o mandatário a escritura definitiva do imóvel; 

V - na retrovenda, preempção ou retrocessão, bem como 
nas transmissões clausuladas com pacto de melhor comprador 
ou comissário, quando voltem os bens ao domínio do alienante 
por fôrça de estipulação contratual ou falta de destinação do 
imóvel desapropriado, não se restituindo o impôsto pago; 

VI - nas heranças, consideradas a parte de cada herdei
ro, até o valor de Cr$ 500,000 (quinhentos mil cruzeiros). 

VII - na primeira aquisição de imóvel, de valor não 
superior a 300 (trezentos) salários mínimos, para residência 
própria, feita por participantes da Fôrça Expedicionária Bra
sileira. 

Parágrafo único - O disposto no item II é subordinado 
à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele 
referidas: 

1. não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou 
de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resul
tado; 

2. aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na 
manutenção dos seus objetivos institucionais; 

3. Manterem escrituras de suas receitas e despesas em 
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua 
exatidão. 

Artigo 6.° - '" (vetado). 
§ 1.0 - '(vetado). 
§ 2.° - (vetado). 
§ 3.° - (vetado). 
§ 4.° ~ (vetado). 
§ 5.° ~ (vetado). 
Artigo 7.° - (vetado). 
Artigo 8.° - ... (vetado). 
Artigo 9.° - ... (vetado). 
Parágrafo único - ... (vetado). 
Artigo 10 - ... (vetado). 
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CAPíTULO II 

Da Alíquota do Impôsto 

Artigo 11 - O impôs to será arrecadado de acôrdo com a 
alíquota máxima que fôr fixada em Resolução do Senado Fe
deral, nos têrmos do § 4.°, do artigo 9.~, da Emenda Constitu
cional n. 18, de 1.0 de dezembro de 1965. 

Parágrafo único - Nas transmissões "causa mortis", e 
doações "inter vivos", entre ascendentes e descendentes, inclu
sive os filhos adotivos, ou entre cônjuges, o impôsto será 
pago com a redução de 30ro (trinta por cento). 

CAPíTULO In 
Dos Contribuintes 

Artigo 12 - São contribuintes do impôsto: 

I - nas transmissões "causa mortis" - os herdeiros ou 
legatários, conforme o caso; 

n - nas transmissões "inter vivos", exceto a hipótese 
prevista na alínea seguinte - os adquirente"s dos bens ou 
direitos transmitidos; 

In - nas cessões de direitos decorrentes de compromisso 
de compra e venda - os cedentes. 

Parágrafo único - Nas permutas, cada contratante pa
gará o impôsto sôbre o valor do bem adquirido. 

CAPíTULO IV 

Do valor dos bens e direitos transmitidos 

Artigo 13 - A base de cálculo do impôsto é o valor venal 
dos bens ou direitos transmitidos. 

Artigo 14 - O valor venal será previamente fixado pelas 
repartições fiscais do Estado, com base nos valôres constantes 
de cadastro. 

Parágrafo único ~ A atribuição do valor do imóvel, para 
efeitos fiscais, far-se-á no ato da apresentação da guia de 
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recolhimento ou no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas. 

Artigo 15 - Nas transmissões "causa mortis", o valor 
será o que servir de base ao lançamento dos impostos sôbre a 
propriedade predial e territorial urbana ou sôbre a propriedade 
territorial rural, conforme se trata respectivamente, de imóvel 
urbano ou rural, ressalvado aos interessados o direito de re
quererem avaliação judicial. 

§ 1.0 - Os valôres de que trata êste artigo serão consi
derados à data da abertura da sucessão. 

§ 2.° - Para cálculo do impôsto devido pelo fideicomis
sário, o valor será o do tempo em que êste entrar na posse do.s 
bens legados. 

Artigo 16 - Quando se tratar de imóveis compromissa
dos à venda pelo "de cuj us", o impôsto será calculado sôbre o 
crédito existente à data da abertura da sucessão: 

Artigo 17 - Nas arrematações o valor será o correspon
dente ao preço do maior lanço e nas adj udicações e remissões 
o correspondente ao maior lanço ou à avaliação nos têrmos do 
disposto na lei processual, conforme o caso. 

Artigo 18 - Na apuração do valor dos direitos adiante 
especificados, serão observadas as seguintes normas: 

I - o valor dos direitos reais de usufruto, uso e habitação 
será o de 1/3 (um têrço) do valor da propriedade; 

11 - o valor da nua-propriedade será o de 2/3 (dois tê r
ços) do valor do imóvel; 

IH - na constituição de enfiteuse e transmissão do do
mínio útil, o valor será de 807'0 (oitenta por cento) do valor 
da propriedade; 

IV - o valor do domínio direto :será de 207'0 (vinte por 
cento) do valor da propriedade. 

Artigo 19 - Nas transmissões "intervivos" em que hou
ver reserva em favor do transmitente do usufruto, uso ou habi
tação sôbre o imóvel, o impôsto será recolhido na seguinte 
conformidade: 

I - no ato da escritura, sôbre o valor da nua-propriedade; 
11 - por ocasião da consolidação da propriedade plena, 

na pessoa do nu-proprietário, .sôbre o valor do usufruto, uso 
ou habitação. 
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Parágrafo único - Fica facultado o recolhimento, no ato 
da escritura, do impôsto sôbre o valor integral da propriedade. 

Artigo 20 - Nas cessões de direitos decorrentes de com
promisso de compra e venda, será deduzida do valor tributável 
a parte do preço ainda não paga pelo cedente. 

Artigo 21 - Não serão abatidas do valor base para o 
cálculo do impôsto quaisquer dívidas que onerem o imóvel 
transmitido, n.em as dívidas do espólio. 

CAPíTULO V 

Da aTrecadaçéio do impôsto 

Artigo 22 - Nas transmissões "intervivos", excetuadas 
as hipóteses expressamente previstas nos artigos seguintes, o 
impôsto será arrecadado antes de efetivar-se o ato ou contrato 
sôbre o qual incide, se por instrumento público, e no prazo de 
30 '(trinta) dias de sua data, se por instrumento particular. 

Artigo 23 - Na arrematação, adjudicação ou remissão 
o impôsto será pago dentro de 60 (sessenta) dias dêsses atos, 
antes da assinatura da respectiva carta e mesmo que esta 
não seja extraída. 

Parágrafo único - No caso de oferecimento de embargos 
o prazo se contará da sentença transitada em julgado, que os 
rejeitar. 

Artigo 24 - Nas transmissões realizadas por têrmo judi
cial, em virtude de sentença judicial, ou fora do Estado o 
impôsto será pago dentro de 60 (sessenta) dias contados da 
data da assinatura do têrmo, do trânsito em julgado da sen
tença ou da celebração do ato ou contrato, conforme o caso. 

Artigo 25 - Nas transmissões "causa mortis", o impôsto 
será recolhido no prazo de 60 (sessenta) dias da data da 
intimação da homologação do cálculo ou do despacho que deter
minar o seu pagamento. 

Artigo 26 - No fideicomisso, o impôsto será pago pelo 
fiduciário, com a redução de 5070 (cinquenta por cento), ao 
tempo da abertura da sucessão; e pelo fideicomissário, tam
bém com a mesma redução, quando entrar na posse dos bens. 

§ 1.0 - Se o fideicomisso caducar pela renúncia ou morte 
do fideicomissário consolidando-se a propriedade do fiduciário. 
pagará êste o restante do impôsto devido. 
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§ 2.° - Na hipótese do parágrafo anterior, se a extinção 
do fideicomisso não fôr requerida dentro de 60 (sessenta) dias 
da morte ou renúncia do fideicomissário, o impôsto será pago 
com o acréscimo da multa de 10<;10 (dez por cento). 

Artigo 27 - Nos inventários que não forem requeridos 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da abertura da suces
são, o impôsto será calculado com acréscimo da multa de 10<;10 
(dez por cento). 

Parágrafo único - Se o atraso fôr superior a 180 (cento 
e oitenta) dias, a multa será de 20<;10 (vinte por cento). 

CAPITULO VI 

Das Multas de Mora 

Artigo 28 - As importâncias do impôsto, não pagas nos 
prazos estabelecidos, serão acrescidas da multa moratória de 
10<;10 (dez por cento), se o recolhimento não se fizer até 30 

. (trinta) dias, contados da data de seu vencimento. 

Parágrafo único - Quando se apurar recolhimento de 
impôsto, feito com atraso, sem a multa moratória, será o con
tribuinte notificado a pagá-la dentro de 30 (trinta) dias, na 
base de 50 <;10 (cinquenta por cento) sôbre a importância total 
do impôsto. 

CAPITULO VII 

Da Res,tituição do lmpôsto 

Artigo 29 - O impõsto será restituído quando indevida
mente recolhido ou quando não se efetivar o ato ou contrato 
por fôrça do qual foi pago. 

CAPITULO VIII 

Das Reclamações e Recursos 

Artigo 30 - O contribuinte que não concordar com o valor 
préviamente fixado poderá apresentar reclamação contra a 
estimativa fiscal, dentro do prazo de 30 '(trinta) dias. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 69 



Parágrafo único - A reclamação não terá efeito suspen
sivo e deverá ser instruida com a prova do pagamento do 
impôsto. 

Artigo 31 - Da decisão proferida na reclamação apresen
tada caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias. 

Artigo 32 - Reduzida a estimativa fiscal, proceder-se-à 
à restituição da diferença do impôsto paga em excesso. 

Artigo 33 - As reclamações e recursos serão julgados 
pelos órgãos competentes da Secretaria da Fazenda, observa
das as normas pertinentes à matéria. 

CAPITULO IX 

Das ObTigações dos Set'ventuát'ios da Justiça 

Artigo 34 - Não serão lavrados, registrados, inscritos ou 
averbados pelos tabeliães, escrivães e oficiais de Registro de 
Imoveis, os atos e têrmos de seu cargo, sem a prova do paga
mento do impôsto. 

Artigo 35 - Os serventuários da justiça são obrigados 
a facultar aos encarregados da fiscalização, em cartório, o 
exame dos livros, autos e papeis, que interessem à arrecadação 
do impôsto. 

Artigo 36 - Os oficiais de registro civil remeterão men
salmente às repartições fiscais de sede das comarcas relação 
completa, em forma de mapa, de todos os óbitos registrados 
no cartório, com a declaração da existência ou não de bens a 
inventariar. 

Artigo 37 - Ao cumprirem o disposto no artigo 478 do 
Código de Processo Civil, os escrivães de inventários, arrola
mentos e arrecadações de bens remeterão aos representantes 
fiscais, cópia autêntica do auto das declarações preliminares, 
na hipótese da existência de bens imoveis e direitos a êles 
relativos sujeitos ao !mpôsto. 

Artigo 38 - Os serventuários de justiça que infringirem 
as disposições dêste Capitulo ficam sujeitos à multa de ..... . 
Cr$ 20.000 (vinte mil cruzeiros) a Cr$ 500.000 (quinhentos 
mil cruzeiros), respondendo solidàriamente pelo impôsto não 
arrecadado. 
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Parágrafo único - As penas dêste artigo serão também 
aplicáveis aos tabeliães e escrivães, quando os dizeres cons
tantes das guias de recolhimento não corresponderem aos dados 
da escritura ou têrmo. 

CAPITULO X 

Disposições Especiais 

Artigo 39 - As precatórias de outros Estados, para 
avaliação de bens aqui situados, não serão devolvida:s sem o 
pagamento do impôsto. 

Artigo 40 - Continuam em vigor o disposto no artigo 1.0 
da lei .n 2.934, de 28 de dezembro de 1954, com redação alte
rada pelo artigo 9.° da Lei n. 4507, de 31 de dezembro de 
1957, e as disposições do Capitulo V, do Livro V do Código 
de Impostos e Taxas (Decreto n. 22.022 de 31 de janeiro 
de 1953). 

CAPITULO XI 

Disposições Gerais e Transitórias 

Artigo 41 
Artigo 42 
Artigo 43 
Artigo 44 
Artigo 45 

(vetado) . 
(vetado) . 
(vetado) . 
(vetado) . 
(vetado) . 

Artigo 46 - Enquanto não definitivamente organizado 
o cadastro imobiliário do Estado, referido no artigo 14, o impôs
to será recolhido de acôrdo com o preço ou valor constante 
da escritura ou do instrumento particular, conforme o caso. 

§ 1.0 - O valor tributável não poderá ser inferior ao que 
servir de base ao lançamento dos impostos ·sôbre a proprie
dade predial e territorial urbana ou sôbre a propriedade terri
torial rural no último exercício em que tais impostos tenham 
sido efetivamente lançados e, quando do lançamento não cons
tar o valor venal da propriedade, o valor tributável será igual 
a 10 (df!z) vêzes o valor locativo anual que de tal lançamento 
constar. 

BOLETIM DA ASSOr.YAÇÃO DOS SERVENTUAllIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAULO * -71 



§ 2.° - Provado, em qualquer caso, que o preço ou valor 
COrultante do instrumento de transmissão foi inferior ao real
mente contratado, será aplicada a ambos os contratantes multa 
equivalente a duas vêzes a diferença do impôsto não recolhido, 
sem prejuízo do pagamento desta. 

Artigo 47 - ... (vetado). 

Artigo 48 - Até que sejam fixados pelo Senado Federal 
os limites a que se refere o artigo 39 da Lei Federal n. 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, para a cobrança do impôsto de que 
trata esta leis, são estabelecidas as seguintes alíquotas: 

I - 0,570 (meio por cento) nas transmissões compreen
didas no sistema financeiro da habitação a que se refere a Lei 
federal n. 4.380, de 21 de agõsto de 1964, e legislação comple
mentar; 

II - 1 % (um por cento) nas demais transmissões a 
título oneroso; e 

IH - 2 % (dois por cento) em quaisquer outras transmis-
sões. 

Artigo 49 - Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
de 1967. 

Artigo 50 - Revogam-se as disposições em contrário". 

Palácio dos Bandeirantes, 30 de dezembro de 1966. 

LAUDO NATEL 
Antonio Delfim Netto 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1966. 
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Vicente Checchia 
Diretor Geral, Substituto 

D. O. 31/12/67 
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LEI N. 9631, DE 18 DE JANEIRO DE 1967 

Dispõe sôbre a altemção dos a1·tígos 11, 12, § 2.°, 22 e 26, 
alínea "a", da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo único - Passam a ter a seguinte redação o artigo 
11, o § 2.° do artigo 12, o artigo 22, "caput", e a alínea "a" 
do artigo 26, todos da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950: 

"Artigo 11 - Encerradas as inscrições, serão elas apre
sentadas, à Comissão Examinadora, compostas do 2.° Vice-Pre
sidente do Tribunal de Justiça, como seu Presidente efetivo, 
o qual, por motivo de serviço público ou impedimento será 
substituido nas funções segundo o disposto no art. 58 do Regi
mento Interno do Tribunal; de um Advogado indicado pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo; e de 
um Serventuário indicado pelo Secretário da Justiça e Negó
cios do Interior. Êstes dois últimos servirão por dois anos, 
podendo ser reconduzidos apenas uma vez. 

Parágrafo único - A Comissão reunir-se-á obrigatOria
mente, duas vezes por mês ou quando convocada por seu Pre
sidente. 

Artigo 12 - ... . ................................. . 

§ 2.° - Ao candidato não admitido cabe o direito de 
recurso para o Conselho Superior da Magistratura, interposto 
por petição, no prazo de cinco dias, contados da publicação do 
ato". 

"Artigo 22 - Uma vez encerrado o concurso, o Presidente 
do Tribunal de Justiça comunicará à Secretaria da Justiça os 
nomes dos 3 (três) primeiros classificados em ordem decres
cente de notas, a fim de que um dêles seja provido no ofício". 

"Artigo 26 - .................................... . 
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a) as atribuições da comissão examinadora serão exer
cidas pela mesma Comissão iru>tituída no artigo 11. 

Palácio dos Bandeirantes, 18 de janeiro de 1967. 

LAUDO NATEL 
Oswaldo Muller da, Silva 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 18 de janeiro de 1967. 

Vicente Checchia, Diretor Geral, Substituto 
D. O. 19/1/67. 

LEI N. 9.673, DE 24 DE JANEIRO DE 1967 

Dispõe sôbre a elevação de Taxa de Assistência aos Médicos. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - É elevada para Cr$ 100 (cem cruzeiros) a 
Taxa de Assistência aos Médicos, criado pelo artigo 2.° da 
Lei n. 610, de 2 de janeiro de 1950, e alterada pelo artigo 65 
da Lei n. 6.626, de 30 de dezembro de 1961. 

Artigo 2.° - A Associação Paulista de Medicina indeni
zará o Estado pelas despesas efetuadas com a arrecadação da 
Taxa a que se refere esta lei. 

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

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

Palácio dos Bandeirantes, aos 24 de janeiro de 1967. 

LAUDO NATEL 
A ntonio Delfim Netto 
Mario Machado. de Lemos 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 24 de janeiro de 1967. 
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Vicente Checchia, Diretor Geral, Substituto 
D. O. 25/2/67. 
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LEI N. 9.737, DE 3 DE MARÇO DE 1967 

Dá nova redação a item de Tabela da Lei n. 9.531, de 
6/10/1966. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, decreta e eu Francisco Franco, na qualidade de seu 
Presidente, promulgo nos têrmo.s do artigo 25, parágrafo único, 
da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O item I da Tabela "B", a que se refere o 
artigo 1.0 da Lei n. 9.531, de 6 de outubro de 1966 passa a ter 
a seguinte redação: 

"I - Distribuição de qualquer espécie, por via ou traslado 
inclusive lançamento de nome dos interessados nos livros índi
ces - Cr$ 1.500". 

Artigo 2.° - E.sta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 3 de 
março de 1967. 

FRANCISCO FRANCO, Presidente. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa de São 
Paulo, aos 3 de março de 1967. 

Lafayette Soares de Paula, Diretor Geral, Substituto. 
D. O. 4/3/67. 

DECRETO N. 47.672, DE 27 DE JANEIRO DE 1967 

Regulamenta a arrecadação do impôsto sôbre transmissão de 
bens imóveis e direitos a êles relativos, de que trata a 
Lei n.o 9.591, de 30 de dezembro de 1966. 

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso() de suas atribuições legal, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - O impôsto sôbre transmissão de bens lmo
veis e direitos a êles relativos será arrecadado mediante guia 
segundo modêlo aprovado pela Secretaria da Fazenda. 
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Artigo 2.° - Nas transmissões "inter vivos" os tabeliães 
ou escrivães que tiverem de lavrar instrumentos, têrmos ou 
escrituras preencherão as guias para o pagamento do impôsto 
e transcreverão literalmente o respectivo recibo no instrumen
to, têrmo ou escritura. 

§ 1.0 - As guias serão expedidas ainda que se trate de 
caso de isenção ou não incidência, devendo ser assinadas pelos 
serventuários que as emitirem e pelos contribuintes. 

§ 2.° - Quando se trata de transmissão por instrumento 
particular, as guias serão preenchidas e assinadas pelos con
tribuintes. 

§ 3.° - A primeira via da guia e o respectivo recibo de 
recolhimento do impôsto acompanharão os primeiros traslados 
dos instrumentos, escrituras ou têrmos aludidos nêste artigo. 

§ 4.° - O prazo de utilização do recibo de pagamento do 
impôsto será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do 
recolhimento, podendo ser revalidado mediante requerimento 
do interessado. 

Artigo 3.° - O impôsto será recolhido de acôrdo com o 
preço ou valor constante da escritura, têrmo ou instrumento 
particular, observado o disposto nos parágrafos dêste artigo. 

§ 1.0 - Se o adquirente fôr cessionário de direitos decor
rentes de compromisso de compra e venda, o preço de que trata 
êste artigo será o da respectiva cessão. 

§ 2.° - Para efeito de recolhimento do impôsto, o valor 
do imóvel não poderá ser inferior ao que servir de base ao 
lançamento dos impostos sôbre a propriedade predial, territo
rial urbana ou rural no último exercício em que tais impostos 
tenham sido efetivamente lançados, conforme o caso. 

§ 3.° - Para os fins do disposto no parágrafo anterior, 
o lançamehto do exercício somente se considera efetivado após 
o vencimento do prazo, constante do respectivo aviso, para 
pagamento da primeira prestação do impôsto, sem acréscimo 
ou multa. 

§ 4.° - Se não houver lançàmento especificado quanto 
ao imóvel transmitido não se aplicará a disposição do pará
grafo 2.°, ficando obrigados tran.smitentes e adquirentes a de
clarar tal circunstância na guia de récolhimento do impôsto. 

§ 5.° - Quando não houver lançamento no exercício em 
que ocorrer a transmissão, na guia de recolhimento do impôsto 
deverá ser declara,do, pelos trànsmitentes e adquirentes, o exer
cício do último lançamento. 
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§ 6.0 - Se fôr verificada a inexatidão da declaração 
referida nos parágrafos 4.° e 5.° será exigida a diferença de 
impôsto, acaso devida, sem prejuízo da multa prevista no 
artigo 28 da Lei n.o 9.591, de 30 de dezembro de 1966, e de 
outras sanções cabíveis, inclusive das estabelecidas na Lei 
Federal n.O 4.729, de 14 de julho de 1965. 

Artigo 4.° - Provado, em qualquer caso, que o preço ou 
valor constante do instrumento de transmissão foi inferior 
ao realmente contratado, será aplicada a ambos os contra
tantes multa equivalente a duas vezes a diferença do impôsto 
não recolhido, sem prejuizo do pagamento desta e de outras 
sanções cabíveis, inclusive as previstas na Lei Federal n.o 
4.729, de 14 de julho de 1965. 

Artigo 5.° - Quando do lançamento referido no parágrafo 
2.° do artigo 3.°, não figurar o valor venal da propriedade, o 
valor tributável será igual a dez vezes o valor locativo anual 
que de tal lanç~mento constar. 

Artigo 6.° - O benefício previsto no inciso II do artigo 
5.° da Lei n.o 9.591, de 30 de dezembro de 1966, será concedido 
mediante requerimento da entidade interessada, instruído com 
prova de sua regular constituição e do cumprimento dos requi
sitos estabelecidos no parágrafo único do mesmo artigo. 

Artigo 7.° - Para obtenção do favor de que trata o 
inciso VII do artigo 5.° da Lei n. 9.591, de 30 de dezembro 
de 1966, deverá o interessado apresentar requerimento ins
truído com 

a) - prova hábil de sua participação na Fôrça Expedi
cionária Brasileira; 

b) - declaração de que o imóvel se destina a residência 
própria e de que não gozou anteriormente de idêntico bene
fício; 

c) - declaração do preço pelo qual será adquirido o imó
vel e prova do lançamento referido no parágrafo 2.° dêst~ 

artigo. 
§ 1.0 - Não estão abrangidas pela isenção de que tnltu 

êste artigo as aquisições cujo preço ou valor do imóvel exceda 
a trezentos salários mínimos. 

§ 2.° - Se o preço fôr inferior ao limite referir.:.> no pará
grafo anterior, o valor do imóvel, para efe;to de çoncess~o do 
benefício, será apurado nos têrmos do parágraF'j 2.° elo artigo 
3.°, com base no lançamento do exercício relativo à transmissão 
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ou do exercício anterior, se ainda não efetivado o lançamento 
de conformidade com o disposto no parágrafo 3.° do mesmo 
artigo. 

§ 3.° - Verificada a inexatidão das declarações do inte
ressado, será exigido o impôsto, acrescido da multa prevista 
no artigo 28 da Lei n. 9.591, de 30 de dezembro de 1966, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, inclusive das estabelecidas 
na Lei Federal n. 4.729, de 14 de julho de 1965. 

Artigo 8.° - O contribuinte que se julgar favorecido pela 
aplicação da alíquota prevista no inciso I do artigo 48, da 
Lei n. 9.591, de 30 de dezembro de 1966, deverá apresentar 
requerimento instruído com prova de que a transmissão está 
compreendida no sistema financeiro de habitação a que se 
refere a Lei Federal n. 4.380, de 21 de agôsto de 1964, e legis
lação complementar. 

§ 1.0 - Se o pedido não fôr solucionado no prazo de 15 
(quinze) dias, o interessado poderá recolher o impôsto com 
base na alíquota de 1'lo (um por cento), ressalvada a restitui
ção do excesso pago, se reconhecido afinal o seu direito. 

§ 2.° - Poderá também o interessado, desde logo, recolher 
o impôsto com base na alíquota de 1 % (um por cento), reque
rendo posteriormente a restituição da íimportância paga a 
maior. 

Artigo 9.° - Nas transmissões "causa mortis", relativas 
a sucessões abertas a partir de 1.0 de janeiro de 1967, serão 
observadas, na arrecadação do impôsto, as disposições do artigo 
15 da Lei n. 9.591, de 30 de dezembro de 1966, e do artigo 5.° 
dêste decreto. 

§ 1.0 - Se, na data do óbito, ainda não estiver efetivado 
o lançamento, conforme previsto no parágrafo 3.° do artigo 
3.°, será adotado o lançamento do exercício anterior. A ine
xistência de lançamento no exercício deverá ser mencionada 
pelos interessados, quando da apresentação das primeiras de
clarações de que trata o artigo 471 do Código de Processo 
Civil. 

§ 2.° - Se não houver lançamento especificado quanto 
ao imóvel transmitido ou inexistir lançamento no exercício em 
que ocorrer a transmissão ou no anterior, OS avisos de lan<;a
mentos mencionados no parágrafo segujnte poderão ser substi
tuídos por declaração do valor do imóvel fornecida pela Pre
feitura Municipal ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma 
Agr~ria, conforme o caso. 
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§ 3.0 - Se a declaração a que alude o parágrafo anterior 
não fôr juntada aos autos pelo interessado no prazo de 30 
(trinta) dias contados da prestação das primeiras declarações, 
o valor será fixado mediante avaliação. 

§ 4.0 - Deverão ser juntados com as primeiras declara
ções os avisos de lançamento ou respectivas fotocópias auten
ticadas. 

§ 5.° - Para o recolhimento do impôsto, os escrivães dos 
juizos perante os quais se processarem os inventários ou arro
lamentos expedirão guias contendo o nome do falecido, data 
do falecimento, o valor dos bens da herança ou legado sujeitos 
ao impôsto, a declaração do gráu de parentesco do herdeiro 
ou legatário, data em que passou em julgado a decisão que 
homologou o cálculo ou determinou o pagamento do impôsto, 
data da intimação da referida decisão e a importância do 
impôsto devido. 

§ 6.° - Nos casos de isenção, serão expedidas guias em 
separado, com as mesmas formalidades. 

§ 7.° - Na hipótese de o impôsto ser pago em conjunto 
pelos herdeiros, será expedida apenas uma guia. 

§ 8.° - Os herdeiros poderão pagar o impôsto correspon
dente ao valor das partes ideais que lhes tocarem na proprie~ 
dade "pro indiviso". 

§ 9.° - Visadas as guias pelo representante da Fazenda, 
o impôsto será recolhido, na Capital, à Recebedoria compe
tente, e, nas outras comarcas, às respectivas repartições arre
cadadoras. 

Artigo 10 - Para verificação do vaior estabelecido no 
artigo 5.°, inciso VI, da Lei n. 9.591, de 30 de dezembro de 
1966, serão considerados apenas os imóveis ou direitos a êles 
relativos compreendidos na incidência do impôsto. 

Artigo 11 - Os recolhimentos do impôsto sôbre trans
missão de propriedade imobiliária "inter vivos" efetuados, por 
antecipação, ao Estado ou às Prefeituras Municipais, ante
riormente a 1.0 de janeiro de 1967, prevalecerão para efeito 
de quitação correspondente à aquisição do imóvel descrito na 
respectiva guia de pagamento. 

Parágrafo único - Nas cessões do~ compromissos de com
pra e venda ocorridas a partir de 1.0 de janeiro de 1967. será 
devido pelos cedentes o impôsto correspondente à cessão, bene
ficiando-se o adquirente, na escritura definitiva, pelo paga
mE'nto antecipação do que trata êste artigo. 
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Artigo 12 - O disposto no "caput" do artigo anterior 
aplica-se também aos demais recolhimentos efetuados até 31 
de dezembro de 1966 às Prefeituras Municipais, desde que a 
escritura relativa à aquisição do imóvel seja lavrada dentro 
de 90 (noventa) dias contados da publicação dêste decreto, sem 
direito à revalidação de prazo. 

Artigo 13 - O disposto nos artigos 3.°, 4.°, 5 ,° e 9.° vigo
rará até que seja definitivamente organizado o cadastro de 
valores do Estado, previsto no artigo 14 da Lei n. 9.591, de 
30 de dezembro de 19M, ocasião em que será expedido nôvo 
decreto regulamentando a matéria. 

Artigo 14 - Êste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Artigo 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de janeiro de 1967. 

LAUDO NATEL 
Antonio DelNrn Netto 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno ,aos 27 de janeiro de 1967. 
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Vicente Checchia, Diretor Geral, Substituto. 
D. O. 28/1/67. 
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Sociais 

LILIPUT ... 

o País é tão estranho 
que muitos dos habitantes, 
por sua conduta exótica, 
nos iludem na medida 
de seu exato tamanho, 
- de suas reais dimensões ... 
É que os mais importantes 
pelas suas posições. 
- contra todos os princípios 
que regem as leis da ótica -
longe, parecem gigantes, 
- mas, de perto, são anões ... 

IMUT ABILIDADE ... 

Desde as Idades Primárias 
uma contínua mudança, 

através de formas várias, 
visando, segundo dizem, 
as mais altas perfeições 
- em muitas coisas se opera: 
Mudam as Leis, os Costumes, 
mudam as Instituições, 
mudam Seitas, mudam Credos, 
mudam a Moral, muda a Moda, 
- tudo, enfim, constantemente, 
dêsde o começo das Eras, 
se renova e se transmuda ... 
Mas, o Homem, não há meio, 
- êsse nunca, nunca muda ... 

Fontes TORRES 
(do Livro 'Miragem") 
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Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTO N.o 9/ 66 

o Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça, no uso de su.as atribu.ições e 

considerando que se torna inadiável a necessidade de real 
e efetiva averiguação da frequência dos serventuários dos car
tórios não oficializados, de seus escreventes e dos auxiliares 
com contrato. arquivado na Corregedoria Geral; 

considerando que se tem verificado caso.s em que serven
tuários, escreventes e auxiliares contratados não comparecem 
nos cartórios ou raramente o fazem, co.ntando, todavia, tempo. 
de serviço; 

considerando que, em face da legislação vigente, o tempo. 
de serviço prestado em cartórios por uns e outros vale para 
efeito. de aposentadoria a cargo do Instituto de Previdência 
e produz efeitos nos concursos para serventias de justiça; e 

considerando que, oficializado o cartório o.u ingressando. 
o funcionário. no serviço público mantido. pelo Estado, o tempo. 
anterior será computado para todo.s os efeitos de direito, resul
tanto em consequência o.nus para o erário. publico, cujos 
interesses devem ser resguardado.s, 

Resolve: 
Art. 1.0 - A partir de 1.0 de janeiro. de 1967, a frequência 

dos ~erventuários de justiça dos cartório.s não o.ficializados de 
todo o Estado, bem como dos seus escreventes habilitados o.u 
auxiliares com contratos arquivados na Corregedoria Geral e 
no Instituto de Previdência, para efeitos de contagem de tempo 
de serviço público, será regulada na forma e condinções esta
belecidas nesta portaria. 
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Art. 2.° - As certidões de frequência dos escreventes e 
auxiliares contratados, de preferência impressas ou mimeogra
fadas, serão expedidas em duplicata, anualmente, para cada 
servidor, assinadas exclusivamente pelo serventuário vitalício 
ou interino, ou por quem estiver respondendo pelo expediente 
do cartorio, os quais responderão disciplinar e criminalmente 
pela sua veracidade, nelas mencionando, expressamente, a fre
quência total e as faltas abonadas, justificadas ou injustifica
das, bem como os afastamentos, licenças ou férias concedidas 
durante o periodo pela autoridade competente, mencionando, 
outrossim, as penalidades aplicadas ou a inexistencia delas. 

§ 1.0 - Compete ao serventuário, ou a quem estiver res
pondendo pelo expediente, observados os limites e as regras 
da Consolidação das Leis dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado, aplicadas subsidiàriamente. abonar ou justificar as 
faltas dadas pelos escreventes ou auxiliares contratados. 

§ 2.° - O contrôle da frequência dos escreventes e dos 
auxiliares contratados deverá ser feito por meio de livro de 
ponto já existentes no cartório ou, a crit-rio do serventuário, 
por relógios registradores. 

Art. 3.° - A frequência dos serventuários vitalícios ou 
interinos será dada, anualmente, pelo respectivo Juiz Corre
gedor permanente por meio de atestados, depreferência impres
sos ou mimeografados, em duplicata, nêles mencionando-se 
expressamente a frequência total ou as faltas abonadas, jus
tificadas ou injustificadas, bem como os afastamentos. licen
ças férias concedidas pela autoridade competente, mencionan
do-se, outrossim, as penalidades aplicadas, ou a inexistência 
delas. 

§ 1.0 - Compete ao Juiz Corregedor permanente, obser
vados o:s limites e regras da Consolidacão das Leis dos Funcio
nários Públicos Civis do Estado, aplicada subsidiàriamente, 
abonar ou justificar as faltas dos serventuários e conceder
lhes, bem como aos escreventes e auxiliares dos cartórios, afas
tamentos por motivo de nojo e licenças para tratamento de 
saude do servidor ou por motivo de doenca em pessoa de sua 
família. desde que não excedam a oito (8) dias (lei n.o 2.177, 
de 23 de julho de 1953, art. 14 e §§). 

§ 2.0) - Os juizes corregedores, a fim de melhor cumpri
rem no determinado no "caput" dêste artigo, passarão os res
pectivos. ategtados de frequência à vista da assinatura no liyro 
de ponto, a que ficam obrigados também os serventuárIOs, 
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- - ---- - - - -

embora não tenham escreventes ou auxiliares, bem como à 
vista de informações do escrivão da corregedoria permanente 
de cada comarca, os quais ficarão responsáveis pela veracidade 
das informações que prestarem. Para tal desideratum pode
rão ainda os MM. Juizes corregedores determinar, em provi
mento, o que fôr hábil para que a frequência seja atestada 
regularmente. 

Art. 4.° - O serventuário encerrará diàriamente o livro 
de ponto e o apresentará pessoalmente, para o visto mensal, 
ao .Juiz corregedor permanente, que, se entender conveniente, 
determinará a apresentação em período de tempo menor. A 
assinatura do .Juiz será aposta na página referente ao último 
dia do mês. Se o contrôle da frequência se fizer por meio de 
relógio de ponto, o Juiz corregedor, a qualquer tempo, poderá 
efetuar as verificações necessárias, diretamente ou por inter
médio de funcionário do Juízo. 

§ 1.0 - Se o cartório, excepcionalmente e com autoriza 
ção do Juiz corregedor, mantiver secções em edifícios separados 
(tabelionatos ou escrivânias), a frequência será registrada 
em livros ou relógios distintos. 

§ 2.° - Sempre que o Juiz corregedor permanente veri
ficar que algum servidor excedeu o limite legal de faltas, de 
forma a caracterizar abandono de cargo, determinará, de ofício. 
a abertura de sindicância ou procedimento administrativo, con
forme o caso, para aplicação das sanções cabíveis. 

Art. 5.° - As certidões e atestados de frequência, inclusi
ve dos servidores da Comarca da Capital, visados pelo Juiz 
Corregedor, serão obrigatoriamente entregues no cartório da 
Corregedoria permanente até o dia 10 do mês de janeiro, 
devendo o respectivo escrivão remetê-los à Corregedoria Geral 
da Justiça até o dia 20 daquele mês de janeiro, permanecendo 
as segundas vias no arquivo da Corregedoria Permanente. 

Art. 6. - O Cartório da Corregedoria Geral da Justiça 
arquivará as certidões e atestados de frequência nos prontuá
rios de cada servidor e organizará mapas ou quadros pelos 
quais se possa, de pronto, controlar as remessas comunicando 
ao Corregedor Geral ou falhas para as providências neces
sárias. 

Art. 7.° - As certidões de tempo de serviço para fins 
de aposentadoria, de inscrição em concurso e para outros fins 
de direito, serão expedidas pela Corregedoria Geral somente 
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em conformidade com os atestados e certidões de frequênC"ia 
existentes no seu arquivo, desde que se refiram a tempo de 
serviço posterior a outubro de 1965. 

Art. 8.° - Os livros de ponto, onde ainda não existir, 
serão abertos pelo Juiz corregedor permanente e rubricado 
facultativamente por meio de chancela. Nêles não poderão, 
em hipotese alguma, assinar os praticantes e auxiliares sem 
contrato arquivado no cartório da Corregedoria Geral da Jus
tiça (Decreto n.o 5.129, de 23 de julho de 1931, art. 21; 
Decreto n.O 19.365, de 20 de abril de 1950, art. 14, § 2.°; Por
taria n.o 16, de 31 de outubro de 1953, da Corregedoria Geral 
da Justiça). A frequência dêsses auxiliares será controlada 
pelo modo que mais conveniente lhes parecer. O tempo de 
serviço prestado nessas condições não poderá ser contado, nos 
têrmos do art. 14, § 2.°, do Decreto n.o 19.365, de 20 de abril 
de 1950. 

Art. 9.° - Ficam revogadas a Portaria n.O 93/65, desta 
Corregedoria Geral e as portarias e provimentos que contra
riem estas disposições. 

Publique-se, registre-se e remetab-se cópias mimeografa-
das a tôdas as comarcas para distribuição aos cartórios. 

São Paulo, 22 de dezembro de 1966. 

Alceu GOl'deiTo F(wnanclc.'l 
Corregedor Geral da Justiça. 

PORTARIA N.O 113/66 

D. J. 27/12/66. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça, tendo em vista o que consta do proc. n.O 
G-12.270 e no processo C. G. 27.216/66 e o que foi deliberado 
pelo Conselho Superior da Magistratura, em sessão de 9 de 
dezembro de 1966. 

RESOLVE 

Art.o 1.0 - A expedição de certidões, para fins criminais 
e destinadas a réus pobres internados em estabelecimentos 
penais, com isenção de emolumentos devidos ao Estado e aos 
serventuários de justiça não estipendiados pelos cofres públi
cos, processar-se-á de acôrdo com a presente portaria. 
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Art. 2.° - As certidões serão unicamente passadas pelos 
próprios cartórios em que os processos se encontrarem arqui
vados, mediante solicitação do Diretor Geral do Departamento 
de Institutos Penais, do Diretor da Divisão Judiciário do mes.
mo Departamento, do Presidente do Cons-elho Penitenciário, do 
Chefe da Procuradoria de Assistência Judiciária do Departa
mento Juridico do Estado, do Diretor da Casa de Detenção ou 
dos Juizes de Direito sob cuja jurisdição se acharem os réus. 

§ 1.0 - Quando se tratar de cartório da capital do Estado, 
a solicitação será feita à Corregedoria Geral da Justiça, que 
a encaminhará marcando prazo razoável para o atendimento. 
O cartório da Corregedoria, ao remeter ou entregar as certi
dões, fará os registros e anotações devidas para evitar repeti
ções desnecessárias. 

§ 2.° .- Nas demais comarcas, ao receber a solicitação, os 
Juízes de Direito, também fixarão prazo razoável para o aten
dimento que não deverá exceder de 30 dias. 

Art.O 3.° - Não serão atendidos os pedidos de cópia inte
gral dos processos e tão somente passadas certidões. das peças 
especialmente indicadas. Sempre que fôr possível ou quando 
expressamente pedidas as certidões serão expedidas com cópia 
a carbono, autenticada, remetendo-se ambas as vias à autori
dade solicitante. O ofício será junto aos autos nêle certifican
do.:se a expedição, o número de vias e a data de sua remessa 
ou entrega mediante recibo, a quem de direito. 

Art. 4.° - A autoridade solicitante deverá declarar os 
fins a que se destinam as certidões, e, em se tratando de pedido 
de revisão criminal, o cartório certificará apenas o inteiro teôr 
da sentença ao acórdão condenatório e a data do seu trânsito 
em julgado. 

Art. 5.° - Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se e remetam-se cópias mimeografadas a todos 
os Juizes Criminais da Capital e das demais comarcas do 
Estado. 

São Paulo, 27 de dezembro de 1966. 

(a) Alceu C01'deiro Fernandes. 
Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 31/12/66. 
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PROVIMENTO N. 1-67. 

Fixa o numero de casamentos e assentos de nascimentos ou 
óbitos, para os fins do artigo 20 do Regimento de Custas. 

O desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista o que 
consta no processo n. GG. 26.322-66, e do uso de suas atribui
ções legais. 

Resolve fixar em dez (10) casamentos e cento e cinquenta 
(150) assentos de nascimento ou óbito, por semestre, para 
efeito de subvenção, o numero a que se refere o artigo 20 da 
Lei n. 4.831, de 28 de agosto de 1958, com a redação dada pelo 
artigo 2.° da Lei n. 9.531, de 6 de outubro de 1966. 

Publique-se e remeta-se cópia à Secretaria da Justiça e 
ao desembargador Presidente do Egrégio Tribunal da Jus
tiça. 

São Paulo, 2 de março de 1967. 

(a) Alceu Cordeiro Fernandes. 

PROVIMENTO N.O 2-67 

D. o. J. 8/3/67. 

Dispõe sôbre tabela de condução prevista no artigo 5.° 
do Regimento de Custas. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pelo artigo 5.° da Lei estadual 
D. 4.831, de 28 de agosto de 1958, e considerando o que ficou 
decidido a folhas 92 do Processo n. GG. 21.677-62 e a folhas 
37 do GG. 27.120-56, 

Resolve fixar a seguinte tabela de despesas de condução 
dos oficiais de justiça de todas as Varas (cíveis, criminais, da 
família e das sucessões, das Fazendas Públicas, dos registros 
públicos), bem assim dos oficiais de protestos e de registro 
de ítulos e documentos e outros serventuários e auxiliares, 
da Comarca da Capital: 
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a) 
b) 
c) 
d) 

e mais 

para o primeiro perímetro da zona urbana 
para os km restantes da zona urbana .. 
para a zona suburbana ............. . 
para a zona rural ................... . 

NCr$ 0,19 por km que exceder a vinte (20). 

0,23 
0,47 
0,94 
1,50 

Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo tem
po, em locais vizinhos, com o uso apenas de uma condução, 
o oficial fará jus ao reembôlso de uma só verba. 

Publique-se, anote-se e arquive-se. 

São Paulo, 3 de março de 1967. 

(a) Alceu Cordeiro Fernandes 
Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N .o 4/67 

D. O. J. 8/3/67. 

o Desembargador Octávio Guilherme Lacôrte, Correge
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em exerclclO, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o que ficou 
resolvido no processo CG-n.o 27.930/67 e 

a) considerando que o Decreto-Lei Federal n.o 167, de 
14-2-1967, instituiu a obrigatoriedade da inscrição das células 
de crédito rural, no Cartório do Registro de Imóveis, para 
que tenham validade contra terceiros; 

b) considerando que as diferentes modalidades de cédu
la de crédito rural, enumeradas no art. 9.° do referido Decre
to-Lei e definidas em seus art. 14, 20, 25 e 27, serão inscritas 
em livro próprio, denominado "Registro de Cédulas de Cré
dito Rural", a ser aberto em cada Cartório de Registro de 
Imóveis; 

c) considerando que têm surgido dúvidas a respeito da 
cobrança das custas e emolumentos para os atos de ofício a 
serem praticados, no interêsse do sistema de registro criado; 

d) considerando que as disposições a respeito da cobran
ça e atribuições de custas e emolumentos contidos nos art. 34 
e seguintes do Decreto-Lei n.o 167 somente se aplicam aos 
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"Cartórios do Distrito Federal e Territórios, mesmo - porque, 
nos têrmos da vigente Constituição Federal, aos Estados com
pete legislar em matéria de organização judiciária e, por via 
de conseqüência, elaborar seu regimento de custas; 

e) considerando que o entendimento manifestado no 
item "d" supra está em consonância com a jurisprudência do 
E. Tribunal Pleno (Acórdão proferido no mandado de segu
rança n.o 44.165, da Comarca da Capital) ; 

f) considerando, finalmente, a necessidade de padroni
zação do livro de "Registro de Células do Crédito Rural ", bem 
como a de uniformização de suas escrituração e cobrança de 
emolumentos, 

DETERMINA: 

1.0) Em cada Cartório de Registro de Imóveis do Esta
do de São Paulo será aberto um livro destinado ao "Registro 
de Cédulas de Crédito Rural ", num€rado em série crescente, 
a começar de 1 (Hun); 

2.°) Os livros terão 300 (trezentas) fôlhas, com 59 em 
de altura por 42 cm de largura, divididas em colunas, com as 
denominações e dimensões do modêlo anexo; 

3.°) Os emolumentos devidos aos escrivães serão os da 
tabela "K", nos. I e II da Lei Estadual n.o 9.531, de 6/10/1966, 
sôbre os quais incidirão ainda as percentagens instituidas pela 
mesma lei e taxa de aposentadoria. 

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia aos M.M. 
Juízes Corregedores Permanentes dos Cartórios de Registro 
de Imóveis. " 

São Pa ulo, 23 de maio de 1967. 

(a) OTÁVIO GUILHERME LACÔRTE 

Corregedor Geral da Justiça em exercício. 
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Letras Jurídicas 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DESEMBARGADOR 
CORDEIRO FERNANDES, EM SESSÃO PLENÁRIA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO 
PRóXIMO PASSADO, POR OCASIÃO DA VISITA DO 
SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, DOUTOR ROBER
TO COSTA DE ABREU SODRÉ 

É com real júbilo que esta mais alta Côrte de Justiça do 
Estado de São Paulo recebe Vossa Excelência, Senhor Gover
nador, no momento preciso em que a nossa terra, qual nau 
soom em mar intranqüilo, carece de um timoneiro sereno, 
lúcido e eficiente. 

Melhor oportunidade do que esta - um cordial encontro 
de dois Podêres - não poderia surgir, a fim de aflorar alguns 
aspectos da tessitura judiciária, de magna importância para 
a vida pública do Estado de São Paulo e, portanto, de tôda a 
Nação. 

Como já tive ensejo de acentuar, relatando proposta de 
reforma judiciária, em 1961, a tardança da lei que Shakes
peare, através de Hamlet, incluiu entre as enfermidades pú
blicas, em sua breve lista, não é privilégio de uma época, nem 
tampouco de um lugar geográfico. 

Esta verdade, aliás, foi acentuada em interessante tra
balho de Lewis Mayers, Professor de Direito do "City Col
lege" de Nova York, intitulado "O Sistema Legal dos Estados". 

Nem por isso, ou por isso mesmo, esta Côrte de Justiça 
permaneceu tranqüila, inerte, omissa no exercício de suas 
atribuições constitucionais. para a proposta de medidas legis
lativas tendentes a solucionar o problema, que, por exclusivo 
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floreio literário e impulso emocional, foi batizado, indevida
mente, de crise da justiça. 

O insigne Desembargador João Marcelino Gonzaga presi
dia os destinos da instituição, quando o mal começara a reve
lar sintomas de agravamento. 

Por tal motivo, nomeou uma comissão de juízes para o 
exame do assunto. Apresentada a proposta de reforma, esta 
Côrte, após amplos debates, deixou de aprová-la. 

Foi nomeada, a seguir, outra comissão composta dos emi
nentes Desembargadores Djalma Pinheiro Franco, José Fre
derico Marques, Odilon da Costa Manso, Oswaldo Aranha 
Bandeira de Mello e Trasíbulo Pinheiro de Albuquerque. 

Sobreveio a aposentadoria do eminente Desembargador 
Trasíbulo Pinheiro de Alburque e fui designado para ocupar 
o seu lugar. 

Após a colheita de dados e maduras reflexões, verificou
se a invalidade de uma reforma judiciária global, de uma só 
vez, para todo o Estado. 

O plano teria que se desdobrar em três fases. A primei
ra parte cuidaria do ingresso na magistratura, juízes substi
tutos de circunscrição, férias, comarcas do interior e disposi
ções correlatas. A segunda fase enquadraria a comarca de 
São Paulo e, por derradeiro, a terceira parte visaria a solução 
do problema da segunda instância. 

A primeira fase foi cumprida ràpidamente pelo Tribunal 
de Justiça. 

O respectivo anteprojeto foi enviado à Asembléia Legis
lativa em princípio de 1960 e, apesar dos aplausos gerais, só 
se transformou na Lei n.O 6.142, em junho de 1961 ... 

Na tramitação surgimm percalços vários que, embora 
sem caráter fundamental, dificultaram sobremaneira a apro
vação do Projeto. 

Nesse interregno, a comissão trabalhava intensamente na 
proposta relativa à comarca da Capital. 

No lugar do eminente Desembargador Pinheiro Franco, 
que se afastara voluntàriamente, passou a funcionar o emi
nente Desembargador Custódio da Silveira. 

E para a maior eficiência dos trabalhos foi designado 
seu Presidente o ilustre Desembargador Joaquim de Sylos 
Cintra. Era Presidente do Tribunal o então Desembargador 
Pedro Chaves, ora um dos ornamentos da Suprema Côrte do 
País. 
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o problema da comarca de São Paulo, contudo, era mais 
complexo. 

O município tornava-se cada vez mais habitado, por uma 
população que, na maioria, vinha em busca de melhores con
dições de sobrevivência. A indústria e o comércio atingiam 
um grau de desenvolvimento extraordinário. A cidade cres
cia espantosamente, dando origem a graves problemas admi
nistrativos, desafiando técnicos, políticos e administradores. 
O fenômeno repercutia na área da administração da justiça. 

A par disso, a inflação evoluia em progressão geométrica, 
gerando problemas de tôda a sorte. A inflação, no campo 
financeiro, acrescentava-se a tendência no sentido de solucio
nar problemas econômicos e sociais, que dependiam, antes, 
de ação e meios materiais, com, apenas, leis e decretos, ver
sando sôbre institutos jurídicos. 

~sse era o panorama que se descortinava, sem carregar 
nas tintas mais sombrias ... 

A América do Norte, na sua fase de contínuo e extraor
dinário desenvolvimento foi obrigada a enfrentar o problema. 

O crescimento das cidades americanas complicou a equa
ção. E veio a solução simplista, com a criação de maior 
número de tribunais, intensificando-se êste sistema ele frag
mentação. O resultado foi inteiramente negativo, segundo 
informa Lewis Mayers. Ganhou fôrça, então, a exigência de 
uma racionalização na estrutura das organizações judiciárias. 

Yoi sob êsse-impulso, iambém, <lue-o Tribunal de Justiça -
de São Paulo elaborou o anteprojeto de descentralização, que 
constituiu novidade, entre nós. 

Realmente, conquanto o Decreto n.O 4.524, de 22 de no
vembro de 1871, em seu art. 2.°, estabelecesse que os Juízes 
de Direito que não tivessem funções criminais específ;icas 
:exercessem a jurisdição criminal em distritos polidia.is da 
respectiva comarca, podendo, indistintamente, ordenar as pri
sões e tôdas as diligências em qualquer parte da comarca, e 
o Decreto n.o 123, de 1892, estatuísse, em seu art. 7.°, que as 
comarcas em que houvesse mais de um juiz de direito deve
riam ser subdivididas em tantos distritos criminais quantos 
fôssem aquêles juízes, servindo cada um dêles, de preferência, 
em distrito determinado, o certo é que se cuidava de inovação 
em outros moldes e com maior profundidade. 

Aliás, o princípio vinha ganhando terreno. 
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Assim, o Instituto dos Advogados Brasileiros, em sessão 
de 22 de setembro de 1949, aprovara a indicação do Professor 
Haroldo Valadão, advogado dos mais eminentes e jurista de 
projeção internacional, acêrca da. criação de tribunais para 
pequenas causas e pequenos delitos, no Rio de Janeiro. E, 
em 1954, o Ministro da Justiça encarregara o Professor Hélio 
Tornaghi de elaborar um projeto de descentralização j e se a 
idéia não vingou foi por falta de continuidade política e admi
nistrativa. 

A propósito, é interessante lembrar as palavras daquele 
ilustre advogado e insigne jurista em discursos pronunciados 
no Instituto dos Advogados e transcritos em seu livro "Paz 
_ Direito - Técnica": - .. Considere-se a descentralização 
verificada em todos os serviços, quer públicos e quer privados, 
das atividades espirituais e materiais que se irradiam pelos 
bairros e subúrbios à procura do povo, ao contrário da justiça, 
que foge das populações locais e rurais e se encastela, tôda 
orgulhosamente concentrada, num congestionamento logradou
ro, que não chega mesmo a ser o centro real do Distrito Fe
deral". E prossegue: " ... a concentração de todos. Juízes 
e Tribunais e dos respectivos órgãos auxiliares, enfim, de 
todo o aparelho judicial e extrajudicial num só prédio ou 
mesmo palácio compreende-se apenas em uma cidade pequena, 
mas nunca numa grande metrópole, qual Londres, Nova York, 
Buenos Aires ou Rio de Janeiro ... A consideração de que com 
a dificuldade de transporte e a distância entre os vários bairros 
seria difícil a locomoção do advogado que teria de atender a 
várias audiências num só dia, retruco que diz respeito aos 
restritos causídicos de numerosas causas e que mui mais pe- 
nosa será tal locomoção para as partes. as testemunhas, os 
peritos, os oficiais de justiça". "Ao argumento de que o 
interêsse do advogado para facilitar o acompanhamento de 
muitas causas, é todo o serviço judiciário, até o mais insigni
ficante, concentrado num só prédio, respondo que o interêsse 
da justiça e das populações prima sôbre o de qualquer classe 
social, inclusive de advogados, juízes, serventuários, promoto
res ou agentes de papéis de casamento." E mais, esclarece o 
mestre: "Quanto à necessidade de algumas alterações no 
processo para melhor funcionamento de certos juízos e de 
pequenos litígios, estou de acôrdo, pois,sempre me bati, in
clusive em livro, contra, no cível, o processo único, sendo 
favorável à volta, para as pequenas causas, ao processo suma-
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rlsslmo, sem distribuição, sem mandados, sem selos, sem 
custas e até sem a presença obrigatória de advogados". 

A descentralização .. se identifica com a democratização 
da Justiça, pois atende diretamente aos interêsses da popula
ção, da unanimidade, no registro civil, da grande maioria, nos 
pequenos delitos e causas, dos habitantes do Distrito Federal ". 

Essas foram as palavras repassadas da mais alta com
preensão técnica e elevado espírito público de um grande e 
experiente advogado, pronunciadas no Instituto dos Advoga
dos Brasileiros, que as consagrou. 

Havia, ainda, a lição do notável João Mendes, a quem 
não se pode negar escrúpulo científico. Dizia João Mendes: 
"em relação à Divisão Territorial, perante a doutrina, dois são 
os principios que legitimam a divisão territorial judiciária: 
1.0) a necessidade de tornar o Poder Judiciário operativo em 
todo o território; e 2.°) colocar as autoridades judiciárias ao 
alcance das partes, de sorte a não forçá-las a viagens dispen
diosas e a grande perda de tempo o que equivaleria a negar
lhes justiça". 

Ademais, além de outros, havia o exemplo da França e 
da Inglaterra. 

Na recente reforma realizada. na França, a justiça de paz, 
em principio, uma por cantão, fôra substituída pelo tribunal 
de instância, em principio, um por "arrondissement", que, 
além de circunscrição judiciária, é, também, circunscrição 
administrativa, a do subprefeito (Waline). 

~sse tribunal, que vive à margem dos tribunais de grande 
instância, compreende um juiz único, que passou a exercer a 
competência da justiça de paz e uma parte da pertencente aos 
tribunais de primeira instância. 

Em escalão superior, o tribunal de grande instância, um 
pelo menos por departamento e vários nos departamentos mais 
importantes, conserva, em matéria civil e penal, a parte da 
competência dos antigos tribunais de primeira instância que 
não foi atribuída aos tribunais de instância. 

Na Inglaterra, havia o exemplo das "Petty Sessions" e 
das "County Courts". 

"Petty Session" é côrte criminal, presidida, em regra, 
por não menos do que dois magistrados locais denominados 
"Justices of the Peace", e julga transgressões menos graves. 

Nas cidades maiores, um "barrister" conhecido por Sti
pendiary Magistrate", é nomeado para funcionar como ma-
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gistrado singular e permanente. Em Londres, os magistrados 
dessa espécie, conhecidos como "Metropolitan Magistrates", 
substituiram os "Justices of the Peace", nos distritos mais 
densamente populosos. 

A denominação correta de tais côrtes é, aliás, "Côrtes de 
Jurisdição Sumária", e não tribunais de polícia, como é usual 
entre o povo e a imprensa. 

É conhecido, também, por "Magistrates", a jurisdição de 
"Magistrates, Courts" e, na verdade, uma genuína c:ôrte do 
povo. 

Por seu turno, o "County Courts Act", de 1846, estabe
lecera um sistema de côrtes locais, com jurisdição civil, abran
gendo, presentemente, um vasto número de ações, principal
mente relativas às obrigações de pequenas quantias: são as 
"County Courts". 

A jurisdição de uma "County Court" é limitada a causas 
surgidas em seu distrito e limitada, também, pelo valor, a 
menos que ambas as partes prefiram seja o caso ouvido ali, 
em vez de perante a Alta Côrte. 

O juiz da "County Court" é nomeado mediante recomen
dação do Lord Chanceler e deve ser um "barrister" de sete 
anos de reputação. Em Londres, há diversas côrtes dessa 
natureza, que funcionam regularmente. 

Lidando, diàriamente, com uma grande massa de litígios 
civis, informa James Avery, são consideradas as "poor men's 
courts", isto é, tribunais dos pobres. 

E existe um Inspetor ou Visitante encarregado oficial~ 

mente de inspecionar as côrtes de sumária jurisdição, com o 
fito de providenciar todos os meios para a mais eficiente ad
ministração da justiça. 

Portanto, nos grandes centros civilizados, a tendência era 
e é para descongestionar a justiça, atendendo às peculiarida
des locais, com o fim de torná-la mais acessível, mais próxima 
do povo. 

Com apoio em seguros dados estatísticos e com a coope
ração da Polícia, representada pelo Delegado Dr. Guilherme 
Pires e Albuquerque, da Sociedade dos Engenheiros Munici
pais de São Paulo, representada pelo Dr. Luiz Gomes Cardim 
Sangirardi, e do Dr. Francisco Whitaker Ferreira, compo
nente do Grupo de Planejamento do Govêrno do Estado, de 
então, foi estruturado o anteprojeto e sujeito à ampla discus
são no Plenário dêste Tribunal, do qual, como é sabido, fazem 
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parte, obrigatoriamente, elementos oriundos da advocacia b 

do Ministério Público, que aqui estão pelo seu notório mereci
mento e reputação ilibada. 

Em 30 de maio de 1961 a proposta era encaminhada ao 
Govêrno do Estado. 

Em' 3 de janeiro de 1962, o então Governador Professor 
Carlos Alberto de Carvalho Pinto acolhia o trabalho e o reme
tia à Assembléia Legislativa, uma vez que, na proposta, havia, 
também, matéria de atribuição constitucional privativa do 
Executivo. 

Todavia, a proposta foi congelada, mediante substitutivo 
e uma saraivada de emendas. 

Somente mais tarde, o ilustre Professor Miguel Reale, 
com a clarividência que lhe é peculiar, deu impulso à idéia, 
surgindo, a final, a Lei n.o 8.101, de 16 de abril de 1964, que 
não só consagrou o princípio da descentralização como várias 
outras inovações, inclusive a criação de doze cargos de juízes 
de investidura temporária, com competência para substituir 
e auxiliar nas varas distritais, bem como para exercer atri
buições judiciais especificamente cometidas pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça. 

A lei produziu, desde logo, magníficos resultados, prin
cipalmente no que toca à vara piloto que foi a da Lapa. 

A competência dada, porém, era por demais restrita. 
O Tribunal resolveu, por isso, propor a sua ampliação e 

instalar maior número de varas. 
A proposta de ampliação foi aprovada e foram instaladas 

no curso de 1966 as varas de São Miguel, Santo Amaro, 
Penha e Santana. 

Por outro lado, cuidou-se de tresdobrar o Tribunal de 
Alçada para maior eficiência dos serviços judiciários de se
gunda instância. 

Houve, novamente, percalços, mas, por fim, o impasse 
foi solucionado e em breve deverá ser instalado o Tribunal 
de Alçada Criminal, de forma a. tornar os julgamentos mais 
rápidos, menos exaustivos para os Juízes e eliminar os incon
venientes de um tribunal numeroso. 

Iria muito longe se pretendesse enumerar as -ê-tividades 
administrativas e de colaboração legislativa desta Côrte. 

A proposta de descentralização formulada pelo Tribunal 
de Justiça foi enviada em maio de 1961, com a previsão do 
que poderia acontecer se os outros Podêres não cooperassem. 
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A reforma surgiu, 'porém, somente três anog depois, 
quando a conjuntura econômica e financeira apresentava gra
ves sintomas de deterioração com indiscutíveis repercussões 
no setor judiciário. 

O poder aquisitivo diminuído, a alta do material de cons
trução, as leis de inquilinato e outras dificuldades aumentaram 
os litígios, encontrando um aparelhamento deficiente. Daí 
conseqüências desastrm:as na dinâmica forense. 

A par disso, as dificuldades de ordem material. Verbas 
insuficientes para as instalações de cartórios e varas. Haja 
vista o caso do "Forum João Mendes", ainda inacabado, e já 
obsoleto. Falta de pessoal habilitado, em número suficiente, 
para o serviço cartorário, culminando com o visível declínio 
de vocação para a magistratura. Tudo isso concorreu para 
as dificuldades atuais. 

Alguns dados poderão ser trazidos à colação, a fim de, 
sumàriamente, elucidar o problema. 

No tocante à magistratura, a Constituição de 1946 exige 
o estágio de dois anos para a promoção de entrância para 
entrância. Com o aumento do número de comarcas e varas, 
a elevação de entrância de muitas comarcas, a pletora de 
aposentadorias e o número reduzido dos que se apresentavam, 
em concurso, agravou-se a situação. 

A Lei n.o 8.101, de 1964, criou trinta e dois cargos de 
juízes substitutos, classificados em 4.a entrância, e mais cinco 
cargos de auxiliares, igualmente de 4.a entrância, para exer
cerem as funções na comarca da Capital, e, segundo dispõe 
o art. 44, IIl, dessa mesma Lei, os juízes substitutos designa
dos ordinalmente de 23.° a 32.°, quando não estiverem substi
tuindo os titulares, poderão servir como auxiliares nas varas. 

Se êsses cargos estivessem preenchidos, a situação seria 
bem melhor, porque importaria, na verdade, em desdobramento 
do serviço, para dois juízes, em, pelo menos, dez varas cíveis. 

Acontece, porém, que somente doze dêsses cargos estão 
preenchidos, em virtude da falta de juízes, dada a exigência 
constitucional do estágio. 

Nesse particular, aliás, a situação do interior era muito 
mais grave, havendo comarcas da importância de Assis, Moji 
das Cruzes, Barretos, Ourinhos, São João da Boa Vista e 
muitas outras que ficaram sem juiz titular, durante muito 
tempo. 

Era uma situação catastrófica. 
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E o atual Conselho Superior da Magistratura resolveu, 
como medida heróica, indicar juízes sem o devido estágio, na 
ausência de magistrado com tal condição, para o preenchi
mento das vagas. O Egrégio Tribunal Pleno, por seu turno, 
aprovou tal orientação, consagrada, também, felizmente, pelo 
Poder Executivo Estadual. 

E quando se cogitava da reforma constitucional que aca
bou de se concretizar, esta Côrte não ficou inerte. Reuniu-se 
e estudou emendas à nova Carta, que foram entregues aos 
congressistas por uma comissão composta dos eminentes 
Desembargadores Martins Ferreira e Ferreira de Oliveira. E 
quase tôdas, visando assegurar a solidez da nossa instituição 
e o aperfeiçoamento do aparelhamento judiciário, para a sal
guarda dos altos interêsses públicos, vingaram. Entre eIa~ 

está a que redundou na letra c, inciso II, do art. 136, da Nova 
Carta, assim redigida: "somente após dois anos de exercício 
na respectiva entrância poderá o juiz ser promovido, salvo 
se não houver, com tal requisito, quem aceite o lugar vago". 

Foi essa uma das mais relevantes contribuições desta 
Côrte para a solução das dificuldades. 

No que respeita à pletora de demandas no fôro da Capi
tal, basta salientar que, durante o ano de 1966, uma das 
varas cíveis, que pode constituir um padrão comparativo, 
recebeu 4.982 processos, em distribuição, sendo que, nesse 
número, estão incluídos 1.971 ações de despejo por falta de 
pagamento, 429 ações de despejo de outras espécies, 518 ações 
executivas e 1.010 notificações, interpelações e protestos. 
Resultado nítido da precária situação econômica e índice da 
necessidade de um aparelhamento cartorário eficiente. 

Agora, assim mesmo, com a instalação das varas de São 
Miguel, Santo Amaro, Penha e Santana e aumento da com
petência das distritais, acentuou-se a queda das distribuições. 
nas varas centrais, durante os últimos meses, na base de 3570. 

Se forem instaladas mais duas varas já criadas, Tatuapé 
e Vila Maria, se fôr criada e instalada a vara de Pinheiros, 
abrangendo Butantã, com o aumento do salário mínimo já 
anunciado, bem como se forem providas as vagas de 4.a en
trância na Capital, para o auxílio das varas mais atrasadas, 
o desafôgo será maior ainda. 

Mas, a situação cartorária não ~ das melhores. 
Cada cartório, principalmente das varas cíveis, de aci

dentes do trabalho e da fazenda pública, recebe um grande 
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número de processos, exigindo um imenso trabalho, que é de 
alta responsabilidade e deve ser eficiente. 

Acontece, entanto, que existem 143 cargos de escreventes 
a serem providos mediante promoção e 128 a serem provi
dos por concurso. Os cargos criados existentes atingem a 
787 e a necessidade atual do quadro é de 1.723 cargos. Há, 
por conseguinte, um "deficit" de mais de 800 cargos, excluin
do-se os cartórios da Fazenda Nacional. 

Medida adequada consistiria, pois, na criação de tantos 
cargos de escreventes quantos necesários ao bom andamento 
dos serviços forenses, para os quais poderiam ser aproveita
dos, desde logo, os remanescentes do concurso detenninado 
pelo Tribunal de Justiça e que ora se aproxima de seu tér- · 
mino. 

No interior, a situação não é, igualmente, alentadora. 
São lamentáveis, por exemplo, as condições dos edifícios 

destinados ao Forum, em comarcas como Jundiaí. Piracicaba, 
São Vicente, Santo André, Guarulhos, Limeira, ltanhaem e 
muitas outras. A situação dos presídios e cadeias é, igual
mente, lastimável. Haja vista o que se passa em Ubatuba, 
Caraguatatuba, Santo André, São Vicente, Ribeirão Prêto, 
Santos e tantas outras comarcas. 

E muitos juízes estão impossibilitados de residir na sede 
da comarca porque ou não existe prédio para a locação ou 
porque o valor locativo é exagerado para as suas possibilida
des econômicas. 

Dentro de nossa ordem constitucional, o Poder Judiciário 
de São Paulo tem procurado cumprir a sua missão. Mas, 
para que a sua tarefa, fora do plano jurisdicional propria
mente dito, possa atingir seus altos objetivos depen:d;~ da 
cooperação dos demais podêres. 

E aqui vêm a calhar as lições de Madison e Hamilton, 
contidas no "The Federalist Papers". 

A acumulação de todos os podêres, legislativo, executivo 
e judiciário, nas mesmas mãos, quer de um, poucos ou muitos, 
quer em caráter hereditário, auto-escolhido, ou eletivo, pode 
ser considerada, com razão, como a perfeita definição da tira-
nia. 

Se todo o poder de um departamento é exercido pelas 
mesmas mãos que possui todo o poder de outro departamento, 
os princípios fundamentais de urna constituição livre ficam 
subvertidos. 
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E num govêrno em que os podêres são separados um 
do outro, o judiciário, pela natureza de suas funções, é o último 
a se tornar perigoso para os direitos políticos constitucionais; 
porque é o último em capacidade para molestá-los. O judi
ciário, disse-o Hamilton, não tem influência sôbre a fôrça 
e o dinheiro. "The judiciary has no influence over either 
the sword 01' the purse". 

É, assim, a mais fraca das expressões do poder. 
Certamente, a interpretação das leis é própria e peculiar 

província das côrtes. A constituição é, de fato, e deve ser 
considerada pelos juízes como lei fundamental. Portanto, se 
há conflito entre o ato legislativo do Parlamento e a consti-

. tuição, esta deve prevalecer sôbre aquêle. Não leva isso à 
conclusão de superioridade do Judiciário, porque, na verdade, 
o poder do povo é superior a ambos; quando a vontade legisla
tiva conflita com a do povo, declarada na Constituição, os 
juízes devem ser governados por esta e não por aquela. 

Focalizando, não há muito, o espírito da constituição bri
tânica, Sir Alfred Denning, um dos "Lords Justices" da "Court 
of ApeaI" da Inglaterra, após citar Macaulay, reconheceu que, 
no último século, houve uma grande mudança, sem preceden
tes. Houve uma revolução social acompanhada de uma revo
lução constitucional. Dicey, em 1885, assinalava a soberania 
do parlamento e a "rule of law" como feições cardiais da 
constituição inglesa. Agora, mais de meio caminho do século 
XX, a "emphasis" mudou. 

Todavia, apesar de tôdas as mutações, perdura o mesmo 
espírito da constituição. E isso é mais fácil reconhecer do 
que definir. 

Qual seria êsse espírito? 
A crença na justiça e não no poder; o instinto de liber

dade; o equilíbrio de direitos e obrigações. 
E o instinto de justiça encontra a sua expressão na "rule 

of law"; na ausência de govêrno arbitrário, no princípio da 
legalidade; e a chave dêsse princípio está, precisamente, na 
independência dos juízes. Somente a êsse respeito, reconhece 
ú insigne magistrado e jurista britânico real separação de 
podêres. 

Outro não é o ensinamento de modernos constituciona
listas como Wade e Phillips. 

Entre nós, não obstante o desenrolar da evolução social, 
política e constitucional, mantém-se o princípio da indepen-
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dência e harmonia de Podêres, consagrado no art. 36 da CDns
tituição vigente, e conservado no art. 6.° da Nova Constitui
ção, que veda a delegação de atribuições. ressalvadas as hipó
teses taxativamente previstas. 

Outrossim, pela Nova Carta, em seu art. 55, não poderá 
ser tlelegada a legislação sôbre a organização de juízos e tri
bunais, assim como sôbre as garantias da magistratura. 

De outra parte, predominará, ainda, a doutrina da supre
macia da lei e da igualdade perante a lei, não sendo lícito 
excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de 
direito individual. 

E continuará a vigorar a norma de que somente de cinco 
em cinco anos, salvo proposta do Tribunal de Justiça, poderá 
ser alterada a organização judiciária. 

A regra, portanto, será, ainda, a inalterabilidade. A 
alteração é e continuará a ser exceção, e isso como notava 
Carlos Maximiliano, a fim de evitar reformas inoportunas e 
sem legítimo escopo. 

No decurso dos qüinqüênios, esta Côrte, exercendo suas 
atribuições constitucionais privativas, tem procurado, mediante 
propostas motiv~,d.as, solicitar aos outros Podêres tôdas as 
medidas indispensáveis à manutenção e melhoria da estrutura 
judiciária. E, agora mesmo, no curso do presente qüinqüênio, 
funciona. ativamente a comissão de organização judiciária, 
composta dos eminentes Desembargadores Sylos Cintra, Dan
tas de Freitas e Almeida Bicudo, visando um plano de reestru
turação das entrâncias. 

Ocorre, porém, que, na sua grande maioria, as propostas 
de maio.r alcance, no interêsse do serviço público, têm sido 
entravadas por óbices de várias espécies, pr:ncipalmente de 
caráter financeiro. 

E terapêutica reRtardada, é óbvio, dá maior ensejo à 
vitória da enfermidade. 

De nada vale fazer leis e decretos, sem os meios de 
execução. Não basta planificar ou projetar reformas. 

É mister elemento humano qualificado. É mister a cons
trução de edifícios, realizar obras adequadas e capazes de criar 
ambiente favorável ao trabalho. É mister racionalização e 
mecanização dos serviços. Mas, para isso, são necessários 
os meios financeiros. 

A reforma projetada por esta Côrte, em três fases, já 
se operou, no plano legislativo. 
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Alguns defeitos fO'ram cO'rrigidO's através de nO'vas prO'
pO'stas. E talvez O'utrO's surgirão, sujeitO's a emendas. 

Apesar de tudO', a fôrça criadO'ra, O' desenvO'lvimento, O' 
prO'gressO' cO'ntinuam, em nO'ssO' EstadO', em ascensãO' e, muitas 
vêzes, as previsões sãO' superadas pelos fatO's. 

PO'r issO' mesmO', é mister contínua adaptaçãO'. 
E êste Tribunal tem permanecidO' atentO', ativO'. 
IssO', aliás, O' jO'rnal "O EstadO' de SãO' PaulO''', em sua 

ediçãO' de 18 de setembrO' dO' anO' próximO' passadO', O' recO'nhe
cia, expressamente, em uma de suas bem lançadas "NO'tas": 
~ "Sem dúvida, esquematizadO' cO'mO' um dos PO'dêres dO' 
EstadO', O' JudiciáriO', nO' exercíciO' das funções que a CO'nsti
tuiçãO' lhe atribui, tem uma pO'siçãO' bem definida, cabendO'-Ihe 
papel tãO' decisivO', que é cO'nsideradO', na dO'utrina cO'nstituciO'
nal mais mO'derna, cO'mO' a própria pedra de tO'que dO' regime 
demO'cráticO', pO'is a êle cabe, em última análise, tO'rnar efetiva 
tôda a carta de garantia dO's direitos individuais. Mas a 
verdade é que O' PO'der JudiciáriO' de SãO' PaulO' jamais se 
negO'u a cO'O'perar cO'm O' ExecutivO' O'u cO'm O' LegislativO' ... " 
". .. se a máquina judiciária se encontra emperrada, istO' 
se deve, exclusivamente, às O'missões dO's gO'vernO's anteriO'res, 
que, salvO' exceções raríssimas, nãO' se deram cO'nta das neces
sidades dO' PO'der JudiciáriO', deixandO' de equipá-lO' cO'nvenien
temente para O' desempenhO' de suas impO'rtantes tarefas." 

É ~ister, na verdade, que haja uma efetiva, decisiva e 
real cO'labO'raçãO' dO's O'utrO's PO'dêres. 

VO'ssa Excelência, SenhO'r GO'vernadO'r, pelO' seu passadO', 
desde O's tempO's acadêmicO's, e pelO' seu presente, tem fO'rne
cidO' mO'stra de cidadãO' devO'tadO' à vitória dO's legítimO's ideais 
demO'cráticO's e cristãO's. 

VO'ssa Excelência exerceu, durante anO's, mandatO's legis
lativO's e cO'nservO'u O'S altO's ideais caldeadO's e cO'nsO'lidadO's em 
lutas memO'ráveis, cO'm O' riscO' da própria vida, bem de valO'r 
inestimável. 

VO'ssa Excelência sempre fO'i, cO'ntinua sendO' e, certa
mente, O' será nO' futurO', um lidadO'r, um defensO'r dO's direitO's 
e garantias individuais, cuja sO'brevivência depende, funda
mentalmente, de um PO'der JudiciáriO' solidamente cO'nstituídO' 
cO'm uma magistratura independente e de altO' gabaritO'. 

Esta Côrte está, pO'r tudO' issO', plenamente cO'nvencida de 
que VO'ssa Excelência saberá cO'mpreender O'S prO'blemas da 
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Justiça em todo o Estado de São Paulo, e, dentro do princípio 
da independência e harmonia de podêres, emprestará todo o 
apoio do Executivo para o seu deslinde. 

É, pois, com a alma impregnada das mais vivas e justi
ficadas esperanças que o Tribunal de Justiça de São Paulo 
formula a Vossa Excelência votos de uma profícua adminis
tração, digna de seus altos méritos e dos valores tradicionais 
da gente paulista, tão ansiosa por melhores dias, com paz, 
trabalho e progresso. 

BOLETlM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO * -103 



Jurisprudência 

TIl 

DIREITO CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E E,LEI'fORAL 

SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - Previdência - Faleci
mento - Viuva beneficiária - Proventos da aposenta
doria, mesmo que o serventuário ainda não se tivesse 
aposentado. mas que se encontrava nas condições de 
obtê-la - Artigo 4.° da lei 5.301, de 1~59 . 

"- 8) Não há dúvida de que uma interpretação literal 
do artigo 4.° da lei 5.301 pode conduzir à solução advogada 
pelo impetrado, no sentido de que a expressão proventos de 
aposentadoria supõe o ato de concessão desta. Tal interpreta
ção, porém, se afasta dos pressupostos e objetivos das norma~ 
de previdência que se destinam não só a amparar o servidor, 
como seus dependentes 9). As leis 465, de 281911949, e 507, 
de 17111 !11949, ao disciplinarem a aposentadoria dos servido
res de justiça não estipendiados pelos cofres públicos, restrin
giam os seus benefícios à aposentação dêsses servidores, não 
contendo disposição de amparo aos seus dependentes, em caso 
de falecimento do contribuinte, a não ser a permissão de
fluente do artigo 26 da lei 465, de estabelecer um pecúlio facul
tativo, com o mínimo de Cr$ 50.000. Observe-se, que, a êsse 
tempo, o regime do pecúlio era o vigorante para o funciona
lismo público, em geral, mas posteriormente êsse regime evo
luiu para o de pensão mensal, traduzido na lei 4.832, de 
41911958, e leis posteriores. - 10) Dêsse modo, o artigo 4.° 
da lei 5.301 foi o primeiro passo no sentido de estender essa 
proteção previdenciária aos dependentes do servidor falecido 
na esteira da tendência da legislação de previdência social. 
- 11) Ao que parece, a redação do artigo 4.°, citado, não se 
pautou pela melhor técnica ao determinar que os proventos 
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da aposentadoria passem ao cônjuge supérstite. Na sistemá
tica previdenciária, que se reflete - citamos por exemplo -
na Lei Orgânica da Previdência Social, aposentadoria é o bene
fício que cabe ao segurado e pensão, o benefício que toca aos 
seus dependentes. Mas, a pensão é um direito autônomo que 
não devende da existência prévia da aposentadoria, nem resulta 
de conversão desta (conforme artigos 36 e 37 da Lei Orgâ
nica). - 12) Todavia, possível defeito técnico de redação da 
norma não permite esquecer ou diminuir o alcance de seus 
objetivos assistenciais, no caso o amparo da família do contn
buinte, tão necessário à luz dos vrincípios previdenciários, 
quanto o amparo do próprio trabalhador. Dentro dêsse espírito, 
verifica-se que as expressões usadas pelo artigo 4.° da lei 5.301 
admitem um entendimento mais amplo do que o invocado pelo 
Instituto, uma vez que ali não se fala em falecimento do ser
vidor aposentado, mas, sim, no falecimento do servidor da 
justiça, em virtude do qual os proventos da aposentadoria 
passarão ao cônjuge. - 13) Portanto, é admissível entender 
que os proventos da aposentadoria não são apenas aquêles já 
efetivamente percebidos pelo contribuinte, mas também aquê
les a que êle tinha direito, porque satisfazia as condições da 
aposentadoria, que não chegou a requerer ou não chegou a 
lhe ser concedida, ainda que requerida. Ora, se esta inter-

. pretação mais ampla é possível dentro da letra da lei e está 
mais conforme aos pressupostos e objetivos da norma, deve 
ela ser preferida. - 14) A superveniência do artigo 3.° da 
lei 6.533, de 30111J1961, não altera a conclusão supra. Esta 
lei, mais adequadamente, veio assegurar pensãú aos depen
dentes do servidor falecido em exercício, abrangendo não só 
os que tinham como os que não tinham, ao falecer, direito à 
aposentadoria. Não se está porém, emprestando efeito re
troativo à lei 6.533, mas tão só dando ao dispositivo do artigo 
4.° da lei 5.301 todo o alcance que êle pode ter, no período 
que precedeu ao da vigência da lei 6.533. - 15) No sentido 
desta decisão, já julgou esta mesma Egrégia Câmara no acór
dão que se vê na Revista dos Tribunais 3481469, que por sua 
vez se reporta a outro julgado, a saber o cio recurso 45.421, 
também no mesmo sentido" (Agravo de petição 75.777, de 
São Paulo, T. de A. - 3.a Câm. Civ., 12 de outubro de 1965. 
Ass. YOUNG DA COSTA MANSO, presidente com voto; 
HELIO HELENE relator; CARMO PINTO, 3.° juiz). 

"Tribuna da Justiça" - 22/1/66. 
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I. DO ESTATUTO DA TERRA 

1. O ESTATUTO DA TERRA, criado pela Lei n.o 4.504, 
de 30 de Novembro de 1964, tem por objeto, segundo o dis
posto no seu artigo 1.0, regular os direitos e obrigações con
cernentes aos bens imó'peis 1·1.trais, para fins de exec'ução da 
Refonna Ag1'ária e promoção da Política Ag1'Ícola. 

11. DA REFORMA AGRÁRIA 

2. Tem esta por fim, além da melhor distribuição da 
terra, - o estabelecimento de um sistema de relações entre o 
homem, a propriedade rural e o uso dessa mesma terra, que 
atendam não só aos principios da justiça social, como também 
ao aumento da produtividade, garantindo, por essa forma, o 
progresso e o bem estar do trabalhador rural e o desenvolvi
mento do País - com a gradual extinção do minifúndio e do 
latifúndio. (Art. 1.0, do Dec. 55.891, de 1965). 

IIl. DA POLITICA AGRICOLA 

3. Quanto à POLíTICA AGRíCOLA, visa ela, especial
mente, a promoção de medidas destinadas ao amparo da pro
priedade rural, objetivando orientar, no interesse da economia 
rural, as atividadec; agro-pecuárias, seja no sentido de garan
tir-lhes o pleno emprego, seja no de armonizá-Ias com o pro
cesso de induEtrialização do País (Ibdem) 

IV. MEIOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA 
E POLíTICA AGRíCOLA 

4. Os meios a serem utilizados pelo Poder Público para 
a consecução dos objetivos previstos nos itens anteriores, são: 
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a) a TRIBUTAÇÃO, compreendendo a cobrança do 
IMPOSTO TERRITORIAL progressivo, o imposto sôbre o 
rendimento e exploração agrícola~pastoril e das indústrias ex
trativas vegetal e animal, bem como da contribuição de melho
ria; 

b) a ASSISTl!:NCIA e proteção à economia rural, con
substanciando medidas de carater social, técnico, fomentista 
e educacional, de acôrdo com as normas previstas no artigo 
73 do ESTATUTO DA TERRA; 

c) a DESAPROPRIAÇÃO, que poderá ser feita por inte
resse social ou utilidade pública, dentro das normas constitu
cionais legais e regulamentos em vigor; 

d) a COLONIZAÇÃO, oficial e particular, que será reali
zada de conformidade com o disposto no ESTATUTO DA 
TERRA e de sua regulamentação especifica; e, ainda, 

e) os demais atos complementares, previstos na legisla
ção em vigor (art. 2.°, do Decreto n.O 55.891 de 1965) . 

V. DOS ORGÃOS EXECUTIVOS 

5. O orgão competente para promover e coordenar a 
execução da Reforma Agrária, é o INSTITUTO BRASILEIRO 
DE REFÓRMA AGRÁRIA (lBRA), que atuará: 

a) nas áreas declaradas prio1"'itária-s, em conformidade 
com o disposto no artigo 43, parágrafo 2.°, do Estatuto' da 
Terra, diretamente, ou através das Delegacias Regionais 
(IBRAR), executando o Plano Nacional e os Planos Regio
nais da reforma Agrária e seus respectivos projetos; e 

b) em todo território nacional, também diretamente ou 
através do orgão específico previsto em seu regulamento, tra
çando o zoneamento do País e fazendo convênios para efetuar 
e manter o cadastramento dos imóveis rurais, - bem como pro
movendo as medidas relativas ao lançamento e à arrecadação 
dos tributos que lhe sejam atribuidos em legislação própria ou 
através de convênios (Art. 2.°, do Decreto n.o 55.891, de 1965). 

6. Os orgãos competentes para promover a Política Agrí
cola, - cuja coordenação geral da execução respectiva cabe 
ao Ministério da Agricultura, de acôrdo com as diretrizes gerais 
aprovadas pelo Ministério do Planejamento, - são: 
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a) O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
MENTO AGRÁRIO (INDA), que promoverá as medidas liga
das à colonização, à extensão rural, ao cooperativismo, ao de
senvolvimento de c01nunidades, à 1"evenda, às obras de infra 
estrutura, inclusive as de eletrificação rural, e à p1"esta.çã,o de 
se'rviços; 

b) o INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA 
AGRÁRIA '(lERA), naquilo em que as suas atividades con
tribuam para a consecução dos objetivos da política agrícola; 

c) O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, através de 
seus orgãos ligados à pesquisa, ao fomento e à defesa sanitária 
animal e vegetal; 

d) o BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERA
TIVO; 

e) as CARTEIRAS DE COLONIZAÇÃO e de CRÉDITO 
AGRíCOLA do Banco do Brasil; 

f) o BANCO N ACION AL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO; 

g) a COORDENAÇÃO NACIONAL DE CRÉDITO 
RURAL; 

h) a COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO AGRÍ
COLA; 

i) os órgãos vinculados ao SETOR DE ABASTECI
MENTO, sob a coordenação da CONSÊLHO SUPERIOR DE 
ABASTECIMENTO, e, em especial, a Superintendência Nacio
nal do Abastecimento (SUNAB), a Companhia Brasileira 'de 
Armazens (Cibrazem) ; a Companhia Brasileira de Alimenta
ção (Cobal) e a Comissão de Financiamento e Produção 
(C.F.P.) ; 

j) os órgãos de valorização econômica regional, referi
dos na alinea "c", do paragrafo 2.°, do art. 73, do Estatuto 
da Terra; 

k) os demais órgãos de administração centralizada e 
descentralizada federais, interessados nos problemas do desen
volvimento rural ou do abastecimento, que se vinculem, com 
ação supletiva, aos Planos da Política Agrícola; e 

1) as entidades e fundações, nacionais e estrangeiras, 
de assistência técnica e financeira, que atuem no Setor da 
Política. Agrícola (art. 4.°, do Dec. 55.891, de 1965). 
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VI. DO ZONEAMENTO 

7. O zoneamento do País, previsto nos artigos 43 a 45 
do ESTATUTO DA TERRA, será promovido pelo IBRA e 
terá por fim delimitar regiões homogêneas, tanto sôb o ponto 
de visto sócio-econômico, como das características de sua estru
tum agráTia, com o objetivo de definir: 

a) as l'egiões críticas que estão exigindo a reforma 
agrária, com a progressiva eliminação dos minifúndios e la.ti
fúndios; 

b) as regiões em estágio mais avançado de desenvolvi
mento social e econômico, em que não ocorram tensões sociais; 

c) as regiões já economicamente oc:upadas, nas quais 
predomine uma economia de substância e cujos agricultores 
careçam de assistência adequada; e 

d) as regiões ainda em fase de ocupação econômica e 
carentes de programas de desenvolvimento, de povoamento e 
de colonização em áreas pioneiras (arts. 26 e 27, do Dec. 
55.891, de 1965). 

VII - DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS 

8. São consideradas prioritárias as áreas que tenham 
sido selecionadas em virtudes de incluirem regiões críticas 
do zoneamento, caracterizadas pelos índices admitidos como 
definidores de ocorrência de tensões nas estruturas demográ
ficas e agrárias, geradoras de condições determinantes da ne
cessidade de reforma agrária, nos termos do Estatuto da Terra 
(art. 39, do Dec. 55.891, de 1965). 

9. As áreas prioritárias serão declaradas como tais por 
decreto do Presidente da Republica, levando-se em conta, na 
seleção das mesmas, os fatores seguintes: 

a) os índices mais elevados que caraterizam as regiões 
críticas; 

b) a ocorrência de fatores de ordem sócio-política que 
tendam a agravar a situação crítica evidenciada no zonea
mento; 

c) as possibilidades de carater técnico, financeiro e 
administrativo correntes nas áreas, que permitam uma ação 
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conjugada dos respectivos órgãos regionai's do IBRA e dos 
orgãos federais e estaduais de administração centralizada ou 
descentralizada, atuantes nas mencionadas áreas; 

d) a existência de acôrdos internacionais, já firmados 
ou em andamento, para financiamento ou prestação de assis
tência técnica visando a solução de problemas direta ou indi
retamente ligados à reforma agrária em ditas áreas; 

e) a proximidade dos grandes centros de concentração 
demográfica e dos principais centros consumidores do País, 
que determinem a exigência de mais intensiva exploração dos 
recursos da terra (art. 39, paragrafo 1.0, do dec. 55.891/65). 

10. A delimitação das áreas prioritárias far-se-á levando 
em conta a área necessária para localizar os minifundiários, 
arrendatários, parceiros e trabalhadores rurais que se achem 
instalados nas áreas críticas e sejam candidatos a unidades a 
serem criadas (art. 39, paragrafo 2.°, do dec. 55.891/65). 

VIII. DOS IMóVEIS RURAIS E SUA CLASSIFICAÇÃO 

11. É considerado Imóvel Rural, - segundo a definição 
constante do Estatuto da Terra, - o prédio rústico de área 
contínua, qualquer que se.ia a sua localização, isto é, situado 
em perimetros urbanos, suburbanos ou rurais dos municipios, 
que se destine a exploração extrativa, agrícola, pecuária ou 
ag1'o-industria.l, quer através de planos públicos de valorização, 
quer através da iniciativa privada, (art. 5,°, do Dec, " ..... 
55.891/ 65) . 

12. O imóvel rural, para os efeitos do ESTATUTO DA 
TERRA, clasifica-se como: 

a) PROPRIEDADE FAMILIAR, quando, direta e pes
soalmente explorado pelo agricultor e sua familia, lhes absorva 
toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o 
progresso social e econômico, com áreas fixada para cada 
região e tipo de exploração e eventualmente trabalhado com 
a ajuda de terceiros. Dita área constitui o m6d~I,lo rural, e 
será determinada nos termos do artigo 5.° do Estatuto da 
Terra; 
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b) MINIFÚNDIO, quando tiver área agricultável infe
rior à do módulo fixado para a respectiva região e tipo de 
exploração; 

c) EMPMSA RURAL, quando o imóvel constituir obje
to de um empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que o explore econômica e racionalmente, dentro 
das condições de rendimento econômico da região em que se 
situe, e cujas dimensões não excedam as referidas nas alínea 
seguinte; 

d) LATIFÚNDIO, quando exceda, na dimensão de sua 
área agricultável, a seiscentas vezes o módulo médio r/tral. 
definido no artigo 5.° do Estatuto da Terra, ou a seiscentas 
vezes a área média dos imóveis rurais na respectiva zona (Cf. 
itens 16 a 20). 

13. É também considerado latifúndio o imóvel que, não 
excedendo o limite acima referido, mas tendo área agricultá
vel igualou superior à dimensão do módulo do imóvel rural 
na respectiva zona, - seja m.antido inexplorado em relação· 
às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com 
fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente 
explorado, de modo a vedar-lhe a classificação como Emprêsa 
Rural, nos termos da alinea "c" do presente item (art. 6.°, 
do Dec. 55.894/65. 

14. Não se considera latifúndio: 
a) o imóvel rural, ainda que tenha dimensão superior 

à mencionada na alinea "d" do item 12, cujas características 
recomendem, sob o ponto de vista técnico-econômico, a explo
ração florestal racionalmente realizada, mediante planejamento 
adequado; 

b) o imóvel rural, ainda que de domínio particular, cujo 
objetivo de preservação florestal ou de outros recursos natu
rais, haja sido considerado e reconhecido, para fins de tom
bamento, pelo orgão competente da administração pública (art. 
6.°, paragrafo 1.0, do Dec. 55.891;65). 

15. Vê-se, pelo que ficou dito acima, que a lei considera 
"latifúndio, não apenas as grandes propriedades territoriais, -
conforme o termo é definido pelos léxicos, - mas tôdas aquelas 
que, "tendo área agricultável igualou superior à dimensão 
do módulo na respectiva zona, seja mantido inexplorado em 
relação SI possibilidades a que alude a mesma lei. 
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IX. DOS MóDULOS RURAIS 

16. O MóDULO RURAL, definido no inciso III, do art. 
4.°, do Estatuto da Terra, - tem como finalidade primordial 
estabelecer uma unidade de medida, que exprima a interde
pendência entre a dimensão, a situação geográfica dos imóveis 
rurais, e a forma e condições do seu aproveitamento econômico 
(art. 11, do Dec. 55.891/ 65. 

17. A fixação do dimensionamento econômico do imóvel 
que, para cada zona de características ecológicas e econômicas 
homogêneas, bem como para os diversos tipos de exploração, 
representará o módulo, será feita em função: 

a) da localização e dos meios de acesso do imóvel em 
relação aos grandes mercados; 

b) das características ecológicas das áreas em que se 
situem; 

c) dos tipos de exploração predominante na respectiva 
zona '(art. 11, paragrafo 1.0, do Dec. n.o 55.981/ 65) ; 

18. O dimensionamento do módulo define a área agri
cultável que deve ser considerada, em cada região e tipo de 
exploração, para os imóveis rurais isolados, os quais consti
tuirão p'/'opriedades familia?'es se, nos te?'mos do inciso lI, do 
artigo 4.°, do Estatuto da Terra, 

a) forem direta e pessoalmente exploradas pelo agri
cultor e sua famHia, admitida a ajuda de terceiros em carater 
eventual; 

b) absorverem, na sua exploração, toda a força de tra
balho dos membros átivos do conjunto familiar; e 

c) garantirem à familia a subsistência e o progresso 
social e econômico (art. 12, do Decreto n.O 55.891/ 65). 

19. Tal dimensionamento será feito para zonas típicas, 
em cada uma das quais serão considerados os tipos de explo
ração de maior significação econômica, especificadas no artigo 
14 do Decreto 55.891 de 1965, sob a seguinte classificação 
geral: 

Expz.otações horti-grangeiras; 
lavouras permanentes e temporárias; 

a) 
b) 
c) 
c) 

pecuária de animais de médio e grande porte; e 
explotações de florestas naturais e cultivadas. 
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20. Os módulos serão dimensionados para cada uma das 
referidas zonas típicas, com valores médios relativos aos tipos 
de explotação nela dominantes, e com disc1·iminação. das dimen
sões específicas para as classes e sub-classes cujas atividades 
agro-pecuárias se incluam naquelas explotações, de acôrdo com 
critérios que serão fixados em Portaria a ser baixada pelo 
Ministério do Planejamento (cf. art. 14, do Dec. 55.891/65). 

21. Pelo exposto nos itens 16 a 19, se verifica, quanto 
ao módulo rural, 

a) que o mesmo tem por finalidade determinar a meno1' 
área em que é permitida a divisão dos imóveis rurais, e a qual, 
na classificação dêstes, a que aludimos no item 12, corres
ponde à chamada PROPRIEDADE FAMILIAR; 

b) que, as dimensões da área de tais módulos, variam, 
entretanto, de região para região, dependendo, a fixação do 
respectivo quantwn, dos fatores que para tanto devem ser 
considerados e se acham previstos, conforme vimos, na própria 
lei; 

c) que o número de módulos dos imóveis rurais, bem 
como a determinação da área que lhes tiver sido atribuida, deve 
figurar no Certificado expedido pelo IBRA, correspondente 
ao cadastro de cada qual; e, finalmente, 

d) que nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado, 
pa1'tilhado ou dividido em áreas inferiores à constitutiva de 
seu respectivo módulo. 

X. DA COLONIZAÇÃO 

22. Entende-se por COLONIZAÇÃO, toda atividade, ofi
cial ou particular, que se destine a promover o aproveitamento 
econômico da terra, através da sua divisão en~ propriedade 
familiares, destinadas a parceleiros, ou sob a forma de coope
rativas, obedecendo a regulamentação própria, estabelecida 
no Capitulo lI, do Titulo IH, do Estatuto da Terra (art. 9.°, 
do Dec. 55.891/65). 

23. Segundo o mesmo Estatuto, são definidos: 
a) Como PARCELEIRO, todo aquêle que venha a adqui

rir lotes ou parcelas em áreas destinada à Reforma Agrária, 
bem como à colonização publica ou privada; e 
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b) Como COOPERATIVA Integral de Reforma Agrá
ria (CIRA) tôda sociedade cooperativista mista, de natureza 
civil, criada no·s áreas prioTitárias de reforma agrária e con
tando, temporariamente, com a contribuição financeira e téc
nica do Poder Publico, através do Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária (LBRA) , com a finalidade de industrializar, 
beneficiar, preparar e padronizar a produção agro-pecuária, 
bem como realizar os demais objetivos previstos na legislaçào 
vigente (arts. 7.° e 8.°, do Dec. 55.891/65). 

XI. DA ORGANIZAÇÃO DA COLONIZAÇÃO 

24. Para atender ao objetivo da lei da Reforma Agrá
ria e garantir as melhores condições de fixação do homem 
à terra, bem como seu progresso social e econômico, os pro
gramas de colonização serão elaborados prevendo-se os agru
pamentos de lotes em núdeos de colonização, assim como os 
dêstes em d-ist1"itos, - e a associação dos parceleiros em COOp2-
rativas.· Os lotes de colonização podem ser: 

a) PARCELAS, quando se destinem ao trabalho agrí
cola do parceleiro e de sua família, cqja moradia, se não fôr 
no proprio local, ha ele ser no centru da comunidade a que elas 
corresponderem ; 

b) URBANOS, quando se destinem a constituir o centTo 
da conmnidade, incluindo as residências dos trabalhadores dos 
vários serviços implantados nos núcleos ou distritos; eventual
mente. a dos próprios parceleiros e as instalações necessárias 
à localização dos serviços administrativos assistenciais, bem 
como das atividades cooperativas, artezanais e industriais 
(art. 63 e 64 do Dec. n.O 55.891, de 1965). 

XII. DO CADASTRO DOS IMóVEIS RURAIS 

25. O Cadastro dos imóveis rurais, a que alude o artigo 
46 do Estatuto da Terra, tem como finalidade: 

a) o levantamento dos dados necessários à aplicação dos 
critérios de lançamentos fiscais atribuidos ao IBRA e à con
cessão de isenções a êles relativos, previstas na Constituição 
Federal e na legislação específica; 
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b) o levantamento sistemático dos imóveis rurais, para 
conhecimento das condições vigentes na estrutura fundiária 
das várias regiões do País, com o objetivo de fornecer elemen
tos de orientação da Política Agrícola a ser promovida pelos 
orgãos referidos no artigo 4.° do decreto n.o 55.891, de 1965, 
e à formulação dos Planos Nacional e Regionais de Reforma 
Agrária; 

c) o levantamento de dados necessários às análises mi
cro-econ.ômicas e às amostragens em várias regiões do País, 
para fixação dos índices previstos nas alineas "a", "b", "c", 
"d" e "e", do paragrafo 1.0, do artigo 46, do Estatuto da 
Terra; 

d) a obtenção de dados que orientem os orgãos de assis
tência técnica e creditícia aos lavradores e pecuaristas, nas 
tarefas de formulação dos respectivos planos assistenciais; e 

e) o conhecimento das disponibilidades de terras públi
cas, para fins de colonização e regularização da situação dos 
posseiros (art. 45, do Dec. 55.891/65). 

26. O Cadastro será implantado pQ,1'a todos os imóveis 
l'umis do País, de forma a permitir a obtenção de dados capa
zes de classificá-los para fins de emissão do Cer·tificado a que 
se refere o parágrafo 3.°, do art. 46, do Estatuto da Terra? 
e o qual será expedido e entregue aos respectivos proprietá
rios, de acôrdo com a Instrução a que se Teefre o paragrafo 
3.°, do artigo 14, do Dec. n.o 55.891, de 1965. Serão aínda 
cadastrados as terras públicas e as de posseiros para carate
rização de sua utilização, bem como as terras devolutas '(art. 
48, do Dec. 55.891/65). 

27. Os dados cadastrais necessários à caracterização dos 
imóveis, incluem as indicações seguintes: 

a) do proprietário e sua família; 
b) dos títulos de domínio, da natureza da posse e da 

forma de administração; 
c) da localização geográfica; 
d) da área, com descrição das linhas de divisas e nome 

dos respectivos confrontantes; 
e) das dimensões das testadas para as vias públicas; 
f) do valor das terras, das benfeitorias, dos equipamen

tos e das instalações existentes, discriminadamente. 
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28. ~sses dados devem, ainda, mencionar a natureza e 
condições das vias de acesso e respectivas distâncias dos cen
tros demográficos mais próximos com população: 

a) até 5.000 habitantes; 
b) de mais de 5.000 até 10.000 habitantes; 
c) de mais de 10.000 até 20.000 habitantes; 
d) de mais de 20.000 até 50.000 habitantes; 
e) de mais de 100.000 habitantes. 

29. As condições de exploração e do uso da terra, devem 
ser igualmente informadas, mencionando-se: 

a) a porcentagem da superfície total em cerrados, matas, 
pastagens, glebas de cultivo (especificadamente em exploração 
e inexploradas), e em áreas aproveitáveis; 

b) os tipos de cultivo e criação, as formas de proteção 
e comercialização dos produtos; 

c) os sistemas de contrato de trabalho, com discrimi
nação dos arrendatários, posseiros e trabalhadores rurais; 

d) as práticas conservacionistas empregadas e o grau 
de mecanização; 

e) os volumes e os índices médios, relativos à produção 
obtida; e 

f) as condições para o beneficiamento dos produtos agro
pecuários (art. 46, do Dec. n.o 4504, de 1964). 

30. Os proprietários sã~ obrigados a fornecer os dados 
e a documentação referidos nos itens 27, 28 e 29 (cf. a Ins
trução a que alude o art. 14, paragrafo 3.°, do dec. 55.891/65), 
a preencher os formulários e questionários respectivos, nos 
prazos indicados naquela Instrução (art. 49, do Dec. 
55.8!:l1/65) . 

31. Contra a entrega da documentação aludida, será for
necido um recibo ao proprietário, com o qual deverá obter, nas 
épocas fixadas na instrução a que nos referidos no item ante
rior, o CERTIFICADO CADASTRAL do respectivo imóvel 
(art. 49, parágrafo único do Dec. 55.891/65). 

nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 119 



XIII. DA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE 
CADASTRO 

32. A partir de 1.0 de Janeiro de 1967, somente mediante 
a apresentação do Certificado de Cadastro, expedido pelo lERA 
e previsto na Lei numero 4504, de 1964, - poderão os pro
prietários, sob pena de nulidade, desmembrar, arrendar, hipo
tecar, vender ou prometer a venda de imóveis rurais. 

33. Sem a apresentação, ainda, do mesmo Certificado, 
não poderá o proprietário de qualquer imóvel rural obter a 
inscrição, aprovação e registro de projeto de colonização par
ticular, no IBRA ou no INDA, ou a aprovação de projetos 
de loteaentos. 

34. Em caso de sucessão ca'tlJ3a mrtis, nenhuma partilha, 
amigável ou judicial, poderá ser homologada pela autoridade 
competente, sem a apresentação do Certificado de Cadastro, 
a partir da data referida no item 32. 

35. A apresentação do Certificado de Cadastro, exigida 
nos casos indicados nos itens anteriores, far-se-á, sempre, 
acompanhada da pTova d.e qu'itação do pagamento do Imposto 
Te1·1·ito1'ial Ruml, relativo ao último lançamento expedido pelo 
IBRA (cf. art. 22, parágrafos 1.0, 2.° e 3.° da Lei n.O 4.947, 
de 6 de Abril de 1966. 

36. Salvo determinação em contrário do IBRA, o Certi
ficado de Cadastro, emitido num exercício, consoante o dis
posto no paragrafo 1.0, do artigo 5.°, do Decreto-lei n.o 57, de 
18-11-66, terá validade até 31 de Dezembro do exercício se
guinte (art. 5.°, do Dec. 5.900, de 30-12-66). 

XIV. DO ACESSO À PROPRIEDADE RURAL 

37. O acesso à propriedade rural será promovido me
diante a distribuição ou redistribuição de terras, pela execução 
de qualquer das seguintes medidas: 

a) 
b) 
c) 
d) 

120 -

desapropriação por interesse social; 
doação; 
compra e venda; 
arrecadação de bens vagos; 
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e) reversão à posse do Poder Público de terras de sua 
propriedade, indevidamente ocupadas e exploradas, a qualquer 
título, por terceiros; e 

f) herança ou legado (art. 17, da Lei 4.504, de 1964). 

XV. DOS LOTEAMENTOS RURAIS 

38. São consideradas formas complementares de acesso 
à propriedade de terra: 

a) os loteamentos rurais destinados à urbanização, in
dustrialização e formação de "sitios de recreio"; 

b) os loteamentos rurais destinados à utilização econô
mica da terra através da exploração agrícola, pecuária, extra
tiva ,ou agro-industrial. 

c) as ál"eaS resultantes do desmembramento de imóveis 
rurais, cuja transferência a terceiros seja financiada pelo 
IBRA, na forma da lei; 

d) as novas parcelas, resultantes do processo de 1'e?nem
bramento de minifúndios (art. 13, do Dec. 59.428, de 27 de 
Outubro de 1966; 

39. O proprietário de terras próprias para a lavoura ou 
pecuária, interessado em loteá-Ias para fins de urbanização, 
industrialização ou formação de "sitios de recreio", deverá' 
submeter o 1'espectivo p1"ojeto à aprovação do IBRA ou do 
INDA, conforme o caso (art. 95, do Dec. 59.428, de 1966). 

40. Os projetos de loteamentos rurais, com vistas à 
urbanização, industrialização e formação de "sitios de recreio ", 
para serem aprovados deverão ser executados em área que: 

a) por suas caracteristicas e desenvolvimento da sede 
municipal, já seja considerada w"bana ou esteja incluida en! 
planos de urbcLnização; 

b) seja oficialmente declarada zona de turismo ou carac
terizada como estância hidromineral ou balneária; 

c) tenha perdido, comprovadamente, suas caracteristicas 
produtivas, tornando anti-econômico o seu aproveitamento (art. 
96, do Dec. 59.428, de 1966). 
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41. É vedada, a insC1'ição de loteamentos 1'urais no Re
gestro de Imóveis, sendo nulos todos os atos dela decorrentes, 
quando os mesmos não tenham sido aprovados pelos orgãos 
1'eferidos no item 39 (art. 95, parágrafo 1.0, do Dec. 59.428/ 
66) . 

42. Nos loteamentos já inscritos, é vedada a lienacão 
dos lotes ru'rais remanescentes, quando tiverem á1'ea 1~nfe;i01' 
a do módtdo fixaào pam a respectiva região (art. 95, pará
grafo 2.°, do Dec. 59.428). 

43. A fim de possibilitar o Cadastro, o contrôle e a 
fiscalização dos loteamentos rurais, os Cartórios de Regist1'0 
de Imóveis são obTigados a comunicar aos órgãos competentes 
os registros efetuados nas respectivas circunscrições, infor
mando-os sôbre: 

a) nome do proprietário; 
b) a denominação do imóvel, sua área e localização; 
c) o número de lotes; e 
d) a data do registro nos referidos órgãos '(art. 61, 

parágrafo 3.°, da Lei n.o 4.504/64). 

44. Nenhuma parcela poderá ser vendida, em projeto 
de colonização, sem que a emprêsa tenha inscrito o lotea
mento no Cartório de Registro de Imóveis, de acôrdo com o 
Decreto lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937, depois de cum
pridas as formalidades do registro da emprêsa e do projeto, 
nos têrmos do disposto pelo Decreto n.o 59.428, de 27 de 
outubro de 1966. 

XVI. DOS SíTIOS DE RECREIO 

45. O imóvel situado na zona rural, pertencente a pessoa 
física ou jurídica, será cons-iderado como "Sítio de Recreio", 
quando: 

a) a sua produção não sej a comercializada; 
b) sua área não seja superior à do módulo relativo a 

exploração não definida da zona típica em que estiver loca
lizado; 

c) tenha edificação e o seu uso seja reconhecido como 
para fins de recreio (art. 13, do Dec. 5.900, de 30 de Dezem
bro de 1966). 
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46. O Impôsto Territórial Rural, a que se refere o ar
tigo 29, da Lei n.o 5.172, de 25 de Outubro de 1966, não 
abrange o imóvel que, comprovadamente, seja utilizado como 
"Sítio de Recreio ", e no qual a eventual produção não se 
destine ao comércio, incidindo, assim, sôbre o mesmo o im
pôsto Predial ou Territórial Urbano, a que se refere o artigo 
32 da mesma Lei (art. 14 da Lei n. 57, de 18 de Novembro 
de 1966). 

47. Para aplicação do disposto no artigo mencionado 
no fêcho do item anterior aos imóveis situados fora da zona 
urbana e cadastrados como imóveis 7'umis, as Prefeituras sub
meterão, obrigatoriamente, ao exame e aprovação d.o IBRA, 
a comprovação e caracterização dêsses imóveis como "Sítios 
de Recreio ", para que seja dada baixa dos mesmos no Cadas
tro do IBRA (art. 14, do Dec. n. 5900/ 66). 

XVII. DOS DESMEMBRAMENTOS 

48. Para fins de transmissão a qualquer título, na forma 
do dispo.sto no artigo 65 da Lei n.o 4.504 de 1964, nenhum 
imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em áreas 
de tamanho inferior ao quociente da área total dividida pelo 
número de módulos constante do Certificado do Cadastro, sen
do que: 

a) São considerados nulos, e de nenhum efeito, quais
quer atos que infrinjam o disposto acima, não podendo, os 
Cartórios de Notas, lav7'ar escrituras dessas áre!LS, nem ser 
tais atos transcritos no Cartório de Registro de Imóveis, sob 
pena de responsabilidade de seus respectivos titulares. 

b) Tal proibição, porém, não abrange os casos em que 
a alienação da área objeti'va, comprovadamente, a sua. anexa
ção ao prédio 7"'ll.stico c onfrontante , desde que o imóvel do qual 
se desmembre permaneça com área igualou superior à do 
seu módulo (art. 11 do Dec. Lei n. 57, de 1966). 

49. Para melhor contrôle da aplicação do disposto no 
art. 11, do decreto-lei n.O 57, de 1966, os Cartórios de Nótas 
deverão incluir, nas escritu,ras públicas, os seguintes dados, 
constantes do Certificado de Cadastro do imóvel parcelado ou 
alienado: 
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a) número do imóvel; 
b) área em hectares; 
c) número de Módulos; e 
d) fração mínima do parcelamento (art. 15 do Dec. 

59.900 de 30-12-66). 

50. Os dados enumerados nas alíneas do item anterior, 
deverão constar, também, do Registro de Imóveis, por ocasião 
da transcrição das referidas escrituras (Ibidem). 

51. Outrossim, - nos casos de desmembramento panL 
fins de anexação (previstos no parágrafo 2.° do art. 11, do 
Decreto-lei 57, e aos quais nos referimos no item 48), - as 
escrituras deverão consignar expressamente esta circunstân
cia, e tal fato ser mencionado, por igual, no Registro de 
Imóveis competente. 

XVIII. DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

52. Será permitido o reajustamento das prestações 
mensais de amortização de juros e dos saldos devedores 11,08 

contrato8 de venda a pTazo de: 
a) lotes de terra, com ou sem benfeitorias, em projetos 

de Reforma Agrária e em núcleos de colonização; 
b) máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, a 

cooperativas agrícolas ou entidades especializadas na presta
ção de serviços e assistência à mecanização; 

c) instalação de indústrias de beneficiamento, para 
Cooperativas Agrícolas ou Emprêsas Rurais (art. 109, da Lei 
4.504/64) . 

53. O reajustamento a que alude o item anterior, será 
feito em intervalos não inferiores a um ano, proporcionalmen
te aos índices gerais de preços fixados pelo Conselho Nacional 
de Economia (art. 109, parágrafo 1.0, da Lei n.o 4.504/64). 

54. Os contratos relativos às operações referidas na ali
nea "a", do item 52, serão limitados ao prazo máximo de vinte 
anos; os relativos às da alinea "b ", ao prazo máximo de cinco 
anos; e os referentes às da alinea "c", ao prazo máximo de 
quinze anos. (art. 209, parágrafo 2.° da Lei 4.504/64). 
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55. Os Oficios de Registro de Imóveis inscreverão, obri
gatoriamente, os contratos de 1J1'ome8sa de venda ou de hipo
téca celebrados de acôrdo com o disposto no Estatuto da Terra, 
declarando, expressamente, que os valôres dêles constantes 
são meramente estimativos, estando sujeitos, bem como as 
prestações mensais, às correções de valor determinados no 
mesmo Estatuto (art. 111, da Lei 4.504/ 64). 

56. Mediante simples requerimento, firmado por qual
quer das partes contratantes, acompanhado da publicação ofi
cial do índice de cOr1'eção aplicado, os oficiais do Registro de 
Imóveis averbação, à margem das respetivas inscrições, as 
correções de valor referidas no item anterior, com indicação 
do novo valor do preço ou da dívida, do saldo respectivo e da 
nova prestação contratual (art. 111, parágrafo 1.0, da Lei 
4.504/64) . 

57. Se o promitente comprador, ou mutuário, se recusar 
a assinar o requerimento de averbação das correções verifi
cadas, ficará, não obstante, obrigado ao . pagamento da nova 
prestacão, podendo a entidade financeira, se lhe convier, res
cindir '0 contrato, com notificação prévia, no prazo de noventa 
dias (art. 111, parágrafo 2.°, da Lei 4.504/ 64) . 

XIX. OBSERVAÇõES ESPECIAIS 

A) Quanto as Tab.elionatos de Notas 

58. Devem os mesmos atentar em 
a) que não deve ser lavrada escritura alguma, tendo 

por objeto o desmembramento, arrendamento, hipotéca, com
pra e venda, promessa de venda, divisão ou partilha amigável 
de imóveis rurais, sem a apresentação do respectivo Certifi
cado de Cadastro, expedido pelo IBRA; 

b) que, para fins de transmissão a qualquer título, 
nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado, dividido ou 
partilhado em áreas de tamanho inferior à constitutiva do seu 
módulo (itens 42 a 48) ; 

c) que os atos que praticarem, infringentes das disposi
ções legais que vedam a transmissão de áreas rurais nas con
dições previstas na alínea anterior, são nulos de pleno direito 
(item 48); 
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d) que não devem deixar de ser incluidos, nas escrituras 
que lavrarem, tendo por objeto a alienação ou parcelamento 
de imóveis rurais, os dados constantes do respectivo Certifi
cado de Cadastro, ' (itens 49 e 51) ; 

e) que, para lavratura das escrituras mencionadas na 
alínea "a ", deve ser também exigida a prova de quitação do 
pagamento do Impôsto Territórial Rural relativo ao último 
lançamento (item 35) ; 

f) que, o Certificado de Cadastro aludido, emitido num 
exercício, terá a sua validade prolongada até 31 de Dezembro 
do exercício seguinte, - salvo determinação em contrário, 
adotada pelo IBRA - (item 36). 

B) Quanto aos' Registros de Im6veis 

59. Devem os mesmos, por igual, ter em vista: 

a) que nenhum dos atos referidos na alínea "a" do item 
anterior, formalizado quer por escritura pública, quer por 
instrumento particular, pode ser admitido a registro sem a 
prova de que o imóvel respectivo está devidamente cadastrado, 
e se acha quite com o Impôsto Territórial Rural relativo ao 
último lançamento; 

b) que, em se tratando de instrumento particular, o Cer
tificado aludido deverá ficar arquivado no Cartório, com uma 
das vias do mesmo instrumento (art. 211, do Dec. 4.857, de 
1939) ; 

c) que, nos títulos submetidos a l'egistro, tendo por obje
to os atos indicados na alínea "b" do item anterior, deve ser 
verificado se não houve infração do disposto no artigo 65 
do Estatuto da Terra, quanto ao tamanho do módulo rural; 

d) que, de acôrdo com a lei, o registro dos atos apon
tados na alíena "b" do item anterior, são igualmente nulos e 
sem nenhum efeito; 

e) que nenhum imóvel rural poderá ser loteado sem que 
o respectivo plano tenha sido aprovado pelo IBRA (item 41) ; 

f) que, nos loteamentos já inscritos, é vedada a aliena
ção dos lotes rurais remanescentes, quando de área inferior 
à do módulo fixado para a respectiva região (item 42) ; 
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g) que, para possibilitar o cadastro, o contrôle e a fis
calização dos loteamentos rurais, devem ser comunicados aos 
órgãos competentes os registros efetuados nas respectivas Cir
cunscrições (item 43) ; 

h) que, no tocante ao loteamento dos imóveis rurais em 
"Sítios de Recreio", as Prefeituras devem submeter os res
pectivos projetos ao exame e aprovação do IBRA (item 47) ; 

i) que, uma vez legalmente reconhecidos como tais, os 
"Sítios de Recreio" ficam sujeitos ao pagamento do Impôsto 
Predial, quando contenham edificações, e do Impôsto Terri
torial Urbano, no caso contrário (item 46);; 

j) que, para inscrição das promessas de cessão de di
reitos, quando estas versarem sobre a totalidade dos imóveis 
compromissados, não é exigível a apresentação do Certificado 
de Cadastro. 

NOTA FINAL 

Já estavamos procedendo à revisão das provas 
tipográficas do presente "Boletim", quando recebemos, 
- assinados pelo Snr. Antero Carvalho, Chefe do Cen
tro Regional de Cadastro e Tributação de São Paulo, 
- um atencioso ofício, pelo qual êsse alto funcionário 
do INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁ
RIA se dignou encaminhar-nos um exemplar do MA
NUAL INFORMATIVO N.o 1, confeccionado pelo 
Snr. CESAR CANTANHEDE, Diretor do Departa
mento de Cadastro e Tributação do IBRA, ministrando 
esclarecimentos sôbre a matéria objeto da legislação 
referente ao Estatuto da Terra. 

Trata-se de uma publicação oficial, elaborada para 
fins identicos aos que objetivamos em nosso trabalho, 
- mas contendo subsidios extraidos de Instruções 
baixadas pelo IBRA cujo teôr desconheciamos, e aos 
quais, por isso, não nos foi possível fazer qualquer refe
rência. Sendo assim, parece-nos de todo aconselhável 
divulgar-lhe o texto integral, aditando-o, "data venia", 
ao trabalho aludido, para melhor esclarecimento de 
seus eventuais leitores, - o que, aliás, fazemos com 
satisfação. 
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MANUAL INFORMATIVO 

Na forma do disposto na Lei n.o 4.504, de 30-11-64 -
Estatuto da Terra - entendemos imprescindível informar às 
Prefeituras Municipais, Cartórios e Registro de Imóveis e 
demais, autoridades competentes, sôbre a legislação complemen
tar específica da Reforma Agrária, bem como da sistemática 
que regerá o processamento dos desmenbramentos, arrenda
mentos, hipotecas, vendas, loteamentos e partilhas amigáveis 
ou judiciais de Imóveis Rurais, em todo o Território Nacional. 

Dispõe o artigo 61 e seus parágrafos I, II e IH, da Lei 
número 4.504 - Estatuto da Terra - de 30-11-64: 

Art. 61 - Os projetos de colonização particular, quanto â 
metodologia, deverão ser p1'eviamente examinados pelo IBRA. 
que insc1'eveTá a entidade e o respectivo projeto em registro 
P1'óp1·io. Tais projetos Se1'ão aprovadas pelo Ministé1"Ío da 
Agricultum, cujo órgão próprio coordenm'á a 1'espectiva 
e:cec1/ção. 

§z.0 Sem. prévio 1'egistro da entidade colonizadora e 
do projeto e sem a ap1'ovação (lêste, nenhuma 
pa'i'cela pode'fá se?' 1Jendida em p1'ogramas par
tic1{[(wes de colonização. 

§ 2.° - O proprietário de terras P1'Ó'P1'iaS para a lavou-
1'a 011 pecuária, 'interessado em loteá-las para 
fins de urbanização ou f01'mação de sítios de 
-recreio, deverá submete-r o respectivo projeto à 
pré1!Ía ap-rovação e fiscalização do órgão com
petente do Ministério da Agricultura ou do 
IBRA, conf01'me o caso. 

§ 3.° - A fim de possibilitar o cadastro, o contrôle e a 
fiscalização dos loteamentos 1'urais, os CARTÓ
RIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS são ob1'i
zados a comunicar aos órgãos competentes, 
refe1"Ídos no pa-rágrafo anterior, OIS registros 
efetuados nas respectivas circunscrições, nos 
têrmos da legislação em vigor, informando o 
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nome do p1'oprieúirio, a denominação do imóvel 
e sua localização, bem como a área, o número 
de lotes e a data do registro mos citados órgãos. 

Complementando, a Lei n.o 4.947, de 6-4-66, publicada no 
Diário Oficial da União em 11-4-66, estabelece: 

A1"t. 10 - Fica vedado a inscrição de loteamentos rurais 
no registro de imóvei.<~, sem prova de prévia aprovação pela 
autoridade pública competente, a que se refere o art. 61 da 
Lei n.O 4.504, de 30-11-64. 

§ 1.° - São nulos de pleno direito a inscrição de todos 
os atos, dela decorre.ntes, quando praticados com 
infração do disposto neste artigo. 

§ 2.° - Nos loteamentos já insc1'itos fica vedada a alie
nação dos lotes rurais remanescentes, quando 
pnStes tiverem área infe1'ior a do módulo fixado 
pa?'a a respectiva região. 

§ 8,° - .1.0 fim de cada exercido, pam fins estatísticos, 
o IBRA enttiará ao Tribunal de Contas relação 
p01'1ne.non:zada das alienações efetuadas. 

Esclarecendo o § 2.° acima, a Instrução n.o 12, expedida 
pelo lBRA, em 27-2-67, dispõe em seus itens 64 e 65: 

64 - A pessoa física. ou jurídica de di1'eito privado que 
puder comprovar ter firmado compromisso de com
pra e venda de parcela de imóvel !Situado em zona 
rural, de área inferior à exigida, decorrente de 
desmenbramento ou de plano de loteamento, apro
vadoe 1'egistrado de conformidade com a legislação 
vige.nte até a data da publicação da Lei 4,947, de 
6 de abril de 1966, poderá ultimar tal transação, 
lavmndo a respectiva escritura definitiva e regis
tmndo-a em Cartório de Registro de Imóveis. 

65 - As demais parcelas de área inferior à exigida SQ
mente poderão ser transferidas ou alienacla8 quan
do, comprovadamente, se destinarem à anexação 
a outra. parcela, ou a prédio rústico confrontante. 

Cumpre ressaltar aqui o dispôsto no artigo 22 e seus 
parágrafos, da Lei n.o 4.947, de 6/4/1966: 

DOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 129 

9 



Art. 22 - A par'tir de 1.° de janeiro de 1967 somente 
mediante apresentação do CERTIFICADO DE CADASTRO. 
expedido pela IBRA e previsto na Lei n.o .4..50.4., de 30-11-6.4., 
poderá o prop1'ietâ1'io de qualqu€1' imóvel rural pleitear as fa
cilidades propr'ocionadas pelos órgãos fedemis de administra
ção centralizada ou descentr'alizada, ou, por emprêsas de eco.no
mia mista, de que a União po>ssua a maioria das ações, e, bem 
assim, obter inscrição, aprovação e registro de projetos de 
colonização particular, no IBRA ou no INDA, ou, reprovação 
de projetos de loteamento. 

§ 1,° - Sem apresentação do CERTIFICADO DE CA
DASTRO, não poderão os proprietários, a parti·r 
da data a que se refere êste artigo, sob pena de 
,nulidade, desmembrar, arrendar, hipotecar, ven
der O'll prometer em venda imóveis rurais. 

§ 2.° - Em caso de suces.são "causa mortis", nenhuma 
partillha, amigável ou, judicial, poderá ser ho
mologada 'pela autoridade competente, .sem apre
sentação do CERTIFICADO DE CADASTRO, a 
partir da data refer'ida neste artigo, 

§ 3.° - A aprcsentação do CERTIFICADO DE CADAS
TRO, exigida neste artigo e nos par'ágrafos an
teriores, far-se-4, sempre, acompanhada da pr'o
va de quitação do pagatmento do Impôsto Terri
torial Rural, relativo ao último lançamento 
expedido pelo IBRA, 

Com relação às transmissões de propriedades a qualquer 
título - sucessão "causa mortis ", partilhas judiciais ou ami
gáveis, venda ou desmenbramento de qualquer natureza, dis
põe o artigo 65 da Lei n.o 4.504, de 30 de novembro de 1964: 

Art. 65 - O imóvel rural não é divisível em áreas de 
dimtnsão infcr'ior à constitutiva do módulo de propriedade 
rural. 
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§ 1.° - Em ca,r30 de suces.são "cau.sa mortis" e nas par
tilhas jud'icia,is O1.t amigáveis, não se poderá 
dividir os i'móveis ru1'ais em áreas inferim'es as 
da di'mensão do módulo de propriedade rural. 

§ 2.° -- Os hcrdeú'08 01t legatários, que adquirire?n por 
.3uces,são, o domínio de 'imóveis rurais, não pode
rão dividi-los em outros de dimensão inferior às 
de módulo rural, 

§ 3,° - No caso de um ou mais herdeiros ou legatários 
desejar explorar as terras assim havidas, o 
IBRA poderá prover, no sentido de o requeren
te ou requerentes obterem financiamentos que 
lhes facuUem o numerário para indenizar 00 
de11utis condôminos, 

o Decreto-Lei n,o 57, de 18-11-66, publicado no Diário 
Oficial da União em 21-11-66, complementa e esclarece ao 
dispor que: 

A'rt, 11 - Para fins de transmissão a qualquer título, na 
forma. do a1,tigo 65 da Lei n.O 4.504, de 30-11-64, "nenhum 
imóvel r1tral pode1'á se?' desmemb1'ado ou dividido em áreas de 
tamanho inferimo ao quociente da área total pelo rnúmero de 
módulos con..'ltantes de CERTIFICADO DE CADASTRO", 

§ 1,° - São considemd08 nulos e de nenhum efeito quais
q'ue1' atos que infrinjam o dwposto no presente 
a.rtigo, ,não podendo os Cartórios de Notas la
vrar escritU1'as dessa áreas nem serem tais atos 
t'i'anscritos nos CARTóRIOS DE REGISTRO 
DE IMóVEIS sob pena de responsabilidade dos 
seus titulares, 

§~,O -- O disposto neste artigo não se aplica aos casos 
cm que a alienação da área se destine compro
vadamente à sua anexação ao prédio rústico 
conf1'ontante, desde que o imóvel do qual se des
membre perrn,aneça com área igualou superior 
ao seu módulo, 

NOTA: - O módulo referido no parágrafo 2,0 acima, é o módulo 
médio, constante do CERTIFICADO DE CADASTRO, 

BOLETIM DA ASSOClAÇÁO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO F.STADODE SÁO PAULO * - 131 



Art. 12 - Os tabeliães e oficiais de 1'egi!Stro de imóveis 
fra,nquea1'ão se'1.lS livros, 1'egistros e demais papéis do IBIRA, 
po'r seus representantes devidamente credenciados, para a 
obtenção de elementos necessários ao Cadastro de Imóveis 
Rura.is. 

Também a Instrução Especial IBIRA n.o 4, aprovada pela 
Portaria número 1.104, de 29-12-66, do Ministério do Planeja
mento e Coordenação Econômica publicada no Diário Oficial 
da União em 12-1-67, regula o assunto, complementando: 

Art. 18 - No caso de transmissão de propriedade, a qual
quer título, o adquirente, dentro do ano da transação, deve1"á 
epresentar a Declaração de Prop1'iedade de Imóvel Rural, da 
qual constará obrigatoTiamente, o nome do transmitente e o 
número do imóvel constante do CERTIFICADO DE CADAS
TRO, e que ,servirá de base para o lançamento do ITR e da 
Taxas de Serviços Cadastrais do exe1"cício seguinte. 

§ 1.° - A obrigatoriedade de nova DECLARAÇÃO DE 
PROPRIEDADE estende-se à área rema.nescen
te, devendo, também, ser consignado o número 
do imóvel constante do CERTIFICADO DE 
C.4DASTRO do imóvel desmembrado, e nomes 
e endereços dos adquirentes do restante da, área 
primitiva. 

§ 2.° - A falta de informações dos dados exigidos neste 
artigo, os quais deverão ser consignados no es
paço 1"eservado a H Observações sôbre documen
to de poose", impo'rtará em que o imóvel seja 
considerado camo não cadastrado e sujeito às 
cominações legais (/nst1'ução IBRA N.o 3, art. 
2,0, § 1 ,0). 

Art. 20 -- Para os f,ins do dispooto no art. 5.° do Decreto
Lei N.o 57, de 18-11-66, salvo determinação em contrário, o 
CERTIFICADO DE CADASTRO emitido em cada exercício 
terá 'validade até 31 de dezembro do' exercício seguinte. 

Art. 21 - O documento emitido conf01'me o a1·t. 20 COIl'/,S

tituirá prova hábil para todos os efeitos legais e regulamen
tares. 
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Art .. e2 - A emissão do CERTIFICADO DE CADASTRO 
será feita juntamente carl'/. o Recibo, ~una única vez no exercício, 
baseada nos dados f01'necidos e aceitos pelo IBRA até 31 de 
dezembro do exercício ante1'ior. 

Art. 23 - Enquanto não fá1' emitido mávo CERTIFICADO 
DE C.4DASTRO, para os imóveis oriundos de pa1'celamento ou 
desmembramento a pública-forma, integral ou a fotocÓ'pia a1J.,
tent·icada do CERTIFICADO DE CADASTRO em vigor, acom
panhada do títuJo de aquisição, se1'virá como docum,ento hábil 
para os fins previstos nos artigos 55 e 56 do Dec1'eto n.o 56.79.'2, 
de 26-8-65, 1'espeitado o r'espectivo prazo de validade, 

Entendemos indispensável enfatizar o art. 15 e seus pará
grafos 1.0 e 2.° do Decreto n,o 59.900, de 30-12-66, publicado no 
Diário Oficial da União, em 30-11-66, que regulamenta o De
creto-Lei n.o 57, de 18-11-66 e dá outras providências. 

Art, 15 - Pam melhor cont1'ále da aplicação de que dispõe 
o a.rtigo 11 do Dec1'eto-Lei n.o 57, de 18-11-66, os Ca1·tórios de 
Notas deverão fazer consta1' das escrituras públicas os seguin
tes dados constantes do CERTIFICADO DE CADASTRO do 
I móvel parcelado ou. alienado: 

I - múmero do imóvel 
11 - área em hectares 

111 - núrne1'o de mód'ulos 
IV - f?"ação mínima ele parcelamento 

§ 1.° - Os dados enumemdos nos incisos dêste a1'tigo 
eleverão constar, também, do Regist1'o de Imó
·veis ])or ocasião da t1'ansc1'Íção das escritu1'a,'3. 

§ .Z,o - No caso de desmembmmento 'para fins de ane
xação prevista no parágrafo 2,° do a1't. 11 do 
Decreto-lei n.o 57, de 18 de novembro de 1966, 
as escrituras deve1'ão consigna1' expressamente 
estas circunstâncias e tal fato, também levado 
a 1'egist1'o no Cartório de Imóveis competente. 
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Finalmente. cabe mencionar o dispôsto no artigo 111, da 
Lei n, ° 4,564, de 30 de novembro de 1964: 

Art, 111 - Os oficiais de Regist1"o de Imóveis insc1'everão 
obrigato1'iamente 08 contmtos de venda ou de hipoteca cele
brados de acôrdo com a prese.nte Lei, declarando expressamen
te que os 1Jalôres dêles constantes são meramente estirnativos, 
estando sujeitos, como as prestações mensais, à>S cO?-reções de 
valor dete1'mino,das nesta Lei, 

§ 1.° - Mediante simples 1'eque1'imentos, fú'mado por 
qualque1' das partes contratante's, a.companhado 
da publicação oficial do índice de con'eção a;pli
cado, os oficiais de Registro de Imóveis averba
rão à ma1'gem das l'espectivas insc1'Íções, as 
con'eções de val01' dete1'minadas por esta Lei, 
com indicação do nôvo valO?' do preço ou da 
da dívida e do saldo respectivo, bem como da 
.nova p1'estação cont1'atual. 

§ 2,° Se o promitente comp?'ad01' O'lt mutuário se 
1'ecusar a assina?' o 1'equerÍ1nento de averbação 
das correções ve1'if,icadas, fica?'á, não obstante, 
ob1'Ígado ao pagamento da nova p1'estação, po
dendo a entidade financiad01'a, se lhe convie1', 
rescindir o co.ntmto com notificação 1Jrévia no 
p1'azo de noventa dias. 

DA SISTEMÁTICA DE DESMEMBRAMENTO 

PRINCÍPIO GERAL: 

1 - A área mlmma desmembrável de um imóvel rural 
por transmissão a qualquer título é a que resulta da divisão 
da ~,rea total do imóvel pelo número de Módulos constante do 
CERTIFICADO DE CADASTRO. (Art. n.o 11, da Lei 
4.947) . 

2 - Somente podem ser desmembradas do imóvel rural 
frações de área inferior ao quociente da área total pelo núme
ro de módulos, quando a alienação, venda, permuta ou qual
quer outra forma de transmissão se destine à sua anexação a 
um imóvel rural confrontante ou confinante. (Artigo 11, § 2.° 
da Lei número .1,947). 
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3 - A área remanescente do imóvel rural nos casos de 
desmembramentos ou divisão não poderá resultar inferior ao 
Módulo Médio da propriedade constante do CERTIFICADO 
DE CADASTRO. (§ 2.° do art. 1 da Lei n.o 4.947). 

4 - A venda, alienação, permuta ou qualquer outra for
ma de transmissão do imóvel rural, quando abrange a totali
dade do imóvel, não está sujeita a qualquer restrição ou limi
tação prevista nesta instrução, e na legislação aqui referida. 

EXEMPLOS: 

1 - imóvel rural com área in[erior ao quociente da ár'ea 
total pelo número de módulos constantes do CERTIFICADO 
DE CADASTRO. 

Area total N.o de Módulos Módulo Médio 

24 ha 0,8 30ha 

SOLUÇõES: 

a) - Pode seT vendida integr'almente a um só comprador'; 
b) - pode ser' vendida em [?'ações a proprietários de 

únóveis con[1'ontantes pa1'a ser' a.nexada a êstes imó
veü;, desde que a opeTação se realize num só ato; 

c) - [om das hipóteses acima o imóvel não pode ser des
membmdo, ou di'oi.dido. 

2 - imóvel rUTal com área snperio1' ao quociente da áTea 
total pelo númer'o de módulos constantes do CERTIFICADO 
DE CADASTRO 

Quociente 
Área total N.o de Módulos lVIód. Médio ATjn.o M 

110 ha 3 30 ha 36,6 

SOLUÇõES: 

a) - pode ser' vendido a U'ln só comp1'ador; 
b) - pode seT ve,ndido em ["('ações mínimas de 36,6 ha -

quociente da ATjn.o M - a qualqueT comprador; 
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c) pode 'se1' vendida em frações inferi01'es a 36,6 ha -
quociente de ATjn.o M - quando se destinem a ane
xação a imóveis rurais, confrontantes e confinantes 
desde que o imÓ1Jel fique com área ?'emanescente 
igualou super'ioT a 30 ha - Módulo Médio da pro
priedade, co'nstante do CERTIFICADO DE CA
DASTRO. 

d) - o imóvel ruml, quando desmembrado 01.1, vendido em 
fração superior ou inferior a 36,6 ha, como refe
rências nos itens anten'ores, não poderão, e'm ne
nhuma hipótese ficar com á?'ea remanescente infe
'/"'iO?· a do Módulo Médio constante do CERTIFI
CADO DE CADASTRO, no caso de 30 ha. 

CESAR CANTANHEDE 

Diretor do Departamento de Cadastro 
e Tributação do IBRA 

xx. LEGISLAÇÃO 

60. As presentes notas constituem, apenas, o resumo de 
algumas das principais disposições da legislação referente ao 
Estatuto da Terra. Assim, os interessados num melhor conhe
cimento da matéria objeto dessa legislação, poderão obtê-lo 
consultando. para tanto, as seguintes leis e decretos: 

a) Lei n. 4.504, de 30 de Novembro de 1964, que dispõe 
sôbre o Estatuto da Terra; 

b) Decreto n.O 55.286, de 24 de Dezembro de 1964, que 
estabelece normas gerais para a regulamentação do Estatuto 
da Terra; 

c) Decreto n.o 55.869, de 31 de Março de 1965, que 
aprova o Regulamento Geral do Instituto Brasileiro de Re
forma Agrária (IBRA); 

d) Decreto n.o 55.890, de 31 de Março de 1965, que 
aprova o Regulamento Geral do Instituto Nacional de Desen
voJvimento Agrário (INDA); 

e) Decreto n.o 55.891, de 31 de Março de 1965, que 
regulamenta o Capítulo I, do Título I, e a Secção lII, do Capí
tulo IV, do Título lI, do Estatuto da Terra; 
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f) Decreto n.o 56.792, de 26 de Agôsto de 1965, que 
regulamenta o Capítulo I, do Título lI, do Estatuto da Terra; 

g) Lei n.O 4.947, de 6 de Abril de 1966, que fixa normas 
de Direito Agrário e dispõe sôbre o funcionamento do Insti
tuto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA); 

h) Decreto n.o 58.197, de 15 de Abril de 1966, que re
gulamenta a criação e funcionamento das Cooperativas Inte
grais de Reforma Agrária (CIRA), a que se refere o artigo 
79, do Estatuto da Terra; 

i) Decreto n.O 58.380, de 10 de Maio de 1966, que aprova 
o regulamento da Lei n.O 4.829, de 5 de Novembro de 1965, 
que institucionaliza o Crédito Rural; 

j) Decreto n.O 58.382, de 10 de Maio de 1966, que dis
põe sôbre a coordenação das atividades de extensão rural; 

k) Lei n.o 5.172, de 25 de Outubro de 1966, que dispõe 
sôbre o Sistema Tributário Nacional e institui normas de di
reito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios; 

I) Decreto n.O 59.443, de 1.0 de Novembro de 1966, que 
regula a emissão dos títulos de dívida agrária, autorizados 
pelo artigo 105 da Lei n.O 4.504 de 1964 (Estatuto da Terra) ; 

m) Decreto n.O 59.456, de 4 de Novembro de 1966, que 
aprova os Planos Nacional e Regional de Reforma Agrária; 

n) Decreto n.O 59.566, de 14 de Novembro de 1966, que 
regulamenta as Secçõe-s I, II e UI, do Capítulo IV, do Título 
lII, da Lei 4.504, de 1964 (Estatuto da Terra) e o Capítulo 
III da Lei n. 4.947, de 6 de Abril de 1966; 

o) Decreto-lei n.o 57, de 18 de Novembro de 1966, que 
altera dispositivos sôbre o lançamento e a cobrança do impôs
to sôbre a Propriedade Territorial Rural, institui normas sôbre 
a arrecadação da Dívida Ativa correspondente e adota outras 
providências; 

p) Decreto n.o 59.900, de 30 de Dezembro de 1966 que 
regulamenta o Decreto-Lei n.o 57, de 1966; e 

q) Decreto-Lei n.O 167, de 14 de Fevereiro de 1967, que 
dispõe sôbre as cédulas de crédito rural e dá outras provi
dências. 
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EXIGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

SUMÁRIO 

I. CERTIFICADO DE QUITAÇÃO 

atos para a prática dos quais é exigível a sua apre
setação, alíneas "a ", "b", "c", "d" e "e" 

prazo de sua validade, - nota l.a 

exigibilidade de sua transcrição nos instrumentos 
públicos, nota l.a, alínea "a" 

- obrigatoriedade de sua apresentação ao Cartório em 
que tiver de ser feito o registro dos atos celebrados 
por instrumento particular, nota l.a, alínea "b" 

- nulidade dos atos e do seu respectivo registro, quan
do praticados sem a observância de sua apresentação 

- nota l.a, alínea "b". 

lI. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO. 

- fins para os quais se torna exigível a sua apresenta-
ção, - alíenas "a", "b" e "c", 

- prazo de sua validade, - nota l.a, 

- segurado autonomo: sua definição, - nota 2.a. 

- obrigatoriedade de seu trasladamento em instrumen-
tos públicos, nota 3.a, 

- demais providências que devem ser adotadas quando 
de sua apresentação para a prática dos atos em que 
esta é exigível, - alínea 3,a, 

lU - Penalidade em que incorrem os serventuários da justi
ça, no caso de descumprimento das exigências relativas 
à apresentação dos Certificados referidos nos itens 
I e II 
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APONTAMENTOS SôBR.E AS NOVAS 
EXIGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

De acôrdo com ·0 disposto no artigo 25 do Decreto-lei 
n.o 68, de 23 de Novembro de 1966 - que alterou a redação 
dos artigos 141, 142, 155, 157, 160 e 161 da Lei n.o 3.807, de 
26 de Agôsto de 1960, verifica-se 

I - que as Emprêsas vinculadas à Previdência Social, 
são obrigadas, doravante, a apresentar um "CERTIFICADO 
DE QUITAÇÃO", expedido pelos órgãos competentes da Pre
vidência aludida, quando tiverem de praticar 0"8 seguintes 
atos: 

a) alienação, ou promessa de alienação, oneração ou dis
posição de bens imóveis; 

b) cessão e transferência ou promessa de cessão e trans
ferência de direitos; 

c) pagamento de haveres nas liquidações e dissoluções 
de :sociedades; 

d) expedição de Cartas de adjudicação e arrematação 
de bens; assim como 

e) os atos relativos à primeira operação a ser realizada 
com prédio ou unidade imobiliária, constituidos a parti?' da 
'vigência do decreto lei refe?'ido, sejam êles de promessa de 
venda, de compra e venda, de cessão e transferência ou de 
promessa de cessão de direitos aquisitivos. 

NOTAS 

1.a O "CERTIFICADO DE QUITAÇÃO" tem o prazo 
de sua validade limitado a 30 dias, contados da data de sua 
emissão; sendú que, 

a) quando os atos para a prática dos quais é exigível a 
sua apresentação forem celebrados por instruménto público, 
nêste deverá o mesmo ser transcrito, promovendo-se, depois, 
o seu arquivaménto pela ordem de lavratura dêsses instru'
mentos; 

b) e quando por instrumento particular, será êle apre
sentado, juntamente com êste, ao Cartório em que tiver de 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃÚ DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 139 



ser feito o registro daquêles atos, onde deverá, por igual, ficar 
arquivado. 

2.a Os atos praticados e os instrumentos assinados sem 
a observância ou o atendimento das exigências acima indica
das, são considerados nulos de pleno direito, para todos os efei
tos, o mesmo acontecendo com os registros públicos a que tive
rem sido submetidos. 

II Por fôrça, ainda, das alterações sofridas pelos cita
dos artigos, as referidas Emp1'êsas, bem como os SEGURADOS 
AUTONOMOS da Previdência Social, são obrigados a exibir 
um "CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO", 
fornecido, igualmente, pelos órgãos competentes desta, para 
que possam 

a) obter a concessão de financiamento, empréstimos e 
e ajuda financeira das entidades a que alude o inciso em exa
me, bem como efetuar o pagamento de parcelas atinentes a 
essas obrigações, etc. 

b) promover a averbação de construções ou a incorpora
ção de prédios no Registro de Imóveis; 

c) transcrever quaisquer instrumentos no Registro de 
Títulos e Documentos. 

NOTAS 

1.a - O "CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE 
SITUAÇÃO" é válido até o dia 28 de Fevereiro do ano seguin
te ao de sua expedição. 

2.a - Por segurado autonomo, segundo nos parece, deve 
ser entendido o trabalhador autônomo a que se refere o artigo 
4.°, letra "d ", da Lei 3.807 de 1960, ou seja, todo aquêle "que 
exercer, habitualmente e pOT conta p1'ópl'ia, atividade profis
sional remunerada". 

3.a - Tal certificado "deverá ser trasladado no instru
mento pelo servidor público ou escrevente juramentado (?), 
juntado por cópia autenticada ao processo ou pedido inicial 
da Emprêsa, ou, ainda, caraterizado pelo seu número e data 
de emissão, mediante certidão passada no documento forneci
do à Emprêsa, conforme fôr o caso. 
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IH - Estabelece, ainda, o mesmo diploma que "os ser
vidores, serventuá1"ios da justiça, autoridades e órgãos que 
infringirem o artigo 141 desta lei (isto. é, da Lei n. 3.807, 
com as modificações que lhe foram introduzidas pelo Decreto
lei n.O 68), - inc01'rerão em multa cOr1'espondente a um salá
rio mínino de maior valôr vigente no País, imposta e cobrada 
pela Previdência Social, sem prejuizo da responsabilidade que 
no caso couber". 
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