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BOLETIM 

DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SER VENTU ÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

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

ANO XVII JULHO A OUTUlIRO DE 1968 

Redacão , 

ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 

r\0 Si 

Transcorreu, no dia 8 de julho último, o 405' aniversário de 
nossa Associação, tendo a passagem da grata efeméride sido dig
namente comemorada pela sua atual Diretoria, que não mediu 
esforços para que a celebração do acontecimento correspondesse, 
como aconteceu, a uma verdadeira confraternização de nossa 
classe. 

As festividades tiveram inicio às 10 horas e meia da manhã, 
com a realização de u'a missa, em ação de Graças, na Igreja de 
Nossa Senhora do Brasil, cerimônia essa que foi assistida por 
elevado número de associados e suas Exmas. Famílias. 

A noite, nos salões do Esporte Club Pinheiros, realizou-se 
concorridíssimo jantar, no qual tomou parte expressivo número 
de Serventuários, tanto desta Capital como do Interior, havendo 
o ágape transcorrido num ambiente de grande cordialidade. A 
sobremesa, o Presidente da Associação, Sr. Júlio de Oliveira 
Chagas Neto, justificando a comemoração da data, pronunciou 
as seguintes palavras, ao término das quais foi longamente 
aplaudido. 

"Exmas. Senhoras, meus prezados Colegas: 
Permiti que vos dirija algumas palavras, a fim de dizer-vos 

que a atual Diretoria da "ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁ
RIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO", não 
podia deixar transcorresse em silencioso a data de hoje, em que 
a nossa entidade completa 40 anos de existência profícua. 
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Legítimo órgão representativo da classe que nos congrega, 
tudo ela tem feito, ao longo dessas quatro décadas de permanente 
uigília, não só em defesa de seus direitos, como também pela 
consecução de suas aspirações mais justas. 

É certo que nem sempre os seus esforços lograram alcançar 
plenamente o êxito por todos nós desejado. Cumpre~nos, to~ 

da via, reconhecer que se tal por uêzes aconteceu, foi devido a 
contingências insuperáveis, - e nunca, jamais, a quaisquer omis~ 
sões de seus dirigentes. 

Correspóndendo, na época em que foi constituida, a uma 
necessidade que de há muito já se fazia sentir, a existência de 
nossa Associação contínua, hoje como ontem, inteiramente (Já~ 

lida em sua missão, que outra não é senão o fortalecimento da 
união da classe a que pertencemos e a defesa de seus legítimos 
interêsses. 

Não podemos, assim, nesta oportunidade, deixar de render 
as nossas homenagens aos seus ilustres fundadores, bem como 
a todos os nobres colegas que depois a dirigiram, sem medir es~ 
fôrços para elevá~la, cada vez mais, no conceito geral e grangear~ 
~lhe o prestígio de que vem desfrutando. 

Terminando, descjamosJ agradecer aos prezados consócios 
e suas Exmas. Espõsas aqui presentes, a gentileza de seu com~ 
parecimento a esta festa de confraternização de nossa classe, -
ao mesmo tempo que apelamos a todos os colegas para que con~ 
tinuem prestigiando nossa entidade, a fim de que ela possa cum
prir cada vez melhor, nos anos vindouros, os objetivos de sua 
Missão. 

Tenho dito". 

Usaram, ainda, da palavra, nossos colegas Dr. Antonio Au~ 
gusto Firmo da Silva, ex~Presidente da Associação e Fernando 
de Barros Silveira, o primeiro para destacar a importância das 
funções do Serventuário da Justiça, e o segundo para põr em 
rdêvo o trabalho que, em defesa dos interêsses da classe, vêm 
sendo executado, com notável entusiasmo e dedicação, pelo atual 
Presidente da entidade, Sr. Júlio de Oliveira Chagas Neto, -
tendo ambos os oradores recebido fartos aplausos. 

Findo o jantar, foram encerradas as festividades comemo~ 
rativas, que constituiram uma demonstração eloqüente da vitali~ 

dade de nossa Associação. 
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CÓDIGO JUDICIÁRIO 

LEI N.0 10.219, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968 

Código Judiciário do Estado de São Paulo. 

O Governador do Estado de São Paulo: 

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

DISPOSiÇõES PRELIMINARES 

Artigo 1.9 - E:ste Código organiza a Justiça Comum do 
Estado de São Paulo e regula o funcionamento de seus órgãos. 

Artigo 2.0 - São órgãos da Justiça Comum do Estado: 

I O Tribunal de Justiça; 

11 Os Tribunais de Alçada; 

III Os Tribunais do Júri e os de Economia Popular; 

IV Os Juizes de Direito; 

V Os Ju ízes S ubstitutos; 

VI Os Juizes Auxiliares de Investidura Temporária. 

Artigo 3.9 - O quadro Judiciário será fixado, com obser
vância das di sposições dêste Código, pelas leis quinquenais pro
mulgadas nos têrmos do artigo 113 da Constituição do Estado 
c a qualquer tempo, por proposta do Tribunal de Justiça. 

Artigo 4.Q - Os serviços auxiliares de Justiça compreendem 
as Secretarias dos Tribunais de Justiça e Alçada, os ofícios de 
Justiça e cartórios do fôro judicial e extra-judicial , as atividades 
do Juizado de Menores e as desempenhadas por aquêJes que, 
na forma da lei, participam da administração da Justiça. 
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§ l.Q - Compete ao Tribunal de Justiça e aos Tribunais 
de Alçada organizar suas Secretarias (Constituição do Estado 
artigos 53, III, "h" e 55, III). 

§ 2;:' - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça or~ 

ganizar os serviços auxiliares de Juizado de Menores. 

Artigo 5.9 - Os atos do processo, os extra~processuais e 
os do fôro extrajudicial estão sujeitos ao pagamento de custas 
e demais despesas, a cargo dos interessados, ressalvados os he~ 

neficiários da assistência judiciária e as isenções concedidas, por 
lei. 

Artigo 6.9 - O Tribunal de Justiça e os Tribunais de Al~ 
çada organizarão "súmulas" de sua jurisprudência, aprovadas pelo 
seu plenário e que serão publicadas pelo órgão da Imprensa 
Oficial. 

LIVRO I 

DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

TÍTULO I 

DO QUADRO JUDICIÁRIO 

CAPÍTULO I 

DA DIVISÃO TERRITORIAL 

Artigo 7.Q 
- O território do Estado, para a administração 

da J ustiça, divide~se em circunscrições, comarcas e distritos, cons~ 
tituindo, porém, um só todo, para os efeitos da jurisdição dos 
Tribunais de Justiça e Alçada. 

Artigo 8.9 - A circunscrição judiciária será constituída da 
reunião de comarcas contíguas da mesma região, uma das quais 
será a sua sede. 

Parágrafo único - A comarca da Capital constituirá entrância 
especial, sem integrar qualquer das circunscrições judiciárias. 

Artigo 9.9 - A comarca compreenderá um ou mais municí~ 
pios formando área contínua e terá a denominação da respectÍlva 
sede. 
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Artigo 10 - O distrito será a menor unidade i udiciária e 
terá denominação e limites correspondentes aos de divisão admi~ 
nistrativa. 

CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS COMARCAS 

Artigo I I - As comarcas do Estado são classificadas em 
quatro entrâncias, sendo três numeradas ordinalmente e especial 
a da Capital. 

Artigo 12 - A classificação ou reclassificação de cada co~ 

marca será feita em função dos dados referentes ao número de 
eleitores, receita tributária e movimento forense dos municípios 
que a compõem, atendidos, os seguintes índices mínimos: 1.~ en
trância - 100; 2.~ entrância - 300; 3.~ entrância - 600. 

§ 1.9 - Os dados referidos neste artigo serão apurados no 
ano anterior ao da promulgação da lei quinquenal ou da propos
ta modificativa do Tribunal de Justiça. 

§ 2.9 - Os municípios localizados há mais de 60 Kms (ses
senta quilômetros) da sede da comarca terão o coeficiente re
duzido à metade para sua elevação à categoria de comarca de 
primeira entrância, como também poderão solicitar anexação à 
comarca mais próxima. 

§ 3.9 - Os municípios localizados a menos de 15 Kms 
(quinze quilômetros) da sede da comarca terão o coeficiente du
plicado para sua elevação à categoria de comarCa de primeira 
entrância. 

Artigo 13 - Os índices resultarão das somas dos coeficientes 
relativos ao número de eleitores, receita tributária e movimento 
forense na proporção seguin te: 1 (um) por centena de eleitores; 
1 (um) N Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos) de receita tri~ 

butária; 2 (dois) por dezena de feitos judiciais. 

§ 1.9 - Considera-se receita tributária a totalidade dos tri~ 

butos recebidos pelos municípios que compõem a comarca. 

§ 2.9 ~ Serão computados, para efeito dêste artigo, apenas 
os processos de qualquer natureza que exijam sentença de que 
resulte coisa julgada, formal ou material. 
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CAPÍTULO III 

DA CRIAÇÃO, MODIFICAÇÂO OU EXTINÇÃO DE COMARCAS 

Artigo 14 - É requisito indispensável para a criação de 
comarca apresentarem os municípios que a irão compor, em con
junto, os índices mínimos referidos no artigo 12. 

Parágrafo único - Vetado. 

Artigo 15 - A extinção de comarca será obrigatoriamente 
determinada nas leis quinquenais, sempre que, no ano anterior à 
promulgação dessas leis, os municípios que a compõem não tiverem 
atingido os índices mínimos do artigo 12. 

Artigo ! 6 - A extinção de Varas ou ofícios de Justiça, ou 
cartórios, bem como a modificação da competência de Varas exis
tentes, em qualquer comarca, dependerá sempre de proposta moti
vada do Tribunal de Justiça, quando se der fora da lei quinquenal. 

Artigo 17 - A instalação de comarca dependerá da exis
tência, em sua sede, de edifício adequado para o Forum, cadeia 
pública e acomodações para os ofícios de Justiça. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA 

CAPÍTULO I 

DAS CIRCUNSCRIçeES JUDICIARIAS 

Artigo 18 - As circunscrições judiciárias, o número de seus 
juízes substitutos e as respectivas sedes constarão da Tabela "A" 
da lei de Organização Judiciária. 

Artigo 19 - O Diretor do Forum da Comarca-sede será 
também o da Circunscrição Judiciária. 

Artigo 20 - Ao diretor da circunscrição compete: 

I - designar, quando houver mais de um juiz substituto na 
circunscrição, um dêles para assumir a jurisdição da vara ou 
comarca cujo titular se tenha afastado por motivo de licença, 
férias, promoção ou remoção, observadas as seguintes regras: 

a) as designações serão feitas em rodizio, pela ordem de 
antiguidade; 
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b) se o Diretor verificar, porém, que um dos Juízes Substi
tutos não está em condições de ser convocado para determinada 
comarca ou vara, poderá, alterar o rodí1zio, dando ciência ao 
Conselho Superior da Magistratura. 

II - solicitar ao Presidente do Tribunal de Justiça a con
vocação de juiz substituto de outra circunscrição, qual1do não fôr 
possível a designação nos têrmos do inciso anterior; 

lU - distribuir as comarcas e varas que cada juiz substituto 
deverá atender durante as férias coletivas. 

Artigo 2 I - Na sede de cada circunscrição poderá ser criado 
um cartório de cadastro judiciário. 

CAPiTULO II 

DA COMARCA DA CAPITAL 

Artigo 22 - A comarca da Capital abrange exclusivamente 
o município de São Paulo. 

Artigo 23 - São órgãos da Justiça, na comarca da Capital: 

I - os Tribunais do Juri e os de Economia Popular; 

II - Os Juízes de Direito vitalícios, compondo: 

a) o Quadro dos Titulares; 

b) o Quadro dos Substitutos; 

c) o Quadro dos Auxiliares: 

III - Os Juízes Auxiliares de Investidura Temporária. 

Artigo 24 - A comarca da Capital terá varas especializadas 
e distritais. 

§ 1.1' - As varas especializadas. cujo número constará da 
Tabela B da lei de Organização Judiciária, terão competência 
plena sôbre todo o território da comarca. 

§ 25' - Quanto ao Juizado de Menores, a Comarca será 
subdividida em zonas, conforme dispuser a Lei de Organização 
Judiciária. 

§ 35' ~ As varas distritais, cujo número e limites territoriais 
constarão da Tabela C da Lei de Organização Judiciária, terão 
competência restrita em razão do território e da matéria. 
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Artigo 25 - Para o efeito de substituição de seus titulares, 
as varas da Capital serão agrupadas em seções, conforme a Tabela 
D da Lei de Organização Judiciária. 

Artigo 26 - A direção dos Foruns da Capital caberá à 
Presidência do Tribunal de Justiça, que poderá delegá-Ia a outros 
membros do Poder Judiciário. 

Artigo 27 - As varas especializadas serão: 

I - No ramo criminal: 

a) Varas Criminais; 

b) Varas do Júri e de Economia Popular; 

c) Varas das Evecuções Criminais e Corregedorias 
dos Presídios e da Polícia Judiciária. 

11 - No ramo civil: 

a) Varas Cíveis; 

b) Varas da Fazenda do Estado: 

c) Varas das Execuções Criminais e Corregedorias 

d) Varas da Família e Sucessões: 

e) Varas de Registros Públicos; 

f) Varas de Menores; e 

g) Varas de Acidentes do Trabalho. 

Secção I - Da Competência das Varas Especializadas 

Artigo 28 - Aos Juízes das Varas Criminais compete, res
salvados os casos de competência espcífica; 

I - processar e julgar as ações penais e seus incidentes, por 
-crimes e contravenções; 

11 - conhecer e decidir as questões relativas a .. habeas.
-corpus", prisão em flagrante, prisão preventiva e liberdade pro
'visória, não abrangidas no número anterior; 

111 - praticar todos os demais atos atribuídos pelas leis 
processuais penais a juiz de primeira instância. 

Artigo 29 - Nas Varas de Júri, compete: 

I - aos Juizes Titulares: 

10 - UOLETDl PA ASSOCIAÇÁO DOS SEI\VENTUAllIOS 
VE Jl:Wl'rçA DO ESTàDO DE SAO I'AULO * 



a) presidir o Tribunal do Júri, cuja organização, funciona
mento a competência são regulados pela legislação federal; 

b) preparar os feitos para julgamento, conhecendo e deci
dindo os incidentes posteriores à pronúncia. 

II - aos Juizes Auxiliares: 

a) processar os feitos de competência do Tribunal do Júri 
e seus incidentes, até a pronúncia inclusive; 

b) conhecer e decidir as questões relativas a "habeas-cor
pus", prisão em flagrante, prisão preventiva e liberdade provi
sória, nos crimes de competência do Júri; 

c) presidir os Tribunais de Economia Popular, cuja orga
nização, funcionamento e competência são regulados peja legislação 
federal. processando os respectivos feitos conhecendo e decidindo 
seus incidentes. 

Artigo 30 - Os Tribunais do Júri funcionarão permanente
mente, salvo nos domingos e feriados, nas férias da Semana Santa 
e no período de 23 de dezembro a 2 de janeiro. 

Artigo 31 - Os Tribunais de Economia Popular reunir-se
-ão sempre que houver processo a julgar. 

Artigo 32 - Os jurados dos Tribunais do Júri serão esco
lhidos nos têrmos da legislação vigente, constituindo um quadro 
único para as varas, em número de 500 (quinhentos), no mínimo, 
e de 2.500 (dois mil e quinhentos, no máximo). 

§ 1.9 - A seleção dos jurados será feita de comum acôrdo 
pelos titulares das Varas dos Tribunais do Júri, distribuindo-se em 
grupos iguais para cada Vara, obedecida a ordem alfabética dos 
nomes. 

§ 2.9 No 
ciarão no sentido 
diferentes classes 
os pais de família. 

processo de recrutamento, os JUIzes diligen
de que se representem, tanto quanto possível, 
e profissões sociais, arrolando, notadamente, 

Artigo 33 - Aos juízes das Varas das Execuções Criminais 
compete: 

I - a execução da pena e seus incidentes na Comarca da 
Capital e nas demais do Estado onde não houver juiz especial; 

II - a correição permanente dos Presidios do Estado e da 
Polícia Judiciária da comarca da Capital. 
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Artigo 34 - Aos juízes das Varas Cíveis compete, ressal
vados os casos de competência específica: 

I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou 
administrativos, de natureza civil ou comercial, bem como seus 
rspectivos incidentes; 

11 - conhecer e decidir os processos acessórios, contenciosos 
ou não de natureza civil ou comercial; 

111 - praticar todos os demais atos atribuídos pelas leis pro
cessuais civis a juiz de primeira instância. 

Artigo 35 - Aos juízes das Varas da Fazenda do Estado 
compete: 

I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou 
não, principais, acessórios, e seus incidentes, em que o Estado e 
respectivas entidades au tárquicas ou para-estatais forem interes
sados na condição de autor, réu, assistente ou opoente, excetuados: 

a) os de falência; 

b) os mandados de segurança contra atos de autoridades 
estaduais sediadas fora da Comarca da Capital; e 

c) os de acidentes do trabalho. 

11 - conhecer e decidir as ações populares que interessem 
ao Estado ou às autarquias e entidades paraestatais e 

111 - çumprir cartas precatórias e rogatórias em que seja 
interessado o Estado. 

Parágrafo único - As causas propostas perante outros juízes, 
desde que o Estado nelas intervenha como litisconsorte, assistente 
ou opoente, passarão à competência das Varas da Fazenda do 
Estado. 

Artigo 36 - Aos Juízes das Varas da Fazenda Municipal 
compete: 

I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou 
não, principais, acessórios, e seus incidentes, em que o Município 
da Capital e respectivas entidades autárquicas ou paraestatais 
forem interessados na condição de autor, réu, assistente ou opoente. 
excetuados: 

a) 

b) 

1.2 -

os de falência; e 

os de acidentes do trabalho. 
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II - conhecer e decidir as ações popu]ares que interessem 
<::0 l\!lunicípio da Capital, suas autarquias e entidades paraestatais; e 

III - cumprir cartas precatórias e rogatórias em que seja 
interessado o Município da Capital. 

Parágrafo único - As causas propostas perante outros juízes, 
desde que o Município da Capital nelas intervenha como litiscon~ 
sorte, assistente ou opoente, passarão à competência das Varas da 
Fazenda Municipal. 

Artigo 37 - Aos Juizes das Varas da Família e Sucessões 
compete: 

I - processar e julgar: 

a) processar, julgar e executar, nos têrmos da legislação 
sões, seus acessórios e incidentes; 

b) os inventários, arrolamentos e partilhas, bem como a 
divisão geodésica das terras partilhadas e a demarcação dos 
quinhões. 

II - conhecer e decidir as questões relativas a: 

a) capacidade, pátrio poder, tutela e curatela, inclusive pres~ 
tação de contas; 

b) bens de incapazes; 

c) registro e cumprimento de testamentos e codicilos; 

d) arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos; 

e) suprimento de idade e consentimento, inclusive outorga 
marital e uxória; 

f) vínculos, usufruto e fideicomisso; 

g) adoção e legitimação adotiva, ressalvados os casos de 
competência das Varas de Menores; 

h) fundações instituidas por particulares e sua administração. 

Artigo 38 - Aos Juízes das Varas dos Registros Públicos, 
ressalvada a jurisdição das Varas Distritais, compete: 

I - processar e julgar os feitos contenciosos ou administra~ 
tivos, principais, acessórios e seus incidentes relativos aos registros 
públicos, inclusive os de loteamento de móveis, bem de família, ca~ 
sarnento nuncupativo e usucapião. 

II - dirimir as dúvidas dos oficiais de registro e tabeliães, 
quanto aos atos de seu ofício e as suscitadas em execução de sen~ 
tença proferida em outro juízo, sem ofender a coisa julgada; 
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111 - decidir as reclamações formuladas e ordenar a prática 
ou cancelamento de qualquer ato de serventuário sujeito à sua 
disciplina e inspeção. salvo matéria da competência específica do
outro juízo; 

IV - processar e julgar as suspeições opostas aos serven
tuários dos cartórios que lhes estão subordinados; 

V - processar a matricula de jornais revistas e outros pe-
riódicos e das oficinas impressoras; 

VI - decidir os incidentes nas habilitações de casamento. 

Artigo 39 - Nas Varas de Menores compete : 

I - ao Juiz Titular : 

a) processar. julgar e executar. nos têrmos da legislação 
federal. as questões relativas ao abandono de menores de 18 anos 
e às infrações por êles pra ticadas e seus incidentes; 

b) conhecer e decidir as questões de registro civil capacidade. 
pátrio poder. tutela. suprimentos de idade e consentimentos adoção 
e legitimação adotiva. alimentos e soldadas. relativas aos menores 
abandonados ou infratores; 

c) estabelecer as normas e ordenar as medidas concer
nentes ao tratamento. colocação. guarda e educação dos menores 
abandonados ou infratores. 

d) processar e julgar as infrações do Código de Menores. 
leis. portarias e regulamentos de proteção aos menores de 18 anos. 

e) processar as cartas precatórias e atender às requisições 
em matéria de Sua competência; 

f) exercer a direção dos serviços auxiliares da Vara e a 
Corregedoria Permanente dos estabelecimentos do Estado. desti
nados ao rcolhimento ou internação de menores ainda que situados 
fora da Capital. visitando-os pelo menos uma vez por ano; 

g) conceder autorização a menores de 18 anos, para quais
quer atos ou atividades nos casos previstos na legislação federal; 

h) conceder alvarás para representações festas ou reuniões 
em que se encontrem menores. ou para sua participação em espe
táculos de qualquer natureza; 

i) organizar e dirigir o "Serviço de Colocação Familiar"; 

j) participar da administração do Fundo de Assistência ao 
Menor". como membro-nato de seu Conselho Diretor; 
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J) determinar, de ofício ou por provocação do Ministério 
Público, a apreensão de impressos que ofendam a moral e aos bons 
costumes; 

m) representar ao Ministro da Justiça para a suspensão de 
concessão ou permissão de serviços de telecomunicações nos casos 
de ofensa à moral ou aos bons costumes; 

n) expedir provimentos, portarias ou outros atos para pro~ 
teção e assistência aos menores; 

o) fiscalizar o trabalho dos menores, as casas de diversões 
e quaisquer outros estabelecimentos onde se encontrem menores; 

p) fiscalizar os estabelecimentos públicos ou particulares, de 
proteção a menores, tais como asilos, creches e internatos, V1Sl~ 

tando~os e adotando, quanto a êles, as medidas que julgar con~ 
venientes, 

11 - Vetado. 

III - aos Juízes Auxiliares designados para as zonas em 
que se subdividir o Juizado de Menores substituir os demais de sua 
categoria e exercer as atribuições que lhes são fixadas em lei. 

Parágrafo único - O J uíz Titular poderá avocar os processos 
de competência do J uíz Auxiliar. 

Atigo 40 - Aos Juízes das Varas de Acidente do Trabalho 
compete processar, julgar e executar as questões relativas a aci~ 

dente do trabalho, previstas na legislação federal, e seus incidentes, 
inclusive cumprir precatórias expedidas em causas dessa natureza. 

Secção II - Da Competência das Varas Distritais 

Artigo 41 - Aos Juízes das Varas Distritais compete: 

I - processar e julgar: 

a) as causas civis e comerciais da espécie e valor estabe~ 
lecidos na Lei de Organização Judiciária quando o réufôr domi~ 
ciliado no território do Juízo ou versarem sôbre imóvel nêle situado 
bem como as conexas de qualquer valor; 

b) os crimes sujeitos à pena de detenção e às contravenções 
penais; 

c) as medidas preparatórias , preventivas e incidentes, rela~ 

tivas às ações de sua competência. 

II - conhecer e decidir as questões que lhes forem atribuídas 
pela Lei de Org anização Judiciária; 
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IH - executar as sentenças proferidas nas ações civis e 
comerciais de sua competência; 

IV - determinar diretamente a efetivação de atos e dili~ 

gências judiciais em todo o território da comarca da Capital, nos 
feitos de sua competênda. 

Parágrafo único - São excluídos da competência das Varas 
Distritais todos os feitos de interêsse da Fazenda Pública, as 
ações de estado, os processos de natureza alimentar e os de aci~ 

dentes do trabalho. 

Secção lI! ~ Dos juizes Auxiliares da Capital 

Artigo - 42 Os Juízes Auxiliares da CapitaL classificados 
em 3:~ entrância e cuja competência vem definida neste Código, 
terão o seu número e distribuição fixados na Tabela E da Lei de 
Organização Judiciária. . 

Secção IV - Dos Juizes Substitutos da Capital 

Artigo 43 - Os Juízes Substitutos da CapitaL classificados 
em 3.' entrância, terão o seu número fixado na Tabela F da Lei 
de Organização Judiciária, e sua designação, para as secções, 
feita anualmente pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de acôrdo 
com as necessidades do serviço. 

Artigo 44 - Aos Juízes Substitutos da Capital designados 
para as secções (artigo 25) compete substituir os Juízes Titulares 
e Auxiliares, dentro das respectivas secções, nas suas férias, li~ 

cenças, afastamentos, faltas, impedimentos e suspeições, bem como 
nos casos de vacância de cargo. 

Parágrafo único - As substituições automáticas, resultantes 
do disposto neste artigo, poderão ser por motivo de relevante in~ 
terêsse judicial, alterada, em cada caso, mediante ato do Presidente 
do Tribunal de Justiça. 

Artigo 45 - Aos Juízes Substitutos da Capital não desig~ 
nados para as secções compete, por designação do Presidente do 
Tribunal de Justiça: 

I - substituir, na falta do substituto seccional correspon~ 

dente, os Juízes Titulares ou Auxiliares de Varas: 

II - funcionar como auxiliar de Juiz Titular de Vara, exer~ 
cendo as funções que por êste lhes forem cometidas, com aprova~ 
ção do Conselho Superior da Magistratura. 

16 - IWLETD{ nA ASSOCIAÇÃO nos SEnVENTUARIOS 
IJE Jt:8TIÇA DO HSTADO DE SÃO PAULO * 



Artigo 46 - Os Juízes Substitutos da Capital. no exercício 
das atribuições a êles conferidas nesta seção, terão competência 
igual à dos Juízes Titulares ou Auxiliares. 

CAPÍTULO III 

DAS DEMAIS COMARCAS 

Artigo 47 - São órgãos da Justiça, em cada comarca: 
I - Os Tribunais do Júri e os de Economia Popular; 

11 - os Juízes de Direito. 

Artigo 48 ~ Em cada comarca, as Varas cujo número e 
natureza constarão da Tabela H da Lei de Organização Judiciária 
terão competência igual à atribuída aos Juízes das Varas Especia~ 
lizadas da Comarca da Capital, obedecidos os seguintes critérios: 

I - comarcas com duas Varas - competência comum e 
c cumulativa, cabendo, porém, à 1.~ Vara, os serviços dos Tribunais 
do Júri e de Economia Popular, bem como a corregedoria perma~ 
nente dos cartórios extrajudiciais e da Policia Judiciária, e à 
2.~ Vara as funções de Juízes de Menores; 

II - comarcas com três Varas - competência comum e 
cumulativa, cabendo à 1.~ Vara os serviços dos Tribunais do Júri e 
da Economia Popular à 2.~ Vara a corregedoria permanente dos 
cartórios extrajudiciais e da Policia Judiciária, e à 3.~ Vara as 
funções de Juiz de Menores; 

III - comarcas com quatro Varas - competência idêntica à 
estabelecida no item II, exceto quanto à Corregedoria Permanente 
ela Policia Judiciária, que caberá à 4.~ Vara; 

IV - nas comarcas em que houver Varas especializadas civeis 
e criminais, caberá à l.~ Vara Cível a Corregedoria Permanente 
de seu Cartório e respectivos anexos, do Registro de Imóveis 
c do Cartório do Distribuidor; à 2.~ Vara Cível a Corregedoria 
Permanente do seu Cartório e do Registro Civil; à 1. ~ Vara 
Criminal os Serviços de Menores, dos Tribunais do Júri e de 
Economia Popular; à 2.~ Vara Criminal e Corregedoria Permanente 
da Polícia Judiciária e Execuções Criminais; 

V - na comarca de Santos e em outras de grande mo~ 
vimento bem como nas de 5 (cinco) ou mais varas, a competência 
será distribuida de acôrdo com o que dispuser a Lei de Organi~ 
zação Judiciária. 
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Artigo 49 - O Tribunal de Júri, em cada comarca, rea1i~ 

zará 4 (quatro) reuniões por ano, no meses de março, junho, 
5etembro e dezembro, exceto na comarca de Santos, na qual 
haverá (seis) reuniões nos meses pares. 

Parágrafo único - Os Tribunais de Economia Popular reu~ 
nir-se-ão sempre que houver processo a julgar. 

CAPÍTULO IV 

DA CORREGEDORIA PERMANENTE E DA ADMINISTRAÇÃO 
DO F6RO 

Artigo 50 - A correição permanente consiste na atividade 
fiscalizadora dos órgãos da justiça sôbre todos os seus serviços 
auxiliares, a Polícia Judiciária e os presidios, e será exercida nos 
têrmos do Regimento próprio. 

Artigo 51 - A corregedoria permanente dos ofícios cabe ... 
rá aos juízes titulares das varas a que pertencerem; a dos car~ 

tórios não subordinados a qualquer das varas, a do fôro extra~ 

judicial e a dos presídios aos juízes a que êste Código especifi~ 
camente comete essas atribuições. 

Parágrafo único - O Juiz Corregedor permanente será 
competente para aplicar penas disciplinares aos serventuários, 
escreventes, fiéis, porteiros e oficiais de justiça, com recurso para 
a Corregedoria Geral da Justiça, nos têrmos da legislação per~ 

tinente. 
Artigo 52 - Na comarca onde houver mais de uma vara, 

as atribuições de Diretor do Forum caberão ao Juiz que fôr desig~ 
nado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único - As atribuições do Diretor do Forum 
serão estabelecidas, em provimento, pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DA SEGUNDA INSTÂNCIA 

CAPiTULO I 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Artigo 53 - O Tribunal de J ustiça compõe~se de 36 (trinta 
e seis) desembargadores, tem sede na Capital e jurisdição em 
todo Estado. 
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§ 1. 9 - O número de desembargadores só poderá ser mo
dificado por propostas motivadas do Tribunal. 

§ 2.° - Ao Tribunal é atribuido o tratamento d,e "Egrégio" 
e aos seus membros o de "Exceléncia". Nas sessões usam beca 
r capa. 

Artigo 54 - Os cargos de Presidente, 1.9 e 2. 9 Vice-Pre
sidente e o de Corregedor Geral da Justiça serão exercidos por 
Desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno, na forma do Re
gimento Interno. 

§ 1.0 - O Presidente, o 1.9 Vice Presidente e o Corregedor 
Geral da Justiça constituem o Conselho Superior da Magistratura. 

§ 2.° - O Conselho Superior da Magistratura funcionará 
com a presença de todos os seus membros e suas reuniões serão 
secretas, salvo no julgamento de recursos de dúvidas dos ser
ventuários. 

Artigo 55 - As substituições de desembargadores far-se-ão 
de acôrdo com o disposto no Regimento Interno observadas as 
disposições dêste Código. 

§ 1.9 - Essas substituições serão de um por outro desem
bargador, por juiz substituto de segunda instância, ou por juízes 
de entrância especial, para êsse fim convocados. 

§ 2,9 - Os juízes substitutos de Segunda Instância serão 
designados pelo Conselho Superior da Magistratura, no início de 
cada ano judiciário, para servirem em um só Tribunal e, se pos
sível. em uma mesma Seção. 

§ 3 p 
- O substituto, durante a substituição, terá o mesmo 

tratamento e competência atribuidos ao substituído, não podendo, 
todavia, tomar parte nas sessões que objetivar eleições, indicações 
de juízes e matérias de natureza administrativa. 

Artigo 56 - O tribunal de Justiça divide-se em duas seções: 
uma criminal e outra civil. 

§ 1,9 ~ A Seção Criminal subdivide-se em 3 (três) Câ
maras e a Civil em 3 (três) Grupos, de 2 (duas) Câmaras cada 
um, todos ordinalmente numerados, 

§ 2.1' - As Câmaras Criminais são constituídas de 3 (três) 
desembargadores e as civis de 4 (quatro), sendo cada uma delas 
presidida por um de Seus membros, eleito de conformidade com 
o Regimento Interno do Tribunal, cabendo sua substituição, em 
impedimentos ou ausências, ao desembargador mais antigo da 
Câmara. 
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CAPÍTULO II 

COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES 

Seção I ~ Do Tribunal Pleno 

Artigo 57 - Compete ao Tribunal. em sessão plenária: 

I - deliberar sõbre assuntos de ordem interna; 

li - processar e julgar originàriamente: 

a) nos crimes comuns, o Governador, os Secretários de 
Estado, o Procurador Geral da Justiça, os Ministros dos Tribunais 
de Alçada, os Juízes de Direito e os membros do Ministério 
Público; 

b) as ações rescisórias de seus acórdãos; 

c) os mandados de segurança contra atos do Governador, 
da Assembléia Legislativa, de sua Mesa ou de seu Presidente, do 
próprio Tribunal. de suas Seções, do Conselho Superior da Ma~ 
gistratura, do Presidente do Tribunal e do Corregedor Geral da 
Justiça. 

d) os conflitos de jurisdição entre as Seções, ou entre Cã~ 
maras ou Desembargadores de Seções diferentes; 

e) os conflitos de atribuições entre a utoridades judiciárias 
e administrativas, quando forem interessados Governadores e Se~ 
cretários de Estado, juízes, autoridades legislativas estaduais ou 
o Procurador Geral da Justiça; 

f) as revisões criminais, quando a sentença condenatória 
fôr do Tribunal Pleno; 

g) as exceções de suspeição opostas a desembargadores; 

h) os embargos infringentes, de nulidade e de declaração 
opostos aos seus acórdãos. 

III julgar: 

a) a incapacidade dos magistrados; 

b) as reclamações sôbre concursos para nomeação de juízes 
substitutos; 

c) os agravos interpostos dos despachos do Presidente; 

d) os recursós contra a imposição de penas disciplinares 
pelo Conselho Superior da Magistratura, pelo Presidente do Tri~ 
bunal. ou pelo Corregedor Geral da Justiça; 

20 - nOLF:TDI n.\ .\SSOCT.\ç.\O J)O>; flF.P.\'F.XTIH nlOS 
UE .JL'S'l'rç.\ DO l-:S'L\110 lJI-; 5.\0 1'.~ULO * 



e) as dúvidas, que não se manifestarem em forma de éon~ 
flito, sôbre distribuição, prevenção, competência e ordem de ser-, 
viço, em matéria de suas atribuições; 

f) as argulçoes de inconstitucionalidade de lei ou de atá 
do Poder Público; 

g) outros processos que, por lei federal sejam de sua com~ 
petência. 

Seção II ~ Da Seção Civil 

Artigo 58 - A Seção Civil compete julgar: 

I - os conflitos entre os respectivos Grupos, Câmaras ou 
seus Juizes; 

II - as dúvidas, não manifestadas em forma de conflito, 
sôbre disrtibuição, prevenção, competência e ordem de serviço em 
matéria de suas atribuições; 

Irl - as dúvidas de competência entre o Tribunal de Jus
tiça e os Tribunais de Alçada Civis; 

IV - as revistas, depois de reconhecida pelo Grupo a exis
tência de divergência quanto à interpretação do direito em tese; 

V - os mandados de segurança contra atos de suas Câmaras, 
Grupos de Câmaras, de seu Presidente ou de seus Juízes; 

VI - as ações rescisórias de seus acórdãos; 

VII - os embargos infringentes, de nulidade ou de decla
ração. opostos aos seus julgados. 

Seção IH ~ Dos Grupos de Câmacas 

Artigo 59 - A cada um dos Grupos de Câmaras da Seção 
Civil compete processar e julgar: 

I - os embargos infringentes ou de nulidade opostos a 
acórdãos das suas Cãmaras; 

11 - os agravos do despacho do relator, que rejeitar, "in 
limine", embargos opostos a êsses acórdãos; 

III - as revistas, quanto a questões preliminares ou preju~ 

diciais, inclusive a verificação da existência de divergência juris
prudencial; 
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IV - os agravos de decisões que indeferirem recurso de 
revista ou o declararem deserto; 

V - as ações rescisórias de seus acórdãos ou de acórdãos 
das respectivas Câmaras; 

VI - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. 

Seção IV - Das Câmaras Civis 

Artigo 60 - Compete a cada uma das Câmaras da Seção 
Civil processar e julgar: 

I - originàriamente: 

a) os mandados de segurança contra atos dos Secretários 
de Estado, do Prefeito da Capital. do Tribunal de Contas e dos 
juízes de primeira instância, sempre que , quanto a êstes, os atos 
impugnados não relacionem com causas da competência recursal 
de outro Tribunal; 

b) os conflitos de competência; 

c} as ações rescisórias de sentença; 

d} as exceções de suspeição opostas aos juízes; 

e) as correições parciais. 

11 - em grau de recurso: 

a) os agravos; 

b) 

c) 

d) 

e) 
f) 

as cartas testemunháveis; 

os recursos "ex-officio" e as apelações; 

os agravos de decisões do relator; 

os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; 

os recursos de reexame. 

Seção V - Da Seção Criminal 

Artigo 61 - A Seção Criminal compete processar e julgar: 

I - originàriamente: 

a) os conflitos entre as respectivas Câmaras ou seus juízes; 

b) as dúvidas, não manifestadas em forma de conflito, sôbre 
distribuições, prevenção, competência e ordem de serviço, em ma
téria de suas atribuições; 
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c) as dúvidas de competência entre o Tribunal de Justiça 
e os Tribunais de Alçada, em matéria criminal; 

d) os mandados de segurança contra atos de seu Presidente, 
de suas Câmaras ou seus Juízes; 

e) os "habeas-corpus", podendo concedê-los de ofício; 

f) as revisões criminais; 

11 - em grau de recurso: 

a) os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; 

b) os recursos de despacho do relator que indeferir, "in 
limine", os pedidos de revisão; 

c) os embargos infringentes e de nulidade opostos aos seus 
acórdãos, 

Seção VI ~ Das Câmaras Criminais 

Artigo 62 - Compete a cada urna das Câmara da Seção 
Criminal julgar: 

I os mandados de segurança impetrados contra atos dos 
juízes de primeira instância em matéria criminal; 

11 - os conflitos de competéncia; 

III - os desaforamentos; 

IV - os recursos e apelações; 

V - as cartas testemunháveis; 

VI - os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; 

VII - as correições parciais; 

VIII - as exceções de suspeição; 

IX - as revogações de medida de segurança; 

X - os recursos de inclusão e exclusão de jurados. 

CAPíTU LO III 

DISPOSIÇÓES GERAIS 

Artigo 63 - Ao Tribunal Pleno, Seções, Grupos de Câmaras 
ou Câmaras compete ainda, nas matérias de suas atribuições: 

I - decidir os incidentes dos processos que não forem da 
competência do presidente ou dos relatores; 
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I! - comunicar ao Conselho da Ordem dos Advogados as 
faltas dos inscritos em seus .quadros; 

lI! - mandar cancelar dos autos ou petições as palavras, 
expressões ou frases desrespeitosas, inclusive mandar que o reque~ 
rente volte em têrmos próprios, ou que seja desentranhada a peça 
dos autos; 

IV - determinar o pagamento de tributos omitidos; 

V - propor a abertura de sindicância e correições extraordi~ 
nárias. 

CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Artigo 64 - Compete ao Conselho Superior da Magistra~ 

tura, além de outras atribuições que decorram do Regimento 
Interno do Tribunal: 

I - exercer a inspeção superior da Magistratura, cumprin~ 
do-lhe obstar que juízes de qualquer instância negligenciem no 
cumprimento de suas obrigações, excedam prazos injustificadamente, 
ou comentam arbitrariedades no exercício de suas funções ou a 
pretexto de exercê-las; 

11 ~ mandar proceder a correlçoes e sindicâncias quando 
constar que, em algum juízo, se pratique abuso que prejudique a 
distribuição da Justiça; 

III - promover a remoção compulsória, a disponibilidade e 
a declaração da incapacidade de magistrados; 

IV - conhecer, em segrêdo de justiça, da suspeição de~ 

clarada por motivos íntimos; 

V - julgar os recursos de candidatos aos concursos para 
provimento de cargos de serventuário da justiça; 

VI - julgar o agravo de petição interposto de decisão sôbre 
dúvida de serVentuário de Registros Públicos; 

VI! - julgar os pedidos de reexame dos processos de 
menores; 

VIII - movimentar os escrivães dos cartórios oficializados 
em todo o Estado, segundo as conveniências do serviço e da 
disciplina forense. 
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CAPÍTULO V 

DA PRESIDE:NCIA, VICE-PRESIDE:NCIA E CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTIÇA 

Seção I ~ Presidente do Tribunal 

Artigo 65 - Ao Presidente do Tribunal compete: 

I - fUll1Cionar como relator nas exceções de suspeição de 
desembargadores, nos conflitos entre Câmaras ou desembarga
dores, nas reclamações sôbre antigüidade de membros do Tribunal 
e nos processos de incapacidade, remoção compulsória e disponi
bilidade de magistrados; 

II - processar e julgar pedidos de absolvição de instância, 
formulado antes da distribuição, e de assistência judiciária, e 
quando tiver cessado a atribuição do relator; 

UI - homologar desistência de recursos, formuladas antes 
da distribuição, ou depois dela, nos impedimentos ocasionais ou 
definitivos dos rei a tores; 

IV - decidir sôbre pedidos de deserção de recursos por 
falta de preparo; 

V - processar, até a distribuição, os pedidos de "habeas 
corpus"; 

VI - promover a execução das decisões do Tribunal, em 
processos de sua competência originária, e resolver-lhe os inci
dentes; 

VII - admitir, nos casos legais, os recursos interpostos para 
c Supremo Tribunal Federal, de decisões do Tribunal, e resolver 
as questões que forem suscitadas; 

VIII - suspender, em despacho fundamentado, a execução 
de liminar e de sentença em mandado de segurança, nos casos 
previstos na legislação federal; 

IX - designar o Diretor do Forum de comarcas nas quais 
exista mais de um juiz; 

X - executar quaisquer outras atribuições que decorram do 
Regimento Interno do Tribunal ou de deliberação do Tribunal 
Pleno. 

Seção II ~ Dos Vice-Presidentes do Tribunal 

Artigo 66 - Compete ao 1.9 Vice-Presidente: 

I - substituir o Presidente; 
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II - mandar processar ou indeferir, "in limine", o recurso 
de revista, ou o declarar deserto, funcionando como relator nos 
agravos dêsses despachos; 

IH - exercer as funções administrativas que lhe forem de
legadas pela Presidência, ou atribuídas pelo Regimento Interno 
do Tribunal. 

Artigo 67 - Compete ao 2.0 Vice-Presidente substituir o 1.9 

Vice-Presidente, em suas faltas e impedimentos, presidir os con
cursos para provimento dos cargos de serventuário da Justiça e 
exercer as atribuições que lhe forem cometidas no Regimento In
terno do Tribunal. 

Seção tIl - Do Corregedor Geral da Justiça 

Artigo 68 - Compete ao Corregedor Geral da Justiça, além 
de outras atribuições constantes do Regimento Interno: 

I - proceder a correições periódicas gerais, visitando, no 
correr de cad a ano, la (dez) comarcas do interior do Estado e 
la (dez) varas da Capital. pelo menos, e extraordinàriamente, 
sempre que necessário, por deliberação própria, ou do Tribunal 
ou do Conselho Superior da Magistratura, quando constar a prá
tica de abusos que prejudiquem a distribuição da justiça; 

11 - determinar, independentemente de reclamação, a res
tituição de custas e salários, impondo as penas legais sempre que 
notar abusos; 

IH - presidir a inquéritos administrativos em matéria de 
sua competência; 

IV - funcionar como relator nos agravos de petição, no 
caso de dúvida de serventuário extrajudicial; 

V - decidir os recursos de imposição por Juiz de Direito, 
aos serventuários da Justiça, de pena disciplinar de suspensão, 
multa ou prisão. 

TÍTULO IV 

DO PROCESSO E JULGAMENTO 

CAPÍTULO I 

Seção I - Dos Atos, Têrmos e Prazos Judiciais 

Artigo 69 - Nos atos, têrmos e prazos judiciais atender-se-ão, 
além das disposições das leis processuais vigentes, as enunciadas 
nos artigos seguintes. 
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Artigo 70 - Os atos determinados pelo Presidente do Tri~ 
bunal ou pelo relator do feito poderão ser executados em todo o 
Estado. por mandado. por carta de ordem. simples ofício, ou me~ 
diante a devolução dos autos à comarca ou vara de origem se~ 

gundo convier. 

Parágrafo único - Proceder-se-á. mediante mandado. sendo 
o caso: 

I - à averbação. nos registros públicos. de decisões do 
Tribunal; 

H - à cobrança de custas. quando não tiverem de ser in~ 

duídas na execução principal. 

Artigo 71 - Os autos não serão retirados da Secretaria. 
sob pena de responsabilidade do Secretário. salvo nos casos pre~ 
vistos na lei federal e no Regimento Interno. 

Parágrafo único - No caso de retenção indevida dos autos. 
o advogado ou membro do Ministério Público faltoso será noti
ficado pessoalmente. mediante mandado. para restituir o processo 
sob as penas previstas em lei. 

Seção II - Da Apresentação 

Artigo 72 - Os feitos serão apresentados em segunda ins
tância nos prazos processuais. considerando-se remetido tempes
tivamente todo recurso que. até o último dia do prazo, fôr regis
trado no correio local. 

Parágrafo único - Não serão prejudicados os recursos que. 
por êrro. falta ou omissão de funcionários. não forem apresen
tados dentro do prazo. 

Seção JJI - Da Distribuição 

Artigo 73 - Pagas as custas devidas. ou verificada a dis~ 

pensa de seu pagamento. serão os autos conclusos ao Presidente para 
designaçã<> de relator. na primeira audiência de distribuição. exceto 
os recursos criminais. nos quais far-se-á a distribuição após juntada 
do parecer da Procuradoria Geral da Justiça. Nesta última hi~ 

pótese. até a distribuição. funcionará como preparador o Presidente 
do Tribunal. 

Parágrafo único - As distribuições far~se-ão conforme o 
disciplinar o Regimento Interno do Tribunal. 
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Seção IV ~ Da Suspensão. Absolvição e Cessação da Instância 

Artigo 74 - Os pedidos de suspensão, absolvição e cessação 
da instância serão decididos pelo Presidente do Tribunal, quando 
formulados antes da distribuição e depois dela, pelo relator. 

Artigo 75 - Não terá eficácia o ato processado no período 
de suspensão da instância. mas, quando o motivo da suspensão 
fôr denunciado depois de enviados os autos à mesa para julga
mento êste se efetuará. 

Seção V ~ Da Instrução e Tulgamento 

Artigo 76 - Distribuido o feito, competirá sua instrução ao 
respectivo relator, na forma regimental abrindo a Secretaria, se 
fôr o caso, vista aos curadores nomeados e ao Procurador Geral 
da Justiça. 

Parágrafo único - O prazo para o Procurador Geral da 
Justiça e os curadores nomeados se manifestarem será de 10 (dez) 
dias, salvo se a lei federal dispuser diferentemente. 

Artigo 77 - Até o julgamento do feito, o relator mandará 
preencher as lacunas verificadas e, com o relatório, se fôr o caso. 
passará o processo ao revisor. 

Artigo 78 - As passagens de autos e as pautas de jl)lga
mento serão publicadas no Diário Oficial, mediando entre a data 
da publicação destas e a da sessão pelo menos 48 (quarenta e 
oito) horas. 

Artigo 79 - Independentemente de despacho, os feitos apre
sentados para julgamento serão inscritos e julgados na forma do 
Regimento Interno. 

Parágrafo único - Durante o julgamento, será assegurado 
aos advogados das partes o uso da palavra, nos casos determinados 
na legislação federal e na forma regimental. 

Seção VI ~ Do Conflito de Jurisdição ou de Atribuição 

Artigo 80 - Os conflitos de jurisdição ou de atribuição 
serão processados na conformidade do Regimento Interno do 
Tribunal. 
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CAPÍTULO II 

DOS PROCESSOS DA COMPETE:NCIA ORIGINARIA DOS 
TRIBUNAIS 

Seção I - Dos processos penais em virtude de prerrogativa 'de funções 

Artigo 81 - Nos processos por delitos comuns e funcionais 
da competência originária dos Tribunais, a instrução e o julga~ 

mento far-se-ão de acôrdo com a legislação Federal e com o que 
dispuser o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Seção II - Do "habeas corpus" 

Artigo 82 - Os "habeas corpus" serão processados e jul~ 

gados na forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça. 

Seção In - Do mandado de segurança 

Artigo 83 - Os mandados de segurança serão processados 
t: julgados na conformidade da legislação federal e do Regimento 
Interno. 

Artigo 84 - Vetado. 

Seção IV - Da revisão dos processos criminais 

Artigo 85 - A revisão será processada e julgada na forma 
estabelecida no Regimento Interno. 

Seção V - Dos conflitos de jurisdição ou de atribuições 

Artigo 86 - Os conflitos de jurisdição ou de atribuição serão 
processados e julgados na conformidade do Regimento Interno do 
Tribunal. 

Seção VI - Da ação rescisória 

Artigo 87 - A ação rescisória será julgada em única ins~ 

tância. 

I - pelo Tribunal Pleno a dos seus acórdãos; 

II - pela Seção Civil a dos seus acórdãos; 

lU - pelos Grupos de Câmaras Civis. quando versarem 
sôbre acórdãos de Câmaras Civis isoladas ou de seus Grupos; 
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IV - pelas Câmaras isoladas quando tiverem por objetO' 
senter,~ J de primeira instância. 

Seção VII - Da execução 

Artigo 88 - Cabe ao Tribunal nas causas de sua compe
tência originária a execução de seus acórdãos. 

CAPÍTULO lU 

DOS RECURSOS E PROCESSOS INCIDENTES 

Seção I - Disposição geral 

Artigo 89 - Observada a legislação federal aplicável, os 
recursos e processos incidentes serão processados na conformidade 
do disposto neste Código e no Regimento Interno. 

Seção 11 - Da revista e de prejulgado 

Artigo 90 - O recurso de revista será, interposto perante 
o presidente da Secção Civil, o qual poderá indeferi~lo se a 
petição não preencher os requisitos de sua admissão inclusive a 
menção da tese sôbre a qual versar a divergência. 

Parágrafo único - Do despacho que rejeitar liminarmente a 
revista ou a declarar deserta, caberá agravo para o Grupo de 
Câmaras a que pertencer a turma prolatora do acórdão recorrido. 

Artigo 91 - As revistas serão julgadas: 

I - quanto às questões preliminares ou prejudiciais, inclu~ 

sive a verificação da existência da divergência jurisprudencial, pelo 
Grupo de Câmaras a que pertencer a turma prolatora do acórdão 
recorrido com a presença mínima de 6 (seiS) juízes desimpedidos, 
não podendo servir como relator os que o tenham subscrito. Em 
caso de empate, desempatará o presidente do Grupo; 

II - Quanto à interpretação do direito em tese, pela Seção 
Civil, à qual serão os autos remetidos, independentemente de 
acórdão, mediante simples despachos do relator, uma vez re
conhecida pelo Grupo a existência da divergência. 

Artigo 92 - As revistas serão julgadas pelo relator, revisor 
e demais juízes do Grupo ou de Seção competente observado o 
que dispuser o Regimento Interno do Tribunal. 
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Artigo 93 - Mediante provocação de qualquer de seus 
juízes, poderá a Câmara Julgadora promover o pronunciamento· 
previo da Seção Civil sôbre a interpretação de qualquer norma 
jurídica, se reconhecer que, a seu respeito, ocorre ou poderá 
ocorrer divergência de interpretação entre Câmaras, Grupos, 
Seção e o Tribunal Pleno. 

Parágrafo único - Proferido pela Câmara o acórdão que, 
no caso dêste artigo , tiver reconhecido a possibilidade ou a exis~ 

tência da divergência, irão os autos ao presidente da Seção Civil 
para designar o dia do julgamento, que será feito como nos demais 
julgamentos de revistas, servindo, porém, o mesmo relator. 

Seção !II - Das Correições Parciais 

Artigo 94 - Compete às Câmaras isoladas do Tribunal 
proceder a correições parciais em autos para emenda de êrro, ou 
abusos , que importarem inversão tumultuária dos atos e fórmulas· 
de ordem legal do processo, quando para o caso não houver 
decurso. 

Artigo 95 - Observar~se-á, no processo de correição parcial. 
o rito do agravo de instrumento, ouvindo o Ministério Público. 

Artigo 96 - Julgada a correição , será o acórdão conferido 
até a sessão seguinte à do julgamento e remetido. por cópia. ao 
Juízo de origem, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, para os 
fins de direito. 

Artigo 97 - Cumpridas as disposições anteriores , serão os 
autos encaminhados ao Conselho Superior da Magistratura para 
aplicação das penalidades disciplinares. se fôr o caso. 

Seção IV - dos Recursos - Incidentes 

Artigo 98 - A parte que se considerar agravada por de~ 

cisão do relator. terminativa do feito, e especialmente nos casos. 
previstos no Código de Processo Penal. artigos 557, parágrafo 
único, e 625 , § 3.9 • poderá requerer. dentro de 5 (cinco) dias. 
que se apresentem os autos em mesa , para ser a decisão confir~ 
mada ou alterada , independentemente de revisão e inscrição. 

§ 1.9 - Igual recurso poderá ser interposto. mas no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas , contadas da publicação no órgão 
oficial : 
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I - do despacho do presidente que decretar deserção de 
recurso; 

II - do despacho do presidente da Seção Civil que não 
admitir recurso de revista ou de relator que rejeitar, "in Iimine", 
embargos. 

§ 2.9 - O relator ou o presidente, na primeira sessão, re~ 

latará o feito, sem tomar parte no julgamento que se seguir la~ 

vrando~se, a final, o acórdão. 

§ 3.9 - No caso de empate, haver-se-á por confirmada a 
decisão gravada. 

Seção V ~ Dos Pcocessos Incidentes 

Artigo 99 - Vetado. 

TÍTULO V 

DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA 

Artigo 100 - Os Tribunais de Alçada com sede na Capital 
c jurisdição em todo o Estado, ou com sede em comarca do 
interior e jurisdição limitada a determinada região do Estado, 
poderão ser criados por lei ordinária, mediante proposta do Tri~ 
bunal de Justiça (Constituição do Brasil. artigo 136, § 1.9 ). 

Artigo 101 - Compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça 
propor a alteração do número dos juízes dos Tribunais de Afçada, 
de sua jurisdição e competência. 

Artigo 102 - Aos Tribunais de Alçada é atribuído o tra~ 

tamento de "Egrégio" e aos Ministros o de "Excelência". Nas 
sessões usam beca e capa. 

Artigo 103 - O preenchimento das vagas dos Tribunais de 
Alçada será feito nos têrmos dos incisos III e IV do artigo 136, 
da Constituição do Brasil, apurada a antiguidade entre os juízes 
de direito da mais alta entrância. 

Parágrafo único - Para efeito de promoção para o Tribunal 
de Justiça, os Ministros dos Tribunais de Alçada são considerados 
da mais alta entrância e a sua antiguidade contar~se~á da posse 
do Tribunal. 

Artigo 104 - Os ministros dos Tribunais de Alçada serão 
processados e julgados, nos crimes comuns e nos de responsabili~ 

,) 9 
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dade, pelo Tribunal de I ustiça, segundo a forma estabe tecida para 
o processo ejulgamento dos juízes de direito. 

Artigo 105 - Os Tribunais de Alçada não terão ação ad~ 
ministrativa e disciplinar sôbre os juízes de direito, cumprindo~lhes, 
todavia, comunicar ao Presidente do Tribunal de Justiça, para os 
devidos [,jns as faltas que observarem. 

Artigo 106 - Os Tribunais de Alçada compor~se~ão do 
número de Müüstros que a lei ordinária estabelecer e dividir~se~ão 
em Câmaras e Grupos de Câmaras. 

§ 1.9 - O Presidente não fará parte das Câmaras, mas 
presidirá, com voto de desempate. às Sessões Plenárias, e às da 
Câmaras Reunidas ou Grupo de Câmaras, e somente intervirá 
nos julgamentos das Câmaras Isoladas, quando convocado para 
proferir voto de desempate. 

§ 2.9 - Compete ao Vice~PresideI1te eleito na forma regi~ 

mental, substituir o Presidente e exercer as funções administra~ 

tivas que lhe forem delegadas pela Presidência, ou atribuídas pelo 
Regimento Interno do Tribunal. 

§ 3.9 - O Vice~Presidente será o Presidente nato da Câ~ 
mara na qual tiver assento. 

Artigo 107 - Compete aos Tribunais de Alçada: 

I - processar e julgar originàriamente: 

a) as ações rescisórias nos processos de sua competência; 

b) os mandados de segurança contra atos do próprio Tri~ 
bunal, Grupos de Câmaras, Câmaras, Presidente ou Ministros 
bem como dos juízes de primeira instância sempre que, quanto a 
êstes, os atos impugnados se relacionem com as causas da sua 
com petência recursal. 

c) os conflitos de jurisprudência, correições parciais e as 
exceções de suspeição opostas aos juízes, que surjam em causas 
de sua competência recursal; 

d) as revisões criminais de seus acórdãos e das sentenças, 
dentro de sua competência recursal; 

e) os "habeas corpus" contra atos de autoridades, relacio~ 

nados com as causas de sua competência recursal; 

f) os pedidos de revogação de medida de segurança, nos 
processos de sua competência recursal; 
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11 - julgar, em grau de recurso: 

a) em matéria civil: 

1 - as ações relativas à empreitada e à locação de coisas 
e serviços; 

2 - as ações de consignação em pagamento de aluguéis e as 
consignatórias correlatas com as causas de sua competência re~ 

cursaI; 

3 - as ações renovatórias e as revisionais relativas aos con~ 
tratos de locação; 

4 - as ações relativas a parceria rural; 

5 - as ações desapropriatórias e a de indenização por apos~ 
sarnento administrativo; 

6 - as ações relativas à venda, locação e administração da 
coisa comum, bem como as relativas à venda do quinhão em coisa 
cOmum; 

7 as ações executivas; 

8 as ações executivas fiscais e outras de natureza fiscal; 

9 os mandatos de segurança em matéria fiscal; 

10 as ações de dissolução e liquidação de sociedade; 

11 as ações de recuperação de titulo ao portador; 

12 as ações de vendas a crédito com reserva de domínio; 

13 as ações de loteamento e venda de imóveis a prestações; 

14 - as ações de acidentes do trabalho; 

15 as reclamações trabalhistas da competência da Justiça 
Comum; 

b) em matéria criminal: os processos e seus incidentes, por 
crimes ou contravenções, a que sejam cominadas penas de multas, 
prisão simples ou detenção, isoladas, alternadas ou acumuladas, e 
ainda os relativos aos crimes enumerados nos artigos 129, § § 1.9 

e V', ISS e § §, 180 e 329, § Is do Código Penal, bem como no 
artigo I.'> da Lei federal n.'>' 2.252, de 1.'> de julho de 1954 e mais 
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os previstos na Lei Pederol n.9 4.729, de 14 de julho de 1965, 
subsistindo tal competência, ainda que a le.i ulterior venha a mo
dificar, nas infrações acima mencionadas, a natureza da pena. 

III - por deliberação administrativa: 
a) eleger seus respectivos presidentes e demais órgãos de 

direção; 
b) elaborar seus regimentos internos; 
c) organizar seus serviços auxiliares, provendo~lhes os cargos 

na forma da lei, e bem assim propor ao Poder Legislativo a criação 
ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos; 

d) conceder, nos têrmos da lei, licenças e férias a seus 
ministros e aos servidores que lhes forem imediatamente subordi~ 
nados (Constituição Estadual, artigo 55). 

Artigo 108 - As dúvidas de competência entre os Tribunais 
de Alçada, bem como as que se verificarem entre Câmaras, ou 
Grupos de um e outro, serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça, 
conforme dispuser o seu Regimento Interno. 

Artigo 109 - As dúvidas de competência entre Câmaras dos 
Tribunais de Alçada e Câmaras do Tribunal de Justiça, serão so~ 
lucionadas pela Secção Civil ou Criminal do Tribunal de Justiça, 
conforme a natureza de matéria e mediante provocação da Sessão 
Plenária do Tribunal de Alçada a que pertencer a Câmara sus~ 

citante. 

Artigo 110 - Aos Ministros dos Tribunais de Alçada é 
assegurado o direito de remoção de um Tribunal para outro, me~ 
diante prévia aprovação do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único - Poderão os Ministros transferir~se de 
Câmaras, no caso de vaga ou permuta, a pedido seu e com a 
aprovação do respectivo Tribunal. 

TíTULO VI 

FÉRIAS FORENSES 

Artigo III - São de férias forenses coletivas em I.~ instân~ 

cia em todo o Estado, os períodos de 2 a 31 de janeiro e de 
2 a 31 de julho, de cada ano, e os dias da Semana Santa, com~ 
preendidos de 2:) feira a sábado. 

Artigo 112 - São feriados, para efeitos forenses, os domingos 
e dias de festa nacional. os que forem especialmente decretados 
e aqueles que a lei estadual assim o declarar. 
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Artigo 113 - Durante as férias. poderão ser praticados nos 
Tribunais todos os atos que não implicarem fluência de prazo para 
dizer nos autos. 

Parágrafo único - A citação realizada em segunda instância, 
no período de férias. considerar-se-á feita, para a fluência dos 
prazos dela decorrentes e para o efeito de comparecimento do 
citado, no primeiro dia útil imediato. 

Artigo 114 - Podem ser processados e julgados durante as 
férias de segunda instância, não se suspendendo pela sua super
veniência: 

I - os recursos interpostos nos feitos que, em primeira 
instância, correrem nas férias; 

11 - as exceções de suspeição, correlçoes parCIaiS, conflitos 
de jurisdição, habeas corpus" e mandados de segurança origi
nários, as revisões criminais em favor do réu preso, as fianças, 
os arrestos, sequestras e medidas requeridas com fundamento no 
artigo 682, segunda parte do Código de Processo Civil. 

Artigo 115 - Durante as férias e nos dias feriados não se 
praticarão atos judiciais em primeira instância. 

§ 1.9 - Excetuam-se os que possam ficar prejudicados com 
(l adiamento, como sejam: 

I - os atos probatórios "ad perpetuam sei memoriam"; 

II - as citações que, no entanto, para a fluência dos prazos 
delas decorrentes e para os efeitos do comparecimento do citado 
em juízo, se haverão como feitas no primeiro dia útil imediato; 

IH - os arrestos, penhoras, sequestras, arrecadações, buscas 
e apreensões, depósitos, detenções pessoais, separações de corpos, 
abertura de testamento, embargos de obra nova e atos anólogos. 

§ 2.Q 
- Além dos atos enumerados no parágrafo anterior, 

podem ser processados e julgados durante as férias e não se 
suspendem pela superveniência delas; 

I - os mandados de segurança; 

II - os despejos, ações renovatórias, pedidos de alimentos 
provisionais, ações de alimentos, desapropriação, impedimentos 
matrimoniais, executivos fiscais, acidentes do trabalho, questões 
trabalhistas, arrolamentos, inventários e partilhas, falências e con
cordatas bem como os pedidos de reintegração ou manutenção li
minar nas ações possessórias; 

UI - a dação e remoção de tutores e curadores; 
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IV - as ações prescritíveis em tempo não superior a 2 (dois) 
meses: 

V - os atos de jurisdição voluntária, sempre que os interes~ 
sados, por conveniência própria, provocarem o andamento dos 
respectivos feitos; 

VI - os processos cnm1l1ôis falimentares e de réus presos, 
de fiança, e de "habeas corpus"; 

VII - todos os atos necessários à conservação de direitos 
que forem requeridos pelas partes. 

Artigo 1 [6 - Não serão realizadas audiências de instrução 
e julgamento, assim no cível como no crime, de 23 de dezembro a 
2 de janeiro de cada ano, salvo quando indispensável para evitar 
o perecimento de direitos. 

Artigo 117 - Os magistrados, os serventuários e os servi~ 

dores da Justiça terão direito ao gôzo de férias, em cada ano, de 
acôrdo com o que determinar a Lei de Organização Judiciária. 

LIVRO 11 

DA MAGISTRATURA 

TÍTULO I 

DOS MAGISTRADOS 

Artigo 118 - São magistrados os Desembargadores do Tri~ 
bunal de Justiça, os Ministros dos Tribunais de Alçada, os Juízes 
Substitutos de segunda instância, os Juízes de Direito os Juízes 
Substitutos, os Juízes Auxiliares de Investidura Temporária. 

Artigo 119 - Os magistrados, nomeados, promovidos ou 
removidos pelo Governador do Estado, na conformidade das leis 
em vigor, tomarão posse do cargo e entrarão no exercício de suas 
funções no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação ofi~ 
cial do decreto respectivo. 

§ 1.Q - Não se verificando a posse e o exercício no prazo 
determinado, será feita ao Poder Executivo nova indicação. 

§ 2,9 - Vetado. 
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Artigo 120 - O Desembargador, Ministro ou Juiz, no ato 
da posse, deverá apresentar Q título de nomeação e a declaração 
pública de seus bens, prestando o compromisso de desempenhar 
com retidão as funções do cargo. 

TÍTULO II 

DOS JUíZES DE SEGUNDA INSTANCIA 

CAPÍTULO I 

DOS DESEMBARGADORES 

Seção I ~ Da Nomeação 

Artigo 121 - A nomeação de desembargadores será feita em 
têrmos dos incisos UI e IV do artigo 136 da Constituição do 
Brasil, apurada a antiguidade entre os juízes de direito da mais 
alta entrância. 

Parágrafo único - A antiguidade dos juízes dos Tribunais 
de Alçada e dos juízes de direito contar-se-á da Posse do Tribunal 
ou na entrância. Se de igual data, terá preferência quem tiver 
maior antigüidade na entrância anterior. 

Artigo 122 - O nôvo desembargador, antes de tomar assento, 
prestará, perante o Presidente, compromisso formal de desempe
nhar com retidão os deveres de seu cargo, considerando-se, desde 
êsse momento, no exercício de suas funções. 

Parágrafo único - O compromisso lavrar-se-á, em livro 
especial. têrmo que será devidamente assinado. 

Seção II - Da Posse e do Exercício 

Artigo 123 - Ao ser dada a posse, no caso do artigo 136, 
IV. da Constituição do Brasi!, o Presidente verificará se foram 
satisfeitas as exigências legais. 

Parágrafo único - O desembargador deverá apresentar ao 
Presidente do Tribunal os elementos necessários à abertura do 
assentamento individual. 

Artigo 124 - O prazo para a posse é de 30 (trinta) dias, 
contados da data da publicação do decreto de nomeação no 
Diário Oficial. 
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Artigo 125 - O nôvo desembargador tomará assento na 
Câmara onde houver ocorrido a vaga. 

Parágrafo único - Se fôr removido algum desembargador 
para a Câmara onde se deu a vaga o preenchimento se fará na 
Câmara deixada pelo desembargador removido. 

Artigo 126 - O desembargador que deixar o cargo de Pre~ 
sidente ou de 1.9 Vice-Presidente do Tribunal ou o de Corregedor 
Geral da Justiça tomará a ssento em uma das Câmaras, observado 
o disposto no artigo anterior. 

Parágrafo único O Corregedor Geral da Justiça conti~ 

lluará, interinamente, no exercício do cargo, até a posse do seu 
sucessor. 

Artigo 127 - Os desembargadores, a pedido seu , com a 
aprovação do Tribunal. poderão ser removidos de uma para outra 
Câmara da mesma ou da outra Secção, no caso de vaga ou 
mediante permuta. 

Artigo 128 - Salvo no caso de condenação criminal. o de
sembargador que deixar o cargo con servará o título e as honras 
a êle inerentes. 

Seção rII - Da Incompatibilidade 

Artigo 129 - Não poderão ter assento, simultâneamente, no 
Tribunal. parentes consangüíneos ou afins, na linha ascendente 
ou descendente e, na colateral, os consanguíneos até o 3.9 grau 
e afins até o 2.9 • 

§ 1.1' - Os colaterais por afinidade em 3.9 grau , contudo. não 
terão assento, conjuntamente, na Secção Criminal. 

§ 2.1' - A incompatibilidade resolver-se-á de acôrdo com o 
que dispuser o Regimento Interno. 

Seção IV - Da Antigüidade 

Artigo 130 - Regular-se-á a antiguidade dos desembar~ 

gadores: 

I - pela data em que se iniciou o exercício; 

II - pela nomeação se os exercícios tiverem tido início na 
mesma data; 

lI! ~ pela idade , quando coincidirem as datas mencionadas 
nos incisos anteriores. 
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Artigo 131 - As questões sôbre antiguidade dos desembar
gadores serão resolvidas pelo Tribunal Pleno, sob informação oral 
do Presidente, ficando a deliberação consignada em ata. 

Seção V - Das Licenças, Afastamentos, Férias e Interrupções de Exercício 

Artigo 132 - As licenças aos desembargadores serão con
cedidas pelo Tribunal. em sessão plenária, mediante pedido escrito 
encaminhado por intermédio do Presidente. 

Parágrafo único - As licenças para tratamento de saúde 
serão concedidas, até 90 (noventa) dias, mediante exame por 
facultativo designado pelo Presidente do Tribunal, e, por tempo 
maior, mediante inspeção, por junta médica nomeada pelo mesmo 
Presidente. O desembargador licenciado poderá ser convocado 
para julgar os processos em que houver lançado o seu visto, in
terrompendo para êsse efeito a licença, durante os dias que 
forem necessários, e que lhe serão restituídos a final. 

Artigo 133 - Poderão os desembargadores gozar a licença
-prêmio a que tiveram direito, em períodos não inferiores a um. 

Artigo 134 - Qualquer interrupção de exercício será co
municada, por escrito, ao Presidente do Tribunal. 

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal fará, por ofício, 
à Secretaria da fazenda, as comunicações referentes ao exercicio 
dos desembargadores. 

CAPÍTULO II 

DOS MINISTROS DOS TRIBUNAIS DE ALÇADA 

Artigo 135 - Aplicam-se aos Ministros dos Tribunais de 
Alçada as disposições concernentes aos desembargadores, com 
relação a nomeação, compromisso, posse, exercício, remoção, per
muta, incompatibilidade, antiguidade, licenças, afastamentos e in
terrupções de exercício. 

TÍTULO III 

DOS JUíZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

CAPÍTULO I 

DO INGRESSO NA CARREIRA 

Artigo 136 - O ingresso na magistratura vitalícia do Estado 
dependerá de concurso de provas e de títulos. 
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Artigo 137 - O concurso de provas será realizado pelo 
Tribunal de Justiça, com a colaboração do Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil. nos têrmos do regimento pró
prio, observados os seguintes reg uisitos: 

I - ser o cand idato brasileiro e achar-se em gôzo e exer
cício de seus direitos civis e políticos; 

11 - estar quites com o serviço militar; 

111 - estar domiciliado no Estado há mais de 5 (cinco) 
anos, embora não consecutivos; 

IV - ser portador de diploma registrado de bacharel em 
direito por faculdade ofic ial ou reconhecida; 

V - Haver exercido. durante 2 (dois) anos, no mmlmo, 
a advocacia, cargo de servidor da Justiça, de Delegado de Po
lícia, ou de membro do Ministério Público. 

VI - contar pelo menos, 25 (vinte e cinco) anos de idade 
e não ser maior de 40 (quarenta); 

VII - não registrar antecedentes criminais; 

VIII - estar em condições de sanidade física e mental. 

Parágrafo único - No caso do ítem VI. será de 45 (quarenta 
e cinco) anos o limite máximo de idade, em se tratando de can
didatofuncionário público estadual. 

Artigo 138 - A Comissão examinadora do concurso será 
composta de um membro do Conselho Superior da Magistratura 
que a presidirá, de dois desembargadores eleitos pelo Tribunal 
de Justiça e de um representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Artigo 139 - Os classificados no concurso de provas serão 
indicados ao Poder Executivo pelo Tribunal de Justiça, obedecida 
a ordem de classificação. em lista que compreenderá o número de 
vagas e mais dois, para nomeação como juiz substituto, por dois 
anos, findos os quais proceder-se-á ao concurso de títulos. 

Artigo 140 - A classificação no concurso será válida por 
um ano. Dentro dêsse período se ocorrerem novas vagas, serão 
indicados, salvo os excluídos pelo Tribunal de Justiça, os rema
nescentes aprovados na forma do artigo anterior, até que o seu 
número se reduza a dois. 

Artigo 141 - O concurso de títulos constará da apreciação 
pelo Tribunal de Justiça, em sessão secreta, c, por maioria dos 
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Desembargadores presentes, da conclusão da Comissão consti
tuída pelo Conselho Superior da Magistratura, com participação 
do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. rela
tiva à capacidade, aptidão e adequação ao cargo demonstrados 
pelo juiz substituto. 

Parágrafo único - A conclusão da Comissão fundar-se-á ao 
prontuário organizado com referência a cada juiz substituto, do 
qual constarão. 

I - documentos encaminhados pelo próprio interessado, in
clusive e obrigatoriamente as decisões por ele proferidas; 

II - as referências consignadas no concurso de provas; 

IH - as informações colhidas durante o biênio pelo Conselho 
Superior da Magistratura, junto aos desembargadores ou aos mi
nistros dos Tribunais de Alçada; 

IV - as referências ao jluiz substituto, constantes de acór
dãos ou declarações de votos, enviados pelos respectivos prola
tores; 

V - as informações reservadas sôbre conduta moral e a 
competência funcional dos juízes substitutos, obrigatoriamente re
metidas, em cada semestre, pelos Juízes de direito das sedes das 
circunscrições judiciárias; 

VI - as informações da mesma índole que as precedentes, 
obrigatoriamente enviadas pelos juízes de direito, sempre que em 
suas respectivas varas ou comarcas, o juiz substituto tenha tido 
exercício; 

VII - quaisquer outras informações idôneas. 

Artigo 142 - Aprovado no concurso de titulos, será O can
didato nomeado para o cargo de juiz substituto, em caráter vita
lício por decreto do Executivo, prestando nôvo compromisso pe
rante o Presidente do Tribunal. 

Parágrafo único - Os nomes não indicados à nomeação 
serão remetidos também ao Executivo, com ofício reservado, para 
que se considere findo o exercício ao término do biênio. 

CAPiTULO II 

DA MATRICULA E ANTIGUIDADE 

Artigo 113 - Logo que fôr comunicada a posse de juiz de 
direito ao juiz substituto, a Secretaria do Tribunal abrirá a com-
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petente matrícula em livro especial. Nesse livro serão anotadas 
as remoções, licenças, interrupções de exercício e quaisquer ocor
rências que puderem interessar à verificação da antiguidade. 

Parágrafo único - Todo juiz de direito ou substituto, ao 
se afastar da sua comarca, vara ou cargo, assim como ao assumir 
jurisdição cumulativa ou substituição de outra vara ou comarca, 
deverá dar ciência de fato ao Presidente do Tribunal de Justiça 
e ao diretor do Forum da sede da circunscrição judiciária. 

Artigo 144 - Anualmente na primeira quinzena de janeiro, 
a Secretaria organizará dois quadros, um na ordem de antigui
dade na carreira, outro na ordem de antiguidade na entrância, 
com os nomes dos juízes, inclusive os que se acharem em dispo
nibilidade ou sem exercício, tendo em vista as regras seguintes: 

I - será contado únicamente o tempo de serviço efetivo no 
cargo: 

II - por exceção, será também contado: 

a) o tempo aprazado ao juiz removido para entrar em exer
cício na outra comarca, se não for excedido; 

b) o tempo da suspensão por processo criminal em que o 
juiz for absolvido; 

III - aos juízes em disponibilidade e aos juízes sem exer
cício, em virtude de remoção compulsória será contado o tempo 
decorrido, como sendo do serviço ativo. 

IV - se diversos juízes contarem o mesmo tempo de serviço 
terá precedência o primeiro nomeado; se o empate fôr na entrância, 
o mais antigo na entrância anterior no quadro; 

V - diante de cada nome será declarado o número de anos. 
meses e dias de serviços na magistratura e na entrância, até 31 
de dezembro do ano anterior mencionando-se, também, a comarca 
onde o juiz esteve servindo, ou onde servia quando foi declarado 
em disposinilidade ou compulsoriamente removido; 

VI - declarar-se-á, igualmente, a entrância de cada comarca, 
ou a que compelia ao juiz quando deixou o exercício: 

VII - no quadro de antiguidade dos juízes substitutos serão 
separados os em estágio e os vitalícios. 

Parágrafo único - Os quadros serão publicados no Diário 
da Justiça Superior da Magistra tura. 

Artigo 145 - Os juízes que se considerarem prejudicados 
poderão reclamar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da pu
blicação dos quadros. 
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§ l,Q - o Conselho Superior da Magistratura poderá su-' 
jeitar. desde logo a reclamação se manifestamente infundada ou 
mandar ouvir os juízes cuja antiguidade puder ser prejudicada 
pela decisão. marcando-lhes prazo razoável e remetendo-lhes cópia 
da reclamação e dos documentos. 

§ 2.° - Findos os prazos com ou sem as respostas a re
clamação será julgada mediante relatório verbal do Presidente' 
depois de informada pela Secretaria e de ouvido Procurador 
Geral da Justiça. 

Artigo 146 - Se os quadros sofrerem alguma alteração, 
serão reorganizados e publicados. depois de decididas tôdas as, 
reclamações. 

Artigo 147 - Cada juiz terá o seu nome inscrito numa ficha 
da qual constarão as re ferências boas ou más que a respeito de 
seu merecimento. forem mandadas consignar pelo Conselho. 

CAPÍTULO II! 

DA REMOÇA.O. PROMOÇÃO E PERMUTA 

Seção! -- Juizes Sustitutos 

Artigo 148 - A remoção do Juiz Substituto de uma para 
outra circunscrição será feita a pedido ou por determinação do 
Tribunal de Justiça. 

§ 1.° - A remoção a pedido depende de requerimento ao 
Presidente do Tribunal. protocolado na Secretaria antes da indi
cação de remanescentes de concurso para cargo vago ou inexis
tindo êles. até 30 (trinta) dias após a abertura da vaga. Ouvido o 
Conselho. o Presidente encaminhará o requerimento ao Tribunal 
Pleno que decidirá em sessão secreta. Havendo mais de um pe
dido. o Tribunal poderá indicar ao Poder Executivo até 3 (três) 
nomes. 

§ 2.1' - A remoção compulsória dar-se-á por proposta do 
Conselho e deliberação do Tribunal Pleno. em sessão secreta. 

Artigo 149 - Para a permuta de cargos. o Tribunal Pleno 
decidirá em sessão secreta. depois de ouvido o Conselho. 

Artigo 150 - Aprovada a remoção ou a permuta pelo Tri
bunal. far-se-á a comunicação ao Poder Executivo. para os fins 
de direito. 
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Artigo 151 - Sômen te serão promovidos ao cargo de Juiz de 
direito de 1.~ entrância os juízes substitutos vitalícios, obedecido 
o critério do artigo 136, II, da Constituição do Brasil. 

Artigo 152 - Inexistindo juiz substituto vitalício em condi~ 
ções de promoção. o cargo vago de 1.~ entrância não será pre~ 
enchido, convocando o Presidente do Tribunal de Justiça juiz 
para assumi·lo. 

§ I.Q - Sempre que possível, a convocação recairá em subs~ 
tituto da circunscrição a que pertencer a comarca vaga, ou de cir~ 
cunscrição a ela vizinha. 

§ 2.Q - Se o juiz substitutofôr de outra circunscrição, a 
substituição será pelo prazo máximo de (seis) meses, findo o 
qual outro juiz substituto deverá ser convocado. 

Seção II ~ Juizes de Primeira Instância 

Artigo 153 - Vagando o cargo de juiz de direito, o Con~ 
selho Superior da Magistratura verificará a existência de juiz da 
mesma entrância, em disponibilidade ou sem exercício por motivo 
de remoção compulsória, e examinará a conveniência de serem êles 
aproveitados. Deliberado pelo Tribunal. em sessão secreta, o 
aproveitamento, será o nome encaminhado ao Poder Executivo, 
para a lavratura do decreto. Se a deliberação fôr negativa, os 
motivos serão consignados na ata. 

Artigo 154 - Não havendo juiz em disponibilidade ou juiz 
sem exercício na forma do artigo anterior, ou decidindo o Tribunal 
não aproveitá. lo, o Presidente fará pública a existência de vaga 
para remoção e promoção, por meio de edital. com o prazo de 10 
(dez) dias. Nesse prazo, poderão os juízes da mesma entrância 
da comarca ou cargo vago e os de entrância imediatamente inferior 
manifestar seus pedidos de remoção e promoção, respectivamente. 

Artigo 155 - Quando, entre os candidatos, houver juízes da 
mesma entrância do cargo vago, será organizada além da lista 
de promoção, outra de remoção. 

Parágrafo único - A juízo do Tribunal poderá, em cada 
caso, ser remetida ao Poder Executivo apenas a lista tríplice, re~ 

ferente aos candidatos inscritos para a remoção. 

Artigo 156 - Encerrado o prazo para inscrição, será publi~ 
cada, no dia seguinte, a lista dos inscritos. 
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§ 1.9 - Dentro de 5 (cinco) dias a contar da publicação, 
poderá o juiz reclamar a inclusão de seu nome, provando a re
messa pelo correio, até o último dia de prazo, do seu requerimento 
de inscrição, apresentando novos documentos, no caso de extravio. 

§ 2. Q 
- Em seguida, será o processo encaminhado à Secção 

do Expediente do Conselho Superior da Magistratura, emitindo 
êste o parecer a respeito e seguindo-se, no ,que fôr aplicável. o 
disposto no artigo 153. 

Artigo 157 - Poderão concorrer aos cargos vagos de juiZ" 
de direito os titulares de mesma entrância e os de entrância in
ferior. Para promoção ao cargo de juiz de direito de primeira 
entrância, consideram-se da entrância inferior os juízes substitutos 
vitalícios. 

Parágrafo único - As promoções far-se-ão de entrância para 
entrância por antiguidade e por merecimento, alternadamente. 

Artigo 158 - Ao inscrever-se em concurso de promoção ou 
remoção, o juiz deve afirmar se tem ou não, fora dos prazos leg,ais, 
autos para despacho ou sentença, 

Artigo 159 - São necessários os seguintes estágios: 

I - 2 (dois) anos de efetivo exercício no cargo de JUIZ 

substituto, para a promoção a juiz de direito de I.~ entrãncia, 
podendo ser reduzido ou dispensado o estágio a critério do 
Conselho Superior de Magistratura, conforme as circunstâncias e 
mediante aprovação do Tribunal: 

11 - 2 (dois) anos de efetivo exercício na entrância, para 
a promoção de juiz de direito à entrância imediata. 

Parágrafo único - Não havendo Juízes com estágio, ou 
não havendo, com êsse requisito, 'que aceite a vaga, a classificação 
para promoção far~se~á dentre os que se hajam inscrito. 

Artigo 160 - Se não houver inscrição para o provimento de 
comarca de P entrância o Tribunal fará indicação de Juízes 
substitutos vitalícios para a promoção. 

Artigo 161 - Nos casos de promoção por antiguidade de~ 
cidirá preliminarmente o Tribunal. em escrutínio secreto, se de~ 

verá ser proposto o juiz mais antigo. Se êste fôr recusado pela 
maioria absoluta dos desembargadores, repetir~se~á a votação, re~ 

lativamente ao imediato, e assim por diante. 

Parágrafo único - A antiguidade é contada na entrância. 
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Artigo 162 - Para a promoção por merecimento, serão in~ 

dica dos os 3 (três) nomes que houverem obtido a melhor clas~ 

sificação. 

Parágrafo único - No caso de empate será incluído o que 
tiver mais tempo de serviço no quadro da magistratura. 

Artigo 163 - Para apurar~se a melhor classificação, será 
considerada preliminarmente a situação resultante da classificação 
do juiz em lista anterior de merecimento, observando~se o seguinte: 

I - se entre os candidatos indicados pelo Conselho Su~ 

perior da Magistratura, ou por emenda, houver remanescentes da 
lista anterior em número igualou inferior ao dos lugares por 
preencher, na lista a ser formada, o Tribunal, preliminarmente 
deliberará, mediante consulta, se devem tais remanescentes per~ 

manecer na lista, considerando~se incluídos os que obtiverem mais 
da metade dos votos dos desembargadores presentes; 

II - se o número dos remanescentes, nas condições acima, 
fôr superior ao de lugares por preencher, far~se~á preliminarmente, 
escrutinio global em relação a êles, considerando-se incluídos, na 
ordem da votação, os que obtiverem a maioria acima referida; 

III - no caso do número II, se a lista ficar completa, os 
que: não tenham obtido a votação necessária para integrá~la não 
perderão a qualidade de remanescentes para a lista que se tenha 
deformar para a vaga seguinte: 

IV - em todos os casos em que a lista não se complete 
nesta apuração preliminar relativa aos remanescentes, por não 
alcançarem êstes a maioria exigida, concorrerão êles com os outros 
candidatos, em igualdade de condições, no escrutinio que em 
seguida se realizar segundo a regra geral do artigo 159. 

V - para os fins da apuração acima, na lista dos inscritos, 
élpresentada aos desembargadores, constará, ao lado do nome do 
concorren te, a circunstância de ser êle remanescente de qualquer 
lista anterior. 

Artigo 164 - Quando promovido, o juiz da comarca cuja 
entrância tiver sido elevada, poderá pedir, no prazo de 10 (dez) 
dias, que sua promoção se efetive na comarca onde se encontra, 
caso a ela tenha direito. 

§ I.Q - Ouvido o Conselho, deliberará o Tribunal, por 
maioria de votos dos presentes, em sessão secreta. Se a pretensão 
fôr atendida, o Presidente fará comunicação ao Executivo para a 
expedição de competente decreto e, independentemente de aber~ 
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tura de nôvo concurso, será organizada Qutra lista de juizes, para 
o preenchimento do cargo que continuou vago. 

§ 2.9 - A opção de que trata êste artigo será manifestada 
perante o Presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 3.9 - Sempre que ocorrer a elevação de entrância, de que 
trata êste artigo, as providências constantes dos artigos serão re~ 

tardadas pelo tempo concedido para a manifestação da opção. 

§ 4.9 - Opinando favoràvelmente o Conselho proporá, con~ 
comitantemente, a nova lista de promoção ao cargo que continuou 
vago. para que o Tribunal a vote na mesma sessão em que deferir 
a opção. 

Artigo 165 - Depois de empossado, o magistrado vitalício 
não perderá o cargo senão por sentença, proferida em ação judicial 
cu em processo por incapacidade moral. 

Seção IH - Juízes substitutos de Segunda Instância 

Artigo 166 - Os cargos de juízes substitutos de segunda 
instância são classificados na mais elevada entrância e serão pro
vados mediante remoção, proposta pelo Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único - Se não houver juízes que a desejem, ou 
ao Tribunal parecer inconveniente a remoção, abrir-se~á então 
concurso para promoção, na forma da legislação vigente. 

CAPiTULO IV 

DA REMOÇA0 COMPULSÓRIA E DISPONIBILIDADE 

Artigo 167 - A remoção ou disponibilidade de magistrado 
nos casos previstos em lei, será proposto pelo Conselho Superior 
da Magistratura de ofício ou mediante representação de desem
bargador. 

§ 1.9 - A proposta será apresentada ao Tribunal Pleno, em 
sessão secreta, que deliberará preliminarmente sôbre o seu rece
bimento. A indicação oral ficará consignada em ata, autuando-se 
um extrato relativo à questão. 

§ 2.9 - O Presidente terá voto nessa deliberação. 

§ 3.9 - Da resolução que fôr tomada será lavrado acórdão 
nos autos. 
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Artigo 168 - Decidindo-se pelo recebimento, mandará o 
Presidente remeter ao magistrado cópia da representação ou da 
ata e relação dos documentos oferecidos, para que êle alegue e 
aprove no prazo de 15 (quinze) dias, o que julgar conven,jente a 
bem dos seus direitos. 

§ 1.9 - Dentro dêsse prazo, poderão os documentos que 
instruírem a representação ser examinados, na Secretaria do Con
selho, pelo magistrado ou seu procurador. Para êsse efeito, po
derá o Presidente do Tribunal. a requerimento do magistrado, 
conceder-lhe autorização para afastar-se do exercício de seu cargo 
pelo tempo necessário. 

§ 2,1> - O magistrado poderá arrolar até 10 (dez) teste
munhas e pedir a sua inquirição no Tribunal ou no lugar onde 
estiverem. 

§ 3.9 - Finda a instrução do processo, que será presidida 
por um dos membros do Conselho, ou magistrado por êle de
signado, ou. terminado o prazo de defesa sem que o indiciado a 
apresente, proceder~se~á ao julgamento mediante relatório verbal, 
em sessão secreta. Aplicam-se a êste julgamento as disposições 
dos § § 2.9 e 3.9 do artigo anterior. 

§ 4.9 - Para que se considere aprovada a proposta de 
disponibilidade ou de remoção será necessário que reúna os votos 
de 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do Tribunal. 

Artigo 169 - Tratando-se de juiz substituto vitalicio, a 
indicação será encaminhada ao Conselho Superior da Magistra
tura, perante o qual processar-se-ão as providências determinadas 
no artigo anterior. A presidência de atos de instrução a serem 
realizados fora do Tribunal poderá ser delegada a juiz de direito. 
Finda a instrução, o Conselho proporá o arquivamento, a dispo
nibilidade ou a remoção compulsória e o Tribunal Pleno deliberará 
em sessão secreta, com aplicação do disposto nos § § 2. Q e 3.9 do 
artigo 167, e § 4.9 do artigo anterior. 

Artigo 170 - Resolvendo-se propor a disponibilidade ou a 
remoção, oficiar-se~á a respeito ao Executivo para os fins de 
direito. 

Artigo 171 - Verificando-se que o magistrado se acha in
curso em alguma disposição de lei penal. remeter-se-ão cópias 
das peças necessárias ao Procurador Geral da Justiça, sem pre
juízo da proposta de remoção. 

Artigo 172 - O magistrado removido compulsàriamente 
aguardará, sem exercício com as vantagens integrais do cargo, a 
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designação, pelo Tribunal, de nova comarca ou vara, considerado, 
para todos os efeitos, em trânsito, vedada tôda e qualquer atividade 
proibida aos magistrados. 

CAPíTU!.O V 

DA INCAPACIDADE DOS MAGISTRADOS 

Artigo 173 - O processo para verificação da incapacidade 
dos magistrados será iniciado por ordem do Presidente do Tri~ 
bunal, por indicação do Conselho Superior da Magistratura, ou 
a requerimento do Procurador Geral da Justiça. 

§ 1.9 - Considerar~se~á incapaz o magistrado que, por qual~ 
quer causa, física ou moral, se achar permanentemente inabilitado 
ou incompatibilizado para o exercício do cargo. 

§ 2. 9 - Da decisão contrária à instauração do processo 
caberá reexame pelo Tribunal Pleno, mediante avocação, por 
maioria de votos, ou recurso do Procurador Geral da Justiça se 
êste fôr o requerente, interposto no prazo de 5 (cinco) dias e, 
desde logo, fundamentado. 

Arhgo 174 - Como preparador do processo funcionará o 
Presidente do Tr,ibunal até as razões finais, inclusive, efetuando~se 
depois delas, a distribuição. 

Artigo 175 - O paciente será intimado por ofício do Pre~ 

sidente, para aleger, em 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 
10 (dez), o que entender a bem dos seus direitos, podendo juntar 
documentos. Com o ofício, será remetida cópia do requerimento 
ou de ordem inicial. 

Artigo 176 - Tratando~se de incapacidade mental, o Pre~ 

sidente do Tribunal nomeará, desde logo, um curador idôneo, que 
representará o paciente e por êle responderá. 

Artigo 177 - Decorrido o prazo do artigo 175, com a res~ 

osta ou sem ela, o Presidente do Tribunal nomeará uma junta de 
3 (três) médicos para proceder ao exame do paciente e ordenará 
as demais deligências necessárias para completa averiguição do 
caso. 

Parágrafo único - Quando se tratar de incapacidade menta], 
serão nomeados, de preferência, médicos especialistas para o exa~ 
me, podendo os interessados requerer a audiência do médico as~ 

sistente do paciente, sempre que êle não tiver funcionado como 
perito. 
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Artigo 178 - Achando~se o paciente fora da Capital. mas 
no território do Estado, os exames e outras diligências poderão, 
por ordem do Presidente, ser efetuados sob a presidência do juiz 
de direito do lugar. 

§ I.~ - Tratando~se de juiz de direito que se achar na 
própria comarca, a presidência caberá ao de uma das comarcas 
vizinhas, que se transportará para a do paciente, por ordem do 
Presidente do Tribuna!. 

§ 2.9 - Tratando~se de incapacidade moral, a presidência 
será exercida pelo Presidente do Tribunal ou pelo membro do 
Conselho por êle designado. 

§ 3.9 - Servirá no processo o escrivão de júri da comarca 
em que se realizarem as diligências. 

Artigo 179 - Se o paciente estiver fora do Estado, os exames 
e diligências serão deprecados à autoridade judiciária local que 
'fór competente. 

Artigo 180 - Aos exames e outras diligências assistirão o 
Procurador Geral da Justiça, o paciente e o curador, que poderão 
requerer o que fór a bem da Justiça. 

Parágrafo único - No caso do artigo 173, o Procurador 
Geral poderá delegar ao Procurador da Justiça as funções que lhe 
competem. 

Artigo 181 - Não comparecendo, ou recusando o paciente 
a submeter~se ao exame ordenado, será marcado nôvo dia; se O 

fato se repetir, o julgamento será baseado em qualquer outra 
prova legal. 

Artigo 182 - Concluídas tódas as diligências, poderá o pa
ciente ou o curador apresentar alegações no prazo de 10 (dez) 
dias. Ouvido. a seguir, o Procurador Geral, serão os autos dis
tribuídos e julgados em sessão plenária do Tribunal, depois de 
previstos. 

Parágrafo único - Aplicam-se a êste julgamento as dispo
sições dos §§ 2.9 e 3.9 do artigo 167 e do § 4.9 do artigo 168. 

Artigo 183 - Concluída a decisão do Tribunal pela incapa
cidade do magistrado, será feita comunicação ao Poder Executivo. 

Parágrafo único - Verificando-se a hipótese do artigo 171, 
o acórdão determinará a providência no mesmo indicada. 

Artigo 184 - Correrão por conta do Estado tódas as des
pesas do processo, salvo as das diligências requeridas pelo pa
ciente, se a decisão lhe fór desfavorável. 
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TíTULO IV 

DOS JUíZES AUXILIARES DE INVESTIDURA 
TEMPORÁRIA 

Artigo 185 - Os juízes auxiliares de investidura temporária 
serão nomeados por 2 (dois) anos, mediante indicação do Tri~ 
bunal, sempre que possível em lista tríplice podendo ser recon~ 
duzidos. 

Artigo 186 - A indicação far~se~á dentre os candidatos 
inscritos e aprovados em concurso para o ingresso na magistra~ 

tura vitalícia e que não tenham sido nomeados juiz substituto 
de circunscrição. 

Artigo 187 - Os juízes auxiliares de investidura temporária 
só perderão os seus cargos, durante o biênio, mediante processo 
administrativo instaurado pelo Corregedor Geral e julgado pelo 
Tribunal de Justiça garantida a ampJitude de defesa. 

Artigo 188 - Os Juízes Auxiliares de Investidura Tempo~ 
rária, cujo número constará da Tabela G da Lei de Organização 
Judiciária, serão designados mediante portaria do Presidente do 
Tribunal de Justiça, para exercer suas funções junto às Varas 
Distritais da CapitaL competindo~lhes: 

I - auxiliar o respectivo Juiz Titular com competência para 
processar e julgar as causas de valor até 5 (cinco) vêzes o salário 
mínimo local excluídas as que não comportem recurso a superior 
instância, ou com competência igual à do Juiz Titular, se assim 
fôr determinada em lei; 

11 - substituir os Juízes Titulares nas suas faltas, licenças, 
férias e impedimentos. 

Artgio 189 - Quando não designados para as funções de 
que trata o artigo anterior os juízes auxiliares de investidura tem~ 
poral'1a exercerão as funções judiciais que lhes forem expecifíca~ 

mente atribuídas em lei. 

TíTULO V 

DAS GARANTIAS, DIREITOS, DEVERES E 
IMPEDIMENTOS DOS MAGISTRADOS 

CAPíTULO I 

DAS GARANTIAS E DIREITOS 

Artigo 190 - Os magistrados gozam das garantias expressas 
e implícitas na Constituição do Brasil. 
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Parágrafo único - As garantias de vitaliciedade e inamoví .. 
bilidade não se estenderão aos juízes substitutos, durante o prazo 
de estágio inicial, .nem aos juízes auxiliares de investidura tem
porária. 

Artigo 191 - Ve,tado. 

Artigo 192 - Gozam os magistrados, além dos conferidos 
aos servidores públicos, em geral, e não incompatíveis com o seu 
"status", do seguintes direitos; 

I - Vetado; 

11 - Vetado; 

lU - receber o tratamento de "Excelência", na conformi
dade das normas protocolares. 

CAPíTULO II 

DOS DEVERES 

Artigo 193 - São deveres específicos dos magistrados: 

I - residir na sede de sua comarca; 

11 - comparecer, nos dias de atividade forense, ao Forum, 
e aí permanecer durante o expediente, salvo quando em cumpri
mento de diligência judicial; 

III - usar toga, durante o expediente, conforme o modêlo 
aprovado pelo Tribunal de Justiça; 

IV - permanecer na sede do território sob Sua jurisdição. 
comunicando sempre seu afastamento ao Presidente do Tribunal 
de Justiça 

V - tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcio
nários e auxiliares da justiça, e atender, a qualquer momento, 
quando se trate de assunto urgente aos que o procurarem: 

VI - presidir pessoalmente às audiências e aos atos para 
os quais a lei exige a sua presença; 

VII - exercer assídua fiscalização sôbre os seus subordi
nados, especialmente no que se refere a cobrança de custas e 
emolumentos, embora não haja reclamação das partes; 

VIII - não freqüentar lugares onde a sua presença possa 
diminuir a confiança pública na justiça. 
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CAPÍTULO III 

IMPEDIMENTOS 

Artigo 194 - Ao magistrado é vedado, sob pena de perda 
do cargo judiciário: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 
função pública , salvo um cargo do magistério; e nos casos pre~ 
vistos na Constituição do Brasil; 

11 - receber, a qualquer titulo e sob qualquer pretexto, 
percentagens nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento; 

IH - exercer atividade político-partidárias: 

IV - Vetado; 

V - exercer o comércio ou participar de sociedade co
merdal, inclusive de economia mista, exceto como acionista. 

Vi - exercer função de árbitro ou juiz fora dos casos 
previstos em lei. 

Artigo 195 - O magistrado é considerado suspeito de par
cialidade em razão de parentesco, amizad.e íntima ou inimizade 
capital e interesse, na forma da lei processual. 

LIVRO III 

DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA 
JUSTIÇA 

TÍTULO 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUSTIÇA 

Artigo 196 - Os serviços auxiliares da Justiça são reali
zados através de Ofícios de Justiça e de Cartórios. 

Artigo 197 - Aos Ofícios de justiça competem os serviços do 
fôro judicial, atribu,indo-se-lhes a numeração ordinal e a denomina
ção da respectiva vara, onde houver mais de uma. 

Artigo 198 - Aos Cartórios competem os serviços do fôro 
extrajudicial. 
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Artigo 199 - São Cartórios, para efeito de aplicação dêste 
Código: 

I - os Cartórios de Notas; 

11 ~ os Cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais; 

lU - os Cartórios dos Registros Públicos. 

Parágrafo único - Na Comarca da Capital. os Cartórios 
de Registros Públicos são desdobrados em Cartórios de Registro 
de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas 
Jurídicas, e de Protesto de Títulos. 

Artigo 200 - Nas comarcas onde o serviço não fôr oficiali
zado, o Ofício de Justiça é mantido como anexo dos respectivos 
Cartórios, com as atuais numerações ordinais e com a denominação 
de "Cartório de Notas e Ofício de Justiça". 

Artigo 201 - Os atuais registros de imóveis e circunscrições 
imobiliárias passam a se denominar "Cartórios dos Registros Pú
blicos", procedido da numeração ordinal. onde houver mais de 
um, mantida a situação atual dos seus anexos. 

§ I.Q 
- Onde houver mais de um cartório especial de Re

gistro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas ou de 
Protesto de Letras e Títulos, serão êles, também, procedidos de 
numeração ordinal. 

§ 2.~ - São vedados os anexos e as anexações entre car
tórios de notas e cartórios dos registros públicos e, os que se 
acharem nessa situação, serão desanexados mediante proposta do 
Tribunal de Justiça. 

§ 3.9 - Vetado. 

Artigo 202 - Na comarca da Capital e nas sedes das Cir
cunscrições Judiciais poderá ser criado, por proposta do Tribunal 
de Justiça, um Cartório de Cadastro Judiciário. 

Artigo 203 - São também Ofícios de Justiça, para os fins 
dêste Código. além dos mencionados no artigo 199, os do Distri
buidor. do Contador, do Partidor e do Depositário Público, en
quanto mantidos no interêsse do serviço. 

§ I.Q - Atendendo às conveniências da Justiça e ao pequeno 
movimento da comarca, poderão êsses Ofícios funcionar anexados 
um ao outro. 

§ 2.~ - As funções de depositário poderão, onde não houver 
oficio judicial dessa natureza, ou quando, na vacância, fôr extinto, 
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ser confiadas a pessoas físicas, observadas as cautelas das leis 
processuais e os requisitos estabelecidos em provimento da Cor
reg,edoria Geral de Justiça. 

§ 3.1' - Vetado. 

Artigo 204 - Os O ficios de Justiça e os Cartórios ficam 
assim classificados: 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios da Capital; 

11 - Ofícios de Justiça e Cartórios do Interior. 

Artigo 205 - Os Oficios de Justiça e os Cartórios não ofi
cializados são classificados em quatro classes: 

I - de Primeira Classe, os cartórios dos distritos, dos mu
nicípios e os Oficios de Justiça e Cartórios da sede das comarcas 
de primeira entrância. 

11 - de Segunda Classe, os cartórios dos distritos, dos mu
nicipios e os O fícios de Justiça e Cartórios da sede das comarcas 
de segunda entrância. 

111 - de Terceira Classe, os cartórios dos distritos, dos 
municípios e os Oficios de Justiça e cartórios da sede das co
marcas de terceira entrância. 

IV - de Quarta Classe, os cartórios dos distritos, dos 
municípios e os ofícios de justiça e cartórios da sede da comarca 
da Capital. 

Artigo 206 - Os O fi cios de Justiça e os Cartórios ada ptar
~se-ão à estrutura estabelecida neste Código, se vierem a ser ofi
cializados. 

TíTULO 11 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇOES DOS OFICIOS DE JUSTIÇA 

Artigo 207 - Aos Ofícios de Justiça são atribuídos, de 
acôrdo com suas respectivas varas, os serviços do Cível. do Crime, 
do Júri, da Fazenda Pública, das Execuções Criminais, da Cor
regedoria Permanente, de Menores, de Acidentes do Trabalho e 
dos Juízes Distritais, bem como de Contador, Partidor, Distri
buidor e Depositário Público e outros que forem criados por lei. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇõES DOS CARTóRIOS 

Artigo 208 - Os Cartórios de Notas exercerão funções 
notariais. 

Artigo 209 - Os Cartórios do Registro Civil das Pessoas. 
N aturais exercerão as funções que lhes são atribuidas pela lei dos. 
Registros Públicos. 

Artigo 210 - Aos Cartórios dos Registros Públicos compe~ 
tirá a prática dos atos regidos pela Lei dos Registros Públicos 
quanto às pessoas jurídicas, aos imóveis, aos títulos e documentos. 
bem como o protesto de títulos, na forma .que a lei dispuser. 

Artigo 211 - Aos Cartórios de Cadastro Judiciário caberá 
cadastrar, mediante organização de índices convenientes, os dados. 
referentes à distribuição judicial e atos praticados nos Cartórios de 
Notas, de Registros Públicos e Registro Civil de Pessoas Naturais 
das comarcas que compõem a circunscrição ou da comarca da Ca~ 
pitaL na forma que a lei estabelecer. 

LIVRO IV 

DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA 
JUSTIÇA 

TÍTULO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Artigo 212 - Os serviços auxiliares da Justiça, no fôro 
judicial e extrajudicial. serão executados: 

I - por servidores integrados no quadro do funcionalismo 
público; 

II - por serventuário; 

lU - por auxiliares eventuais, nomeados na forma das leis 
e provimentos próprios. 

Parágrafo único - O provimento e a vacância dos cargos 
de servidores e serventuários da Justiça será feito por ato do 
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Poder Executivo, atendida, quanto ao provimento, a classificação 
em concurso de provas e títulos, que contará com a participação 
de representante da Ordem dos Advogados do Brasil e de membro 
do Ministério Público, realizado na forma do Regimento próprio, 
elaborado pelo Tribunal de Justiça. 

Artigo 213 - Não será atribuído em caráter vitalício o 
exercício de cargo ou função em qualquer ofício ou cartório. 

Artigo 214 - Compete ao Poder Judiciário, quanto aos 
servidores da Justiça, na forma estabelecida em provimento do 
Tribunal de Justiça: 

I - lotá-los, relotá-los, classificá-los e reclassificá-los pelas 
diversas varas e cartórios oficializados do Estado, segundo as 
conveniências do serviço e da disciplina forense: 

II - conceder-lhes afastamento, licenças de qualquer natu
reza e férias; 

IH - conceder-lhes salário-família, adicionais por tempo de 
serviço e quaisquer outras vantagens de ordem pecuniária previstas 
em lei: 

IV - impor-lhes penas disciplinares, exceto a de demissão. 

TÍTULO 11 

DOS OFICIOS DE JUSTIÇA OFICIALIZADOS 

CAPíTULO I 

DAS CARREIRAS 

Artigo 215 - Todos os cargos de cartórios ou ofícios de 
fôro judicial e extrajudicial oficializados serão organizados em 
carreiras, na forma que dispuser a lei ordinária, vedada a trans
ferência de ofícios ou cartórios não oficializados. 

Parágrafo único - Em todo ofício e cartório haverá um 
cargo de Oficial Maior, de provimento em comissão, exercido por 
indicação do Escrivão, dentre os primeiros escreventes, com apro
vação do JUiz Corregedor Permanente, cãbendo àquele substituir 
o escrivão, nas suas ausências e impedimentos, e auxiliá-lo na 
dIreção dos serviços. 
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CAPíTULO 11 

DO CONCURSO 

Artigo 216 - O ingresso nas carreiras de Servidor da Jus~ 

tiça do fôro judicial e extrajudicial far~se~á sempre no cargo inicial. 
.após concurso de provas ou de provas e títu los, realizado pelo 
Poder Judiciário, com a participação do representante da Ordem 
dos Advogados do Brasil e de membro do Ministério Público, na 
forma prevista no Regimento próprio. 

Artigo 217 - Para inscrever~se no concurso, o candidato 
fará prova de : 

I - ser brasileiro; 

II - ter mais de 18 (dezoito) anos e menos de 40 (quarenta), 
na data da inscrição; 

III - quitação ou isenção do serviço militar; 

IV - inscrição eleitoral em vigor; 

V - idoneidade moral; 

VI - não estar sendo processado nem ter sido condenado 
por crime contra o patrimônio, a administração e a fé pública; 

VII - ser portador de carteira de identidade. 

§ 1.9 - O Tribunal de Justiça baixará regimento para o 
concurso, obedecidas as seguintes normas : 

I - as provas serão de datilografia, caligrafia, português, 
noções de direito e conhecimentos gerais; 

II - a matéria das provas constará de programa específico. 

§ 2.9 - O regimento poderá determinar, ainda, que a reali~ 

zação do concurso, bem como a classificação dos habilitados, seja 
feita por circunscrição ou comarca . 

Artigo 218 - Realizado o concurso, a relação dos aprovados 
será remetida ao Poder Executivo para nomeação, segundo a or~ 

dem rigorosa de classificação. 

Artigo 219 - Das decisões que indeferirem inscrição e jul~ 

garem as provas caberá recurso para o Presidente do Tribunal 
de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação de 
ato no órgão oficial. 
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Artigo 220 - As vagas que se verificarem durante o prazo 
de validade do concurso serão comunicadas pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça ao Poder Executivo, para que sejam providas, 
desde que haja candidato habilitado não nomeado. 

CAPiTULO III 

DO ACESSO 

Artigo 221 - Os cargos de Escrivão dos ofícios de justiça 
no fôro judicial e extrajudicial oficializados serão providos me
diante acesso, por titulares de cargos de primeiro escrevente, na 
forma do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e 
da Lei de Paridade. 

Artigo 222 - É condição essencial para o provimento do 
cargo de Escrivão que o candidato tenha capacidade de direção, 
a ser apurada na forma que 'fôr estabelecida pela Corregedoria 
Geral da J lIstiça. 

CAPiTULO IV 

DOS DEVERES E DIREITOS 

Artigo 233 - Aos servidores dos ofícios de justiça do fôro 
judicial e extrajudicial oficializados, caberão os deveres e direitos 
previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. 
no que não colidirem com as disposições específicas dêste Código. 

TÍTULO III 

DOS OFICIOS DE JUSTIÇA NÃO OFICIALIZADOS 

CAPÍTULO I 

DO PROVIMENTO, REMOÇA0 E PROMOÇAO 

Artigo 224 - Nenhum provimento de cargo de Escrivão será 
feito, senão na classe inicial da carreira. 

§ 1.Q 
- Opera-se o provimento, no cargo inicial, não ha

vendo pedidos de remoção, mediante concurso de provas e títulos, 
ao qual sõmente poderão concorrer os escreventes com, pelo menos, 
2 (dois) anos de efetivo exercício. 
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§ 2.Q - Ocorrendo a hipótese de não haver candidatos nos 
têrmos do parágrafo anterior, será aberto nôvo concurso, no qual 
poderá inscrever~se qualquer cidadão brasileiro no gôzo dos seus 
direitos civis e políticos e que satisfaça as demais exigências do 
regulamento do concurso. 

Artigo 225 - A remoção ou promoção será processada por 
concurso de titulos entre serventuários que tenham, pelo menos, 
3 (três) anos de efetivo exercício em serventia, respectivamente, 
da mesma ou de classe inferior. 

Artigo 226 - Para inscrição em concurso de provas e de 
títulos serão exigidos, além dos documentos previstos no artigo 
217, mais os segu intes: 

I - certidão de tempo de serviço expedida pela Correge~ 

daria Geral da Justiça; 

II - certidão relativa a faltas disciplinares. 

§ 1.9 - Poderá o candidato apresentar outros documentos 
que lhe abonem a cond uta ou merecimento, inclusive trabalho 
sôbre assunto cartorário, desde que publicado 2 (dois) anos, pelo 
menos, anteriormente ao concurso. 

§ 2.9 - Os requerimentos de inscrição mencionarão expres~ 
samente, sob pena de exclusão do concurso, aS comarcas, os cargos 
exercidos e os nomes dos juízes perante os quais os candidatos 
tenham servido. 

§ 3.9 - Encerradas as inscrições, constiuir~se~á a comissão 
examinadora, composta de 2 (dois) membros do Poder Judiciário, 
designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com a parti~ 

cipação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
e de membro do Ministério Público, além de um Serventuário de~ 
signado pelo Secretário da Justiça. 

Artigo 227 - Encerrado o concurso, o Presidente da co~ 

missão comunicará à Secretaria da Justiça o nome dos 3 (três) 
primeiros classificados, a fim de que um dêles seja nomeado, por 
ato do Poder Executivo. 

Artigo 228 - Será permitida a permuta, entre Serventuários, 
de ofícios da mesma natureza e da mesma classe, ouvidos os 
respectivos Juízes Corregedores e desde que os permutantes con~ 
tem 5 ( cinco) anos, pelo menos, no exercício dos respectivos 
cargos. 
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CAPÍTULO II 

DA ORGANI ZAÇAO 

Artigo 229 - Compõem o pessoal dos ofícios ou dos car~ 

tórios não oficializados os escreventes e auxiliares necessários à 
execução dos serviços. Em todo ofício ou cartório haverá um 
oficial maior, de confiança do Escrivão, indicado, de preferência , 
entre os primeiros escreventes, com aprovação do Juiz Corregedor 
Permanente, incumbido de substituir o titular, nas suas ausências 
e impedimentos, e auxiliá~lo na direção do serviço. 

Artigo 230 - Os escreventes serão habilitados perante o juiz 
a que estiver subordinado o cartório, por indicação do respectivo 
serventuário, uma vez aprovados em exame, ha bilitação essa que 
será submetida à apreciação e homologação da Corregedoria Geral 
da Justiça . 

Artigo 231 - O processo de habilitação será público e reali~ 
zado perante Comissão Examinadora presidida pelo J uiz Corre~ 

gedor Permanente e integrada por representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil e de membro do Ministério Público, além 
de um Serventuário da Justiça . 

Parágrafo único - A Comissão E xaminadora poderá ina
bilitar o candidato, à vista dos elementos apresentados e das con
clusões sôbre sua conduta moral, apurada por qualquer forma de 
investigação. 

Artigo 232 - A inscrição para o exame será requerida pelo 
serventuário conjuntamente com o candidato, que deverá apre~ 

sentar os documentos referidos no artig0217. 

Artigo 233 - O exame constará de provas manuscritas, da
tilográfica e oral. versando sõbre matéria atinente à serventia. 

§ 1.0 - No julgamento da prova escrita a Comissão aten~ 
derá não só aos conhecimentos revelados pelo candidato como 
também à redação e apresentação do trabalho. 

§ 2.Q - A prova escrita terá caráter eliminatório. 

§ 3.9 - Quando se tratar de exame para candidato já ha~ 

bilitado em serventia de outra natureza, as provas versarão apenas 
sõbre matéria da serventia para a qual se candidata. 

Artigo 234 - Os escreventes serão classificados em cada 
ofício. em três categorias numeradas ordinalmente de 1 . ~ a 3 .~ com 
salários diferentes, correspondentes à sua ordem hierárquica. por 
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proposta do serventuário, homologada pelo Juiz Corregedor Per
manente. 

Parágrafo único - Os salários, nunca inferiores ao mínimo 
legal, serão ajustados entre os serventuários e os escreventes, aten
didos os critérios fixados em provimento da Corregedoria Geral da 
Justiça e homologada pelo juiz a que estiver subordinado o res
pectivo ofício. 

Artigo 235 - Todos os atos e decisões dos Juízes Correge
dores Permanentes, relativos ao pessoal dos ofícios a êles su
bordinados, serão obrigatoriamente comunicados à Conegedoria 
Geral da Justiça. 

CAPÍTULO III 

REGIME DISCIPLINAR 

Artigo 236 - Os Serventuários dos oficios e cartórios não 
oficializados ficam sujeitos, no que couber, ao regime disciplinar 
dos Serventuários dos ofícios e cartórios oficializados. 

Parágrafo único - Os escreventes e auxiliares dos Cartórios 
não oficializados que contem, no mínimo, 5 (cinco) anos de 
exercício no mesmo Cartório só poderão ser dispensados por mo
tivo de sensível diminuição da renda da serventia, ou em razão 
de falta grave, devidamente comprovada perante o Juiz Corregedor 
Permanente do Cartório. 

Artigo 237 - Os escreventes e auxiliares ficam sujeitos às 
seguintes penalidades: 

I - advertência; 

Il - repreensão; 

III - suspensão; 

IV - dispensa. 

Artigo 238 - Na aplicação das penas disciplinares serão 
consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos de 
ordem moral ou material que dela resultarem. 

Artigo 239 - A pena de advertência será aplicada verbal
mente, ]10S casos de negligência. 

Artigo 240 - A pena de repreensão será aplicada por escrito 
nos casos em que não couber a suspensão ou a dispensa. 
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Artigo 241 - A pena de suspensão, que não excederá de 90 
(noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave ou de 
reincidência. 

Parágrafo único - Enquanto perdurar a suspensão, o punido 
perderá tôdas as vantagens e direitos decorrentes do exercício de 
suas funções. 

Artigo 242 - Será aplicada a pena de dispensa se fôr co
metida qualquer das seguintes faltas: 

I - abandono do exercício das respectivas funções por mais 
de 30 (trinta) dias; 

II - comprometimento da dignidade da função em proveito 
próprio ou alheio; 

III - insubordinação grave em serviço; 
IV - ofensa física em serviço, salvo em legítima defesa; 

V - revelação dolosa de segrêdo que conheça em razão da 
fl!Jnção; 

VI - incontinência pública, vício de jogos proibidos e em
briaguês habitual; 

VII - condenação criminal, nos têrmos das leis penais que 
enseje a perda da função pública. 

Artigo 243 - As penas serão aplicadas pelo serventuário, 
com recurso para o Juiz Corregedor do Cartório, salvo quanto à 
dispensa, que será precedida de sindicância, na forma do artigo 
seguinte. 

Artigo 244 - A sindicância será determinada pelo Juiz 
Corregedor, de ofício ou mediante proposta do serventuário, e 
será realizada perante uma comissão integrada por um represen
tante do Ministério Público, que a presidirá, um verventuário da 
Justiça, e um escrevente de categoria igualou superior à do sin
dícado. 

§ 1.9 - Instaurada a sindicância, será o servidor afastado 
de suas funções. 

§ 2.9 - No curso da sindicância, será ouvido o sindicato, 
facultando-se-Ihe defesa, limitado a 3 (três) o número de teste
munhas. 

Artigo 245 - Reconhecida a inexistência de falta grave impu
tada ao sindicato fica o serventuário obrigado a pagar-lhe quando 
de sua volta ao serviço, o salário integral, correspondente ao período 
do afastamento. 
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Artigo 246 - Os ecreventes e auxiliares que contém menos 
de 5 (cinco) anos de exercício no mesmo cartório poderão ser 
dispensados pelo respectivo serventuário, sem declaração de motivo, 
mas ficam, em tal hipótese, com direito a indenização corresponden~ 
te a 1 (um) mês de salário por ano de serviço efetivo, ou fração 
superior a 6 (seis) meses. 

Artigo 247 - Os escreventes e auxiliares de cartório terão 
direito a 30 (trinta) dias de férias por ano, concedidas pelo ser~ 

ventuário, com salários integrais, devendo a escala de férias ser 
comunicada, para os devidos efeitos, ao Juiz Corregedor Perma~ 
nente. 

Artigo 248 - A aposentadoria e pensão dos Escrivães, Escre~ 
ventes e Auxiliares dos oficios de Justiça do fôro judicial e extra
judicial, não oficializados, serão regidos por lei própria. 

Artigo 249 ~ De todos os atos e decisões dos Juízes CorreHe~ 
dores Permanentes sôbre matéria administrativa ou disciplinar, ca~ 
berá recurso voluntário para o Corregedor Geral da Justiça, inter~ 
posto ao prazo de 15 (quinze) dias, por petição fundamentada 
contendo as razões do pedido de reforma da decisão. 

TÍTULO IV 

DOS AUXILIARES PERMANENTES DA JUSTIÇA 

Artigo 250 - Vetado. 
§ 1.9 - Vetado. 
§ 2.9 - Vetado. 

Artigo 251 - Vetado. 
I - Vetado; 
11 - Vetado. 

Artigo 252 - Vetado. 

Artigo 253 - Vetado. 

TíTULO V 

DOS AUXILIARES EVENTUAIS DA JUSTIÇA 

Artigo 254 - Haverá, para os serviços eventuais de justiça, 
um corpo de auxiliares destinados a funcionar nos feitos, quando 
nomeados pelos juízes. 
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Artigo 255 - Os integrantes do corpo de auxiliares eventuais 
da Justiça exercerão as funções de perito e avaliador e não gozarão 
das prerrogativas e direitos dos servidores da Justiça nem serão 
estipendiados pelos cofres públicos. 

§ 1.9 - Só será permitida ao juiz a nomeação de perito ou 
avaliador não pertecente ao corpo de auxiliares eventuais, quando 
êste inexistir ou os inscritos não tenham a especialização necessária 
ou houver indicação pelas partes. 

§ 2.9 - Vetado. 

Artigo 256 - Fica instituída. na comarca da Capital. uma 
Comissão Mista de organização e "fiscalização do Corpo de Auxi~ 
Iiares Eventuais da Justiça, integrada por uma Desembargador, 
designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, um Procurador 
da Justiça, designado pelo Procurador Geral da Justiça, e um 
advogado militante, designado pela Secção Estadual da Ordem 
dos Advogados do Brasil, com a atribuição de promover a inscri~ 

ção e a exclusão dos interessados no exercício dessas funções, bem 
como organizar subcomissões nas sedes das circunscrições judi~ 

ciárias. 

§ 1.9 - O mandato dos membros da Comissão será gratuíto, 
por 1 (um) ano, permitida sua recondução. 

§ 2.9 - A Comissão elaborará o Regimento que se aplicará, 
ao que couber, a tôdas as subcomissões. 

§ 3.9 - A Comissão poderá solicitar funcionários da Justiça 
para os seus serviços. 

Artigo 257 - A inscrição será requerida pelo interessado ao 
Presidente da Comissão, indicando a sua especialidade e juntando 
fotocópia de carteira profissional. o seu .. curriculum vitae" e fôlha 
corrida criminal. 

Parágrafo único - A Comissão decidirá sôbre a inscrição do 
interessado ou sua exclusão, à vista dos elementos apresentados 
e das conclusões sôbre a sua conduta moral. apurada por qualquer 
forma de investigação ou pela verdade sabida. 
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LIVRO V 

DAS CeSTAS, DESPESAS .JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS 

DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS 

Artigo 258 - Todos os atos judiciais serão pagos pelas 
partes ou interessados salvo quando beneficiados pela Assistên~ 

cia Judiciária ou isentos por lei. 

Artigo 259 - As custas e despesas judiciais em geral ficam 
a cargo: 

I - do autor, nos feitos contenciosos; 

II - do requerente, nos feitos não contenciosos; 

III - do recorrente, nos recursos voluntários; 

IV - dos litisconsortes e assistentes, em partes ig uais, sendo 
o primeiro postulante responsável pelo pagamento de sua totalidade; 

V - das partes. na proporção de seus quinhões, nos pro~ 

cessos divisórios e demarcatórios; 

VI - do vencido, nos têrmos da decisão que o condenar, ou 
daquele que der causa ao procedimento judicial. 

Artigo 260 - As custas serão fixadas em proporção ao valor 
da causa, ou segundo a natureza do feito, ou a espécie do recurso, 
em tabelas aprovadas por decreto, ouvido o Tribunal de Justiça 
e observadas as seguintes normas: 

I - na distribuição do feito contencioso o autor pagará metade 
das custas tabeladas. sendo paga a outra metade pelo decorrente, 
por ocasião do recurso da sentença, sob pena de deserção; 

II - se não houver recurso, só será devida a outra metade 
pelo vencido, quando êste oferecer defesa à execução; 

lU - cumprido o julgado sem apresentação de defesa, o 
vencido apenas reembolsará o autor das custas e honorários e 
demais despesas da ação, comprovadas nos autos; 

IV - na distribuição dos feitos não contenciosos, o reque~ 
rente pagará a totalidade das custas tabeladas; 
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v - nos recursos relativos a incidentes da ação ou da exe
cução, o recorrente pagará as custas relativas à sua interposição e 
complementará o pagamento das despesas do instrumento, quando 
fôr o caso, dentro de 5 (cinco) dias de sua -formação; 

VI - O recorrente pagará as despesas com o traslado das 
peças indicadas pelo Ministério Público ou pelo Juiz, pagando 
o recorrido as despesas das peças que solicitar; 

VII - se o recurso fôr do Ministério Público, o pagamento 
será efetuado, a final. pelo vencido; 

VIII - o pagamento das custas fixadas na tabela para os 
respectivos feitos abrange todos os atos judiciais do processo, pu
blicações de intimação em primeira e segunda instância, remessa, 
distribuição e julgamento, porte e baixa dos autos ao juízo origi
nário, excluídas as despesas com diligências fora do Cartório, pe
rícias e avaliações, editais na imprensa, cartas de sentenças e de 
arrematação, formais de partilha, precatórias e certidões em geral, 
sendo êstes instrumentos pagos por fôlha datilografada, fotoco
piada ou reproduzida por qualquer meio admitido em juízo. 

Artigo 261 - As tabelas discriminarão as custas e os demais 
preços dos atos e documentos judiciais, incluindo as contribuições 
devidas à Ordem dos Advogados do Brasil e às Carteiras de 
Previdência dos Servidores da Justiça e dos Advogados. e outras 
que a lei ordinária criar. 

Parágrafo único - Do que fôr depositado à conta de "Custas 
Judiciais do Estado", a Secretaria da Fazenda entregará, na forma 
regulamentar, as contribuições devidas à Ordem dos Advogados 
do Brasil e às Carteiras de Previdência referidas neste artigo. 

Artigo 262 - Nos processos e atos judiciais a cargo de car
tórios não oficializados o pagamento das custas e demais despesas 
será feito diretamente ao serventuário, a quem incumbirá recolher 
ná conta "Custas Judiciais do Estado", quando devida, a parte 
do Estado e as contribuições da Ordem dos Advogados do Brasil 
e das Carteiras de Previdência referida no artigo anterior, juntando 
aos autos os respectivos comprovantes. 

Artigo 263 - Os recursos dependentes de instrumento pa
garão as custas constantes da respectiva tabela, além das despesas 
próprias. Os que se processam nos autos não ficam sujeitos a 
qualquer pagamento, desde que as custas devidas na ação e na 
execução estejam pagas, conforme o caso. 
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Artigo 264 ~ Nos feitos criminais de ação privada aplicam~se 
as mesmas normas estabelecidas para os processos civis. Nos 
feitos criminais de ação pública as custas serão pagas a final pelo 
réu, se condenado, ou suportadas pelo Estado, nos demais casos. 

Parágrafo único - O modo e a forma de pagamento da 
parte das custas devida pelo Estado aos escrivães dos Cartórios 
não oficializados, nos processos referidos neste artigo, serão es~ 

tabelecidos no decreto que baixar as respectivas tabelas. 

TíTULO II 

DAS DESPESAS EXTRAJUDICIAIS 

Artigo 265 - Todo os atos extrajudiciais a cargo dos Car~ 
tórios não oficializados serão pagos di retamente ao serventuário 
que os praticar, segundo a tabela baixada por decreto, ressalvados 
os casos de dispensa legal de pagamento. 

Parágrafo único - As peças tabeladas deverão incluir as 
contribuições devidas às Carteiras de Previdência dos Servidores 
da Justiça e dos Advogados, e outras que a lei criar incumbindo 
aos serventuários o seu recolhimento na forma regulamentar. 

Artigo 266 - Todos os atos extrajudiciais terão seu preço 
cotado ao final de acôrdo com a respectiva tabela. 

DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS 

Artigo 267 - Fica assegurado aos Juízes de Direito e Pro~ 
motores de Justiça, titulares de comarcas que sofrerem alteração 
de entrância em razão dêste Código, a situação de entrância a que 
pertenciam. 

Parágrafo único - Aplica~se a norma dêste artigo, no que 
couber, aos Escrivães, Escreventes e demais auxiliares de cartórios 
e ofícios. 

Artigo 268 - Todos os titulares de ofícios e cartórios do 
fôro judicial e extrajudicial, oficializados ou não, passam a de~ 

nominar-se "Escrivão". 

Artigo 269 - Vetado. 

Parágrafo único - Vetado. 

Artigo 270 - Vetado, 
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Artigo 271 - Ficam extintos todos os cartórios de depositário 
público, oficializados ou não. que estejam vagos ou que se vagarem. 

Artigo 272 - A distribuição de escrituras aos Cartórios de 
Notas e de Registros de Imóveis é extinta nos Cartórios vagos, 
oficializados ou não. e será extinta nos demais, quando se vagarem. 

Parágrafo único - Serão extintos. na vacância, os Cartórios. 
oficializados ou não. cuja atribuição seja apenas a de distribuir 
escrituras na forma dêste artigo. 

Artigo 273 - A lei quinquenal de organização judiciária ou 
ii de iniciativa do Tribunal de Justi ça fará a reclassificação das 
comarcas. o remanejamento das circunscrições, visando a maior 
proximidade das comarcas com a da sede, a unificação dos car~ 

tórios de registros públicos e demais adaptações ao sistema dêste 
Código. que dependerem de lei. 

Parág rafo único - O Tribunal de Justiça e os Tribunais de 
Alçada proporão a reorganização de seus próprios serviços e farão. 
regimentalmente. as adaptações de sua competência às situações 
novas resultantes dêste Código. 

Artigo 274 - Vetado. 

§ 1.'~ Vetado. 

§ 2 . ~ - Vetado. 

Artigo 275 - Os mUfllClplOS que desejarem mudar de co~ 

marca proporão a modificação ao Tribunal de Justiça. dentro de 
trinta dias da publicação dêste Código. 

Artigo 276 - :E:ste Código entrará em vigor em 1.9 de 
janeiro de 1969. 

Artigo 277 - Revogam~se as disposições em contrário". 

Palácio dos Bandeirantes. 12 de setembro de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luiz Francisco da Silva Carvalho - Secretário da Justiça. 

Publicado na Assessoria Técnico Legislativa. aos 12 de 
setembro de 1968. 

Nelson Petensen da Costa, Diretor Administrativo Substituto. 

{ 'O -

Publicado no "Diário Oficial" de 13/9/68. 
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LEI N.? 10.219, DE 12 DE SETEMBRO DE 1968 

Partes vetadas pelo Governador do Estado e mantidas pela Assem~ 
bléia Lgislativa, do projeto que se transformou na Lei n. Q 10.219, 
de 12 de setembl'O de 1968, que dispõe sôbl'e o Código Judiciário 

do Estado de São Paulo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Nélson Pereira na qualidade de seu Presidente, promulgo 
roos têrmos do § 3.9 do artigo 26, da Constituição do Estado, os 
seguintes dispositivos da Lei n.9 10.219, de 12 de setembro de 
1968 da qual passam a fazer parte integrante: 

Artigo 251 - O provimento dos cargos de Oficial de Justiça, 
cujos candidatos deverão ser portadores de diploma de conclusão 
do curso colegial ou equivalente, expedido por estabelecimento de 
ensino oficial ou oficializado (Lei n.9 9.884 de 31 de outubro de 
1967), será feito mediante concurso de provas ou de provas e 
titulos a ser realizado: 

I - Na Comarca da Capital, perante o Tribunal de Justiça, 
na forma do artigo 216; e 

II - nas demais comarcas, pelo Juiz de Direito ou pelo 
Diretor do Forum, onde exista esta função, com a colaboração 
do órgão de classe dos advogados, na forma do regimento próprio; 

Artigo 255 - Os integrantes do corpo de auxiliares even~ 

tuais da Justiça exercerão as funções de perito e avaliador e não 
gozarão das prerrogativas e direitos aos servidores da Justiça nem 
serão estipendiados pelos cofres públicos. 

§ 1.9 - Só será permitida ao juiz a nomeação de perito 
ou avaliador não pertencente ao corpo de auxiliares eventuais, 
quando êste inexistir ou os inscritos não tenham a especialização 
necessária ou houver indicação pelas partes. 

§ 2.9 - Nas comarcas de 1.", 2.~ e 3." entrâncias, onde os 
cartórios ou ofícios não são oficializados, as funções de avaliador 
continuarão a ser exercidas pelos distribuidores. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 14 de 
outubro de 1968. 

NELSON PEREIRA 
Presidente, 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo, aos 14 de outubro de 1968. 

LAFAYTTE SOARES DE PAULA 
Diretor Geral. substituto 
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COLABORACÕES 
" 

DIREITOS REAIS - NOÇüES 

Dr. JETHER SOTTANO 
Oficial 

do 6.' Registro de Imóveis 
da Capital 

A finalidade do presente trabalho é apresentar um estudo 
prático e objetivo da promessa de venda e compra, através de 
vários artigos a serem publicados. Isso, no entanto, não seria 
possível sem que fizessem os antes umas considerações gerais e 
teóricas a respeito dos direitos reais. Acompanhar~nos~á durante 
todo êste capítulo a asserção de Lysippo Garcia (A transcrição 
- VaI. L pág. 252): 

"Grande tem sido o esfôrço para fixar com pre
cisão os caracteres dos direitos reais, e muito se tem 
discutido sôbre a natureza de tais direitos". 

O Direito Civil divide~se em dois grandes grupos: a) Um 
destina-se a regular as relações entre duas ou mais pessoas, vin~ 
culadas por um ato ou contrato, que obriga umas a prestação ou 
omissão, em favor de outras. Bsse grupo é denominado direito 
das obrigações ou também direitos pessoais. b) O outro grupo 
tem por finalidade regular a atividade humana "direta e imediata~ 
mente sôbre as coisas corporeas. consideradas como objeto de 
relações jurídicas, fixando na coisa o direito, ora abrangendo 
tôdas as relações a que se prestam as suas utilidades, como a 
propr,iedade; ora limitando-se a uma parte dessas utilidades, como 
os direitos reais em coisa alheia". Denomina~se êste grupo di~ 

reito das coisas ou direitos reais, e é o que nos interessa. Que é 
DIREITO REAL? 

72 -

"Direito real é o poder jurídico da pessôa sôbre 
uma coisa determinada, aderindo a ela, enquanto per~ 
dura e prevalecendo contra todos". (Clóvis Beliláqua 
- Direito das Coisas - Título UI § 62 - l.9 Vol. -
V edição, pág. 301). 
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Dessa definição de Clóvis decorrem como características pr!n~ 
cipais dos direitos reais o direito de sequela, que é a aderência 
imediata do direito à coisa, seguindo-a por tôda parte e vinculan~ 
do~a diretamente ao títular, ou, no dizer de Lafayette: 

"é o direito que se cria independentemente de tradição 
e ocupação conserva a coisa sujeita à dívida, ainda 
quando posta fôra do domínio do devedor e em poder 
de terceiro". (Lafayette - Direito das Coisas - pág. 
98 - Vol. 11); 

é o direito de rehaver a coisa onde ela estiver e com quem estiver 
ou de exercer o direito sôbre a mesma contra quem quer que 
seja ou a detenha. 

O direito rea l é ainda um direito exclusivo de uma ou mais 
pessoas sôbre uma coisa determinada, não podendo haver coexis~ 
tência de mais de um direito real da mesma espécie relativamente 
a uma só coisa, é um direito absoluto, prevalecendo erga omnes, 
isto é, contra todos. 

Lafayette, ao estudar o assunto do direito das coisas, diz 
que o direito real distingue~se pelas peculiaridades seguintes: 

"a) Tem por objeto imediato coisa corpórea, 
móvel ou imóvel. 

b) Põe a coisa que é seu objeto em relação ime~ 
diata com o sujeito do direito, sem dependência de ato 
ou prestação de pessôa determinada, isto é: a existência 
e o exercício do direito real pressupõe tão scmente o 
sujeito ativo do direito e a coisa sôbre que recai. 

c) Por parte de terceiros cor responde-lhe, não a 
obrigação positiva de dar ou fazer. mas a obrigação 
negativa e geral de respeitar o exercício, obrigação 
comum a todos os direitos e que se traduz na inviola~ 
bilidade que o reveste. 

d) Da aderência direta e absoluta do direito 
real à coisa resulta que as ações criadas para prote~ 

gê-Io podem ser intentadas contra quem quer que o 
usurpe ou o'fenda". (Direito das Coisas - 5.~ Edição 
- VoI. L pág. 22). 

o direito de propriedade 
domínio, é o poder jurídico 
unidade - jus in re propria. 

é o direito real por excelência, e o 
exercendo-se sôbre a coisa como 
É o conjunto de todos os direitos 
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reais admissíveis jungidos na coisa e no seu titular. :E:sse direito 
real, o domínio, pode desmembrar-se em vários direitos reais, que 
de uma forma imperfeita mas esclarecedora, poder-se-ia dizer em 
várias parcelas dêsse direito. E assim acontecendo, seu titular 
deixa de ter o domínio pleno por ter instituido a outrem uma 
parcela dêsse conjunto de todos os direitos reais, criando, assim, 
a um nôvo titular um direito em coisa que não lhe pertence, é o 
jus in re aliena. 

Lafayette acha que o domínio "é susceptível de 
se dividir em tantos direitos elementares quantas são 
as formas por que se manifesta a atividade do homem 
sôbre as coisas corpóreas. E cada um dos direitos 
elementares do domínio constitui em si um direito real", 
(Lafayette R. Pereira - Direito das Coisas - 5.~ 

Edição - Vol. I - págs. 24/25), 

E aqui surge um problema que tem sido muito discutido 
não só entre nós como também no direito alienigena, ou seja: o 
da limitação ou não dos direitos reais pelas leis, Juristas há que 
consideram que os direitos reais são sempre limitados nas legis
lações e por isso mesmo sempre enumerados taxativamente por 
elas; no entender de outros, as legislações os enumeram exempli
ficativamente e admitem além dos enumerados outras modalidades 
de direitos reais. Essas duas correntes de opinião se fazem 
sentir, entre nóS, principalmente, no estudo e interpretação do 
artigo 674 do Código Civil Brasileiro, muito embora, antes da 
promulgação dêste, a questão já fôsse ventilada e debatida; assim 
é que o próprio Lafayette, que considera o domínio suscetível de 
se dividir em tantos direitos elementares quantas são as formas 
por que se manifesta a atividade do homem sôbre as coisas 
corpóreas, admite depois de comentários de ordem econômica e 
de ordem pública, que 

.. é mais razoável a OplnJaO de que o proprietário não 
pode constituir direitos ou onus reais que não se acham 
estabelecidos e regulados pelas leis". (Lafayette 
obra citada - pág. 25 - Vol. I - 5.~ edição), 

Affonso Fraga, depois de fazer um estudo comparativo entre 
várias legislações de diversos países cultores do direito. chega à 
conclusão de que não há uniformidade entre elas ao enumerar 
os direitos reais. E a respeito tece as seguintes e oportunas con
siderações: "Na classe de legislações que acolhe o princípio da 
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enumeração meramente enunciativa, não obstante a opinião em 
contrário de Dídimo da Veiga, apresentada, aliás, sem o amparo 
de um só argumento próprio ou alheio, coloca~se sem dúvida o 
direito pátrio vigente que, sábia e propositadamente, altera a con~ 
cepção Jimitativa do direito anterior. 

Por êste direito, condensado então na Lei 1.237, de 27 de 
setembro de 1864, o dispositivo legal era terminante: 

.. Art. 6.9 - Somente se consideram onus reais, a 
servidão, o uso, a habitação, a anticrese, o usufruto, o 
fôro, o legado de prestação ou alimentos expresamente 
consignados no imóvel". 

o Decreto n. Q 169~A, de 19 de janeiro de 1.890, reprodu~ 
zindo literalmente o preceito do artigo 6.Q da citada Lei, e o De~ 
creto n. Q 370, de 2 de maio de 1890, declarando que o artigo 370 
(sic) que a lei não reconhece outros ônus senão os que enumera, 
evidentemente excluiram outros quaisquer direitos da classe dos 
reais. 

Nesse mesmo sentido fôra redigido o artigo 775 do Projeto 
do Código Civil. apresentado pelo exímio civilista Clóvis Bevi~ 

láqua, que textualmente dispunha: 

"somente se consideram direitos reais além da proprie~ 
dade, a enfiteuse, as servidões prediais, o usufruto, o 
uso, a habitação, as rendas constituidas sôbre imóveis, 
o penhor, a anticrese e a hipoteca". 

Mas, não só o projeto adotado pela Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados (art. 680), como o próprio Código Civil 
(art. 674), suprimiram dos respectivos textos a locução adverbial 
somente, supressão feita mui de indústria, pois, certamente ela 
se não verificaria se a intenção do legislador fôra manter o caráter 
limitativo ou taxativo da enumeração do direito anterior e do 
Projeto Clóvis. 

A disposição, pois, do Código, é sem dúvida meramente 
enunciativa, e nem podia deixar de ser, porque, o domínio sendo 
suscetível de se decompor em tantos direitos .quantas as frações 
de utilidade econômica que dêle se desmembram, é claro que é de 
todo impossível enumerar com rigor científico o número dêsses 
direitos. (Affonso Fraga - Direitos Reais de Garantia - pa~ 

rágrafo 6). 
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Inseri aqui essas considerações porque a elas me filio , con
siderando, ainda mais, que o Decreto-lei 58 poderia inclu ir o 
compromisso de venda e compra entre os direitos reais enume
rados pelo artigo 674 do Código CiviL acrescendo assim ao artigo 
mais um direito real, muito embora êle tenha o caráter de "sui 
generis", e se o legislador não o fez foi porque considerou mera
mente enunciativa a disposição do Código ao enumerar os d ireitos 
reais. 

Pelo expôsto verifica-se, ainda , que o conceito do direito 
real em nossa legislação através dos tempos , vem se modificando, 
isso porque as modalidades das relações jurídicas entre os indi
víduos que formam a comunhão social e entre êstes e as coisas, 
vão surgindo sob novas formas , exigindo, por vêzes, até um ins
tituto jurídico próprio. 

As hipotécas feitas pelos Institutos e Caixas Econômicas e 
outros estabelecimentos de crédito que operam a 10, 15 e até 
19 anos de prazo (atualmente, depois que passou a vigorar a 
Lei 2.':137, de 7 de março de 1955, que modificou entre outros o
artigo 830 do Código Civil, as instituições citadas passaram a 
efetuar hipotécas com o prazo máximo para seu vencimento de 
19 anos e mêses), hipotécas essas feitas sob a forma de paga
mento mensal de juros e amortização de capital (tabela Price) , 
e que constitui nos nossos dias uma transação comum e que no· 
entanto, no comêço dêste século, era uma forma contratual de 
mútuo praticamente inexistente ou senão raríssima. 

E a maior evidência dessa evolução constituem as promessas 
de venda e compra de imôveis para pagamento a prestação a longo 
prazo e sem juros. ou com juros e correção monetária, as pro
messas de venda e compra de imóveis sob a forma de apartamentos 
em condominios horizontais. também. a prestações a longo prazo 
e sem despezas na sua manutenção. e atualmente com juros e 
correção monetária . ou ainda a preço de custo. E o mais extraor
dinário ainda. a promessa de venda e compra de terrenos loteados 
com o adicional de emprestimo em dinheiro ou fornecimento de 
material para construção, feito pelo com promitente vendedor aos 
compromissários compradores para que êstes efetuem c.onstruções 
nos terrenos compromissados à venda. e tudo a longo prazo, fór
mula contratual esta juridicamente enquadrada no artigo 18 do 
Decreto-Iei 58. de 10 de dezembro de 1937, tudo isso deu ensejo 
à formação de relações juridicas comuns nos dias atuais e rarís
simas a pouco mais de três decadas de anos. 

Finalmente. para completar as noções gerais e teôricas con
tidas nêste capítulo e à guisa de esclarecimento, que em páginas 
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vindouras será interessante conhecermos, damos a divisão dos di
reitos reais segundo a sua natureza: 

Os direitos reais estão divididos em dois grupos: 

1 ) Direitos reais civis; 

2) Direitos reais administrativos. 

O primeiro grupo é que nos interessa. Os direitos reais civís 
subdividem-se em: 

a) Direitos reais principais ou de uso e gozo; 

b) Direitos reais accessórios ou de garantia, ou sejam, 
penhor, anticrese e a hipoteca. 

Os direitos reais principais ou de uso e gozo compreendem 
o domínio, condomínio, usufruto, uso ou habitação, servidão, en
fiteuse, e, sob uma forma especial, o compromisso de venda e 
compra. 

Os nossos juristas ainda não incluiram o compromisso de venda 
e compra no quadro dos direitos reais, todavia, em face da atual 
legislação (Dec. lei 58, Decreto n.Q 3.079 e Lei 649), o compro
misso, sem grande margem de êrro, pode perfeitamente figurar 
entre os direitos reais de uso e gozo, pelo menos como um direito 
real sui generis. 

Fazemos essas considerações, embora sejam do nosso co
nhecimento êstes conceitos de Pontes de Miranda, quando trata 
da promessa de venda e compra. (Tratado de Direito Predial 

VoI. I pág. 137): 

"A alusão a direito real nasceu em quase todos 
os escritores menos espertos, de confusão entre o di
reito, que se quer adquirir com o contrato, e o direito, 
que se adquire com o pré-contrato. Põe-se no pre
sente, como se realizado estivesse, o que é apenas fim, 
"profecia". Real vai ser a transformação, porém não 
há ainda transformação. Apenas há "germe" de: di
reito real. Ainda não há direito real; há, apenas, a 
pretensão a êle, que a averbação assegura (= dá 
eficácia) perante terceiros. 

É pretensão à modificação do direito, à consti
tuição do direito real. - não o próprio direito real", 

E nós argumentamos: 
- Que é isso tudo senão um "direito real sui generis". 
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Apesar dos conceitos de Pontes de Miranda, vamos encontrar 
em Serpa Lopes (Tratado dos Registros Públicos, III Volume 
(1940), pág, 195): 

"A situação jurídica resultante da legislação de lo
teamento, e a que vimos de a ludir no n.9 387 supra, 
modi'ficou-se, no sentido de levar o caráter reall dêsse 
contrato a um aspecto mais profundo e mais energico". 

Julgamos interessante, ainda, como nota explicativa, e cademi 
camente, fazer a distinção entre direito real e onus real. 

Onus real, no seu verdadeiro sentido, significa todo gravame 
que inerindo à coisa restringe o domínio ou o direito de pro
priedade. Assim é que, a locação nos têrmos do artigo 1.197 
do Código Civil, direito de escoamento natural das águas, direitos 
de vizinhança em geral, dívida ativa da Fazenda, etc., constituem 
onus reais, porque delimitam o domínio, não obstante não consti
tuirem direito real. própria mente dito, enquanto que direitos rcais 
são os enumerados pelo código e por leis posteriores, 
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NOTAS VÁRIAS 

VETADO DISPOSITIVO DO CóDIGO JUDI
CIÁRIO SôBRE DEXANEXAÇÃO DE OFíCIOS 

DA JUSTIÇA 

Promulgando a Lei n. 9 10.219. de 12-9~68. que institui o Có~ 
digo Juciário do Estado, houve por bem o Exmo Sr. Governador, 
Dr ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, vetar alguns de 
seus dispositivos, dentre os quais se destaca o constante do pa
rágrafo 3.9 do artigo 203, que determinava a desanexação dos 
ofícios de Distribuidor, Contador. Partidor e Depositário Público. 
dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais. 

Dignou~se, por essa forma, o ilustre Chefe do Governo. 
reconhecer como de todo justas as ponderações feitas pela nossa 
Associação sõbre a inconveniência da manutenção de tal disposi
tivo em dita lei, - na representação por ela endereçada, na 
devida oportunidade, ao Exmo. Sr. Secretário da Justiça, Dr. 
Luiz Francisco da Silva Carvalho, redigida nos seguintes têrmos: 

Exmo Sr. 

DR. LUIZ FRANCISCO DA SILVA CARVALHO 

DD. Secretário da Justiça do Estado. 
Nesta 

A "ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUS
TIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO". pelo seu Presidente 
infra-assinado, tem a honra de vir à presença de V. Excia a fim 
de lhe expõr e solicitar o seguinte: 

1 - Conforme, por certo, já é de conhecimento de V. Excia. 
o projeto de lei que institui o Código Judiciário do Estado, já 
aprovado pela Douta Assembléia Legislativa, determina, no pa
rágrafo 3.9 de seu artigo 203, a desanexação dos ofícios de Dis
tribuidor. Contador. Partidor e Depositário Público dos Cartórios 
de Registro Civil das Pessoas Naturais. 
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2 - Acontece que esta Associação vem recebendo instantes 
pedidos dos Serventuários cujos Cartórios se acham ameaçados 
de mutilação pelo dispositivo aludido, para que interceda junto 
a V. Excia. no sentido de não permtir que tal medida venha a 
ser convertida em lei. 

3 - Alegam os interessados que aquelas serventias, dentre 
tôdas as demais que integram o nosso aparêlho judiciário, são as 
que menor renda proporcionam, levando os seus titulares, em 
muitos casos, a exercer atividades outras para poderem atender 
condignamente à sua subsistência, - de tal modo exíguos se 
revelam os proventos que auferem. 

4 - Está claro que, a desanexação prevista no mencionado 
inciso do Código Judiciário, virá agravar, ainda mais, a situação 
em que já se encontram os referidos Serventuários, - sem que de 
tal sacrifício possa resultar qualquer melhoria para os serviços 
que l'hes estão afetos, ou vantagem alguma para o público a que 
os mesmos se destinam. 

5 - Reconhecendo a inteira procedência de tais ponderações, 
esta Associação não podia deixar de atender ao aflitivo apêlo 
daqueles Serventuários, - razão pela qual toma a líberdade de 
vir, "data venia", à presença de V. Excia., não só para lhe dar 
conhecimento delas, como também para lhe solicitar a finesa de 
seus bons ofícios, no sentido de encarecer, junto ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado, a necessidade de vetar o dispositivo em 
aprêço, por ser de todo inconveniente aos interêsses da Justiça. 

Certos da atenção que se dignará dispensar à presente, apro~ 
veitamo~nos do ensejo para reiterar a V. Excia. as expressões de 
nossa elevada consideração e subido aprêço. 

(a) JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETTO 
Presidente 

SECRETARIA DA JUSTIÇA 

A propósito, ainda, do veto apôsto pelo Chefe do Govêrno 
a dispositivo do nôvo Código Judiciário do Estado, que determinava 
a desanexação de ofícios da Justiça e ao qual nos referimos em 
Qutro local deste BOLETIM - recebeu, a nossa Associação, de 
S. Excia. o Sr. Secretário da Justiça, Dr. JUIZ FRANCISCO DA 
SILVA CARVALHO, o ofício que temos a satisfação de trans~ 
crever a seguilr, comunicando ter sido atendida a representação 
que por ela lhe foi dirigida, solicitando do Govêrno a adoção 
daquela medida. 
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SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGóCIOS DA 
JUSTIÇA 

Gabinete do Secretário 

São Paulo, 25 de setembro de 1968. 
Senhor Presidente; 

Em atenção ao ofício, em que a Associação superiormente 
dirigida por V. S. encarece providências desta Pasta (oill refe~ 

rência ao § 3.Q
, do artigo 1l.Q 203, do projeto de lei que institui 

(> Código Judiciário do Estado, cumpra~me informar que a soli~ 

citação foi devidamente considerada, tendo sido submetida imedia~ 
tamente à apreciação do Exmo, Senhor Governador, com parecer 
favorável à medida, havendo Sua Excelência, por sua vez, atra~ 

vês da Mensagem n.9 208, de l 2 ~ 9 - 68, apõsto veto parcial ao 
referido dispositivo legal. 

Atenciosamente, 

(a) LUIZ FRANCISCO DA SILVA CARVALHO 

Secretário da Justiça 

Ao Senhor 

Dr. Júlio de Oliveira Chagas Neto 

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

CAPITAL", 
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I)üDE o SERVIDOR DA JUSTIÇA EXERCER A 
PROFISSÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS? 

A resposta é pela negativa, conforme se verifica do parecer 
abaixo transcrito, emitido pelo M.M. JUiz de Direito Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça, Dr. Márcio Martins Bonilha, -
devidamente aprovado pelo Exmo Sr. Corregedor Geral, Desem~ 
bargador Hjldebrando Dantas de Freitas, - na consulta formulada 
a respeito pelo Consêlho Regional de Corretores de Imóveis de 
São Paulo: 

Senhor Corregedor Geral. 

o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, 
por seu Presidente , solicita informação da Corregedoria Geral 
sõbre a existência de eventual impedimento para o registro , obje~ 
tivando o exercício da profissão de Corretor de Imóveis, de Servidor 
da Justiça, em razão do seu cargo ou função, 

1 - Parece~me que a consulta pode ser respondida, dada a 
repercussão da decisão na disciplina do pessoal lotado nos Car~ 
tórios não oficializados do Estado, subordinado às normas de orien~ 
tação desta Corregedoria Geral. 

2 - A regulamentação do exerCi CIO da profissão de Cor~ 

retor de Imóveis foi estabelecida pela Lei federal n.9 4.116, de 27 
de agôsto de 1962, cujo artigo 3,9 dispõe: 

"Não podem ser Corretores de Imóveis: 

a) 

b) 

c) 

d) 

8 9 -.. 

os que não podem ser comerciantes: 
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Corretor é o indivíduo que, profissionalmente, participa como 
mediador entre duas ou mais pessoas, objetivando a efetivação 
de um contrato ou a realização de um negocIO. 

É reputado comerciante, porque a lei considera o ato de 
corretagem como ato de comércio. 

3 - Ora, no sistema legal brasileiro, aos proibidos de co
merciar, embora capazes juridicamente, pois aceitam, emitem e 
endossam títulos de crédito, compram, vendem, subscrevem ações 
e praticam atos de comércio, "lícito não lhes é estabelecerem-se 
comercialmente ou coparticiparem, como solidários, de sociedades 
mercantis. A pena, a que ficam sujeitos, infringindo o preceito, 
é de ordem administrativa e até penal". (Waldemar Martins 
Ferreira, in Instituições de Direito Comercial, 1.9 volume, ed. 
Freitas Bastos, 1951, pág. 159/160). 

No rol dos impedidos, figuram os funcionários públicos, em 
virtude de disposição legal, da esfera federal à municipal. dentro 
das limitações impostas pelo Estatuto respectivo. 

Justifica-se a proibição, porque, para a perfeita regularidade 
do serviço público, a obediência a um regime disciplinar próprio 
é indeclinável, mesmo porque a submissão às normas relativas a 
deveres e obrigações inerentes às funções correspondem aos be
nefícios e direitos estatuídos por outras, dentro do mesmo diploma 
legal. 

Na verdade, os funcionários públicos estão impedidos de co
merciar, salvo como acionistas ou sócios comanditários. (De 
Plácito e Silva, in Noções Práticas de Direito Comercial, ed. 
Guaira, 10.~ ed., pág. 82). 

4 - Nem se diga que o escrevente não é funcionário público. 
De há muito vem sendo considerado como tal, em sentido amplo, 
a ponto de ser admitida a aplicação das regras cabíveis da Con
solidação das Leis Referentes aos Funcionários Públicos Civis do 
Estado - artigo 1.9 , parágrafo I.Q, em caráter subsidiário. 

De resto, tal qualidade foi proclamada no v. acórdão profe
rido nos Embargos Infringentes n.9 120.920, da Capital, pelo 
Egrégio Tribunal de Alçada, confirmado pelo Pretório Excelso. 
(José Maria D'Avila, no trabalho publicado pela Associação de 
Escreventes e Auxiliares de Justiça do Estado). 

Assim, se não pode ser corretor quem não tem condições 
para ser comerciante, segue-se que o escrevente, funcionário pú
blico em sentido lato, impedido de exercer o comércio, não pode 
praticar atos ' de corretagem. 
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Em consequellcia, o registro no órgão competente não é ad~ 

missíveL mas não cabe à Corregedoria Geral decidir a questão, 
como é óbvio, senão transmitir êsse entendimento ao interessado 
e ao Serventuário do Cartório referido, para o devido conheci~ 

mento, evitando~se ocorrência que possa acarretar medida disci~ 

plinar eventualmente aplicável pelo MM. Juiz Corregedor Per~ 

manente. 

Assim opino, s. m. j. 

São Paulo, 15 de julho de 1968. 

~ Encaminha-se cópia do parcccr. 

S. P. 17·7·1969. 

(a) HILDEBRANDO DANTAS DE FREITAS 

MÁRCIO MARTINS BONILHA 

Juiz Auxiliar 

84 - nOLR'l'D[ D.\ ASROCUÇ ,i.O nos SRIWRNTUAnIOS 
1lI'] Jlil>'TIÇ.\ DO ES'1',\.UO I>E SÃO PAULO * 



CARTóRIO DA CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA: UMA ENTIDADE MODELAR 

São 'freqüentes, entre nós, as críticas que se fazem aos órgãos 
de administração pública, quer exprobando, em muitos casos, as 
deficiências do seu aparelhamen.to, quer invectivando, em outros, 
a mentalidade burocrática que apregoam dominá~los. 

Embora não possamos deixar de reconhecer a procedência, 
em parte, de semelhantes diatribes, entendemos, entretanto, cons~ 
tituir uma flagrante injustiça a sua generalização. tornando~as 

extensivas, indistintamente, a tôdas as nossas Repartições estatais. 

Realmente, muitas há que primam e se destacam não só pela 
excelente organização que possuem, como também pelo notável 
devotamento ao exercicio de suas funções por parte de todos 
aquêles a quem incumbe a execução dos serviços que elas prestam. 

Como exemplo destas, podemos citar, sem favor algum, o 
Cartório da Corregedoria Geral da Justiça, que recentemente 
tivemos a oportunidade de visitar, graças a atencioso convite 
com que fomos distinguidos pelo seu dinâmico Escrivão, Sr. EZIO 
DONATI. 

Estruturado em moldes racionais, - conforme nos foi dado 
observar - constitui êsse departamento do nosso aparêlho ju~ 

diciário um verdadeiro modêlo de eficiência, isso não obstante o 
enorme volume de serviço que ali é diàriamente atendido, e o 
número de funcionários que ostenta ser inferior ao reclamado para 
o seu desempenho. 

Tal fato revela, sem sombra de dúvida, a existência, no 
Cartório em aprêço, de uma Chefia segura e autêntica, - dedica~ 

damente coadjuvada por uma coêsa equipe de funcionários não 
apenas competentes, mas, sobretudo, altamente imbuídos de suas 
responsabilidades funcionais. 

Para que os nossos leitores possam têr uma idéia da com~ 
plexidade de suas atribuições e da presteza com que estas são 
executadas, estampamos, abaixo, alguns dados q1l1e, para tal fim, 
solicitamos do seu digno e operoso Escrivão. 
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Antes, porém, de fazê-lo, desejamos testemunhar ao Sr. EZrO 
DONATI os nossos agradecimentos pela gentileza do convite que 
nos dirigiu para conhecer de perto a exemplar organização do 
cartório que dirige, bem como aos seus diligentes auxiliares , pelo 
esplêndido trabalho que ali vêm realizando em benefício do 
pronto e correto atendimento a todos quantos recorrem aos seus 
serviços. 

São as seguintes as Secções em que se divide o Cartório da 
Corregedoria Gera I da Justiça. 

A - GABINETE DO ESCRIVÃO 

(5.1' Pavimento, sala 517) 

Tem como assistente do Sr. Escrivão a funcionária Dona 
Lourdes Riskallah. Os serviços desta Secção compreendem : 

1.9 ) Atendimento público - informações gerais, aproximaA 

damente 45 por dia ; 

2.9 ) Movimentação do Quadro de O ficiais de Justiça Auxi
liares (231 elementos em exercício até a presente data), abran
gendo: informações e orientações; regularização de seus prontuá
rios; anotações nas fichas funcionais (contendo no verso de cada 
uma, seus antecedentes, já fornecidos pelo D. I.); Livro de Con
trõle da vida funcional dos mesmos, referente à s nomeações. exo
nerações, férias, licenças e faltas; contrôle das certidões de fre
qüências e arquivamento nos prontuários; 

3.9 ) Elaboração de caderno de Contrõle para distribuição 
e expedição de cédulas de identidade funcionais, aos Cartórios 
Judiciais e Extrajudiciais da Capital e do Interior do Estado de 
São Paulo. em média de dez por dia; conferência das mesmas; 
preenchimento das incompletas. bem como, remessa das mesmas 
acompanhadas por ofícios às comarcas que as não retiram nesta 
Corregedoria. 

B - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

(5.':' Pavimento. sala 543) 

FUNCIONÁRIO: José Euclydes Abrahão: 

I,Q) A disposição do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça , 
para executar serviços internos e externos; 
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2.9 ) Anuncia em média, para S. Exa., por dia, 5 a 6 pessõas 
isto é, Srs. Ministros e MM. Juízes da Capital e do Interior do 
Estado. 

3.9 ) Serve também aos MM. Juízes Auxiliares da Cor~ 

regedoria: 

4.9 ) Anuncia diàriamente 25 a 30 pessôas, entre funcio~ 

nários em geral e ao público. 

5.9 ) Auxilia no gabinete do Sr. Escrivão: 

6.9 ) Entrega de processos, internamente, referentes aos ser~ 
viços da Corregedoria Geral. 

C - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

(S.Q Pavimento, sala 517) 

Américo Stanisci - Chefe dos Oficiais de Justiça. 

ATRIBUIÇÕES: Faz Diligências; 

Executa serviços reservados; 
Executa determinações ligadas aos interêsses 

da corregedoria. 

D - V SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA 
AUXILIAR 

Competência: Esta 2.~ Subsecretaria tem por competência 
controlar a vida funcional de todos os funcionários dos cartórios 
não oficializados do Estado de São Paulo (interior e Capital), bem 
como zelar pelo bom andamento da organização dos mesmos. 

Possui os seguintes setores: 

1 - Arquivo: cuida dos prontuários de todos os funcio~ 

nários. Entenda-se por prontuário, as pastas onde são cuidado~ 
samente guardadas: a ficha funcional de iden tificação, as comuni~ 
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cações sôbre : início e término de exercício, férias (início e término) . 
licenças gozadas, aplicação de penalidades, promoções, aposen~ 

tadoria, demissão, exoneração ou falecimento. 

Há no momento 15.300 prontuários no arquivo, reunindo ser~ 
vidores em exercício, demitidos , aposentados, falecidos ou exo~ 

nerados. Os prontuários dos servidores que não estão em exer~ 
cicio, encontram~se em um arquivo separado, denominado" Arquivo 
Geral", de onde retornam caso o servidor volte a exercer função 
após habilitação regular, ou por ter sido requerida a contagem de 
tempo de serviço, pelos beneficiários, para percepção de pensão 
mensal. 

2 - Escala de Férias: Há um contrôle de férias pelas es~ 
calas, de todos os servidores, classificadas por comarcas e cartórios. 
O número de comarcas no Estado atinge hoje a 213. sendo que a 
Capital possui 109 cartórios. 

3 - Freqüência: Pela Portaria n.Q 93/65" de 5-9~1965 . 

foi instituido o atestado de frequência mensal dos servidores. sendo 
que em 1-11-1966, pela Portaria 92/66, passou a ser anual. com 
a obrigatoriedade do livro ponto. Êstes atestados são enviados a 
esta Corregedoria Geral e arquivados nos prontuários de cada 
servidor. após o lançamento da freqüência na ficha correspondente . 
pela qual se faz o contrôle do exercício individual. 

'1 - Contratos de Trabalho: Os auxiliares de cartório são 
contratados pelo serventuários, obrigatàriamente, devendo tal con~ 
trato ser arquivado nesta Corregedoria Geral, conforme o estabe
lecido pelo Decreto n.Q 5.129. de 23-7-1931. artigo 21. parágrafo 
primeiro e Portaria 16/53, de 20-10-1953 do Exmo. Corregedor 
Geral da Justiça. 

Nos têrmos da legislação citada. são enviada 2 vias do con
trato a esta Corregedoria Geral que após exame e constada a 
formalidade legal. uma via é encaminhada ao IPESP. sendo a outra 
arquivada-;-lniciando assim, nôvo prontuário. caso o auxiliar não 
prestara serviços em outra serventia, em ocasião diferente. 

5 - Contagem de tempo de serviço: Bste setor cuida do 
processamento e contagem de tempo de serviço para fins de apo
sentadoria, provimento de cartório. permuta de serventia. aver
bação em outra repartição pública. ou licença - prêmio. Em 
média esta 2." Chefia tem recebido 25 pedidos diários, de contagem 
de tempo de serviço. 
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:@:stes pedidos ongmam-se dos interessados, diretamente, ou 
de outros setores do Poder Judiciário, a saber: da Subsecretaria 
Assistente do Pessoal da Corregedoria Geral ou da Subsecretaria 
Assistente de Pessoas da Secretaria do Tribunal. 

A contagem de tempo de serviço se desenvolve em etapas que 
vão da análise pormenorizada dos documentos apresentados (cer
tidões em geral), da qual resultam as informações (em média de 
20 diárias) até os despachos concedendo ou negando os pedidos 
de expedição de certidões. Entremeiam estas etapas as publica
ções, pela Imprensa Oficial. dos pedidos de complementação de 
documentos ou de substituições de certidões omissas ou incom
pletas. 

Tôda vez que os setôres das Subsecretarias Assistentes do 
Pessoal. quer Corregedoria, quer da Secretaria do Tribunal. fazem 
revisões em adicionais por tempo de serviço, sexta parte, licença
~prêmio, aponsentadoria ou para outros fins, em processos que 
contenham tempo de serviço prestado em cartório não oficializado 
ou que englobe tempo de serviço de ofical de justiça, anterior à 
Lei n.9 593, 31-12-1949, os processos são remetidos a esta 2.9 Chefia. 
:@:stes processos são reexaminados e informados ao MM Juiz Au
xiliar, sôbre a comprovação dos exercícios, sendo que êste despa
chará para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

6 - A publicidade dos atos praticados ou das solicitações 
feitas se desenvolve por três atividades: 

a) publicação pela Imprensa O ficial dos despachos exarados 
em processos ou protocolados; 

b) remessa de ofícios (em média 25 diários), prestando 
informações ou solicitando providências, quer dos Juízos de Direito 
das Comarcas, quer diretamente aos interessados: 

c) atendimento direto ao público, prestado nesta 2.~ Chefia, 
sôbre todos os assuntos atinentes à vida cartóraria em geral, bem 
como sôbre as providências cabíveis diante das pretensões indi
viduais. 

7 - Fichário de Leis e Provimentos: Esta 2.~ Chefia man
tém um fichário atualizado das leis e provimentos, principalmente 
do interêsses dos cartórios extrajudiciais, para o atendimento dos 
pedidos ou fundamentação das informações solicitadas. Além 
disso, por iniciativa do Sr. Escrivão, foi providenciado a impressão 
dos provimentos de maior importância, para distribução a tôdas as 
comarcas do Estado, bem como a todos os interessados. 
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8. Processamento do serviço: Os pedidos de contagem 
de tempo e os protocolados. são recebidos pela Chefia da Secção, 
e cronolàgicamente preparados para despacho sendo distribuidos 
aos setores especializados, para as informações necessárias. Pos
teriormente são submetidos à consideração do Sr. Escrivão que 
despachará os de sua competência, encaminhando os demais à 
apreciação dos MM Juízes Auxiliares, através dos quais chegarão 
ao Exmo Sr. Corregedor Geral da Justiça. 

Esta Subsecretaria está sob a Chefia de Presciliana Rodrigues 
RhoFmes, tendo como funcionários: Maria Amélia de Carvalho, 
Therezinha de Jesus Garcia, Linamari Munhoz Monteiro, Maria 
Teresa Ceragoli, Rafael Dória, Jorge Antonio Conti Cintra, 
Alexandre Ruy Greco, José Domingos de Mello e Décio Bissaco. 

E - SUBSECRETARIA AUXILIAR JUDICIARIA DA 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (SSAJ) 

SETORES: 

LICENÇAS mVERSAS: 

(Cuida êste setor da expedição de licenças em geral. de 
interêsses particulares, bem como para tratamento de saúde 
e afastamentos dos Servidores dos Cartórios não oficiali
zados do Estado e Capital. Preparo das informações 
referentes aos autos a serem submetidos à apreciação do 
MM. Juiz Auxiliar para o deVido despacho. Verificação 
diária nos prontuários da 2:' Chefia da SSAA, referentes 
a penalidades aplicadas aos Serventuários quando os mes
mos solicitam licença, todos os atos são comunicados 
posteriormente à referida 2.' Chefia da SSAA para re
gistro de mostruários. ContrOle diário pelo D. O., das 
publicações e atos expedidos sõbre concessão de licenças. 
Fiscalização nos processos referentes ao prazo estipulado, 
para regularização de exigências contidas em despacho. 
Atualização rigorosa no fichário). 

TOTAIS DIÁRIOS 
(Média) 

6 

HABILITAÇÃO DE ESCREVENTE: .................... 6 

(Exame minucioso dos autos de habilitações de escre-
ventes, referentes a documentação costumeira de natureza 
cível e militar. Após a homologação e publicação pelo 
0.0., comunicação por memorando à 2.' Chefia da SSAA, 
referente a nomeação e exoneração de escreventes. 
Oficios diários ã Secretaria da Justiça encaminhando fi-
xação de vencimentos e portarias de nomeaçes dos refe-
ridos escreventes. Fichar integralmente os processos e 
fiscalizar os prazos estipulados para regularização de 
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eXlgencias contidas nos despachos. Atendimento diário 
de pedidos da 2.· Chefia da SSAA, referente à remessa 
de processos de habilitações para fim de expedição de 
certidão de tempo de serviço. 

SETORES: TOTAIS DIÁRIOS 
(Média) 

EXPEDIÇÃO DE OFICIOS ............................. 40 

(Imcumbe' se o mencionado setor da expedição de oficios 
em geral, datilografia dos Provimentos, Portarias, Edi-
tais, compromissos prestados por Serventuários e Escrivães 
de Cartórios oficializados e não oficializados, assim como 
comunicações que devem ser levadas à Imprensa Oficial 
para publicação). 

PROCESSOS AUTUADOS 

(Cabe ao mencionado setor o registro de despachos, pa
receres e anotações de processos expedidos e recebidos. 
Compete ainda ao mencionado setor, o contrõle das 
requisições e gastos das verbas utilizadas em Correições 
Gerais, elaborando as devidas prestações de contas junto 
à Contabilidade do Tribunal de Justiça. Livro-Tombo, 
contrõle de todos os bens móveis da Corregedoria. Re
gistros dos despachos nos processos a serem arquivados). 

INFORMAÇÕES SôBRE PROVIMENTO, PORT ARIAS, 

12 

LEIS, DECRETOS E ORGANIZAÇÃO DE FICHAR 10 .. 15 

(Organização geral do fichário, destinado às leis, Decretos, 
Portarias, Provimentos, Projeto de Lei e Comunicações 
diversas, de interêsses atinentes à Corregedoria e ao E. 
Tribunal de Justiça. f:ste setor também cuida da organi-
zação dos livros de Portarias e Provimentos em geral). 

COMPROMISSOS PRESTADOS POR SERVENTUARIOS 3 

IMPRENSA (PUBLICAÇÕES) 15 

OFICIOS ENTREGUES EM MÃOS, COM CARGA, PELO 
OFICIAL DE JUSTIÇA .............................. 13 

SETORES: TOTAIS DIÁRIOS 

INTIMAÇÕES E INFORMAÇÕES SôBRE CUMPRI
MENTO DE PRECATóRIAS (PESSOAIS), PELO OFI-

(Média) 

CIAL DE JUSTIÇA ................................... 5 

OFICIOS ENVIADOS PELO CORREIO ................. 25 
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EXPEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE PRECATóRIAS, 
CERTIDOES E NOTIFICAÇOES DE ORREM CRIMINAL 
E CIVEL 

(PRECATóRIAS CIVEIS ENVIADAS PELAS COMARCAS 
DO INTERIOR). 

DISCRIMINAÇóES: 

1.' DISTRIBUIDOR CIVEL - Acidentes do Trabalho .... 40 

DISTRIBUIDOR CIVEL DE 1.' INSTÂNCIA ............ 30 

(PRECATóRIAS CRIMINAIS ENVIADAS PELAS CO
MARCAS DO INTERIOR) 

DISCRIMINAÇÓES: 

1.' DISTRIBUIDOR CRIMINAL 

2.' DISTRIBUIDOR CRIMINAL 

PRECATÓRIAS CUMPRIDAS E DEVOLVIDAS AS 
VARAS DE ORIGEM ......... . 

CERTIDOES REQUISITADAS PELA CASA DE DETEN-

30 

30 

10 

ÇAO .................................................. 50 

CERTIDOES REQUISITADAS PELO INST. PENAIS (DIR) 60 

CERTIDOES ENTREGUES DIARIAMENTE AOS CAR-
TóRIOS .............................................. 100 

(O mencionado setor está incumbido do contrôle e re
cebimento de toda a correspondência expedida e rece
bida. referen~e às comarcas de todo o Estado e também 
oriundas de outras regiões do País. abrangendo os assun
tos de ordem civel e criminal). 

PROTOCOLADOS DOS CARTÓRIOS OFICIALIZADOS 
(SAP) ................................................ 80 

(Cuida êste setor da vida funcional de todos os Ser
vidores de Cartórios Oficializados do Interior e da 
Capital. bem como lotações. relotações. classificações. 
abonações etc .... ) 

SETORES: TOTAIS DIÁRIOS 
(Média) 

PETIÇOES RECEBIDAS PARA SEREM DISTRIBUlDAS 
AS VARAS DISTRITAIS (9 VARAS) ................ 235 
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ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS 5 

(Cuida êste setor da organização e revisão geral de 
todos os processos a serem arquivados bem como o con-
trôle da localização dos mesmos nas diversas dependências 
Contrôle de todo o material de expedien!e da secção e 
registro na fiscalização dos bens patrimoniais pertencentes 
à E. Corregedoria Geral da Justiça). 

PROTOCOLADOS DO LIVRO PRÓPRIO DA CORRE-
GEDORIA ............................................ 100 

(Registro de petições múltiplas nas suas tarefas. atuando 
e executando as seguintes modalidades de serviços: 

a) SINDICÂNCIA: feita nos Cartórios oficializados 
e não oficializados da Capital e do Interior. bem 
como das Varas Distritais no que tange ao pessoal 
cartorário; 

b) REPRESENTAÇÃO: 

c) RECLAMAÇÃO: 

d) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 

e) RECURSOS: 

f) ASSUNTOS GERAIS: 

g) SOLICITAÇÃO: 

h) DÚVIDAS E CONSULTAS: 

i) CORREIÇóES GERAIS. PERIÓDICAS E EX-
TRAORDINARIAS. 

Todos os setôres acima relacionados. têm a supervisão direta 
do Sr. Escrivão desta E. Corregedoria Geral da Justiça. Sr. EZIO 
DONATI. para o qual é diàriamente remetido o expediente a 
ser despachado pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador Corregedor 
Geral da Justiça e pelos MM. Juízes Auxiliares. 

RELAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SUBSECRETARIA 
AUXILIAR JUDICIÁRIA 

(Sala 535) 

Maria Thereza Cruz Amaral Sanchez. Francisca Lotufo. 
Maria Aparecida de Mattos Pulice. Maria Cecília Furquim de 
Almeida. Marietta Stella Egydio de Sá. Irahy Blanco Pereira. 
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Iracema Barbosa Lima, Maria Aparecrda Barros Braga Fonseca 
(Comissionada). Zelia Helena Nogueira de F rança, Aparecida 
Maria Hernandez (licenciada), N eidy Camargo, Orestes Biasi 
Júnior, Vanderley Tadeu de Azevedo SiIlos, Lister de Azevedo 
Marques, Olivio Bartocco, Luiz Carlos Arias, Paulo Sérgio 
Goulart, Olavo de Noronha, Amaury Queiroz de Moraes, An
tenor de Paula, Maria SteJla Carmilo do Amaral (Comissionada). 
João Genovesi Adriano Ordrine. Elizabeth Vietas. 
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USO DA MICROFIL~IAGElI, 

CARTóRIOS DE REGISTRO DE 
DOCUMENTOS 

PELOS 
TíTULOS E 

Tendo os Srs. Oficiais de Registro de Títulos e Documentos 
desta Capital representado ao MM. JUiz de Direito da Vara 
dos Registros Públicos, Dr. Antonio Macedo de Campos, no 
sentido de serem autorizados a adotar o uso de microfilmes no 
serviço dos Cartórios a seu cargo, - estampamos, abaixo, a de~ 

cisão proferida a respeito por aquele Magistrado, bem como o 
parecer pejo qual o M.M. Juiz de Direito Auxiliar da Correge~ 
doria Geral da Justiça, Dr. Marcio Martins Bonilha, com a 
aprovação do Exmo Sr. Corregedor Geral, Desembargador Hil~ 

debrando Dantas de Freitas, referendou os têrmos da decisão 
aludida: 

"Os Senhores Oficiais de Registro de Títulos e Documentos 
desta Capital representaram a esta Corregedoria no sentido de 
uniformização dos serviços a seus cargos no que tange ao uso 
de: microfilme. 

Manifestou-se o doutor Curador de Registros Públicos aven~ 
tando a hipótese de haver dificuldade de caráter econômico para 
as partes interessadas no registro falando Jógo após os Oficiais 
de: Registro. 

É o relatório. 

A adoção do sistema em si, já conta com cêrca de dez anos, 
introduzida que foi pejo Quarto Registro de Títulos, em 1958, 
tendo sido na ocasião aprovado pela Egrégia Corregedoria Geral 
da Justiça. 

O que pretendem, pois, os representantes é o reconhecimento 
definitivo da validade das praxes já adotadas e das modificações 
propóstas. 

A lei de Registros Públicos em seu adigo 150 patenteia 
que o registro integral consistirá .. na transcrição completa dos 
mesmos (referindo-se a documentos) com a mesma ortografia 
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e pontuação, com referéncia às entrelinhas ou quaisquer acrésci~ 
mos, às alterações, aos defeitos e vícios que tiver o original apre~ 
sentado, e bem assim com menção precisa aos seus característicos 
exteriores, às forma lidades legais, à qualidade e importância do sêlo 
pago, podendo a transcrição dos documentos mercantis. quando 
levados a registro. ser feita pela mesma forma em que estiverem 
escritos. se o interessado quizer". 

Por outro lado o § t.o do art. 168 do RR P. preconiza que 
"o apresentante do título para registro integral poderá. também. 
c!eixá~lo arquivado em cartório. ou a sua fotografia. autenticada 
pelo Oficial. circunstâncias que serão declaradas no registro e 
nas certidões". 

O vocábulo "transcrição" significa "áto ou efeito de trans~ 

crever; trecho transcrito; cópia; redução de um sistema de escrita 
a outro. do latim. Transcripto" (Dicionário Brasileiro Contem~ 
porâneo. Editõra Globo - 1967). 

Do simples conceito obtido através da interpretação da pa~ 
lavra resulta ser o microfilme o melhor e mais perfeito método de 
se copiar ou registrar documentos, pois só a fotografia é capaz 
de captar todo o conteúdo material e até mesmo formal dos 
documentos. circunstância essa que a descrição interpretativa 
tradicional não consegue. 

Os átos propóstos na representação de fls. pelos Senhores 
Oficiais dos cartórios de Registro de Títulos e Documentos não 
eliminam qualquer dos livros previstos em lei e nem suprimem a 
prática de átos e processos considerados obrigatórios. dando o 
primeiro passo para que os sistemas cartorários vigentes. de ma~ 
neira geral. no país. sofram uma restruturação de fundo. aban~ 

danando o sistema ainda medieval do manuscrito e a prática já 
secular da máquina de escrever. 

A transcrição fotográfica. mais perfeita. passará a fazer 
parte integrante do registro. conforme será declarada em livro 
e assim sendo não há qualquer inconveniente. mas. vantagem no 
sistema proposto. 

No que tange à dúvida. muito bem suscitada pelo digno 
Curador de Registros Públicos sõbre o custo para as partes. do 
serviço. fica esclarecido que não poderá importar em qualquer acrés
cimo ou taxa extra. devendo continuar a cobrança das custas nos 
têrmos da tabela "L" da lei 11.9 9.531. para registro integral. 

Aliás, esta Corregedoria não poderia mesmo de qualquer 
forma autorizar aumento de custas o que, a bem da verdade. não 
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foi pleiteado pelos dignos Oficiais de Registro de Títulos e Do
cumentos. 

Aprovo pois as sugestões constantes da representação de fls. 
2/3, com as determinações constantes desta decisão, sob censura 
ela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, para onde deverão 
ser remetidos os autos, solicitando-se com o devido respeito, opor
tuna devolução. 

São Paulo, 13 de maio de 1968. 

ANTONIO MACEDO DE CAMPOS" 

Juiz de Direito 

PARECER DA CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA 

.. Senhor Corregedor Geral da Justiça. 

O MM. Juiz de Direito da Vara dos Registros Públicos, na 
qualidade de Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro 
de Títulos e Documentos desta Capital. submete à apreciação 
de V. Exa. a r. decisão de fls. 8/10, relativamente à introdução 
do sistema de microfilmagem, para modernização dos serviços 
cartorários. 

Parece-me que a questão comporta, "data venia", as seguintes 
observações: 

1 - O registro do instrumento particular tem por objetivo 
não s6 impedir a antedata do contrato, evidenciando a prioridade, 
mas produzir publicidade. 

Não afeta o objeto da relação jurídica e não constitui moda
lidade de cadastro da propriedade móvel, mas é inegável que 
produz efeitos "erga omnes", suscetíveis de variar em função 
dos contratos consistentes em uma prestação meramente pessoal 
e dos que envolvem coisa ou direito pessoal. (M.M.; Serpa 
Lopes, in Tratado dos Registros Públicos, vol. 11, 4.~ ed .. 1960, 
pág. 58). 

2 - No sistema do Decreto n5' 4.857, de 9 de novembro 
de 1939, duas são as formas de transcrição no Registro de Títulos 
e Documentos: a integral e a resumida. (artigos 150 e 151). 
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Na primeira, a reprodução integral do documento decorre de 
expressa eXlgencia legal: na segunda , os requisitos indispen
sáveis ao registro estão enumerados no artigo 151 do citado 
diploma legal. 

Os títulos, documentos e papéis mencionados no art. 134 do 
referido Regulamento devem ser transcritos integralmente, de 
modo completo, salvo as hipóteses previstas no artigo 170 do 
aludido Decreto. após anotação no Protocolo, observadas as dis
posições dos artigos 154 e 155 do R.R.P. 

3 - À luz dêsses princípios, verifica-se que a sugestão aco
lhida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente não irá eliminar a 
escrituração obrigatória dos livros do Cartório, mas a reprodução 
do documento submetido a registro no Livro B (art. 140 do 
R.R.P.) deixará de ser efetuada de modo integral nêsse Livro, 
com utilização do sistema de escrituração suscinta ajustado com 
o uso da microfilmagem. 

Assim , dentro do espírito da lei, face à menção expressa de 
que a cópia autêntica do documento, em microfilme, permanecerá 
arquivada em Cartório, a transcrição fotográfica passará a fazer 
parte integrante do registro. 

A medida preconizada constitui um passo à frente na inovação 
introduzida em J958, (proc. 16.408, pág. 14) e conta, atualmente, 
com amparo da Lei 5.433, de 8-5-1968. 

Com efeito, a lei federal citada autorizou expressamente a 
microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados. 
prevendo que "os microfilmes de que trata esta lei, assim como 
as certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas direta
mente dos filmes, produzirão os mesmos efeitos legais dos documen
tos originais em Juízo ou fora dêle" (parágrafo 1.1' do artigo 1.1'). 

Aliás, o próprio Regulamento dos Registros Públicos previu 
que "o apresentante do título para registro integral poderá, tam
bém, deixá-lo arquivado em cartório, ou a Sua fotografia, auten
ticada pelo oficiaL circunstâncias que serão declaradas no registro 
e nas certidões" (art. 168, § 1.1'). 

Assim, o sistema preconizado poderá ser aplicado, em caráter 
facultativo, com as seguintes recomendações, além das referidas 
na proposição inicial: 

a) Os filmes negativos resu Itantes da microfilmagem devem 
permanecer arquivados em Cartório, com as cautelas necessárias; 
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b) Para evitar omissa o relativamente à ocorrência de aver~ 
bação, as certidões ou traslados correspondentes aos documentos 
microfilmados, que poderão ser ·fornecidas através de ampliação 
do microfilme, reprodução pelo processo "Xerox" ou datilogra
fadas, farão menção expressa de verificação a respeito, com O 

rigor indispensável: 

c) Caberá ao interessado decidir sôbre a forma de certidão 
que mais lhe convenha: 

d) Enquanto o ato não fôr previsto no Regimento de 
Custas, a microfilmagem não poderá ser cobrada das partes. Sõ
mente os emolumentos previstos para registro integral na Tabela 
"L" da Lei n.\> 9.531/66 (fls. 13) poderão ser exigidos. 

Em conseqüência, proponho que. aprovada a deliberação do 
MM. Juiz Corregedor Permanente, seja encaminhada cópia dêste 
parecer, se adotado. providenciando-se a devolução dos autos n.\> 
72/68. ao r. JUízo interessado. 

Assim opino. s. m. j . 

São Paulo. 22 de agôsto de 1968. 

(a) MÁRCIO MARTINS BONILHA 

Juiz Auxiliar 

Aprovo o parecer do 

Dr. Juiz Auxiliar. 

Devolva-se o processo . 

São Paulo 2-9- 1968. 

(<1) HILDEDR i\:'-:OO D J\ NTA S DE FREITAS" 
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INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

PARECER DE SUA PROCURADORIA REGIONAL SóBRE 
OS DOCUMENTOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO 

REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL 

Por solicitação da Superintendência Regional em São Paulo do 
lnstituto Nacional de Previdência Social. estampamos, abaixo, o 
Parecer emitido pela Procuradoria Regional do mesmo Instituto. 
acerca do trabalho intitulado "OBSERVAÇõES SOBRE DO
CUMENTOS RELATIVOS À PREVID~NCIA SOCIAL", da 
autoria do nosso Redator Sr. Oscar Fontes Torres, publicado em 
o n.9 82 dêste "Boletim", correspondente ao último semestre de 
1967. 

Esse trabalho. elaborado a pedido do Sr. Presidente da 
Associação para ser distribuído, por m·eio de Circular, entre os 
nossos colegas, a fim de lhes facilitar o estudo das exigências 
relativas a tais documentos, - foi submetido, antes de sua publi
cação, à apreciação da Superintendência aludida, a título de co
laboração prestada pela nossa entidade na difusão das disposições 
legais que regem a matéria em aprêço, 

Justifica-se, assim, o fato daquela Superintendência ter en
caminhado agora, à Associação, o pronunciamento a respeito da 
ilustrada Procuradoria Regional em São Paulo do referido Ins
tituto , - documento êsse ao qual temos a satisfação de dar publi
cidade para conhecimento de nossos prezados colegas, 

"INSTITUTO NACIONAL DE PREVID~NCIA SOCIAL 

SPRP - Gabinete do Procurador Reg, Adj, de Consultoria, em 
1.9/3/1968. 

REF.: NS 21-02/835/22-12-67 a 21-00,2, 
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o "Certificado de Regularidade de Situação" é exigível dos 
trabalhadores autônomos. 

O "Certificado de Quitação" deve ser apresentado na pri~ 

meira transação qualquer que seja a sua forma, realizada com 
prédio ou unidade imobiliária cuja construção foi terminada na 
vigência do Decreto~lei n.9 66/ 66. 

Assunto: 

A prova de que se trata de construção terminada antes da 
vigência do Decreto~lei n.'-' 66/ 66 pode ser feita pela averbação 
no registro de imóveis, pelo "habite~se" ou documento equivalente 
ou por qualquer documentação devidamente legalizada que de~ 

monstre, de maneira inequívoca, a data exata da conclusão da 
obra. 

1 - O sr. Coordenador Adjunto da Arrecadação socilita 
seja examinado por esta Procuradoria o texto de circular a ser 
expedida pela Associação dos Serventuários do Estado de São 
Paulo aoS seus associados, para cumprimento do disposto nos arts. 
141 e 142, da LOPS, na redação dada pelo art. 25 do Decreto-lei 
11.9 66, de 21 / 11/66. 

2 - Trata-se das eXlgencias que devem fazer os serven~ 

tuários, para a prática regular de atos previstos nos citados 
dispositivos, exigências essas destinadas a comprovar a observância 
da legislação de previdência social por determinados participantes 
daqueles atos. 

A matéria está disciplinada pela LOPS e pelo Decreto n.9 

60,368, de 11 de março de 1967, e diz respeito à apresentação 
dos Certificados de Matrícula , Regularidade de Situação e Qui
tação e dos Alvarás de Outorga de Contrato, documentos expe
didos pelo INPS. 

4 - A mencionada circular contém, na sua maior parte, 
simples reprodução analítica dos dispositivos legais pertinentes ao 
2ssunto. Assim, por envolver mera exposição das normas vigentes, 
a quase totalidade dêsse trabalho não comporta restrições ou ob~ 

servações explicativas. 

5 - Limitando-nos. portanto. a apreciar os poucos assuntos 
que foram objeto, na citada circular, de interpretação dos preceitos 
legais, vamos restringir~nos ao exame destas questões: 
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a) Quais as pessoas sujeitas à apresentação do "Certificado 
de Regularidade de Situação"? 

b) Quais as operações realizadas pela primeira vez, com 
prédio ou unidade imobiliária cuja construção foi ulti
mada na vigência do Decreto-lei n.ry 66/66, que exigem 
a apresentação do "Certificado de Quitação"? 

c) Qual a prova, na falta de averbação do prédio ou uni
dade imobiliária no registro competente, que se trata de 
construção últimada antes da vigência do Decreto-lei 
n. 9 66/66? 

6 - A legislação de previdência instituiu fiscalização indi
reta do pagamento de contribuições ao Instituto, mediante exigência, 
para a prática de inúmeros atos, de certos documentos menciona
dos na LOPS e no Decreto n.9 60.368, de 11/3/67. O critério 
geral, portanto, para se saber, em qualquer das operações legal
mente previstas, quem está sujeito à apresentação do documento 
expedido pelo INPS, consiste em verificar quem tem responsabi
lidade pelo recolhimento das contribuições de previdência. 

7 - Com base nesse pressuposto o art. 2,'1 do Decreto 
n.9 60.368/67, ao tratar dos casos em que deve ser apresentado 
o "Certificado de Regularidade de Situação", diz que êle "será 
obrgiatõriamente exigido das emprêsas e, quando fôr o caso, de 
pessoas a elas equiparadas". 

8 - A citada circular , a nosso ver, entendeu acertadamente 
que êsse documento deverá ser exibido não apenas pelas em
prêsas, mas também pelos trabalhadores autônomos, que seriam 
pessoas equiparadas às emprêsas, por serem responsáveis, como 
estas, pelo recolhimento de contribuições ao INPS. Concordamos, 
assim, com a interpretação exposta no item 6 da circular em re
ferência. que encontra expresso apôio no art. 184. § LI'. do 

I Decreto n.e;> 60.501. de 14/3/67. 

9 - Salienta. depois. à documento ora examinado que existe 
hipótese excepcional. em que a legislação impõe a exigência de 
apresentar "Certificado de Quitação" a pessoas que não são 
diretamente responsáveis pelo recolhimento de contribuições ao 
Instituto. Realmente essa obrigação também é estabelecida para 
tôda pessoa física. embora sem qualquer vinculação com a pre
vidência social. que realizar primeira operação com prédio ou 
unidade imobiliária de sua propriedade e cuja construção tenha 
sido ultimada na vigência do Decreto-lei n'<' 66. de 21/11/66. 
Entretanto. ao examinar os dispositivos regulamentares que tra-

110,8 -
nOT.ETD! ll.\ ASSOCTAÇ;,O nos SETI,ENTUÁTIIOS 
1'1-: .Jl;8TIÇ.~ ]'0 ESTADO ]>1, S.\O I'.\ULO * 



tam do assunto (arts. 7.9 e 8. Q do Decreto n.\> 60.368/67), a 
circular em apreço faz a seguinte restrição: 

"15 - Abrangerá, todavia, semelhante eXlgencia, 
a tôdas e quaisquer operações que pela primeira vez 
sejam realizadas? Entendemos que não, pois o artigo 
141. n. 9 lI, parágrafo 4. 9 , da lei em aprêço , é expresso 
na indicação de sua natureza, a saber: 

a) promessa de venda; 
b) compra e venda; 
c) cessão e transferência de direitos aquisitivos; e 
d) promessa de cessão e transferência de direitos 

aquisitivos. 

16 - Aquela nossa indagação tem, aliás, a sua 
razão de ser, por isso que, o Decreto n.\> 60.368 -
conforme se verifica da letra "e" de seu artigo 4.'-' -
estende a exigência, pràticamente, a tôdas as operações 
ao adiantar que não importa a forma de que elas se 
revistam. Isso nos faz supor que tal expressão foi in~ 

troduzida no citado dispositivo talvez por inadvertência 
- pois é sabido que o regulamento de uma lei não 
lhe pode atribuir extensão maior do que a fixada em 
seus expressos têrmos". 

1 O - As observações transcritas estão aparentemente apoia~ 
das na elementar verdade jurídica de que as normas regulamen~ 
tares somente são traçadas para disciplinar a execução da lei 
e não podem ultrapassar-lhes os exatos limites. A sua funda~ 

mentação encontraria amparo nestas palavras esclarecedoras de 
Pontes de Miranda: 

"Se o regulamento cria direitos ou obrigações 
novas, estranhas à lei, ou faz reviverem direitos ou obri~ 
gações que a lei apagou, é inconstitucional. Por exemplo: 
se faz exemplificativo o que é taxativo, ou vice-versa. 
Tão-pollco pode êle restringir, modificar ou ampliar di~ 
reitos ou obrigações. Não pode facultar o que na lei 
se proíbe, nem lhe procurar exceções à proibição, salvo 
se estão implícitas. Nem ordenar o que a lei não ordena". 

"O regulamento é uma proposta de interpretação 
ou um conjunto de normas de direito formal adminis~ 
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trativo. Nenhum prinCipIO nôvo, ou diferente, de di~ 

reito material se lhe pode introduzir" (Comentários 
à Constituição - 1947, vol. lI, pág. 138). 

1 r - Mas, estaria realmente exorbitando o art. 4.9 , letra 
"e", do Decreto n.':> 60.368/ 67, quando impõe a exibição do "Cer~ 
tificado de Quitação" para a primeira transação a ser realizada 
com prédio ou unidde imobiliária, seja qual fôr a sua forma, desde 
que a respectiva construção tenha sido terminada na vigência do 
Decreto-lei n.9 66, de 21 de novembro de 1966? Estaria eivado 
do mesmo excesso o art. 7.9 do citado Decreto 60.368/ 67, quando 
estende a exigência do "Certificado de Quitação" aos casos de 
instituição de bem de família, constituição de renda e instituição 
de habitação? 

12 - A análise cuidadosa da norma traçada pelo art. 141 
da LOPS. na sua atual redação, para as primeiras operações reali
zadas com prédios ou unidades imobiliárias cuja construção 'foi 
terminada antes da vigência do Decreto-lei n5> 66/ 66, demonstra 
serem êstes os objetivos visados pelo legislador: 

a) dispensar da exigência de "Certificado de Quitação" 
os proprietários de imóveis concluídos antes de haver texto legal 
criando a responsabilidade solidária dos proprietários com os 
construtores pelo pagamento das contribuições devidas à previ
dência social; 

b) impor aos proprietários, a partir da vigência do Decreto
-lei n.9 66/66, a mencionada obrigação solidária, uma vez que 
êles já estão armados de recursos legais para tornar efetiva a fiscali
zação do pagamento das contribuiçes destinadas ao Instituto, pois . 
assiste-lhes o direito de retenção das importâncias devidas aos cons
trutores para garantia do cumprimento, por êstes, dos encargos 
referentes à previdência social (art. 79, item IV, da LOPS, na 
redação dada pelo Decreto-lei n.'I 66/66); 

c) incluir na mesma obrig:ação solidária imposta aos proprie
tários, todos os encargos normalmente atribuidos às emprêsas vin
culadas à previdêncía social, de maneira que tais proprietários 
necessitem provar, na primeira operação realizada com os prédios 
ou unidades imobiliárias de construção concluída na vigência do 
Decreto~lei n.'" 66/66, que foram pagas as contribuições devidos 
ao INPS. 

13. A conclusão de que existe essa obrigação dos proprie~ 
tários apenas nas operações mencionadas no art. 14 L § 4.9 , da 
LOPS, não pode prevalecer. Nenhuma justificativa se encontra, 

104 - nOLF:TIlI nA ASSOCUÇ,iO DOS SERVENTUARIOS 
lJE JUSTIÇA lJO ESTAVO DE SÃO PAULO * 



por exemplo, para a pretendida dispensa do "Certificado de Qui~ 
tação" na primeira oneração dos imóveis de construção terminada 
na vigência do Decreto~lei n.? 66/66. Aceitar aquela conclusão 
reotritiva acima exposta será deixar porta aberta para burlas fà~ 

cilmente efetivadas. A dispensa da mencionada prova em con~ 

siderável número de operações constitui medida de flagrante 
oposição ao sistema de fiscalização indireta criado pela LOPS. 
Daí a validade da afirmativa de que a relação constante do art. 
141, § 4.9 , da LOPS, pela própria maneira por que está redigida, 
não apresenta as características de enumeração taxativa. Em 
conseqüência, deve~se considerar inteiramente legítima a orientação 
adotada pelo art. 4.9 , letra "e", do Decreto n.9 60.368/67, quando 
evidenciada a necessidade do "Certificado de Quitação" para a 
"primeira transação a ser realizada com prédio ou unidade imo~ 
biliária, seja qual fõr a sua forma, desde que a respectiva construção 
tenha sido terminada após a vigência do Decreto~lei n.9 66, de 
21 de novembro de 1966.. A legitimidade dessa norma regula~ 
mentar decorre do fato de se tratar de simples integração de 
de certas transações no sistema geral de fiscalização indireta criado 
pela legislação vigente. E se ztlguma dúvida pudesse ser levantada 
sóbre o acêrto da orientação adotada pelo Decreto n.? 60.368/67 
iríamos encontrar sua integral justificativa nestas palavras de 
Caio Tácito: 

"O regulamento não se confina à reprodução mais 
desenvolvida dos textos legais. Dentro do quadro 
traçado pelo legislador, é lícito ao Executivo editar 
normas autônomas, desde que não contraditem, nem 
desmereçam aos preceitos de maior hierarquia. Os re~ 
gulamentos também participam, embora secundària~ 

mente, da função legislativa, podendo disciplinar ma~ 
téria que não se projete no campo de incidência obri~ 
gatória da lei. 

"Não é inconstitucional. mesmo nos países con~ 

trários á delegação de podêres, a participação do exe
cutivo na criação do direito objetivo. Reg,ulamentar 
não é somente reproduzir, analiticamente, a lei, mas 
ampliá-la, segundo o seu espirito e o seu conteúdo". 

(Revista de Direito Administrativo, vol. 34/3). 
Quanto à prova de haver a construção sido concluída antes 

da vigência do Decreto~lei 11.9 66/66, parece-nos pertinentes as 
seguintes considerações: 
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a) existindo averbação, efetuada no devido tempo, no re~ 

gistro de imóveis competente, nenhuma dúvida poderá surgir sôbre 
a data do término da construção; 

b) na falta de averbação, a prova será feita pela da ta 
do " habite~se" ou documento equivalente expedido pela Prefeitura 
Municipal; 

c) não havendo qualquer dêsses elementos, como acontece 
freqüentemente com prédios construídos nas zonas rurais, poderão 
ser exibidos, para o necessário exame, contratos de construção. 
recibos de pagamentos de operários, faturas de compras de ma
terial aplicado na obra, certidões de declaração da propriedade 
nas repartições públicas, recibos de impostos, enfim, documentos 
devidamente legalizados que indiquem, sem dúvida possíveL a 
época exata em que a construção foi terminada. 

Não é admissível orientação rígida na exigência de tais 
provas. Devem ser aceitas quaisquer provas em direito permitidas 
a fim de serem evitadas imposições injustas. Firmada a convicção 
sôbre a data em que foi ultimada a construção, de acôrdo com a 
documentação exibida, não se justificará impugnação à prova re
gularmente produzida, sob pretexto de omissão de certas forma
lidades, sem relação direta com o verdadeiro valor dos documentos 
apresentados. É necessário ter em conta que as provas se referem 
a uma época em que nenhum texto legal atribuia encargos aos 
proprietários que não estivessem munidos de documentos com
probatórios da data exata do término de sua construção. Isso 
basta para afastar qualquer critério rigoroso na seleção das provas 
exigidas. 

15 - Bseado no exposto, manifestamo-nos de acôrdo com 
o texto da circular em referência, observadas as poucas ressalvas 
feitas acima. E ao reiterarmos a necessidade de ser cumprido o 
disposto nos arts. 4.9 , letra "e" e 7.9 do Decreto n.Q 60.368/67, 
lembramos ainda que a nenhuma autoridade administrativa é fa~ 

cultado negar aplicação a um preceito regulamentar por iniciativa 
própria, sob o fundamento de que êle não se harmoniza com a 
lei regulamentada. Na espécie, trata-se de critério interpretativo 
suscetível de correção na própria esfera administrativa e que não 
pode ser seguido senão depois de modificado o dispositivo regu~ 
lamentar ou de proclamada judicialmente a sua ilegitimidade. 

16 - Ao Sr. Procurador Regional Adjunto de Consultoria. 

(a) HERNANI DE CAMARGO VIANNA" 

Procurador 
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VARAS DISTRITAIS DA CAPITAL 

Damos, abaixo, a rdação das Varas Distritais desta CapitaL 
criadas pela Lei n. 9 8.101, de 16 de abril de 1964, já tôdas instél~ 

ladas e funcionando a pleno rendimento, bem como os enderêços 
de suas respectivas sédes e os nomes do M. M. Juiz e Escrivão 
de cada qual, a saber: 

1.' - SANTO AMARO 
Instalação: - 28-6-1966. 
End.: - Rua Santo Antonio, 208 - fone: 267-8575. 
Juiz: - Dr. Carlos Alberto Ortiz - Residência: Rua 
General Osório. 1042 - A. B. Vista - Santo Amaro 
Fone: 267-8575. 
Escrívão: - Lygia Salles Teixeira (resp. pjexp.). 

v - SÃO MIGUEL PAULISTA 
Instalação: - 26-4~ 1966. 
End.: - Rua Beraldo Marcondes, 5 - Fone: - 29. 
Juiz: - Dr. Tito de Oliveira Hesketh - Residência 
Rua Traipu. 352 - Perdizes - Fone: 52-3975 - sujeito 
a confirmação. 
Escrivão: - José Maria Rúbio. 

3.~ - IT AQUERA 
Instalação: - 10-5-1965. 
End.: - Rua Nossa Senhora do Carmo, 9 - Fone: 
Juiz: - Dr. Michael Peter Reinach - Residência - Ala
meda Franca, 853 - Apt. 82. 
Escrivão: - J urandyr de Carvalho. 

4.~ - SANTANA 
Instalação: - 8-12~1966. 

End.: - Rua Alfredo Pujol. 72 - Fone: 298~4127 -
extensão do Cartório R. C. P. Naturais. 
Juiz: - Dr. Lair da Silva Loureiro - Residência - Rua 
Aracati, 133 - Penha - Fone: 93-2805 - Residência dos 
pais. 
Escrivão: - Paulo Chaves (resp. pjexp.). 

5." ~ LAPA 
Instalação: - 20-3~ 1965. (Pirituba extinta - Pertence 
a Lapa). 
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End.: - Rua Nossa Senhora da Lapa, 427 - Fone: 
5~0631 Banco Itaú, chamam - Recado também no C. R. C. P. 
Naturais~1 quadra de distância - Fone: 260~0848. 

Juiz: - Dr. Renato Salles Abreu - Residência - Rua 
Sertãozinho. 82~A - Fone: 282~3111. 

Escrivão: - Gino MartinelJi. 

6.0 - PINHEIROS - Criada pela Lei n.'> 10.027, ele 11~1~1968. 

IlIstalação :~ 
End.: - Rua Butantã, 240 - Fone: 
Juiz: - Dr. Antonio Flávio Rezende - Residência -
Av. Moacir, 556 - Inelianópolis. 
Escrivão: - Emília Motta Cerqueira Leite (resp. p/exp.). 

7.' - PENHA DE FRANÇA 
Instalação: - 30~8~ 1966. 
End.: - Rua Capitão Avelino Carneiro, 307~311 - Edi~ 

fício São João - Fone: 
Juiz: - Dr. Geraldo Gomes - Residência: - Rua Loureiro 
Cruz. 245 - Fone: 70~2338 - Recado. 
Escrivão: - Lúcia Pinto Preire. 

8.' TATUAPÉ 
Instalação: - 12~1O~1967. 

End.: - Rua Arthur de Mendonça, 202/206 - Fone: 
Juiz: - Dr. João Penido Burnier Júnior - Residência -
Rua Safira, 340 - Aclimação. 
Escrivão: - João Carlos Franco da Silveira (resp. p/exp.). 

9.' VILA MARIA 
Instalação: - 12~12~1967. 

End.: - Rua Palmira, 659. 1.1> andar - Fone: 92~9056, 

êste telefone pertence a Loja do andar inferior - chamam. 
Juiz: - Dr. Paulo Vergílio Bueno Magano - Residência 
- Rua Martiniano de Carvalho. 574 - Fone: 31~3147. 

Escrivão: - Oswaldo Carnaes (resp. p/exp.). 

10.~ - CASA VERDE. 
Instalação: - 17~5~1965. 

End.: - Rua João Rudge. 351 - Fone: 
Juiz: - Dr. José Alberto Weiss de Andrade - Residência 
- Rua Albino Barbosa, 3 - Fone: 52~1737 - Recado. 
Escrivão: - Dermeval Soares da Silva Filho (resp. p/exp.). 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

AGRAVO DE PETIÇÃO DJ-167 933 - SÃO ROQUE
AGVTE.: EISHITI FUKAMI. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de petição 
n.9 167.933, da comarca de São Roque, em que é agravante Eishiti 
Fukami e agravado o oficial do Registro de Imóveis da Comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
por unan,imidade de votos, dar provimento ao recurso. 

I - Cuida-se da dúvida oposta pelo Oficial do Registro de 
Imóveis da Comarca de São Roque à transcrição da escritura de 
compra e venda de imóvel rural, desmembrado de área maior, 
na qual figuram como outorgantes vendedores Takashi Makuda e 
sua mulher e como outorgante compraclor Eishiti Fukami, com 
fundamento na inobservância do disposto no artigo 11 do Decre
to-lei n.9 57, de 18 de novembro de 1966. 

II - A escritura de compra e venda do imóvel, cujo registro 
é questionado, foi lavrada em 30 de dezembro de 1966, portanto 
em data anterior à prevista no artigo 22 da Lei n. Q 4.947, de 6 
de abril de 1966, não se deparando, em conseqüência, com o de
nominado "certificado de cadastro", circunstância que torna im
possível a aplicação do disposto no artigo 11 do Decreto-lei n.9 57, 
de 18 de novembro de 1966, regulamentado pelo Decreto n.9 

59.900, de 30 de dezembro de 1966. 
Com efeito, se a entrega do "certificado de cadastro" sàmente 

poderia ocorrer após o pagamento do impôsto por parte dos pro
prietários de imóveis rurais, cuja cobrança passou a ser exigida em 
janeiro de 1967, impossível seria ao interessado na transcrição na 
hipótese, providenciar o documento quando da lavratura do ato 
de alienação do imóvel. daí não resultando ofensa à regra con
tida no artigo 11 do Decreto-lei n. 9 57, de 1966. 

O cadastro de imóveis rurais foi instituído no país pela Lei 
n.9 4.504, de 30 de novembro de 1964, conforme reza o artigo 46. 
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mas apenas a partir de janeiro de 1967 é que passou a ser exigível 
(art. 22 da Lei 11.9 4.947, de 6 de abril de 1966); daí a necessidade 
de interpretação dos dispositivos legais a respeito do desmembra~ 
mento ou divisão de imóveis rurais em consonância com o artigo 
citado. \ 

UI - Ora, sabido que, no caso vertente, aplicável a regra, 
segundo a qual "tempus regit actum", é de ser reconhecida a vali~ 
dade da escritura examinada, sob o aspecto discutido, com a con~ 
clusão no sentido da possibilidade de efetivação do registro, por 
isso que a exibição do "certificado de cadastro" não era exigível, 
não obstante apresentação da escritura, para transcrição em data 
posterior. 

Inegàvelmente, não se interpreta o texto legal de modo que 
resulte fato irrealizável: "evidente a impossibilidade do cumpri~ 

mento, cessa a obrigação respectiva". (Carlos Maximiliano, in 
Hermenêutica e Aplicação do Direito, ed. Livraria Freitas Bastos, 
5.~ ed .. 1951, pág. 314). 

É bem verdade que o artigo 65 do Estatuto da Terra esta~ 
beleceu a indivisibilidade de áreas de dimensão inferior à constitu~ 
tiva do módulo de propriedade rural, mas não se perca de vista 
que' para a aferição do valor da área mínima divisível é indis~ 

pensável o exame do "certificado de cadastro", para deito de 
obtenção do quociente em função da área total e do número de 
módulos (artigo 11 do Decreto~lei n. 9 57, de 18 de novembro 
de 1966). 

O título deve ser registrado, de acôrdo com o parecer de 
fls. 45/46. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 25 de março de 1968. 

Márcio Martins Ferreira - Presidente. 

Hildebrando Dantas de Freitas - Corregedor Geral da Jus~ 
tiça e relator. 

Cantidiano Garcia de Almeida - Vice~Presidente. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 10--4-68. 

AGRAVO DE PETIÇÃO N.9 DH68.226 - Pôrto Fer~ 
reira - Agvte.: Pôrto Ferreira Futebol Clube - Agvdo.: Oficial 
do Registro de Imóveis da Comarca - Acórdã(:) - Vistos, rela~ 
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tados e discutidos êstes autos de agravo de petição n.9 168.226, 
da comarca de Pôrto Ferreira, sendo agravante Pôrto Ferreira 
Futebol Clube e agravado o Oficial do Registro de Imóveis da 
comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
negar provimento ao recurso, por votação unânime. 

I - Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro 
de Imóveis da comarca de Pôrto Ferreira a respeito de transcrição 
de escritura de compra e venda em que figuram como outorgantes 
Wladimir Salzano e sua mulher, e como outorgado Pôrto Fer
reira Futebol Clube, transação que teve por objeto terreno des
tacado de imóvel localizado em zona ruraL sob fundamento de 
falta de apresentação do Certificado de Cadastro, nos têrmos da 
lei 4.947, de 6-4-1966 o Decreto-lei n.9 57, de 18-11-1966, e da 
certidão negativa de débitos fiscais. 

Regularmente processada, a dúvida foi julgada procedente 
tendo sido interposto o presente agravo. 

Mantida a decisão, opinou a Procuradoria Geral da Justiça 
pela confirmação da sentença. 

11 - Conforme se verifica do exame dos autos, o agravante 
pretende a transcrição do titulo translativo de domínio sôbre parte 
do imóvel ruraL (fls. 4, 6, 11, 18 e 22), sem exibir o competente 
Certificado de Cadastro, exigência legal irrecusável na espécie, 
dada a necessidade de aferição de quociente da área total pelo 
número de módulos assinalados no aludido documento (Lei n. Q 

4.504, de 20-11-63, artigo 65; Lei n.9 4.947, de 6-4-66, artigo 22; 
Decreto-lei n.Q 57, de 18-11-66, artigo 11). 

A mera declaração do interessado, (fls. 18), não supre a 
falta do documento questionado, tampouco a alegação concer
nente à destinação da área, exime o agravante da obrigação legal 
de exibir o certificado, uma vez que a exigibliidade do requisito 
remonta a janeiro de 1967, ao passo que a transação data de 
17 de fevereiro de 1967. 

Assim é, porque foi estabelecida legalmente a proibição de 
desmembramento indiscriminado de imóveis rurais, e o ponto de 
partida é o módulo da propriedade, para cuja pesquisa é ne
cessário o referido certificado. 

Aliás, o pretendido enquadramento do terreno na categoria 
de "Sitio de Recreio", a rém de não demonstrado, não favorece a 
posição do agravante, pois da aludida classificação resultam apenas 
conseqüências de ordem fiscal, certo como é, nessa hipótese, não 
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incidir o impôsto territorial rural, mas o tributo sôbre propriedade 
predial e territorial urbana (artigo 14, do Dec~lei n.9 57, de 
1966; art. 29 da Lei n.~ 5.172. de 1966; artigo 14 do Dec. n.9 

59.900). 

III - Por outro lado. o apresentante do título não satisfaz 
exigência legal referente à quitação fiscal, nem poderia suprir a 
omissão, uma vez que o "Certíficado de Cadastro será emitido 
juntamente com a guia de arrecadação do I.T.R. e seu prazo 
de validade terminará na data de emissão da guia do I.T.R. do 
exercício seguinte" (art. 5.Q, parágrafo 1.9 , Dec.~lei n.\' 57, de 
I 8~ 11 ~ 1966) . 

Em conseqüência, merece confirmação a sentença recorrida 
bem sustentada na contra~minuta do Dr. Curador de Registros 
Públicos, (fls. 35~39). - Custas na forma da lei. - São Paulo, 
4 de junho de 1968. - (aa) Márcio Martins Ferreira, Pre~ 

sidente. - Cantidiano Garcia de Almeida, Vice~Presidente. -
Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor Geral da Justiça e 
relator. - Adv. Dr. Alberto Giaretta Barcellos. 

AGRAVO DE PETIÇÃO N.9 DJ~168.228 - Pôrto Fer~ 
reira - Agvte.: José Ben to de Godoy Filho - Agvdo.: Oficial 
do Registro de Imóveis. - Acórdão - Vistos, relatados e dis~ 

cu tidos êstes autos de agravo de petição n.9 168.228, da to~ 

marca de Pôrto Ferreira, sendo agravante José Bento de Go~ 

doy Filho e agravado o Oficial de Registro de Imóveis da co~ 

marca: 
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 

por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. 

I - Trata~se de dúvida oposta pelo oficial do Registro de 
Imóveis da comarca de Pôrto Ferreira relativamente à transcrição 
de escritura de dação em pagamento passada pelo agravante a 
favor de João Carlos Felício, tendo por objeto imóvel rural. com 
'fundamento na falta de apresentação do certificado de cadastro 
do Ibra, círcunstância que impede a verificação da possibilidade 
do desmembramento da área objeto de transação, acenando para 
o disposto no artigo 22, parágrafo I.\', da Lei n.9 4.947, de 
6 de abril de 1966. 

Igualmente o Serventuário suscitou duvida a respeito da 
transcrição de escritura pública de compra e venda firmada entre 
o agravante e Benedito Bueno Gouvea, Paulo Henrique Gouvea, 
Tyndaro Ramos Correa e Walter Barreiros, sob idêntica ale~ 

gação. 
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Após a manifestação do apresentante dos titulas e parecer 
do órgão do Ministério Público, a dúvida foi julgada procedente, 

Interposto agravo, após regular processamento, mantida a de~ 
cisão, opinou a douta Procuradoria Geral da Justiça pela con fir~ 
mação da sentença. 

I - Conforme se verifica do exame dos autos, o agravante 
pretende a transcrição de títulos translativos de domínio sôbre 
partes do imóvel rural, sem exibir o competente Certificado de 
Cadastro, exigência legal irrecusável, face à necessidade de afe~ 

ríção do quociente da área total pelo número de módulos cons~ 
tantes do aludido documento. 

Assim é, porque foi estabelecida proibição legal para evitar 
desmembramento de imóveis rurais, a qualquer titulo, tendo como 
ponto de partida o módulo da propriedade, para cuja pesquisa é 
indeclinável o certificado do cadastro. (Artigo 65 da Lei 4.504~64; 
artigo 57 do Dec. 56.792~65; artigo 97 do Dec. 59.428~66; artigo 
22 da Lei 4.947~66 e artigo 11 do Dec.~Lei n5' 57~66). 

Aliás, a simples declaração do interessado (fls. 11. 12) não 
supre o requisito questionado. 

11 - Em verdade, as escrituras mencionadas não podiam, 
mesmo, ser lavradas, à vista do disposto no artigo 11 do De~ 
creto~lei n.Q 57, de 18~1 i~66. 

Nem o apresentante dos títulos demonstrou a necessária qU'i~ 

tação fiscal, como bem se acentuou na contra~minuta de fls. 27 ~31. 

Por outro lado, não se diga que, por se tratar de área 
remanescente, não prevalece a restrição apontada pois, à luz 
da regra consignada no artigo citado. não cabe ao interprete 
distinguir os casos particulares (" ubi lex non distinguit nec nos 
distinguere debemus"). 

111 - Ainda, o argumento segundo o qual se cogita de 
imóvel considerado "Sitio de Recreio não favorece o agravante, 
por ser irrelevante, acarretando a classificação apenas a não in~ 

cidência do impôsto sôbre a propriedade predial e territorial ur~ 

bana (artigo 14 do Decret~lei n.Q 57, de 1966; artigo 29 da Lei 
5.172 de 1966; artigo 14 do Decreto n.Q 59.900). 

De resto, o interessado não comprovou, com rigor necessário, 
que o imóvel é destinado para a finalidade referida. - Assim, 
o recurso não comporta provimento - Custas na forma da lei. -
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São Paulo, 5 de junho de 1968 - (aa) Márcio Martins Ferreira, 
Presidente; Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor Geral da 
Justiça (Relator); Cantidiano Garcia de Almeida, Vice~Presi~ 

dente. - Adv. Dr. Alberto Giaretta Barcellos. 

AGRAVO DE PETIÇÃO N.Q DH69.093 - São Paulo 
Agvte.: Samuel Deutsch - Agvdo.: Oficial do 23. Q Tabe~ 

Iionato da Capital - Acórdão - Vistos, relatados e discutidos 
êstes autos de agravo de petição n.? 169.093, da Capital. sendo 
agravante Samuel Deutsch e agravado o Serventuário do 23.Q 

Tabelionato de Notas. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
não conhecer do agravo. 

I - Cuida~se de duvida suscitada pelo 23.Q Tabelião da 
Capital a respeito de escritura definitiva correspondente ao com
promisso de compra e venda firmado entre Romarta S. A. Co
mércio e Indústria e Samuel Deutsch e Sua mulher, sob funda
mento de falta de apresentação de certidão negativa de débito 
relativo à Previdência Social. nos H~rmos da Lei 3.807, de 1960 
e Decreto Federal n. 9 60.638, de 11 de março de 1967, artigo 
4.9 e I J .9. 

Processada regularmente e julgada procedente, foi interposto 
agravo em tempo hábil e mantida a decisão, (fls. 34) manifestou-se 
a Procuradoria Geral da Justiça (fls. 42) no sentido da confir
mação da sentença. 

II - O recurso não comporta conhecimento. 
Com efeito o artigo 113, inciso X, do Regimento Interno do 

Tribunal tem por fundamento o artigo 45 do Decreto Estadual 
n.9 14.234, de 16 de outubro de 1944, diploma legal em que é 
feita remissão no artigo 34 às disposições dos artigos 215 e se~ 

guintes do Decreto Federal n. Q 4.857, de 9 de novembro de 1939. 

Destarte, o cabimento de agravo de petição somente ocorre 
das decisões que resolverem duvida dos Oficiais dos Registros 
de Imóveis, (art. 215 e seguintes do Regulamento dos Registros 
Públicos) , assim como dos Oficiais dos Registros de Titulos e 
Documentos (artigo 164) e dos Oficiais do Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas (artigo 3.9 do Decreto Federal n. Q 9.085, de 
25 de março de 1946). 

A espécie dos autos não se enquadra em qualquer das hi
póteses mencionadas, daí resultando inadmissibilidade do recurso. 
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Aliás, o Conselho Superior dél Magistratura já manifestou 
êsse entendimento, no julgamento da apelação cível n.9 83.971, 
da comarca de Piracicaba (in D. O. J. de 11-1-68, pág. 5) e 
no agravo de petição n.9 168.023, da comarca de Matão (in D. O. E. 
de 10-4-68, pág. 10). 

Não se perca de vista que o recurso é previsto em lei local 
(art. 220, do Decreto 4.857, de 1939), e, assim, face à omissão 
legal, incabível o agravo, tanto mais que não se cuida, no caso 
vertente, de prenotação de título, circunstância que legitimaria a 
defesa do princípio de prioridade do registro, em processo de du
vida propriamente dito, com via recursal. 

Por êsses fundamentos, não se conhece do agravo. 
Custas na forma da lei. São Paulo, 3 de junho de 1968. 

(aa) Márcio Martins Ferreira, Presidente; Cantidiano Garcia 
de Almeida, Vice-Presidente; Hildebrando Dantas de Freitas, Cor
regedor Geral da Justiça e Relator. - Adv. Drs. Zolmen Ro
senthal, Jorge Hajnal, Nilo Pôrto e Antonio de Oliveira Lima. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 12/6/68. 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Para maior divulgação de seu texto entre os nossos colegas, 
publicamos, abaixo, recente Acórdão do Egrégio Conselho Supe
rior da Magistratura sôbre a exigência do "Certificado de Regu
laridade de Situação", do INPS, nos casos de averbação de cons
truções, - pelo qual se verifica que somente as emprêsas e as 
pessoas a estas equiparadas estão sujeitas à sua apresentação. É 
o seguinte o inteiro teôr do aludido aresto: 

Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de petição 

Il.Q 169.533, de J undiaí, sendo agravante o representante do Mi
nistério Público e agravado o Oficial do Registro de Imóveis da 
Comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Trata-se de dúvida processada com intervenção inusitada do 
I. N. P. S., julgada procedente, com interposição de agravo tem
pestivo pelo apresentante do título e subseqüente reforma da decisão. 

O Dr. Curador de Registros Públicos, invocando o artigo 
848, combinado com o artigo 847, parágrafo 7.9 , ambos do Código 
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de Processo Civil, requereu a remessa dos autos à Superior Instân ... 
cia, tendo a Procuradoria Geral da Justiça opinado pela manutenção 
da sentença reformada ao ensejo do recurso (fls. 22/25, 26, 29 
e 34/35). 

O Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí 
se recusa a transcrever a certidão extraída dos autos de inventário 
dos bens deixados pOli falecimento de João Apotinário de Campos 
e Francisca Maria de Camargo (fls. 3/4), com fôrça de formal 
de partilha, sob alegação de falta de exigição do Certificado de 
Regularidade de Situação, exigido nos têrmos do artigo 141, inciso 
I, letra "b", da Lei n. Q 66, de 21 de novembro de 1966 e artigo 
3.9 letra "c", do Decreto n. 9 60.368, de 11 de março de 1967. 

A princípio, o MM. Juiz acolheu a dúvida, (fls. 20), mas, 
na oportunidade prevista no artigo 847 do Código de Processo 
Civil. reformou a decisão com fundamento na inexig1ibilidade do 
questionado certificado, junto ao dono da obra, no caso de averba
ção de construção de imóvel ocorrida anteriormente à vigência do 
Decreto-lei n.9 66. 

Na espécie em exame, a controvérsia se limita ao reconheci
mento, ou não, de validade da exigência do Certificado de Re
gularidade de Situação previsto pela Lei. 

Na espécie em exame, a controvérsia se cuidar de averbação 
necessária de construção, por ocasião de transcrição de título aqui
sitivo oriundo de sucessão hereditária. 

A Lei Orgânica de Previdência Social (3.807, de 26-8-60), 
estabeleceu no artigo 142, inciso I, letra "b", com a redação da
da pelo artigo 25 do Decreto-lei n. 9 66, de 21-11-66, a obrigato
riedade de apresentação do Certificado de Regularidade de Si
tuação (CRS), a ser fornecido pela Previdência Social às ecprêsas 
vinculadas, como comprovante da inexistência de débito do contri
buinte, nos casos mencionados no parágrafo 2. 9 do artigo 141 
(Dec. n. 9 66-66, art. 25), entre os quais figura a averbação de 
construção ou de incorporação de prédios no Registro de Imóveis. 

Com o advento do citado Decreto-lei, "o proprietário, o 
dono da obra, ou o condomino de unidade imobiliária, qualquer 
que seja a forma por que haja contratado a execução de obras 
de construção, reforma ou acréscimo de imóvel", passou a ser, com
pulsàriamente, responsável solidário com o construtor pelo cum
primento de obrigações decorrentes da Lei de Previdência Social 
(art. 79, inciso VI, da Lei n,l' 3.870/1960). 

Posteriormente, a Lei n.9 5.432, de 7 de maio de 1968, tra
tando da mesma matéria, dispôs no artigo 8.9 que é inaplicável o 
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prinCipIO da solidariedade, na hipótese de existência de contrato 
c início de obras de imóveis até 20 de novembro de 1966. 

Ora, se a responsabilidade solidária do proprietário, dono 
da obra, ou o condômino de unidade imobiliária , com o construtor, 
por imposição legal , sgmente foi cog itada a partir de 20 de no
vembro de 1966, e como o Certificado de Regularidade de Si
tuação somente é exigível de emprêsa vinculada ou pessoas a ela 
equiparadas, chega-se à conclusã ode que é improcedente a res
trição articulada pelo Serventuário. 

Assim é, porque, na espécie, não se trata de construção pos
terior à data da vigência do aludido Decreto-lei n.9 25, circuns
tância que se infere do exame da certidão de fls. 5 e do título 
.apresentado (fls. 3/ 4), de sorte que a dúvida suscitada não pode 
ser acolhida , tanto mais que o "de cujus" não estava vinculado 
.à Providência Social, para o fim questionado, o mesmo sucedendo 
<om os herdeiros. 

Nesse sentido, a decisão de fls, 28 deve prevalecer, com o 
reparo de que o julgado trazido à colação não se ajusta à hipó
tese dos autos. 

Em conseqüência, nega-se provimento ao agravo. 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 21 de setembro de 1968. 
Márcio Martins Ferreira - Presidente. 
Hildebrando Dantas de Freitas - Corregedor Geral da 

Justiça e Relator, 
Cantidiano Garcia de Almeida - Vice-Presidente. 

A JUSTIÇA E AS CERTIDOES DA PREFEITURA 

É conhecido e alarmante o problema para a obtenção de cer
tidões em vários órgãos da Prefeitura, Os serviços municipais 
acham-se assoherbados, sem possibilidade alguma de atendimen
to rápido, o .que ocasiona enormes transtornos ao contribuinte. 
A própria cobrança de taxas, o ajuizamento de ações etc., sofrem 
de idênticas falhas, em detrimento. conforme o caso, ora do contri
buinte, ora da própria Municipalidade. Em relação ao forneci
mento de certidões. não obstan te as informações pc-estadas. re
cente mandado de segurança espelha convenientemente a situação. 

Certa companhia ,alegando ser proprietária de uma gleba 
situada em bairro paulistano. desejando fazer prova em ação 
desapropriatória . solicitou em janeiro dês te ano a competente 
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certidão negativa tributária, sem êxito algum, depois de longo 
tempo. Não têve outro remédio se não apelar para a justiça, 
ingressando com mandado de segurança perante uma das Varas 
da Fazenda Municipal. 

É sabido que nos têrmos da Constituição Federal e do Código 
Tribuntário, é de dez dias o prazo para o fornecimento de certidão 
reclamada. acontecendo, porém, que decorreram vários meses, no 
caso concreto , sem que a fornecesse a Prefeitura. 

Em suas informações, alegou a Prefeitura, para justificar a 
demora, ter o impetrante dado erradamente o seu número de 
contcibuinte. Contudo, o representantes do Ministério Público, em 
seu parecer, opinou no sentido de que a defesa não podia subsis
tir e de que as repartições públicas são obrigadas a fornecê-las 
em dez dias, nos têrmos do parágrafo único do art. 205 di Código 
Tributário Nacional, combinado com o art. 206 do mesmo diplo
ma. Acrescentou o juiz Adalberto José de Camargo Aranha, 
que examinou a impetração. que realmente o contribuinte tinha 
(\ direito de obter uma solução para o pedido, nêsse prazo, qual
quer que ela seja. 

Provou o impetrante - acrescenta - no caso em exame, 
que solicitou a certidão em princípio de janeiro, mediante o paga
mento de emolumentos devidos, sem contudo obtê-la seis meses 
após, nem. ao menos, qualquer informação positiva. Portanto. a 
segurança solicitada deve ser concedida, uma vez que a Munici
palidade ultrapassou o prazo que lhe é concedido por lei para 
atender ao contribuinte. A alegação da impetrada - assinala 
- não tem o condão de impedir .que a medida pleiteada venha 
a ser concedida. Por dois motivos: primeiro porque. se havia 
lima impossibilidade de ser fornecida a certidão em razão da 
divergência quanto ao número do contribuinte. deveria a mesma 
ser declarada no decêndio legal; e segundo. porque, como bem 
salientou o representante do Ministério Público em seu parecer, 
a constatação do número exato não era tão difícil, tanto que foi 
apurada no prazo para o oferecimento das informações. 

Assim sendo - conclui o Juiz - comino á MuniCipalidade 
(\ prazo de dez dias para fornecer acertidão solicitada, ou a 
denegue fundamentalmente. Contudo, vencido êsse prazo, sem 
qualquer manifestação. valerá a segurança como quitação. desde 
que a certidão pedida destina-se a instruir processo contra a pró
pria Prefeitura. 

Recorreu. na forma da lei, de ofício. 
Transcrito da "Tribuna da Justiça". 

UOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SEIlVENTUAIlIOS 
DE .rr:STIç.\. DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 119 



]URISPRUDtNCIA 

USUFRUTO SUCESSIVO - A doação da nua proprieda~ 
de à neta com reserva de usufruto aos seus progenitores, 
não constitui usufruto sucessivo. 

Doando a nua propriedade para a neta e o usu~ 

fruto para os progenitores desta, os doadores não cons~ 
tituiram um "usufruto sucessivo". Desmembram a pro
priedade, dando a uma a nua propriedade e aos outros, 
o usufruto. O usufruto sucessivo "pode se estabelecer 
em favor de diversos titulares que tenham sucessivamen~ 
te, mas em têrmos fixos". 

"ACORDAM, em Quinta Câmara Civil do Tribunal de Jus~ 
tiça, adotado o relatório de fls., por votação unânime, conhecido 
de cancelamento das cláusulas de inalienabilidade e impenhora
bilidade. 

1. Conhece~se do recurso, rejeitando~se a preliminar de 
fls. 76. O prazo para recurso, para o Ministério Público, começa 
a correr da intimação pessoal e nãodadataem que foi publicado 
na Imprensa Oficial. conforme o demonstrou a douta Procuradoria 
Geral. em seu parecer, citando os julgados constantes da R. T. 
163/226; 152/221; acórdão na apelação n. 9 115~309 e, na doutri
na, Fernando A. Prado, Collaço Veras e Guilherme Estellita, 
respectivamente, in "Estudos e Questões de Processo Penal", pág. 
98~100, n.9 5; Rev. Judiciária, 7.9/267; "O Ministério Público 
e o Processo Civil", na R. F. 163/19. 2. Os avós da apelada 
deram~lhe a nua propriedade deumlotedeterreno, com as cláusulas 
de inalienabilidade e impenhorabilidade vitalícias (fls. 9 v.). Na 
mesma escritura, coube o usufruto do referido bem, aos pais da 
recorrida. Os usufrutuários, posteriormente, ren unciaram ao usu~ 
fruto, por escritura públíca (fls. 19 v.). Houve sub~rogação de 
vínculo que recaiu em um apartamento, em Santos. Pretende a 
apelada o cancelamento das cláusulas de inalienabildade e impe~ 
nhorabilídade vitalícias, sustentando: Os doadores já faleceram 
e os usufrutuários renunciaram ao usufruto. Se a expressão VI

talícias" referir~se a essas pessoas, as cláusulas restritivas não, 
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têm raz50 para prevalecer. Se relativa à recorrida, não tem efi
cácia, porque contraria a proibição legal de usufrutos sucessivos. 
3. Doando a nua propriedade para a neta e o usufruto para os 
progenitores desta, os doadores não constituíram um usufruto 
sucessivo". Desmembram a propriedade. dando a uma a nua pro
priedade e aos outros, o usu truto. O usufruto sucessivo "pode 
se estabelecer em favor de diversos titulares quetenham sucessiva
mente, mas em têrmos fixos". .. Há, em tal caso, diversos usufru
tos, todos, porém. derivados de um só ato constitutivo em favor 
de pessoas já existentes ao tempo" (cf. Orosimbo Nonato, Estudos 
sôbre Sucessão Testamentária, IIIj75). que é permitido pela lei . 
.. A transmissão de usufruto pelo usufrutuário a outro é que se 
não admite por ato entre vivos ou causa mortis, pois faria rosto 
ao transitório do usufruto, que não pode ter duração indefinida" 
(id.) (cf. também, Pontes de Miranda, Trat. Dir. Privo 19-/221 
c Trat. Test. 4.9/258). No caso, não foi constituído usufruto 
sucessivo, nem o usufrutuário transmitiu-o para terceiro. Num 
só ato, os doadores deram ao casal o usufruto e à neta a nua 
propriedade, perdurando osvínculos. Não há infração à lei. Ine
xiste razão para o cancelamento das cláusulas restritivas". (T.J.S.P. 
- 27 de abril de 1967 - Silvio Barbosa, Presidente com voto, 
- Ferreira Prado, Relator, Rodrigues de Alckmin. --Ap. Cível 
n. Q 159.865 - São Paulo - Publicado na R. J. T. J. S. P IV, 
pág. 62). 

ATO JURíDICO - Pretendida nulidade de escritura de com
pra e venda - Carência de ação. 

Nada impede que a legitima tio ad causam e a pre
liminar de prescrição. sejam decididas, desde logo no 
despacho do saneador, para evitar-se o prosseguimen
to de ação que se apresente desde logo fadada a fracas
sar por ilegitimidad e de parte, ou por acolhida da pres
crição alegada. 

Faltando ao autor legitimidade para promover a 
nulidade de ato juridico em que não interveio pois é 
apenas cessionário dos possíveis herdeiros, é o mesmo 
carecedor da ação. 

"J osé Pedroso do Couto, dizendo-se cessionário dos herdeiros 
de Conceição Diogo de Oliveira, relativamente aos direitos dêste 
sôbre uma gleba de 500 alq. de terras, ajuizou contra os sucessores 
do Ce!. João Pedro, a presenteaçã o intitulada de nulidade de atos 
Jurídicos. Aduziu o autor que após a morte de Conceição, seu 
pai, sem os necessários podêres, promoveu o inventário dos bens 
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até a partilha. que foi julgada por sentença. Ademais disso. o 
seu advogado apesar de saber do falecimento do inventariante. 
e de estar o seu mandato extinto. alegou no inventário que as 
terras tinham sido vendidas ao Cel. João Pedro. e requereu sua 
adjudicação a êste , o que foi deferido pelo Juízo, mas indevidamen
te. Daí a presente ação em quepede: Decretação de nulidade da 
escritura de compra e venda outorgada ao Cei. João Pedro; da 
adjudicação dos mesmos bens, e o cancelamento das respectivas 
transcrições. A ação foi contestada por Carlos Soubhia e outros 
(fls.) que suscitaram a preliminar de carencia por não ter o Autor 
participado dos atos que pretende anulados, e de prescrição (fls.), 
e ainda a de falta de citação de todos os interessados (fls. -
in fine). No mérito, procurou demonstrar a inexistência de terras 
que ainda pudessem caber ao quinhão do cedente Conceição. e 
finalmente, invocou a prescrição aquisitiva do imóvel, pelo decurso 
de mais de 20 anos de posse das terras pelos réus. Relegado o 
exame das preliminares, para a decisão final, os réus gravaram 
no auto do processo (fls.). A fls . 30, o R. Eugênio Lavia sus
citou uma preliminar de incompetência de Juízo, que não foi 
apreciada no saneador. Por isso, foi O saneador posteriormente 
anulado . Ouvido o M. Público. fo i proferida outra decisão, na 
oportunidade do nôvo saneador (fls . 245 - 2.9 v.) o qual admi
tiu a preliminar de carencia , pela acolhida da preliminar de pres
crição da ação (fls . ). Inconformado o Autor agravou , e pelo 
acórdão. fls. 283 foi ordenado o processamento do recurso como 
apelação. O agravo no auto do processo. é julgado prejudicado, 
em face do acolhimento da alegação de prescrição. A presente 
ação é de nulidade da escritura pública de 2-5-1942 (fls. 47 dos 
jautos de inventário). outorgada por Antenor de Faria . sua 
mulher e outros, ao CeJ. João Pedro. da adjudicação de 13-10-1942 
(fls. 55v) do inventário , e das transcrições. Nos têrmos do art. 
178, § 9.9 n .9 V. letra "a" do Código Civil a prescrição dos 
atos jurídicos. por motivo de êrro, ocorre no prazo de 4 anos. 
O decurso do prazo prescricional. na espécie. foi plenamente de
monstrado pela sentença apelada , que adotam como integrante 
dêste acórdão. Nestas condições . faltando ao Autor legitimidade 
para promover a nulidade de ato jurídico em que não interveio 
pois é apenas cessionário dos possíveis interessados. e pelo decurso 
do prazo prescricional. . o mesmo Autor carecedor da ação pro
posta, como ora decidem". (T. J. S. P. - Ap. Cível n.') 156.086 
- Monte Aprazível - 3.' C. C. - Unânime - j. em 16 de 
fevereiro de 1967. Sylos Ontra , Presidente com voto. Ulysses 
Dória, Relator. Lafayette Salles (R. J. T. J . E . S . P., m, pág . 26) . 
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LEIS E DECRETOS 

l!' E D E R A I S 

LEI N.~ 5.432 - DE 7 DE MAIO DE 1968 

Dispõe sõbre o pagamento de dívidas previdenciárias através 
de imóveis desonerados e dá outras providências. 

O Presidente da República 

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

Art. I.Q As emprêsas em débito de contribuições para com 
ú INPS, verificado antes da vigência desta lei, poderão, no 
prazo de 180 dias a partir da sua publicação, requerer a consoli
dação da dívida, declarada ou apurada, para liquidação, com dação 
em pagamento de imóveis. 

§ 1.9 A consolidação compreenderá os valores das contribui
ções em atraso, com a competente correção monetária, a partir 
de 17 de julho de 1964, contados sôbre êles os juros de mora e as 
multas cabíveis, estas com urna redução de 50%, inclusive a mo
ratória. 

§ 2.Q É aplicável o disposto neste artigo mesmo quando o 
débito tenha tido sua cobrança aj uizada pelo Instituto de Previ
dência credor. Em tais casos, recebendo o requerimento do de
vedor, o INPS promoverá o sobrestamento do feito. 

Art. 2." Requerida a consolidação da divida na forma do 
artigo anterior, o Instituto tendo em vista as dificuldades finan
ceiras demonstradas pelo devedor, poderá receber em pagamento da 
mesma, já consolidada e confessada bens imóveis desonerados. 
~stes poderão ser incorporados ao patrimônio do Instituto, se con
vierem aos fins específicos do mesmo, ou ser alienados. 
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Parágrafo único. Efetivada a venda, o INPS poderá pro~ 

ceder à conversão do produto em títulos públicos ou letras imobi~ 
liárias, total ou parcialmente. 

Art. 3.9 O varor dos imóveis oferecidos deverá ser apurado 
mediante avaliação realizada no decurso dos 30 dias seguintes à 
apresentação do requerimento, por uma comissão a ser integrada 
por 2 profissionais especializados do INPS, um outro de indicação 
do BNH e um assistente de contribuinte, se êste o desejar, e se 
se dispuser a remunerá-lo. A Comissão deverá dar o seu laudo 
fundamentando-o e também considerando as bases de valores das 
transações de imóveis vizinhos registrados em Bôlsas de Imóveis. 
Sindicatos, ou órgãos de classes dos corretores porventura exis
tentes no local. O valor atribuído ao imóvel será também expresso 
em unidade-padrão do BNH, ou Obrigações Reajustàveis do Te
souro Nacional. 

Art. 4.9 Os imóveis oferecidos pelo contribuinte deverão 
representar, pelo menos, valor correspondente a 120% (cento e 
vinte por cento) e, no máximo, 1500/0 (cento e cinqüenta por 
cento) do montante da dívida a ser liquidada, de forma a per
mitir que com sua alienação possam ser apurados recursos su
ficientes para cobertura das despesas judiciais ou administrativas 
porventura necessárias para concluir a dação. 

Parágrafo único. Caso seja o imóvel de valor inferior a 
120% (cento e vinte por cento), o contribuinte, no ato da con
cretização da dação em pagamento deverá integralizar a dife
rença em dinheiro. 

Art. 5.9 O Departamento Nacional da Previdência Social 
e o Conselho Fiscal do INPS, concluida a avaliação, terão 8 dias, 
depois de notificados do laudo, para emitir prévio pronunciamento 
sõbre a dação em pagamento. 

Art. 65' Resolvida a dação em pagamento, o INPS, indi~ 

cando como devolverá ao contribuinte o saldo eventual. ouvirá 
o pronunciamento dêste em 8 dias após comunicação que lhe fará 
por carta entregue pessoalmente. A seguir, o INPS marcará o 
dia para a lavratura da escritura competente. 

Art. 7.Q A alínea d, do § 3.9 , do art. 141, da Lei n.9 3.807, 
de 26 de agõsto de 1960, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"d) para o pagamento de haveres nas liquidações 
e dissoluções de sociedade e para a expedição de cartas 
de adjudicação ou arrematação de bens, salvo quando 
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expedidas em favor da Fazenda Pública, federal, esta
dual ou municipal e em processos trabalhistas inclusive 
de acidentes do trabalho". 

Art. 8.1' Ao proprietário, dono da obra, ou condômino de 
unidade imobiliária, que tenha contratado e iniciado obra de cons
trução, reforma ou acréscimo de imóveis, até 20 de novembro de 
1966, não se aplica o disposto no item VI do art. 79, da Lei n.~ 

3.807. de 26 de agôsto de 1960. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos dé
bitos já levantados, confessados, autuados ou em fase de cobrança 
judicial ou extra-judicial. 

Art. 9.1' Não estão sujeitas ao pagamento de multas in
clusive moratórias, até a instalação do Instituto Nacional de Pre~ 
vidência Social as emprêsas vinculadas às instituições previden
ciárias extintas em virtude da criação do INPS. situadas em 
áreas ou localidades do País, onde os antigos Institutos não man
tinham órgão, ou agência de arrecadação. 

Art. J O. Caberá ao Ministro do Trabalho e Previdência 
Social resolver os detalhes omissos ou não previstos nesta lei e 
necessários para sua boa execução. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data da Sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de maio de 1968; 1471' da Independência e 801' 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Jarbas G. Passarinho 

Afonso A. Lima 

Publicado no "Diário Oficial da União" de 8/5/68. 
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LEI N.9 5.473 - DE 9 DE JULHO DE 1968 

Regula o provimento de cargos e dâ outras providências 

O Presidente da República 

Faço saber .que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1.9 São nulas as disposições e providências que , direta 
Oll indiretamente, criem discriminações entre brasileiros de ambos 
os sexos, para o provimento de cargos sujeitos a seleção, assim 
nas empresas privadas, como nos quadros do funcionalismo pú~ 
blico federal, estadual ou municipal, do serviço autárquico, de 
sociedades de economia mista e de emprêsas concessionárias de 
serviço público. 

Parágrafo único. Incorrerá na pena de prisão simples de J 
(três) meses a 1 (um) ano e multa de NCr$ 100,00 (cem cru~ 
zeiros) a NCr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros novos) quem, de 
qualquer forma, obstar ou tentar obstar o cumprimento da pre~ 

sente Lei. 

Art. V, Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.Q Revogam~se as disposições em contrário. 

Brasília, 9 de julho de 1968; 147Q da Independência e 809 

da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antonio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grünewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

José de Magalhães Pinto 

Antonio Delfim Netto 

Mario David Andreazza 
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Ivo Arzua Pereira 

Tafso Dutra 

Jarbas G. Passarinho 

Marcio de Souza e Mello 

Leonel Miranda 

José Costa Cavalcanti 

Edmundo de Macedo Soares 

João Paulo dos Reis Velloso 

Afonso de A. Lima 

Carlos F. de Simas 

Publicado no "Diário Oficial da União" de 11/7/68. 
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ESTADUAIS 

LEI N.9 9.858, DE 4 DE OUTUBRO DE 1967 

Dispõe sôbre a reorganização da Carteira de Aposentadoria de 
Servidores da Justiça e dá outras providências 

O Governador do Estado de São Paulo: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro~ 

mulgo a seguinte lei: 

DISPOSIÇõES PRELIMINARES 

Artigo 1.9 - A Carteira de Aposentadoria de Servidores da 
Justiça criada pelas Leis ns. 465, de 28 de setembro de 1949 e 
507, de 17 de novembro de 1949, com alterações das leis pos~ 

teriores, passa a denominar~se "Carteira de Previdência das Ser~ 
ventias não Oficializadas na Justiça do Estado", regendo-se pelas 
normas e condições estabelecidas na presente lei. 

Artigo 2.Q - Os servidores da Justiça terão direito à apo~ 
sentadoria e os seus beneficiários à pensão mensal, nos têrmos e 
condições desta lei. 

TíTULO I 

DOS CONTRIBUINTES E DAS CONTRIBUIÇóES 

Artigo 3.9 - São contribuintes obrigatórios da Carteira todos 
os servidores dos cartórios da Justiça do Estado não oficializados, 
dos Registros de Imóveis ou de Títu1los e Documentos, de Ta
belionatos de Notas, de Protestos, de Depositários Públicos, de 
Contadores, de Distribuidores, de Partidores e de Registro Civil 
das Pessoas Naturais e respectivos anexos, estejam na atividade 
ou inatividade. 

Artigo 4.9 - Ao contribuinte obrigatório que tenha perdido 
essa qualidade, por qualquer motivo, é facultado manter a sua 
inscrição, desde que o requeira em 6 (seis) meses. 
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§ 1.<> - Os pagamentos feitos com mora, depois do último 
dia do mês vencido, ficam sujeitos aos juros de 1 % (um por 
cento) ao mês, cobráveis juntamente com o principal. 

§ 2.9 - Nafa!ta de pagamento, durante 6 (seis) meses. 
contados da primeira contribuição mensal vencida, caducará o 
direito aos benefícios previstos na presente lei, cessando para a 
Carteira tôda e qualquer responsabilidade. 

Artigo 5.Q 
- As inscrições de contribuintes far-se-ão de 

acôrdo com as normas a serem estabelecidas em regulamento. 

Artigo 65' - As contribuçiões dos servidores de que trata o 
artigo 3.9 serão devidas em mensalidades integrais. mensais. cor
respondentes a 8% (oito por cento), calculadas sôbre a remunera
ção-base. 

§ 1.9 - Os níveis de remuneração-base. estabelecidos em 
função dos salários mínimos vigentes no Estado de São Paulo, e 
de acôrdo com a classificação das comarcas e categoria dos ser
vidores, serão fixados por decreto executivo. 

§ 2.9 - Além da contribuição de 8 % (oito por cento), os 
servidores inscritos a partir desta lei pagarão. durante 1 (um) 
ano, uma jóia à razão de 1 % (um por cento) ao mês. sôbre sua 
rem uneração-base. 

§ 3.9 - A elevação de entrância da comarca, ou a passagem 
de distrito à categoria de sede de município, em que estiver lotado 
o inscrito, determinará, obrigatoriamente. aumento dos benefícios 
e das contribuições, observado o disposto neste artigo. 

§ 4.9 - Observar-se-á o disposto no parágrafo anterior, se o 
inscrito fôr transferido para comarca de remuneração-base mais 
elevada. 

§ 5.9 - Os servidores. lotados em cartórios pertencentes a 
comarcas cujas entrâncias forem rebaixadas. poderão requerer, a 
qualquer tempo, correspondente diminuição da contribuição e dos 
benefícios, sem direito à devolução de diferença paga à maior. 

Artigo 7.Q 
- Aposentado o inscrito, as contribuições ficam 

reduzidas a 5% (cinco por cento). 
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TíTULO 11 

FONTES DE RECEITA 

Artigo 8.~ - Constituem fontes de receita da "Carteira": 

I - as contribuições dos servidores da Justiça de que trata 
o artigo 6.?; 

II - as contribuições dos serventuários da Justiça, titulares 
de cartórios . de que trata o artigo 9.9 ; 

[lI - a contribuição obrigatória dos inscritos aposentados e 

pensionistas na base de 5 % (cinco por cento) sôbre o percebido 
como proventos ou pensão. 

IV - o rendimento dos seus bens e haveres; 

V - as doações e legados que lhe (orem feitos; 

VI - as suas receitas eventuais; e 

VII - subvenção do Estado não inferior ao produto da ar~ 
recadação da "Taxa de Aposentadoria dos Servidores da Justiça" 
de que trata o artigo I 2. da Lei n ." 465 , de 28 de setembro de 
] 9'49'. alterado pelo artigo I .9. da Lei n." 6.533. de 30 de novembro 
de 1961. e pela presente lei, perdendo aquela taxa a destinação 
específica que lhe foi atribuída pela primeira dessas leis. 

Artigo 9,9 - Os titulares das serventias da Justiça contribui
rão para a receita da Carteira, obrigatoriamente, com quantia 
igual à totalidade das contribuições devidas. na 'forma do artigo 
6,Q, pelos servidores dos seus cartórios, 

Artigo 10 - A Carteira de Previdência fiscalizará a fiel 
execução desta lei, na forma do regulamnto. podendo verificar 
os livros, arquivos, fichas e quaisquer outros registros ou do
cumentos do cartório, peJos quais possa ajuizar da regularidade 
da arrecadação das contribuições, 

Parágrafo único - No caso de recusa do serventuário na 
fiscalização de que trata êste artigo. a Carteira procederá à res
ponsabilidade administrativa, civil ou criminal imputável. na forma 
do Regulamento desta lei, 

Artigo 11 - O titular do cartório arrecadará obrigatória e 
mensalmente dos seus subordinados, mediante desconto em fôlha 
de salários, as contribuições, juros de mora e multas devidas, e 
os recolherá diretamente à Tesouraria do Instituto de Previdência 
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do Estado, destinados à "Carteira", em dinheiro, cheque nomina~ 
tivo ou vale postal, até o dia 10 (dez), impreterlvelmente, de cada 
mês seguinte ao dos salários pagos ou vencidos. 

§ 1.9 - A inobservância do disposto neste artigo, sem pre~ 
juízo do pagamento dos juros de mora de 1 % (um por cento) 
ao mês, sujeitará o infrator á multa de 100/0 (dez por cento) 
sôbre o valor das importâncias devidas, além das sanções pre~ 

vistas na legislação vigente, administrativa, civil ou penal. 

§ 2.\> - O serventuário recolherá, com as contribuições do 
pessoal de seu cartório, a própria, e a de que trata o artigo 9.1' 
vinculado aos mesmos prazos, acréscimos, sanções e demais con~ 
seqüências dispostas nesta lei para a falta ou atraso dêsse re~ 

colhimento. 

§ 3. 9 - A multa prevista no § 1.9 será recolhida à Tesouraria 
do Instituto de Previdência e a favor da Carteira. 

TíTULO III 

DOS BENEFíCIOS E DOS BENEFICIARIOS 

CAPÍTULO I 

DA APOSENTADORIA 

Artigo 12 - O servidor terá direito à aposentadoria com 
proventos fixados nos têrmos do § 1.1' do artigo 6.9 , combinado com 
os prazos de carência fixados nesta lei, desde que conte 35 (trinta 
e cinco) anos, de efetivo exercício, se fõr homem, e 30 (trinta 
anos), se mulher. 

Parágrafo único - A quantia mensal da aposentadoria cor
responderá à média mensal da contribuição~base dos dois últimos 
anos. 

Artigo 13 - O servidor que, em virtude de moléstia, se 
incapacitar para o desempenho da função terá direito a proventos 
integrais calculados sõbre a média da remuneração~base dos 12 
(doze) últimos mêses, nos seguintes casos: 

I - quando contar mais de 15 (quinze) anos de serviço; 

II - quando atacado de tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna ou lepra; 
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III - quando atacado de paralisia que o impeça de se loco
mover; 

IV quando sofrer de doença ocular grave que o incapa-
cite para o desempenho regular de suas funções; 

V - quando invalidado em conseqüência de acidente ocor
rido no serviço. 

§ 1.9 - O servidor que, em virtude dos casos especificados 
neste artigo, se incapacitar para o desempenho da função, será 
aposentado, provisoriamente, até o prazo máximo de 4 (quatro) 
anos. Findo êsse prazo, se perdurar a incapacidade totaL a aposen
tadoria será convertida em definitiva. 

§ 2.<'> - Aplica-se aos serventuários sucedidos por invalidez, o 
disposto no parágrafo anterior. 

§ 3.? - Ressalvadas as hipoteses previstas nos itens lI, IH, 
IV e V, dês te artigo, os servidores incapacitados para o serviço, 
que contarem menos de 15 (quinze) anos de atividade, serão 
aposentados com proventos proporcionais, na base de 1/15 (um 
quinze avos) por ano de serviço, calculados sépre a remuneração
base dos 12 (doze) últimos meses. 

§ 4.1' - Qualquer que seja o tempo de serviço os proventos 
não serão inferiores à metade da remuneração-base do servidor. 

Artigo 14 - O servidor será aposentado aos 70 (setenta) 
anos de idade, se o requerer. 

Artigo 15 - Aposentado o servidor nos têrmos do artigo 
anterior, seus proventos serão integrais se contar no mínimo 35 
(trinta e cinco) anos, se fôr homem e 30 (trinta) anos se fór 
mulher, e proporcionais se contar tempo menor. 

§ 1.9 - Os proventos de que trata êste artigo serão equiva
lentes à média da reruneração-base dos 2 (dois) últimos anos. 

§ 2.'-' - Os proventos não poderão ser, em qualquer hipótese, 
superiores à média da remuneração-base do servidor. 

Artigo 16 - O Corregedor Geral da Justiça poderá, se 
Julgar conveniente para os interêsses judiciários, determinar, sem
pre que cuidar necessário, se proceda, no servidor com 70 (setenta) 
ou mais anos de idade. exame médico, perante Junta Médica Ofi
ciaL constituída de 3 (três) médicos do Instituto de Previdência 
de São Paulo. 

Parágrafo único - Se em qUálquer dos exames médicos fór 
verificada a inaptidão ou incapacidade física Oll menta I do servidor, 
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para permanecer no desempenho de suas funções, será êle apo~ 
sentado, nos têrmos desta lei. 

Artigo 17 - O tempo de serviço público, federal, estadual, 
ou municipal. e o de serviço prestado em cartório, como fiel, 
auxiliar, escrevente e serventuário, ainda que em caráter interino, 
computar-se-á integralmente para os efeitos de aposentadoria pre
vista nesta lei. 

Parágrafo único - Far-se-á a apuração do tempo de serviço 
perante o Corregedor Geral da Justiça. 

Artigo 18 - A incapacidade ou invalidez será sempre verifi
cada mediante inspeção por uma junta de médicos do Instituto 
de Previdência do Estado. 

CAPÍTULO II 

DA PENSA0 

Artigo 19 - O benefício d a pensão compete aos dependentes 
do contribuinte da Carteira, no caso de seu falecimento. 

§ I.Q - A importância da pensão devida ao conjunto dos 
dependentes do inscrito será constituida de uma parcela familiar, 
de 50% (cinqüenta por cento) calculada sôbre a média da re
muneração-base pela qual o servidor estiver contribuindo nos últi~ 

mos 24 (vinte e quatro) meses, mais tantas parcelas iguais, cada 
uma, a 5 % (cinco por cento) do valor da mesma pensão, quan~ 
tos forem os dependentes do inscrito, até o máximo de 5 (cinco). 

§ 2.9 - A importância total obtida nos têrmos do parágrafo 
anterior, será rateada em cotas iguais entre todos os dependentes 
com direito à pensão. 

§ 3.9 - A cota da pensão se extinguirá nos têrmos dos artigos 
20 e 21. 

§ 4.9 - Quando se extinguir uma cota de pensão se procederá 
a nóvo cálculo e nõvo rateio do benefício. considerados apenas os 
pensionistas remanescen teso 

Artigo 20 - São beneficiários obrigatórios: 

I - o cônjuge sobrevivente: 

II - os filhos menores de idade, os incapazes e os inválidos; 
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IH - os pais que vivam sob a dependência economlca dos 
contribuintes solteiros, desquistados ou viúvos, que não possuam 
filhos e desde que não tenha havido instituição de beneficiários 
nos têrmos dêste capítulo. 

§ 1.9 - Os filhos legitimados, e os naturais e reconhecidos, 
equiparam~se aos legítimos. 

§ 2.9 - Atingindo os filhos a idade de 21 (vinte e um) 
anos, ou de 25 (vinte e cinco) anos, se estiverem freqüentando 
curso de nivel superior, cessa o seu direito à pensão. Cessará, 
igualmente, o direito à pensão, antes do prazo fixado, no caso 
do casamento do dependente. 

§ 3.9 - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será de~ 
vida enquanto durar a incapacidade ou invalidez. 

Artigo 21 - O cônjuge sobrevivente que contrair novas núp~ 
cias perderá o direito à pensão. 

Parágrafo único - A viuvez subsequente não restabelece o 
direito à pensão do cônjuge do inscrito. 

Artigo 22 - Não tem direito à pensão o cônjuge que, ao 
tempo do falecimento do inscrito, estava dêle desquitado, ou havia 
abandonado o lar há mais de 6 (seis) meses, promovida a ex~ 

clusão neste caso, pelos interessados, por ação judicial. 

§ 1.9 - Não perderá, porém, o cônjuge sobrevivente, o direito 
à pensão: 

1. se, no desquite judicial, fôr declarado inocente; 

2. se, no desquite por mútuo consentimento, prestava~lhe o 
inscrito pensão alimentícia; 

3. se foi justo o abandono do lar. 

§ 2.9 - Caduca em 6 (seis) meses, contados da morte do 
inscrito, a ação dos interessados para excluir o cônjuge supérstite, 
por abandono do lar. 

Artigo 23 - Fica facultado ao contribuinte instituir como 
beneficiários os enteados e adotivos. 

§ 1.9 - Nos benefícios, os enteados e adotivos concorrerão, 
com os filhos do inscrito, em igualdade de condições, ou em menor 
parte. 
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§ 2.1' - Aplicam~se aos enteados e adotivos o disposto para 
os filhos do contribuinte e a faculdade concedida ao inscrito pelo 
§ 3.1', do artigo 25. 

§ 3.1' - A instituição de beneficiários na forma dêste artigo 
e a atribuição do benefício em menor parte, que lhes fôr concedida, 
serão feitas mediante testamento ou simples declaração de vontade, 
devidamente testemunhada e registrada. 

Artigo 24 - Não existindo filhos de leitos anteriores, o ins~ 

crito poderá destinar ao seu cônjuge a totalidade da pensão de~ 
vida, pela forma determinada no § 3. 9 , do artigo anterior. 

Artigo 25 - O contribuinte solteiro, viúvo, ou desquitado, 
poderá instituir beneficiário, pela forma estabelecida no § 3.9 , do 
artigo 23, desta lei à companheira que viva sob sua dependência 
econômica, ressalvado, na razão da metade, o direito que competir 
a seus filhos. 

§ 1.9 - Ao contribuinte desquitado admitir~se~á instituir be~ 
neficiários, se fôr inaplicável o parágrafo 1.9 , número 1.9 e 2.9 , do 
artigo 22. 

§ 2.9 - Será automáticamente cancelada a inscrição de be~ 

neficiários, se o inscrito vier a contrair núpcias, ou, se desquitado, 
restabelecer a sociedade conjugal. 

§ 3. 9 - Fica facultado ao contribuinte, a todo o tempo, revo~ 
gar a inscrição de beneficiários. 

Artigo 26 - Não terá direito à pensão o dependente de 
contribuinte com menos de 24 meses de inscrição na Carteira. 

Artigo 27 - Nenhum beneficiário poderá receber mais de 
l:ma pensão instituida peja presente lei, salvo os descendentes de 
casal contribuinte. 

Artigo 28 - O direito à pensão surge na data do faleci~ 

mento do inscrito. 

Artigo 29 - As pensões devidas aos beneficiários do con~ 
tribuinte falecido serão sempre reajustáveis aos novos mínimos da 
remuneração~base correspondente aos servidores de igual categoria 
do inscrito, observado o disposto no artigo 39. 

Artigo 30 - Decorridos 90 (noventa) dias da data do fa~ 

lecimento do inscrito, e não tendo havido habilitação dos depen~ 
dentes, as pensões mensais a favor dos beneficiários obrigatórios 
ou instituídos serão devidas, apenas, a contar da data da entrega 
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de seus pedidos no protocolo do Instituto de Previdência do Estado 
de São Paulo, sem direito a atrasados. 

Artigo 31 - A pensão é mensal e extingue-se com a morte. 
casamento, cessação da incapacidade ou invalidez do beneficiário. 

Artigo 32 - A incapacidade ou invalidez, para os fins do 
artigo 20, desta lei, será verificada mediante inspeção por uma 
junta de médicos do Instituto de Previdência do Estado. 

Artigo 33 - As pensões não são passíveis de penhora, arres
to, nem estão sujeitas a inventário e partilha judiciais, e são livres 
de quaisquer impostos, taxas ou contribuições, considerando-se 
nula tôda a venda ou cessão de que sejam objeto, bem assim a 
constituição de qualquer ônus que sôbre elas recaia, defesa a 
outorga de poderes para percepção das respectivas importâncias. 

Parágrafo único - Excetuam-se da proibição dêste artigo o 
desconto previsto no art. 8. 9 , item 111 e os que corresponderem a 
quantias devidas à própria Carteira. 

TÍTULO IV 

DA PEREMPÇÃO, DA PRESCRIÇÃO E DA 
CADUCIDADE 

Artigo 34 - A exigência formulada no processo de aposen
ladoria ou pensão deverá ser satisfeita dentro do praz:o de 6 (seis) 
meses, contados da publicação do despacho respectivo no "Diá
rio Oficial do Estado, prorrogável. a critério da autoridade, no 
máximo por igual período, se o interessado o requerer e houver 
deferimento. 

§ 1.9 - O requerimento de prorrogação deve dar entrada, 
antes de findo o prazo inicial, no Protocolo do órgão da exigência. 

§ 2.9 - O não cumprimento da exigência no prazo fixado, 
ou no de sua prorrogação, acarretará a permepção do processo. 

§ 3.° - A pensão, operando-se a perempção passa a ser 
devida, se êste fôr o caso, a partir da data da entrada do nôvo 
pedido no Protocolo do Instituto de Previdência do Estado. 

Artigo 35 - O direito à pensão não está sujeito à prescrição 
ou decadência, observado, porém, o disposto no artigo 30, desta 
lei. 
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TÍTULO V 

DOS DEVERES PARA COM A "CARTEIRA DE PREVI~ 
D~NCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA 

JUSTIÇA DO ESTADO" 

Artigo 36 - São deveres dos titulares das serventias da 
Justiça para 'com a "Carteira"; 

I - descontar, mensalmente. na fôlha de pagamento dos ser
vidores, seus subordinados no cartório. as contribuições e demais 
quantias por êles devidas à "Carteira": 

li - recolher à Tesouraria do Instituto de Previdência do 
Estado. juntamente com as contribuições do pessoal do seu car~ 

tório. a sua própria contribuição e demais quantias devidas. dentro 
do prazo legal: 

lU - recolher diretamente à Tesouraria do Instituto de Pre~ 
vidência do Estado. em dinheiro, cheque nominativo ou vale pos~ 
tal, até o dia 10 (dez) de cada mês. as quantias descontadas dos 
.salários do mês imediatamente anterior, bem como as contribuições 
de que trata o artigo 9.9 ; 

IV - colar nos livros, certidões, formais. instrumentos e de
mais papéis, antes ou imediatamente após seu pagamento, pela 
parte ou interessado, as estampilhas da "Taxa de Aposentadoria 
dos Servidores da Justiça" de que trata a Lei n. 9 465, de 28 de 
setmbro de 1949. 

Parágrafo único - O descumprimento de quaisquer dos de
veres, constitui 'falta disciplinar específica, sujeito o infrator às 
penalidades previstas nesta lei, sem prejuizo de outras sanções 
administrativas, civis ou criminais cabíveis em cada caso. 

TíTULO VI 

DISPOSIÇõES GERAIS E TRANSITóRIAS 

Artigo 37 - Em nenhuma hipótese poderá haver proventos 
ou pensões superiores a 10 (dez) salários mínimos fixados para a 
Capital do Estado, 

Artigo 38 - O débito do servidor. na data da entrada em 
vigor da presente lei. poderá ser liquidado, desde que o requeira, 
em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, de igual valor, acres~ 
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cidas dos juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, pagá
veis juntamente com a sua contribuição mensal. 

Parágrafo único - Fica fixado o prazo de 90 (noventa) 
dias, contados, da vigência da presente lei, para o recolhimento 
do débito em atraso, na forma dêste artigo. 

Artigo 39 - Sempre que houver, por decreto executivo, al
teração dos niveis de remuneração-base, de que trata o § 1.9 do 
artigo 6.9 serão reajustadas as aposentadorias e pensões de acôrdo 
com limites a serem estabelecidos em decreto, condicionada tal 
alteração às possibilidades financeiras da "Carteira". 

Artigo 40 - As aposentadorias e pensões concedidas antes 
da vigência desta lei terão sua .quantia mensal majorada de 4 
(quatro) vêzes o seu valor a partir de I.Q de outubro do corrente 
ano. 

§ 1.9 - Para atender à despesa decorrente da majoração 
de que trata êste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
na Secretaria da Fazenda, ao Instituto de Previdência do Estado, 
destinado à "Carteira de Previdência das Serventias não oficiali
zadas da Justiça do Estado", crédito especial no valor de NCr$ 
300.000,00 (trezentos mil cru zeiros novos). 

§ 2.1' - O valor do presente crédito será coberto com os re
cursos provenientes da redução, em igual quantia, da dotação 
consignada ao Código Local n. 9 184-A, Categoria Econômica -
4.3.0.0 - 4.3.6.0 - 4.3.6.2, do orçamento vigente. 

§ 3.9 - A partir de 1968, conforme as disponibilidades finan
ceiras da Carteira, as pensões de que trata o artigo poderão ser 
majoradas através de ato do Chefe do Poder Executivo, respei
tado o limite a que se refere o artigo 37. 

Artigo 41 - A Carteira de Previdência das Serventias não 
Oficializadas da J lIstiça do Estado adotará o regime financeiro 
<Jtual fixado em Regulamento. 

Artigo 42 - Salvo para tratamento de saúde, os servidores 
não poderão obter licença, permutas de ofícios ou inscrever-se 
em quaisquer concursos sem a prova de quitação para com a 
"Carteira" . 

Artigo 43 - Os contribuintes da Carteira de Previdência 
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, abrangidos 
por esta lei, poderão gozar dos mesmos serviços de assistência 
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médico-hospitalar dispensados pelo Instituto de Assistência Mé~ 
dica dos Servidores Públicos, aoS Servidores da Justiça dos Car~ 
tórios Oficializados, desde que pague, a essa autarquia, as con~ 
tribuições que por ela Ihesfôrem fixadas, além de outras condições 
que forem estabelecidas no Regulamento da presente lei. 

Artigo 44 - Dos futuros orçamentos do Estado constarão 
recursos para ocorrer aos reajustes de aposentadoria e pensões 
concedidos na forma do artigo 40. 

Artigo 45 - A "Taxa de Aposentadoria dos Servidores da 
Justiça", de que trata a letra "b" do artigo 12, da Lei n.Q 465, de 
28 de setembro de 1949, alterado pelo artigo 1.9 da Lei n.9 6.533, 
de 30 de novembro de 1961, será arrecadada, a partir de 1.9 de 
janeiro de J 968, na seguinte conformidade: 

NCr$ 

- sem valor declarado ou até 100,00 ......... . .. . ... 0,20 

II - de 100.01 até 500,00 .................... .. .... .. 0,30 

III - de 500.01 até 1.000,00 .............. .. .... .. ..... 0.50 

IV de J .000,01 até 5.000,00 .......................... 1.00 

V de 5.000,01 até 10.000,00 ......................... 2,00 

VI de 10.000,01 até 20.000,00 ...... . ................. 4,00 

VII superior a 20.000,01 .............................. 6,00 

§ 1.9 - A arrecadação mencionada na letra "c", do artigo 
12, referida neste artigo, é fixada em NCr$ 0,02 (dois centavos), 

§ 2.9 - O mínimo mencionado na letra "d", do mesmo ar~ 

tigo 12, fica elevado para NCr$ 0,01 (um centavo) e o adicional, 
nêle referido, passa a ser de 15% (quinze por cento), arredon~ 
dando~se para mais os resultados inferiores a NCr$ 0,01 (um 
centavo) . 

Artigo 46 - A subvenção de que trata o n.9 VII, do artigo 
8. 9 , será concedida a partir do I.? de janeiro de 1968. 

Artigo 47 - Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da vi~ 
gência desta lei, o Poder Executivo expedirá o seu regulamento. 

Artigo 48 - Esta lei entrará em vigor em 1.9 de outubro 
do corrente ano. 
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Artigo 49 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio dos Bandeirantes, 4 de outubro de 1967. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva 

Ciro de Albuquerque 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos. 
Negócios do Govêrno, aos 4 de outubro de 1967. 

Domingos Licco, Direitor Geral, Substituto 

Publicado no "Diário Oficial" de 5/ 10/67. 

DECRETO N.o 49.933, DE 3 DE JULHO DE 1968 

Regulamenta a Lei N.9 9.858, de 4 de outubro de 1967, e dá 
outras providências. 

Roberto Costa de Abreu Sodré, governador do Estado de 
São Paulo, usando da atribuição que lhe confere o artigo 35 , item 
m, da Constituição do Estado. 

Decreta: 

Artigo 1.9 - A Carteira de Aposentadoria de Servidores da 
Justiça, criada pelas Leis n.Q 465, de 28 de setembro de 1949 e 
n.9 507, de 17 de novembro de 1949, com as alterações de leis 
posteriores passa a denominar-se "Carteira de Previdência das 
Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado", regendo-se 
pelas normas e condições estabelecidas na Lei n .'? 9.858, de 4 de 
outubro de 1967. e nêste Regulamento. 

Artigo 2.9 - Os servidores da Justiça terão direito a apo
sentadoria e os seus beneficiários, a pensão mensaL nos têrmos 
e condições da lei e dêste Regulamento. 

TíTULO I 

DOS CONTRIBUINTES E DAS CONTRIBUIÇõES 

Artigo 3.9 - São contribuintes obrigatórios da Carteira todos 
os servidores dos cartórios não oficializados da J llstiça do Estado, 
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dos Registros de Imóveis, de Títulos e Documentos de Tabelio
natos de Notas, de Protestos, de Depositários Públicos, de Con
tadores, de Distribuidores, de Partidores e de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e respectivos anexos, estejam na atividade ou 
inatividade. 

Artigo 4.9 - Ao contribuinte obrigatório que tenha perdido 
essa qualidade, por qualquer motivo, é facultado manter a sua 
inscrição, desde que o requeira em 6 (seis) meses, a contar da 
data do desligamento do serviço cartorário. 

§ 1.9 - Para a concessão de aposentadoria e pensão, será 
considerado como de exercício o tempo de efetiva contribuição. 

§ 2.9 - O contribuinte recolherá, juntamente com sua con
tribuição a importância que seria devida pelo serventuário. 

§ 3.9 - Os pagamentos feitos ' com mora, depois do último 
dia do mês vencido, ficam sujeitos a juros de 1 % (um por cento) 
ao mês e a multa de 10 % (dez por cento) , cobráveis juntamente 
com o principal. 

§ 4 .9 - Na 'falta de pagamento, durante 6 (seis) meses, 
contados da primeira contribuição mensal vencida, caducará o 
direito aos benefícios previstos na lei e no presente Regulamento , 
cessando para a Carteira tôda e qualquer responsabilidade. 

Artigo 5.9 - No ato da inscrição, o contribuinte deverá 
declarar, perante a Carteira de Previdência, em impresso próprio: 

a) nome, filiação, data e lugar do nascimento; 

b) cartório onde estiver em exercício e sua classificação; 

c) data da admissão ao serviço e classificação da Comarca: 

d) categoria do servidor: 

e) remuneração-base e valôr da contribuição mensal. 

§ 15' - Juntamente com os dados mencionados nêste artigo, 
o servidor apresentará declaração de família , com firma reconhecida, 

§ 2.<;> - As declarações constantes das alíneas "a" a "e" 
dêste artigo serão visadas pelo serventuário a que estiverem os 
inscritos diretamente subordinados, e acompanhadas de certidão 
de nascimento ou de casamento. 

§ 3,9 - Qualquer alteração na situação da famí lia do con
tribuinte deverá ser comunicada à Carteira, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias. sob pena de responsabilidade. 
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Artigo 6.9 - As contribuições dos servidores de que trata 
o artigo 3.\> serão devidas em mensalidades. correspondentes a 
8% (oito por cento) da remuneração~base do cargo ou função 
exercida em caráter efetivo. 

§ 1.9 - Entende~se por remuneração~base os índices sala
riais. fixados pelo Poder Executivo. a que estão sujeitos os ser~ 

vidores. 

§ 2.9 - Os níveis de remuneração~base. estabelecidos em 
função do salário~mínimo vigente em São Paulo. e de acõrdo com 
a classificação das comarcas e categoria dos servidores. serão 
fixados por decreto do Chefe do Poder Executivo. sofrendo 
reajuste automático. a cada alteração do salário-mínimo. mantida 
a devida proporção. 

§ 3.9 - Além da contribuição de 8 % (oito por cento). os 
servidores inscritos a partir da vigência da Lei n.\> 9.858. de 4 
de outubro de 1967. pagarão. durante 1 (um) ano. jóia à razão 
de 1.9 (um por cento) ao mês. sõbre sua remuneração~base. 

§ 4. 9 - A elevação de entrância da comarca ou a passagem 
de distrito à categoria de sede de município. em que estiver em 
exercício o inscrito, determinará, obrigatoriamente. aumento dos 
benefícios e das contribuições. 

§ 5.9 - Aplicar~se~á o disposto no parágrafo anterior. se o 
inscrito fõr transferido para comarca de remuneração-base mais 
elevada. 

§ 6.9 - Os servidores em exerClCIO em cartórios pertencen~ 
tes a comarcas cujas entrâncias forem rebaixadas poderão re~ 

querer. a qualquer tempo. correspondente diminuição da contri~ 

buição e dos benefícios. sem direito à devolução de diferença paga 
a maior. 

Artigo 7.Q - Aposentado o inscrito. as contribuições ficam 
reduzidas a 5% (cinco por cento). 

TíTULO II 

DAS FONTES DE RECEITA 

Artigo 8.Q - Constituem fontes de receita da Carteira; 

I - As contribuições dos servidores da Justiça de q u@ tra ta 
o artigo 6.9 ; 
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11 - As contribuições dos serventuários da Justiça, titulares 
de cartórios, de que trata o artigo 9.9 ; 

111 - A contribuição obrigatória dos aposentados e pensio~ 
nistas, na base de 5% (cínco por cento) sôbre o percebido como 
proventos ou pensão; 

IV - O rendimento de seus bens e haveres; 

V - As doações e legados que lhe forem feitos; 

VI - Suas rendas eventuais; e 

VII - Subvenção do Estado não inferior ao produto da 
arrecadação da "Taxa de Aposentadoria dos Servidores da J us~ 
tiça" de que trata o artigo 12 da Lei n.9 465, de 28 de setembro 
de 1949, alterado pelo artigo 1.9 da Lei 11.Q 6.533, de 30 de 
novembro de 1961, e ~Io artigo 45 da Lei n. 9 9.858, de 4 de 
outubro de 1967, perdendo aquela taxa a destinação específica 
que lhe foi atribuída pela primeira dessas leis. 

Artigo 9.9 - Os titulares ou responsáveis pelas Serventias 
de Justiça, contribuirão para a receita da Carteira obrigatària~ 

mente, com quantia igual mensal, à totalidade das contribuições 
devidas, na forma do art. 6. 9 , pelos servidores de seus cartórios. 

Artigo J O - A Carteira exercerá a fiscalização da fiel exe~ 

cução da lei e dêste Regulamento, através do exame das guias 
de recolhimento, podendo verificar livros, arquivos, fichas e quais~ 
quer outras formas de registros e documentos do cartório, pelos 
quais possa ajuizar da regularidade da arrecadação das contri~ 

buiçôes e da aposição das Taxas de Aposentadoria dos Servidores 
da Justiça. 

§ 1.9 - Ocorrendo a recusa ou sonegação dos elementos 
mencionados neste artigo, ou sua deficiente apresentação, poderá 
a Carteira, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever "Ex~Of~ 
fício" as importâncias que reputar devidas, ficando a cargo do 
servidor ou do serventuário o ônus da prova em contrário. 

§ 2.9 - Poderá também a Carteira realizar visitas ao re~ 

cinto dos cartórios, a fim de verificar o número de servidores em 
exercício, suas inscrições, data de ingresso ou qualquer outro 
elemento necessário à fiscalização. 

§ 3.9 - No caso de recusa ou obstáculo criado pelo ser~ 

ventuário às diligências de que trata êste artigo, ou na hipótese 
de sonegação do recolhimento de contribuições, a Carteira pro~ 
moverá a sua responsabilidade administrativa civil e criminal. 
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Artigo 11 - O titular do cartório arrecadará obrigatória e 
mensalmente dos seus subordinados, mediante desconto em fôlha 
de salários, as contribuições devidas e as recolherá diretamente à 
Tesouraria do Instituto de Previdência do Estado, destinadas à 
Carteira, em dinheiro, cheque nominativo ou vale postal, até o 
dia 10 (dez), impreterivelmente, de cada mês seguinte ao dos sa
lários pagos ou vencidos, 

§ 1.9 - A inobeservância do disposto nêste artigo, sem pre
juízo do pagamento dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao 
mês, sujeitará o infrator à multa de 10% (dez por cento) sôbre 
c valôr das importâncias devidas, além das sanções previstas na 
legislação vigente e neste Regulamento. 

§ 2.9 - O serventuário recolherá, com as contribuições do 
pessoal de seu cartório, a própria, e a de que trata o artigo 9.Q

, 

vinculado aos mesmos prazos, acréscimos, sanções e demais con
seqüências impostas na lei e nêste Regulamento para a falta ou 
atrazo do recolhimento. 

TÍTULO m 
DOS BENEFíCIOS E DOS BENEFICIA RIOS 

CAPÍTULO I 

DA APOSENTADORIA 

Artigo 12 - O servidor terá direito à aposentadoria desde 
que conte 35 (trinta e cinco) anos de efetivo exercício, se fôr 
homem, e 30 (trinta) anos, se mulher. 

Parágrafo único - O "quantum" mensal da aposentadoria 
corresponderá à medida da remuneração-base relativa aos dois 
últimos anos, imediatamente anteriores à data da publicação, no 
Diário Oficial do Estado, do ato da aposentadoria. 

Artigo 13 - O servidor que, em virtude de moléstia, se inca
pacitar para o desempenho da função terá direito a proventos inte
grais, calculados sôbre a média da reml.lneração-base dos 12 
(doze) últimos meses, nos seguintes casos: 

I - quando contar mais de 15 (quinze) anos de serviço: 

11 - quando atacado de tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna ou lepra: 
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111 - quando atacado de paralisia que o impeça de se 10-
comover; 

IV - quando sofrer de doença ocular grave que o incapa
cite para o desempenho regular de suas funções; 

V - quando invalidado em conseqüência de acidente ocor
rido no serviço; 

§ 1.9 - A comprovação de moléstia ou invalidez far-se-á 
através de processo regular. a pedido do servidor, ou por iniciativa 
do serventuário da justiça, ratificada pelo Corregedor da Co
marca, por iniciativa deste último, ou ainda por determinação do 
Corregedor Geral da Justiça. 

§ 2.9 - O servidor que, nos casos especificados neste artigo, 
se incapacitar para o desempenho da função, será aposentado pro
visoriamente, até o prazo máximo de 4 (quatro) anos. Findo 
êsse prazo, se perdurar a incapacidade total, a aposentadoria será 
convertida em definitiva. 

§ 3.9 - Aplica-se aos serventuários sucedidos, por invalidez, 
o disposto no parágrafo anterior. 

§ 4.9 - O servidor aposentado provisoriamente fica obri
gado a submeter-se às inspeções médicas que lhe forem determi
nadas, sob pena de suspensão do pagamento dos proventos. 

§ 5.9 - Ressalvadas as hipóteses previstas nos itens lI, IH, 
IV e V dêste artigo, os servidores incapacitados para o serviço, 
que contarem menos de 15 (quinze) anos de atividade, serão 
aposentados com proventos proporcionais. na base de 1/15 (um 
quinze avos) por ano de serviço calculados sóbre a remuneração
-base dos 12 (doze) últimos meses. 

§ 6. 9 - Qualquer que seja o tempo de serviço, os proventos 
não serão inferiores à metélde da remu neração-base do servidor. 

Artigo 14 - O servidor será aposentado aos 70 (setenta) 
él110S de idade, se o requerer. 

Artigo 15 - Aposentado o servidor nos têrmos do artigo 
anterior. seus proventos serão integrais se contar no minimo 35 
(trinta e cinco) anos de serviço, se fór homem, e 30 (trinta) anos 
se fór mulher, e proporcionais na conformidade do número de 
anos de serviço, se contar tempo menor. 

Parágrafo único - Os proventos de que trata êste artigo 
serão equivalentes à média da remuneração-base dos 2 (dois) 
últimos anos, à qual em nenhuma hipótese poderão ser superior. 
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Artigo 16 - O Corregedor Geral da Justiça poderá, se 
julgar conveniente para os interêsses judiciários, determinar, sem~ 
pre que en tender necessário, se proceda, no servidor com 70 (se
tenta) ou mais anos de idade, exame médico, perante Junta Médica 
OficiaL constituída de 3 (três) médicos do Instituto de Previ~ 

dência do Estado de São Paulo. 

§ I.Q 
- Se, em qualquer dos exames médicos, fôr verificada 

a inaptidão ou incapacidade física ou mental do servidor para 
permanecer no desempenho de suas funções, será êle aposentado. 

§ 2. Q - A recusa ao exame médico acarretará, por deter~ 

minação do Corregedor, a suspensão das funções pelo faltoso até 
o cumprimento da exigência. 

Artigo 17 - O tempo de serviço público federal, estadual 
ou municipal. e o de serviço prestado em cartório, como fiel, auxi~ 
liar, escrevente e serventuário, ainda em caráter interino, compu~ 
tar-se~á integralmente para efeito de aposentadoria. 

Parágrafo único - O tempo de serviço será comprovado por 
Título de Liquidação, expedido pela Corregedoria Geral da 
Justiça. 

Artigo 18 - A incapacidade ou invalidez será sempre veri~ 
ficada mediante inspeção, por uma junta de médicos do Instituto 
de Previdência do Estado de São Paulo. 

Artigo 19 - O servidor que se julgar com direito à aposen~ 
tadoria deverá requerê~la ao Secretário da Justiça, instruindo o 
pedido, desde logo, conforme o caso, com titulo de liquidação de 
tempo de serviço. 

Artigo 20 - O pagamento dos benefícios será efetuado di~ 

reta mente ao beneficiário, salvo nos casos de ausência, moléstia 
contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando se 'fará a 
procurador constituído regularmente mediante autorização expressa 
da Carteira, que poderá negá~la, quando reputar essa representação 
inconveniente. 

Parágrafo único - À impressão digital do beneficiário in
capaz de assinar, desde que aposta na presença de funcionário 
da Carteira, será reconhecido o valor de assinatura, para efeito 
de equitação dos recibos de benefício. 

Artigo 21 - O benefício da pensão compete aos dependentes 
do contribuinte da Carteira, no caso de seu falecimento. 
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§ 1.9 - A importância da pensão devida ao conjunto dos 
dependentes do inscrito será constituída de uma parcela familiar, 
de 50% (cinquenta por cento) calçu 'lada sôbre a média da remu~ 
neração base pela qual o servidor estiver contribuindo nos últimos 
24 (vinte e quatro) meses, mais tantas parcelas iguais, cada uma, 
a 5 % (cinco por cento) do valor da mesma pensão. quantos forem 
os dependentes do inscrito, até o máximo de 5 (cinco). 

§ 2.9 - A importância total obtida nos têrmos do parágrafo 
anterior, será rateada, em cotas iguais, entre todos os dependentes 
com direito à pensão. 

§ 3.Q - A cota da pensão se extinguirá nos têrmos dos ar~ 
tigos 22 § 2.'1, 23 e 33. 

§ 4.9 - Quando se extinguir uma cota de pensão se pro~ 
cederá a nôvo cálculo e nôvo rateio do benefício. considerados 
apenas os pensionistas remanescentes. 

Artigo 22 - São beneficiários obrigatórios: 

I - o cônjuge sobrevivente; 

II - os filhos menores de idade, os incapazes e os invalidos; 

III - os pais que vivam sob a dependência econômica dos 

contribuintes solteiros, desquitados ou VIUVOS, que não possuam 
filhos e desde que não tenha havido instituição de beneficiários. 

§ 1.9 - Os filhos legitimados e os naturais e reconhecidos 
equiparam-se aos legítimos. 

§ 2.9 - Atingindo os filhos a idade de 21 (vinte e um) 
anos, ou de 25 (vinte e cinco) anos, se estiverem 'freqüentando 
curso superior, ceSSa o seu direito à pensão. Cessa, igualmente, 
o direito à pensão. antes do prazo fixado. na hipótese de casa
mento do dependente. 

§ 3.9 - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será 
devida enquanto durar a incapacidade ou invalidez. 

Artigo 23 - O cônjuge sobrevivente que contrair novas 
núpcias perderá o direito à pensão. 

Parágrafo único - A viuvez subsequente não restabelece o 
direito à pensão do cônjuge inscrito. 
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Artigo 24 - Não tem direito à pensão o conJuge que, ao 
tempo do falecimento do inscrito, estava dêle desquitado, ou havia 
abandonado o lar há mais de 6 (seis) meses, promovida a ex~ 

dusão neste caso, pelos interessados por ação judicial. 

§ 1.? - Não perderá, porém o cônjuge sobrevivente, o di~ 

reito á pensão: 

Se, no desquite judicial, fôr declarado inocente; 

2 Se, no desquite per mútuo consentimento, prestava-lhe 
o inscrito pensão alimentícia; 

3 Se foi justo o abandono do lar. 

§ 2.9 - Caduca em 6 (seis) meses, contados da morte do 
inscrito, a ação dos interessados para excluir o cônjuge superstite, 
por abandono do lar. 

Artigo 25 - Fica facultado ao contribuinte instituir como 
beneficiários os enteados e filhos adotivos. 

§ 1.9 - Nos benefícios, os enteados e filhos adotivos con
correrão, com os filhos do inscrito, em igualdade de condições, ou 
em menor parte. 

§ 2.9 - Aplicam-se quanto aos enteados e filhos adotivos 
o disposto neste Regulamento para os filhos do contribuinte, sendo 
assegurada a êste a faculdade de, a todo o tempo, revogar a 
inscrição dos mesmos. 

§ 3.9 - A instituição de beneficiários, na forma dêste artigo 
(. a atribuição do benefício em menor parte, que lhe fôr concedida 
serão feitas mediante testamento ou simples declaração de von
tade, devidamente testemunhada e registrada. 

Artigo 26 - Não existindo filhos de leitos anteriores, o ins
crito poderá destinar ao seu cônjuge a totalidade da pensão de
vida pela "forma determinada no § 3.°, do artigo anterior. 

Artigo 27 - O contribuinte solteiro, viúvo, ou desquitado, 
poderá instituir beneficiário pela forma estabelecida no § 3.9 do 
artigo 25, à companheira que viva sob sua dependência econômica, 
ressalvado, na razão da metade o direito que competir a seus filhos. 

§ 1.9 - Ao contribuinte desquitado, que não estiver obri
gado para com o outro cônjuge, admitir~se-á instituir Beneficiários. 
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§ 2.9 - Será automàticamente cancelada a inscrição de be~ 

neficiários, se o inscrito vier a contrair núpcias, QU, se desquitado, 
restabelecer a sociedade conjugal. 

§ 3. 9 - Fica facultado ao contribuinte a todo o tempo re
vogar a inscrição de beneficiários facultativos. 

Artigo 28 - Não terá direito a pensão o dependente de 
contribuinte com menos de 24 (vinte e quatro) meses de inscrição, 
a pedido ou .. ex-officio" . 

Artigo 29 - Nenhum beneficiário poderá receber mais de 
uma pensão, salvo os descendentes de casal contribuinte. 

Artigo 30 - O direito à pensão nasce na data do falecimento 
do inscrito. 

Artigo 31 - As pensões devidas aos beneficiários do con
tribuinte falecido serão sempre reajustáveis aos novos mínimos da 
remuneração-base correspondente aos servidores de igual cate
goria do inscrito. 

Artigo 32 - Decorridos 90 (noventa) dias da data do fa
lecimento do inscrito, e não tendo havido habilitação de depen
dentes, as pensões mensais a favor dos beneficiários obrigatórios 
ou instituídos serão devidas, apenas, a cOntar da data da entrega 
de seus pedidos no Protocolo do Instituto de Previdência do 
Estado de São Paulo, sem direito a atrasados. 

Artigo 33 - A pensão é mensal e extingue-se com a morte, 
casamento, cessação da incapacidade ou invalidez e nas hipóteses 
do § 2." do artigo 22. 

Artigo 34 - A incapacidade ou invalidez, para a concessão 
da pensão, será verificada mediante inspeção por junta médica do 
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 

Artigo 35 - As pensões não são passíveis de penhora, ar
resto, nem estão sujeitas a inventário e partilha judiciais, e são 
livres de quaisquer impostos, taxas ou contribuições, consideran
do-se nula tôda a venda ou cessão de que sejam objeto, bem 
assim a constituição de qualquer ônus que sôbre elas recaia, de
fesa a outorga de podêres para a percepção das respectivas im
portâncias. 

Parágrafo único - Excetuam-se da proibição dêste artigo 
o desconto previsto no artigo 8.", item lII. e os que corresponderem 
a quantias devidas à própria Carteira. 
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Artigo 36 - Por morte presumida do contribuinte, decla~ 

rada em processo judicial. depois de 6 (seis) meses de ausência, 
será concedida pensão provisória, na 'forma estabelecida neste 
Regulamento. 

TíTULO IV 

DA PEREMPÇÃO, DA PRESCRIÇAO E DA 
CADUCIDADE 

Artigo 37 - As exigências formuladas no processo de 
aposentadoria ou pensão deverão ser satisfeitas dentro do prazo 
de 6 (seis) meses, contados da publicação do despacho respectivo 
no Diário Oficial do Estado, prorrogável a requerimento do in~ 

.teressado e a critério da Carteira, no máximo por igual período. 

§ 1.9 - O requerimento de prorrogação deve dar entrada . 
. antes de findo o prazo inicial, no Protocolo do Instituto de Pre~ 
vidência do Estado de São Paulo. 

§ 2.Q - O não cumprimento da exigência no prazo fixado, 
ou no de sua prorrogação, acarretará a perempção do processo 

§ 3.Q 
- A pensão. operando~se a perempção, passa a ser 

devida, se êste fôr o caso, a partir da data da entrada do nôvo 
pedido no Protocolo do Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo. 

Artigo 38 - O direito à pensão não está sujeito à pres~ 

crição 01.1 decadência, observado, porém, o disposto do artigo 32. 

TíTULO V 

DOS DEVERES PARA COM A "CARTEIRA DE PREVI~ 
D~NCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA 

JUSTIÇA DO ESTADO" 

Artigo 39 - São deveres dos titulares das serventias da 
Justiça para com a Carteira: 

I - Descontar, mensalmente, na fôlha de pagamento dos 
servidores seus subordinados as contribuições e demais quantias 
por êles devidas à Carteira; 

11 - Recolher à Tesouraria do Instituto de Previdência do 
Estado. em dinheiro. cheque nominativo ou vale postal, até o 
dia 10 (dez) de cada mês. juntamente com as contribuições do 
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pessoal de seu cartório, a sua própria contribuição e demais 
quantias devidas referentes ao mês imediatamente anterior. 

III - Colar nos livros, certidões, formais instrumentos e 
demais papéis, antes ou imediatamente após seu pagamento, pela 
parte ou interessado, as estampilhas da "Taxa de Aposentadoria 
dos Servidores da Justiça", observada a escala fixada em lei. 

IV - Remeter mensalmente à Carteira o valor global das 
estampilhas aplicadas no mês imediatamente anterior na forma 
prevista no inciso III. 

Artigo 40 - Os serventuários ficam obrigados a preparar 
fõlhas mensais de pagamento real de seus subordinados, bem como 
da respectiva remuneração-base e dos descontos efetuados para 
a Carteira, remetendo uma via à mesma, até o dia 20 (vinte) de 
cada mês subseqüente aos dos pagamentos. 

Artigo 41 - Em qualquer caso, não poderá o serventuário 
ultrapassar o prazo de 6 (seis) meses do recoIhimento da con
tribuição em atraso. 

Parágrafo único - Incorrendo o serventuário na hipótese do 
atraso, será suspenso do exercício de suas funções pela Correge
doria Geral da Justiça, até o prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, findo o qual persistindo a mora, será iniciado o competente 
procedimento judicial. 

Artigo 42 - Os descontos das contribuições sempre se 
presumirão feitos, oportuna e regularmente, pelos serventuários, 
não lhes sendo lícito alegar nenhuma omissão que hajam pra
ticado, a fim de se eximirem ao devido recolhimento, ficando 
pessoal e diretamente responsáveis pelas importâncias que deixa
rem de receber ou que tiverem arrecadado em desacôrdo com 
êste Regulamento. 

Artigo 43 -O descumprimento de qualquer dos deveres 
constitui "falta disciplinar específica, sujeito o infrator às penali
dades preveista na lei e nêste Regulamento, e sem prejuízo de 
outras sanções civis ou criminais cabíveis. 

TíTULO VI 

DISPOSIÇõES GERAIS E TRANSITóRIAS 

Artigo 44 - Em nenhuma hipótese poderá haver proventos 
ou pensões superiores a 10 (dez) salários múnimos fixados para 
éJ. Capital do Estado. 
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Artigo 45 - O débito do serviço, na data da en trada em 
vig,or do presente Regulamento, poderá ser liquidado, desde que 
o requeira, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, de igual 
valor, acrescidas dos juros moratórios de 1 % (um por cento) 
ao mês, pagáveis juntamente com a sua contribuição mensal. 

Parágrafo único - Fica fixado o prazo de 90 (noventa) 
dias , contados da vigência dêste Regulamento, para o requeri
mento do beneficio de que trata o presente artigo. 

Artigo 46 - Sempre que houver, por decreto executivo, 
alteração dos niveis de remuneração-base de que trata o § 2.9 do 
artigo 6.9 , serão proporcionalmente reajustadas as aposentadorias 
e pensões. 

Artigo 47 - Conforme as disposinibilidades financeiras da 
Carteira, as pensões e aposentadorias concedidas antes da vi
gência da Lei n 5> 9.858. de 4 de outubro de 1967. e reajustadas 
na forma prevista no artigo 40 dessa lei . poderão ser majoradas 
através de ato do Chefe do Poder Executivo. respeitados os 
limites e condições fixados para os benefícios em geral. 

Artigo 48 - A carteira de Previdência das Serventias não 
Oficializadas da Justiça do Estado adotará o regime financeiro 
atuarial de repartição com fundo de garantia. salvo se outro fôr 
estabelecido por decreto. 

Parágrafo único - A aplicação do regime previsto neste 
artigo terá um período de carência até 31 de dezembro de 1972. 

Artigo 49 - O Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo, cada 2 (dois) anos ou sempre que necessário man
dará proceder a estudos atuariais e representará os podêres com
petentes. solicitando reajuste das fontes da receita estabelecidas. 
a fim de que possam ser pagos os benefícios nas bases previstas. 

Parágrafo único - Comprovada a insuficiência dos recursos 
para o atendimento integral dos encargos. os benefícios serão 
pagos proporcionalmente ao quefõr apurado em estudos atuariais 
aprovados pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 

Artigo 50 - A receita da Carteira só poderá ser utilizada 
no pagamento dos benefícios previstos neste Regulamento e nas 
despesas de administração e materiais necessários à consecução 
de seus fins. 

Artigo 51 - Haverá um Fundo de Reserva, não inferior a 
20% (vinte por cento) da receita anual da Carteira, fixado pelo 
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Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e destinado à 
atualização dos benefícios previstos neste Regulamento. 

Artigo 52 - Tôda receita recolhida pela Carteira será ime
diatamente entregue, como aplicação, ao Instituto de Previdência 
do Estado de São Paulo. rendendo juros de 7% (sete por cento) 
ao ano, em conta especial. 

Artigo 53 - Resguardadas a reserva necessária e disponi
bilidades da Carteira, poderá o excesso de recursos ser aplicado 
com rendimento maior em títulos federais, estaduais ou muni
cipais e letras imobiliárias garantidas pelo Banco Nacional de 
Habitação. 

Artigo 54 - Nos reajustes de pensões e aposentadorias. 
aplicar-se-á à remuneração-base atualizada a percentagem apurada 
na data da concessão do benefício. 

Artigo 55 - Os contribuintes da Carteira de Previdência 
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado poderão 
gozar dos serviços de assistência médico-hospitalar dispensados 
pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. 
desde que paguem a essa autarquia a taxa regularmente estipulada. 
incidente sôbre a respectiva remuneração-base observadas as dis
posições pertinentes à matéria. 

Artigo 56 - A inscrição dos contribuintes para atendimento 
no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
ficará suj eita a período de carência de 6 (seis) meses, desde que 
requerida dentro de 90 (noventa) dias da vigência dêste Regu
lamento ou da admissão de servidor na atividade cartorária. 

Parágrafo único - O período de carência a .que se refere 
o presente artigo será acrescido de tantos meses quantos forem 
os períodos de 90 (noventa) dias excedentes ao primeiro que 
se seguir à vigência dêste Regulamento ou à admissão no Cartório. 

Artigo 57 - As contribuições previstas no artigo 55 do 
pessoal cartorário em atividade serão recolhidas, por intermédio 
do respectivo serventuário. diretamente ao Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual ou através do Banco do 
Estado de São Paulo SI A. 

§ 1.9 - Mensalmente. os serventuários encaminharão ao 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual re
lação nominal referente aos recolhimentos efetuados. 

§ 2.9 - Do recolhimento será dado comprovante ao servidor, 
de forma sumária, para os efeitos de direito. 
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Artigo 58 - Os servidores aposentados recolherão suas 
contribuições diretamente ao Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual ou através do Banco do Estado de 
São Paulo SI A., à conta da autarquia, sendo os comprovantes 
de depósitos mensais considerados como prova de quitação para 
com aquêle Institu to. 

Artigo 59 - Aos inativos existentes à data da vigência dêste 
Regulamento é facultada a inscrição no Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público do Estado, mediante pagamento da 
taxa devida calculada sôbre os respectivo proventos, ficando su~ 

jeitos a período de carência de 18 (dezoito) meses, desde que 
requerida dentro de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único - O período de carência a que se refere o 
presente artigo será acrescido de tantos meses quantos 'forem os 
períodos de 90 (noventa) dias excedentes ao primeiro que se 
seguir à vigência dêste Regulamento. 

Artigo 60 - Os contribuintes que se desligarem das funções 
pelas quais contribuam para o Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual poderão manter sua inscnçao no 
mesmo, desde que o requeiram no prazo de 90 (noventa) dias e 
continuem contribuindo para a Carteira. 

Artigo 61 - Na falta de pagamento de 6 (seis) contri~ 

buições mensais vencidas, caducará a inscrição do servidor, ativo 
ou inativo, cessando para o Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual tôda e qualquer responsabilidade. 

Artigo 62 - Os pagamentos feitos com mora, até, o limite 
fixado no artigo anterior, ficam sujeitos à multa de 10% (dez 
por cento), considerando~se vencida a contribuição não satisfeita 
até o dia (dez) do mês subseqüente àquela a que corresponda. 

Artigo 63 - Poderão os servidores contribuintes do Insti~ 

tuto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual cancelar 
sua inscrição sem direito a quaisquer restituições e a retratação. 

Artigo 64 - O Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual poderá baixár, através de Resolução, normas 
complementares para a boa execução dêste Regulamento, no âm~ 
bito de sua competência. 

Artigo 65 - A Secretaria da Fazenda, por seu Departamento 
da Receita, na CapitaL e pelas Coletorias e Exatorias, no interior, 
encaminhará, até o último dia de cada mês, informes sôbre o 
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". ql'lantum" arrecadado relativamente à Taxa de Aposentadoria 
dos Servidores da Justiça no mês imediatamente anterior. 

Artigo 66 - Até 60 (sessenta) dias contados do término do 
mês correspondente à arrecadação, será transferida pela Secretaria 
da Fazenda à Carteira importância equivalente ao total arrecadado 
a título de Taxa de Aposentadoria e Pensões dos Servidores da 
Justiça. 

Artigo 67 - A aplicação das estampilhas correspondentes 
à Taxa de Aposentadoria a que se refere o artigo 8. 9 , item VII 
dêste Regulamento será fiscalizada pelo Juiz Corregedor Perma~ 
nente em todos os Cartórios sob sua jurisd,ição, o qual apIicará 
as multas correspondentes às infrações verificadas e as comunicará 
ao Corregedor Geral da Justiça e à Carteira. 

Artigo - 68 Os servidores não poderão obter licença, salvo 
para tratamento de saúde. permuta de ofícios ou inscrição em quais~ 
quer concursos, sem prova de quitação para com a Carteira. 

Parágrafo único - Em se tratando de serventuário, a prova 
de quitação referir~se~á a êle e ainda aos servidores que lhe forem 
subordinados. 

Artigo 69 - A infração de qualquer dispositivo dêste Re~ 
gulamento para a qual não haja penalidade expressamente co~ 

minada sujeitará o responsável à multa de 1 (um) a 10 (dez) 
vêzes o salário~mínimo vigente na Capital do Estado, conforme 
a gravidade da in fração, imposta pela Carteira. 

Artigo 70 - Da decisão que julgar procedente o débito ou 
impuser penalidade, caberá recurso voluntário para o Conselho 
do Instituto de Previdência do Estado, no prazo de 30 dias, 
contados da ciência do interessado. 

Parágrafo único - O recurso só será admitido mediante 
depósito da importância correspondente ao valor do débito ou me~ 
diante fiança idônea dentro do prazo fixado neste artigo. 

Artigo 71 - Quaisq uer débitos apurados pela Carteira, assim 
como as multas impostas julgados definitivamente, serão lançados 
em livro próprio do Instituto de Previdência do Estado, destinado 
à inscrição de sua dívida. 

Artigo 72 - Os níveis de remuneração~base a que se refere 
o artigo 6.Q dêste Regulamento são os constantes da Tabela anexa 
que dêle fica fazendo parte integrante. 
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Artigo 73 - Os casos omissos no presente Reguiamcnto 
serão resolvidos pelo Conselho Administrativo do Instituto de 
Previdência do Estado. 

Artigo 74 - O presente Regulamento entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 3 de julho de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luiz Francisco da Silva Carvalho - Secretário da Justiça 

Publicado na Casa Civil, aos 3 de julho de 1968. 

Maria Angélica Galiazzi - Responsável pelo S.N.A. 

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 72 DO DECRETO N.' '19.933 
DE 3 DE JULHO DE 1968 

ENTRÂNCIA ESPECIAL 

Sede de Comarca Salário Mínimo Remuneração Base 
Serventuário ........ . ............. . 7,20 933,12 
Of;ciaI Maior ..................... . 3.60 '166,56 
Escrevente ....... . ....... . ...... . . . 3,00 388,80 
Auxiliar .......................... . 2,'10 311.0'1 

Município 
Serventuário ...................... . 6,60 855.36 
Oteial Maior ..................... . 3,30 '127,68 
Escrevente ........................ . 2.75 356,40 
Auxiliar ..... . .................... . 2,20 285,12 

Distrito 
Serventuário .................. . ... . 6,00 777,60 
OLciaI Maior ..................... . 3,00 388,80 
Escrevente .... " . . ................. . 2,50 324.00 
Auxiliar .......................... . 2,00 259,20 

'1.' ENTRÂNCIA 1.' CLASSE 

Sede de Comarca Salário Mínimo Remuneração Base 
Serventuário ...................... . 6.00 777,60 
Oficial Maior . . ............ . ...... . 3,30 427,68 
Escrevente ........................ . 2,70 349,92 
Auxiliar .......................... . 2,10 272.16 

Município 
Serventuário ...................... . 5,50 712.80 
Oficial Maior .......... . ....... • ... 3,025 392.0'1 
Escrevente ........................ . 2,'175 320,76 
Auxiliar ......... . ... , ............ . 1.925 249,48 
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Distrito 
Serventuário ...................... . 5.00 
Oficial Maior ............... . ..... . 2.75 
Escrevente .... .... ......... ....... . 2.25 
Auxiliar ............... ... ........ . 1.75 

3.' ENTRÂNCIA 2' CLASSE 

Sede de Comarca Salário Mínímo 
Serventuário .. ' ... ...... . ......... . 4,80 
Oficial Maior ", . .... , ..... , ...... . 3.00 
Escrevente .. " .... . ....... . . . , .... . 2.40 
Auxiliar .. '"' . .. . ,, ... ........... . 1.80 

Município 
Serventuário . . . , .. . . .. , ..... , ..... . 4.40 
Oficial Maior ., ...... .. . , .. , . . .... . 2,75 
Escrevente ... ,., .... " .... . ... .... . 2.20 
Auxiliar .... " .... " . ... . , . . . . . . . . . 1.65 
Distrito 
Serventuário .... . ..... , .. .... . .. . . . 4.00 
Of;cial Maior ..... . . . . . . .......... . 2.50 
Escrevente ...... , . ... . .... . .. ..... . 2.00 
Auxiliar ............ , . . .... , ... .. , . 1.50 

2.' ENTRÂNCIA 3.' CLASSE 

Sede de Comarca Salário Mínimo 
Serventuário ... , ...... ......... ... . 4.20 
Oficial Maior ....... ' .... " , .. ... ,. 2.70 
Escrevente ... , ........ . ... , ... ", .. 2.10 
Auxiliar .... , ..... , .. .. ", .... ,., .. 1.50 
Município 
Serventuário .. ", ........... , ... .. . 3.85 
Oficial Maior .. , .... " ...... , ... . . , 2.475 
Escrevente .............. . . , ... .. .. . 1.925 
Auxiliar ................. " . .... , .. 1.375 

Distrito 
Serventuário ................. " ... . 3.50 
Oficial Maior ..................... . 2.25 
Escrevente ........................ . 1.75 
Auxiliar ..... " ... . , ...... , . .... ". 1.25 

1.' ENTRÂNCIA 4,' CLASSE 

Sede de Comarca Salário Mínimo 
Serventuário ......... , .... ,........ 3.60 
Oficial Maior ".... . ............... 2.40 
Escrevente .. , .................. ',.. J .80 
Auxiliar ... , . ........... ,.......... 1.20 
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648.00 
356.40 
291.60 
226.80 

Remuneração Base 
622.08 
388.80 
311.04 
233.28 

570.24 
356.40 
285.12 
213.84 

518.40 
324.00 
259.20 
194.40 

Remuneração Base 
544.08 
349.92 
272.16 
194.40 

498.96 
320.76 
249.48 
J 78.20 

453.60 
291.60 
226.80 
162.00 

Remuneração Base 
466.56 
311.04 
233.28 
155.52 
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Município 
Serventuário ............ . .... . .... . 
Oficial Maior .. . .................. . 
Escrevente ...................... . . . 
Auxiliar .......................... . 

Distrito 
Sel-ven tuá rio ...................... . 
Oficial Maior ..................... . 
Escrevente ........................ . 
Auxiliar .......................... . 

3.30 
2,20 
1,65 
1.10 

3,00 
2,00 
1.50 
1.00 

427.68 
285,12 
213,84 
112,56 

388,80 
259,20 
194,40 
129,60 

DECRETO N.Q 49.987, DE 17 DE JULHO DE 1968 

Dispõe sôbre o Regulamento da Corregedoria da Procuradoria 
Geral do Estado, criada pelo artigo 11, da Lei n.Q 9.847, de 25 
de setembro de 1967. 

Roberto Costa de Abreu Sodré, Governador do Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1.9 - A Corregedoria 'da Procuradoria Geral do 
Estado, criada pelo artigo 11 da Lei n.O 9.847, de 28 de setembro 
de 1967, exercerá suas artibuições nos têrmos do presente Re~ 
gulamento. 

Artigo 2.9 - A Corregedoria será dirigida pelo Corregedor 
e terá três Corregedores~Auxiliares. 

Artigo 3.: - São atribuições da Corregedoria: 

I - Estudar e analisar as praxes e rotinas de traba lho, obser~ 
vadas nos órgãos da Procuradoria Geral do Estado, de modo a 
sugerir o que fõr necessário ou vantajoso à simplificação, raciona~ 
lização e eficiência dos serviços, bem como o seu funcionamento. 
com vistas ao respectivo entrosamento e aperfeiçoamento; 

II - Verificar: 

a} se existem, nas dependências da Procuradoria Gual do 
Estado, os livros e impressos determinados em lei e em atos re
gulamentares; 

b} se os processos, pastas, expedientes, arquivos, fichários 
e documentação, em geral. se encontram em ordem; 

c} se o serviço se acha convenientemente aparelhado, não 
somente quanto a funcionários, como também quanto a mobiliário 
e utensílios; 
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d) se os serviços são executados e desempenhados com dili~ 
sência, capacidade e exação, pelos respectivos servidores; 

e) se as normas legais e regulamentares relativas à conse~ 

cução dos serviços são observadas; 

f) se os métodos de trabalho e práticas adotadas, horários, 
etc., são os mais convenientes e racionalizados; 

g) se o andamento do serviço se observa com presteza e 
atenção; 

h) se o prédio e instalações são apropriados e suFicientes às 
necessidades do serviço; 

i) se os valôres são guardados em lugares seguros; 

j) se consta a prática de erros, abusos, omissões ou irregu
laridades, que devam ser emendados, evitados ou punidos; 

I) qualquer ocorrência ligada às suas atribuições; 

lU - Receber críticas e sugestões sôbre o andamento dos 
serviços afetos à Procuradoria Geral do Estado; 

IV - Encaminhar, ao Procurador Geral do Estado, para as 
providências de sua alçada, cópia dos têrmos das Correi,ções, bem 
como dos relatórios dos Corregedores, sugerindo as medidas jul
gadas convenientes a se atingirem os objetivos fixados nos incisos 
anteriores, 

Artigo 4,9 - De modo particular, a Corregedoria deverá 
verificar se os prazos regulamentares são rigorosamente observados, 
se há uniformidade na sustentação das teses jurídicas de interêsse 
do Estado e se essa sustentação se determina pela melhor doutrina 
ou exegese, 

Artigo 5,9 - As Correições serão: 

I - Permanentes ou Periódicas; 

II - Ordinárias ou Extraordinárias: 

III - Gerais ou Parciais. 

Artigo 6. Q 
- As Correições Permanentes objetivarão o Gum

primento dos dispDsto nos artigos 3.9 , inciso I e III e 4.9 . 

Artigo 7. 9 - As Correições Permanentes incumbem: 

I - Ao Corregedor quanto a todos os órgãos e serviços das 
Procuradorias, quer técnicos ou administrativos; 
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II - Aos Corregeclores Auxilia res , quanto aos: 

a) serviços administrativos dos referidos órgãos; 

b) serviços técnicos , quando especialmente determinados pelo 
Corregedor. 

Parágrafo único - As correições dos serviços da sede da 
Procuradoria Geral do Estado somente serão realizadas quando 
determinadas pelo Procurador Geral do Estado, Secretário da 
Justiça ou Governador do Estado. 

Artigo 8.0 - As Correições Periódicas objetivarão verificar 
o cumprimento das determinações expedidas em conseqüência das 
conclusões de qualquer espécie de Correição. 

Parágrafo único - No inicio de cada exercício, o Corregedor 
fixará, para cada unidade serviço, ou repartição, as datas, em 
que serão realizadas as Correições Periódicas. 

Artigo 9.9 - As Correições Ordinárias objetivarão o cum
primento do dispos to nos artigos 3.0 , incisos 11 e III. e 4.9 . 

Parágrafo único - As Correições Ordinárias serão realizadas, 
t.:ma vez por ano, pessoalmente, pelo Corregedor, em cada Procura
doria, repartição, unidade ou serviço, ou por um dos Corregedores 
Auxiliares, mediante escalas de serviços da Corregedoria . 

Artigo 10 - As Correições Extraordinárias poderão obje
tivar, indistintamente, o cumprimento dos incisos I. II e III, do 
artigo 3.9 , ou de qualquer das letras do inciso lI, isoladamente, 
bem como do artigo 4.<'>. 

Parágrafo único - As Correições Extraordinárias serão reali
zadas, pessoalmente, pelo Corregedor ou, por delegação, pelos 
Corregedores Auxiliares, quando determinadas pelo Corregedor 
ou, por delegação, pelos Corregedores Auxiliares, quando deter
minadas pelo Procurador Geral do Estado. 

Artigo 11 - As Correições Ordinárias serão, sempre, Gerais; 
as Extraordinárias e as Periódicas poderão ser Gerais ou Parciais, 
conforme abranjam todos os órgãos da Procuradoria Geral. algum 
Oll alguns dêles, determinado serviço ou cerlo e determinado caso 
ou processo. 

Artigo 12 - As Correições Ordinárias serão an unciadas por 
edital, publicado no Diário Oficial do Estado, com antecedência, 
de, pelo menos 5 (cinco) dias. 
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Parágrafo único - O edital mencionará dia, hora e local, em 
que serão recebidas informações, queixas ou reclamações sõbre 
o serviço, repartição ou unidade, objeto da Correição. 

Artigo 13 - As Correições se instalarão na sede da unidade, 
dependência ou serviço visado, iniciando-se, mediante têrmo la
vrado pelo Secretário e assinado, afinal. pelo Corregedor e pelo 
respectivo responsável pela unidade dependência ou Serviço. 
Nesse têrmo serão consignadas tõdas as ocorências, declarações, 
depoimentos, juntadas de documentos ou quaisquer atos, que se 
praticarem durante a Correição. 

Artigo 14 - Compete ao Corregedor: 

I - Observar e fazer observar êste Regulamento: 

II - Assinar os têrmos de abertura e encerramento dos livros 
destinados ao registro dos trabalhos da Corregedoria, bem como 
rubricar-lhes as fõlhas; 

III - Propor, ao Procurador Geral do Estado, com base 
nos relatórios e têrmos provenientes de quaisquer espécies de Cor
reição ou nas comunicações urgentes , recebidas dos Corregedores 
Auxiliares, as medidas destinadas ao aperfeiçoamento, regulari
dade e uniformização dos serviços técnicos e administrativos: 

IV - Superintender os serviços da Secretaria da Corregedoria, 
adotando as medidas que julgar convenientes ao bom desênvolvi
mento dos trabalhos, inclusive organização dos arquivos das Cor
reições e das medidas sugeridas ao Procurador Geral do Estado; 

V - Expedir ordens internas, circulares ou outras determi
nações, que visem regularidade dos serviços a seu cargo; 

VI - Receber relatórios e têrmos das Correições realizadas 
e comunicações urgentes , que lhe forem endereçadas pelos Corre
gedores Auxiliares e encaminhá-los, em síntese, ao Procurador 
Geral do Estado, com as sugestões, que julgar oportunas; 

VII - Determinar, aos Corregedores Auxiliares, a realização 
das Correíções ou de qualquer diligência, que se relacione com o 
aperfeiçoamento do serviço, na esfera de suas atribuições; 

VIII - Promover reuniões mensais dos membros da Corre
gedoria, nos têrmos do artigo 19; 

IX - Exercer a representação da Corregedoria; 

X - Praticar todos os atos necessários ao bom desempenho 
de suas funções. 
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Parágrafo único - As reunloes da Corregedoria, a que se 
refere o inciso VIII, dêste artigo, serão registradas em atas, com 
resumo dos debates e decisões. 

Artigo 15 - O Corregedor será substituído, nas suas faltas 
e impedimentos, pelo Corregedor Auxiliar de maior hierarquia fun
cional e se de igual hierarquia, pelo mais antigo no cargo. 

Artigo 16 - Os Corregedores Auxiliares terão, cada um, 
o respectivo Suplente, que deverá ser da mesma categoria funcional. 

Parágrafo único - Os Suplentes serão designados pelo Chefe 
do Poder Executivo e substituirão os Corregedores-Auxiliares nas 
suas faltas e impedimentos. 

Artigo 17 - Compete aos Corregedores Auxiliares: 

I - Proceder às Correições ou investigações, nos têrmos 
dêste Regulamento ou quando determinadas pelo Corregedor; 

II - Formular, ao têrmo de cada Correição, relatório porme
norizado das ocorrências verificadas e oferecer sugestões tendentes 
à melhoria dos serviços; 

III - Atender, com presteza, as designações do Corregedor, 
para oficiar nas Correições, desincumbindo-se delas com a maior 
eficiência e no menor espaço de tempo possível; 

IV - Apresentar, ao Corregedor. estudos, pareceres, ante
projetos de lei, organogramas, objetivando a seleção, o aperfeiçoa
mento. o entrosamento ou o melhor aproveitamento do pessoal 
e serviços dos órgãos ou dependências da Procuradoria Geral 
do Estado; 

V - Requisitar, por intermédio do Corregedor, as informa
ções, documentos, pareceres, processos, papéis, cópias, necessários 
ou úteis ao perfeito estudo das matéf,ias, que lhes forem atribuídas; 

VI - Comparecer às reuniões da Corregedoria e delas par
ticipar oferecendo sugestões relativas aos seus serviços; 

VII - Praticar todos os atos necessários ao bom desempenho 
das atribuições. 

Artigo 18 - Haverá, na Corregedoria da Procuradoria Geral 
do Estado, que funcionará na sede desta, uma Secretaria, com um 
Secretário que a chefiará. 

§ 1.Q - A Secretaria, incumbe organizar e manter o Pro
tocolo, o Expediente e o Arquivo da Corregedoria. 
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§ 2.9 - O Secretário será funcionário da Procuradoria Geral 
do Estado. designado pelo Procurador Geral do Estado. 

§ 3.9 - A Secretaria da Corregedoria auxiliará o Correge. 
dor no desempenho de suas atribuições. bem como os Corregedores 
Auxiliares. através de ordens emanadas do primeiro, a requisição 
dêstes. 

§ 4.Q - Além dessas atribuições. a Secretaria manterá livro 
próprio. onde serão lavrados os têrmos das Correições. 

§ 55' - Incumbe. ainda. ao Secretário. receber e movimentar 
os processos da Corregedoria. cuidar da correspondência, orga. 
nizar os arquivos, manter os fichários. organizar as estatísticas das 
Correições e realizar quaisquer serviços determinados pelo Corre
gedor. 

Artigo 19 - Os componentes da Corregedoria se reunirão, 
mensalmente . ou quando convocados pelo Corregedor, sob a pre. 
sidência dêste. a fim de acertarem medidas que visem ao bom 
desempenho de suas funções. 

Artigo 20 - As Correições. na Procuradoria. de que o Cor
regedor seja chefe. serão realizadas por um ou mais Corregedores 
Auxiliares, escolhidos, por sorteio. entre aquêles. que não sirvam 
nessa dependência . 

Artigo 21 - Haverá. na sede da Corregedoria. livro próprio 
para registro de reclamações contra irregularidades nos serviços 
técnicos e administrativos ou relacionados com a conduta funcional 
de qualquer servidor da Procuradoria Geral do Estado. O Se. 
cretário levrará o têrmo respectivo e tomará a assinatura do queixoso. 

Parágrafo único - Lavrado o têrmo. o Secretário dêle extrairá 
cópia. autuando-o e fazendo o processo presente ao Corregedor. 
para as providências cabíveis. 

Artigo 22 - Todos os servidores da Procuradoria Gera'! do 
Estado são obrigados a fornecer. aos Corregedores. os esclareci
mentos e informações que lhes forem solicitados. exibindo. inclu
sive. os documentos e valôres em seu poder. por motivo do ser
viço que desempenham. 

Parágrafo único - A recusa de colaboração ou a tentativa 
de impedir ou tumultuar. por ação ou Offilssao. os trabalhos de 
qualquer Correição. será considerada falta grave. para os fins 
disciplinares. 
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Artigo 23 - Por solicitação do Corregedor. o Procurador 
Geral do Estado poderá designar funcionários de quaisquer órgãos 
da Procuradoria Geral do Estado. para auxiliar nos trabalhos de 
Correição. 

Parágrafo único - Aos auxiliares das Correições. incumbe 
proceder aos exames. investigações e diligências. que lhes forem 
cometidas pelos Corregedores. a quem prestarão circunstanciadas 
informações. 

Artigo 24 - As Correições serão realizadas sem prejuízo da 
fiscalização. direta e permanente. de responsabilidade dos Pro
curadores Chefes. Procuradores Subchefes. Procuradores Seccio
nais. Diretores. Che'fes de Secção. de Serviço. Encarregados. 
nas respectivas unidades. 

Artigo 25 - A Corregedoria se comunicará diretamente com 
quaisquer órgãos ou serviços da Administração Estadual para 
a coleta de elementos ou informações. de que necessite, na conse
cução de seus objetivos. 

Artigo 26 - A requisição de funcionários para a sua Secre
taria, de meios de condução. de material de consumo, de numerá
rio. de diárias. ou de outras quaisquer despesas , se rá processada 
atravé.s da Procuradoria Geral do Estado, mediante a aprovação 
e o visto do Corregedor. 

Artigo 27 - A fiscalização do cumprimento das determi
nações expedidas em decorrência das conclusões das Correições 
incumbe ao Procurador Geral do Estado, que poderá exerce-la 
através de seu gabinete. 

Artigo 28 - Deverão os Procuradores do Estado encarrega
dos de comissões de inquérito ou de sindicância comunicar, obriga
tóriamente, a Corregedoria: 

1 - a data da instalação dos trabalhos do processo ou da 
sindicância; 

2 - o nome do indiciado, cargo ou função e lotação; e 

3 o fim a que se destina o processo administrativo ou a 
sindicância instaurada. 

§ 1.9 - Deverá, ainda, o Procurador enviar mensalmente, 
à Corregedoria, relatório circunstanciado do andamento do pro
cesso. procedendo, de igual modo, quando de seu encerramento. 
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§ 2.9 - A Corregedoria manterá assentamentos que infor~ 

mem o andamento e as conclusões dos procedimentos disciplina~ 

dores, adotando as medidas correcionais cabíveis sempre que ve~ 

rificada a inobservância dos prazos legais e regulamentares, para 
a realização dos trabalhos. 

Artigo 29 - Os casos omissos no presente Regulamento 
serão resolvidos pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, 
"ad referendum" do Secretário de Estado dos Negócios da Justiça. 

Artigo 30 Êste decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 31 - Revogam~se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 17 de julho de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ARBEU SODRÉ 

Luiz Francisco da Silva Carvalho - Secretário da Justiça 

Publicado na Casa Civil, aos 17 de julho de 1968. 
Maria Angélica Galiazzi - Responsável pelo S. N. A. 

Publicado no "Diário Oficia)" de 18/7/68. 

LEI N.\> 10.171, DE 17 DE JULHO DE 1968 

Dispõe sôbre efetivação de escrevente de cartório não oficializado. 

O Govenador do Estado de São Paulo. 

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

Artigo 1.9 - Na serventia de justiça, posta em concurso e 
ainda vaga em virtude dos candidatos nomeados não haverem 
tomado posse, será provido o Escrevente habilitado que, tendo 
m ais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, venha pela mesma 
respondendo interinamente. 

Artigo 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
pu blicação. 
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Palácio dos Bandeirantes, 17 de julho de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luiz Francisco da Silva Carvalho - Secretário da Justiça. 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, em 17 de julho 
de ~ 968. 

Nelson Petersen da Costa - Direitor Administrativo Subst. 

Publicado no "Diário Oficial" de 18/7/68. 

LEI N.? 10.156, DE 28 DE JUNHO DE 1968 

Regulamenta o disposto no artigo 15 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, da Constituição do Estado. 

O Governador do Estado de São Paulo: 

Faço saber que , de acôrdo com o § 1.~ do artigo 24 da Cons
tituição do Estado , promulgo a seguinte-lei: 

Artigo 1.Ç - Para efeito do disposto no artigo 15 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição do 
Estado, considera-se excombatente aquêle que tenha participado 
efetivamente de operações bélicas na Segunda Guerra Mund·ial 
como integrande da Fôrça Expedicionária Brasileira, Fôrça Aérea 
Brasileira, Marinha de Guerra e Marinha Mercante do Brasil 
e que. no caso de militar. haja sido licenciado do serviço ativo 
e com isso retornado definitivamente à vida civil. 

Artigo 2.<? - A prova de participação efetiva em operações 
bélicas será feita através de certidão de um dos Ministérios Mi
litares. 

Artigo 3.9 - Além da certidão a que se refere o artigo 
anterior, constituem elementos informativos para a prova de efetiva 
participação em operações bélicas: 

I - no Exército. a Medalha da Campanha e respectivo di
ploma para o componente da Fôrça Expedicionária Brasileira; 
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II - na Aeronáutica, a Medalha de Campanha da Itália e 
respectivo diploma para seu portador: e 

III - na Marinha de Guerra e Marinha Mercante: 

a) a medalha da Campanha da Fôrça Expedicionária Bra~ 
sileira e respectivo diploma para seu portador; e 

b) a Medalha de Serviço de Guerra e respectivo diploma 
para seu portador, desde que tenha sido tripulante de navios 
de guerra ou mercantes, atacados por inimigos ou destruídos por 
acidentes, ou que tenha participado de comboios de transporte 
de tropas ou de abastecimento. 

Artigo 4.Q 
- A simples prova de ter servido em zona consi~ 

derada de guerra não autoriza o gôzo das vantagens previstas 
nesta lei. 

Artigo 5.Q 
- :É estável o ex-combatente servidor estadual. 

Artigo 6.Q 
- O Estado aproveitará, mediante nomeação em 

cargo público vago, inicial de carreira ou isolado, independente~ 
mente de concurso, o ex-combatente, que o requerer, mediante 
prova de capacidade, segundo critérios previamente estabelecidos 
em regulamento. 

§ I .Q - O ex~combatente que não se submeter à prova de 
capacidade, ou nela fôr inabilitado, será aproveitado em cargo de 
atribuições mais simples. 

§ 2" - Para efeito do disposto neste artigo fica o ex~com~ 
batente dispensado do limite de idade, mas terá que comprovar 
aptidão física e mental para o exercício do cargo ou função, estar 
no gôzo dos direitos políticos e ter boa conduta. 

§ 3." - Mediante opção do ex-combatente o aproveitamento 
de que trata êste artigo poderá também ser feito para emprêgo 
regido pela legislação trabalhista. '. 

Artigo 7. 9 - Não serão abertos concursos públicos sem que 
o Departamento Estadual de administração verifique se há ex-cõm~ 
batente ,que tenha requerido seu aproveitamento, e que possa 
ocupar o cargo por êles abrangidos, para o qual se deva abrir 
concurso. 

Artigo 8.9 - Fica assegurado ao ex~combatente funcionário 
público estadual direito à aposentadoria, com vencimentos inte
grais e demais vantagens inerentes ao cargo que exerçã, desde 
que complete 25 (vinte e cinco) anos de serviço efetivo e satisfaça 
os requisitos constantes do artigo I.'! desta lei . 
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Artigo 9.9 - Ao ex-combatente, já funcionário público es
tadual, fica assegurado o direito de promoção, desde que não se 
tenha beneficiado do disposto nas letras "d" ou "e" do artigo 30, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Cons
tituição Estadual de 1947, e se houver vaga. 

Parágra fo único - Nas promoções subseqüentes, os ex-com
batentes terão preferência, em igualdade de condições, de mereci
menot ou antigüidade. 

Artigo 10- O ex-combatente já aproveitado, e os que vierem 
a sê-lo, não terão direito a novos aproveitamentos. 

Artigo II - O Estado prestará assistência médica, hospitalar 
e educacional gratuita ao ex-combatente carente de recursos, bem 
como aos seus dependentes nas mesmas condições. 

Artigo 12 - O disposto nesta lei se aplica aos órgãos da 
ad ministração centralizada e descentralizada. 

Artigo 13 - O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei dentro de 90 (noventa) dias. 

Artigo 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 28 de junho de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luiz Francisco da Silva Carvalho - Secretário da Justiça. 

Luís Arrõbas Martins, Secretário da Fazenda. 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, 28 de junho de 
1968. 

Nelson Petersen da Costa - Diretor Administrativo Subst. 
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Publicado no "Diário Oficial" de 29/6/68. 
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CIRCULARES 

COMUNICAÇóES DIVERSAS 

Pelo Presidente da Associação, sr. Julio de Oliveira Chagas 
Neto, foram expedidas, durante o mês de julho último as se
guintes circulares aos nossos colegas: 

São Paulo, 22 de julho de 1968 

Prezado Colega: 

Têmos a satisfação de levar ao seu conhecimento os têrmos 
do ofício que vimos de receber do Sr. Escrivão da Corregedoria 
Geral da Justiça, bem como da cópia extraida do processo a 
que o mesmo se refere, afim de que o prezado Colega possa 
adotar as providências alí solicitadas, caso, naturalmente, o seu 
Cartório disponha do material previsto na correspondência aludida. 

Antecipando-lhe os nossos agradecimentos pela atenção que 
se dignar dispensar à presente, aproveitamo-nos do ensejo para 
reiterar-lhe os protestos de nOSSa consideração e aprêço. 

(a) JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO 

Presidente 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

N.9 2.812jIBP 
Proc. CG-29.772 

São Paulo, 10 de junho de 1968 

Senhor Presidente: 

Por determinação do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça 
e para as providências que se fizerem necessárias, encaminho a 
V. S.' as inclusas cópias extraídas do processo n. Q CG-29.772. 
em que é interessada a Secretaria de Estado dos Negócios da 
Cultura, Esportes e Turismo. 
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Aproveito o ensejo para apresentar a V. S. os meus pro~ 

testos de consideração e aprêço. 
(a) EZIO DONATI 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGóCIOS DO 
GOVf:RNO 

Of. n.9 1.207 
Proc. CEC~ 

São Paulo, de maio de 1968 

Senhor Corregedor Geral da Justiça: 

A fim de que possa êste Conselho Estadual de Cultura aten~ 
der a pedido que recebeu da Câmara do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, do Conselho Federal de Cultura, solicito a 
Vossa Excelência o obséquio de determinar o encaminhamento 
a êste C.E.C., no enderêço acima, em 2 (duas) vias, de dados 
sôbre a documentação de valor histórico existente nos cartórios 
judiciais e de tabeliães do Estado, em particular nas comarcas 
mais antigas, e informações sôbre se existem inventários a respeito. 

Permito-me encarecer a Vossa Excelência a importância 
desta solicitação, tendo em vista o empenho do órgão do Ministério 
de Educação e Cultura em preservar-se a documentação relativa 
ao nosso passado. 

Agradecendo a atenção que Vossa Excelência dispensar ao 
presente. sirvo~me da oportunidade para apresentar-lhe os pro~ 

testos de minha alta consideração. 

Prezado colega: 

(a) PÉRICLES EUGÊNIO DA SILVA RAMOS 

Secretário Executivo do Conselho 
Estadual de Cultura 

São Paulo, julho de 1968. 

A pedido da D iretoria da Carteira de Previdência das Ser~ 
ventias não Oficializadas da Justiça do Estado, vimos solicitar 
a sua valiosa cooperação no sentido de se fazer cumprir o Decreto 
n.9 49.933 de 3/7/1968 que regulamenta a Lei 9.858/67. 

Para tanto chamamos a sua atenção, a alHuns artigos que 
repetimos de maior importância os quais passamos a transcrever: 
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Artigo 9.9 - Os titulares ou responsáveis pelas serventias 
da Justiça contribuirão para a receita da Carteira, obrigatõria~ 

mente, com quantia mensal igual à totalidade das contribuições 
devidas, na forma do artigo 6.Q

, pelos servidores de seus car~ 

tórios. 

Artigo 11 - O títular do cartório arrecadará obrigatória e 
mensalmente dos seus subordinados, mediante desconto em fôlha 
de salários. as contribuições devidas e as recolherá diretamente 
à Tesouraria do Instituto de Previdência do Estado, destinadas 
à Carteira, em dinheiro, cheque nominativo ou vale postal. até 
o- dia 10 (dez), impreterívelmente. de cada mês seguinte ao dos 
salários pagos ou vencidos. 

§ I.Q 
- A inobservância do disposto neste artigo, sem pre~ 

juízo do pagamento dos juros de mora de 1 % (um por cento) 
ao mês, sujeitará o infrator à multa de 100/0 (dez por cento) sôbre 
o valor das importâncias devidas, além das sanções previstas na 
legislação vigente e neste Regulamento. 

§ 2.Q 
- O serventuário recolherá, com as contribuições do 

pessoal de seu cartório, a própria, e a de que trata o artigo 9.~, 

vinculado aos mesmos prazos, acréscimos, sanções e demais con~ 
seqüências impostas na lei e neste Regulamento para a falta ou 
atrazo do recolhimento. 

Artigo 12 - O servidor terá direito à aposentadoria desde 
que conte 35 (trinta e cinco) anos de efetivo exercício, se fôr 
homem, e 30 (trinta) anos, se mulher. 

Parágrafo único - O "quantum" mensal da aposentadoria 
corresponderá à média da remuneração~base relativa aos dois úl~ 

timos anos. imediatamente anteriores à data da publicação. no 
Diário Oficial do Estado. do ato da aposentadoria. 

Artigo 41 - Em qualquer caso. não poderá o serventuário 
ultrapassar o prazo de 6 (seis) meses no recolhimento da con~ 
tribuição em atraso. 

Parágrafo único - Incorrendo o serventuário na hipótese do 
atraso. será suspenso no exercício de suas funções pela Cor~ 

regedoria Geral da Justiça, até o prazo máximo de 90 (noventa) 
dias. findo o qual persistindo a mora. será iniciado o competente 
procedimento judicial. 

Artigo 42 - Os descontos das contribuições sempre se pre~ 
sumirão feitos. oportuna e regularmente. pelos serventuários. não 
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lhes sendo licito alegar nenhuma omlssao que hajam praticado, 
afim de se eximirem ao devido recolhimento, ficando pessoal e
diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem de re~ 

ceber ou que tiverem arrecadado em desacôrdo com êste Regu~ 
lamento. 

Artigo 43 - O descumprimento de qualquer dos deveres 
constitui falta disciplinar especifica, sujeito o infrator às penali~ 

dades previstas na lei e neste Regulamento, e sem prejuízo de 
outras sanções civis ou criminais cabíveis. 

Artigo 45 - O débito do serviço, na data da entrada em 
vigor do presente Regulamento, poderá ser liquidado, desde que 
o requeira, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, de igual 
valor, acrescidas dos juros moratórios de 1 % (um por cento) 
ao mês, pagáveis juntamente com a sua contribuição mensal. 

Parágrafo . nico - Fica "fixado o prazo de 90 (noventa) 
dias. contados da vigência dêste Regulamento, para o requerimento 
do benefício de que trata o presente artigo. 

Artigo 55 - Os contribuintes da Carteira de Previdência das 
Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado poderão gozar 
dos serviços de assistência médico~hospitalar dispensados pelo 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estad ua!. 
desck que paguem a essa autarquia a taxa regularmente estipu~ 

lada, incidente sôbre a respectiva remuneração base observadas 
as disposições pertinentes à matéria. 

Artigo 56 - A inscrição dos contribuintes para atendimento 
no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual 
ficará sujeita a período de carência de 6 (seis) meses, desde 
que requerida dentro de 90 (noventa) dias da vigência dêste Re~ 
gu}amento ou da admissão do servidor na atividade cartorária. 

Artigo 68 - Os servidores não poderão obter licença, salvo 
para tratamento de saúde. permuta de ofícios ou inscrição em 
quaisquer concursos, sem prova de quitação para com a Carteira. 

Parágrafo único - Em se tratando de serventuário, a prova 
de quitação referir~se~á a êle e ainda aos servidores que lhes 
forem subordinados. 

Artigo 69 - A infração de qualquer dispositivo dêste Re~ 
gulamento para a qual não haja penalidade expressamente comi~ 
nada sujeitará o responsável à multa de 1 {um) a 10 (dez) 
vêzes o salário~mínimo vigente na Capital do Estado, conforme 
a gravidade da infração, imposta pela Carteira. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 72 DO DECRETO N.9 49.933. 
LEI 9. 858/ 67 DE 3 DE JULHO DE 1968 

Em vigor, a partir de julho de 1968 

ENTRANCIA ESPECIAL 

Sede de Comarca 
Serventuário .. ....... . ............ . 
Oficial Maior ... . .. . . . . .. ........ . . 
Escrevente ... . ..... ... .. . .. ... . ... . 
Auxiliar .. . ............. . . .. . .. .. . • 

Município 
Serventuário .... ..... . . . . . ... . .... . 
Oficial Maior . . .. . . . . . .... . ....... . 
Escrevente .. . ..................... . 
Auxiliar .... . . . ....... . . ... .. . .. . . . 

Distrito 
Serventuário .. .... . ..... . ......... . 
Oficial Maior .. ........... . ....... . 
Escrevente . . .. . ... . . . . .. . . . .... . .. . 
Au xiliar . . .. .. . .. ... .............. . 

Remuneração 
933.12 
466.56 
388.80 
311,Oi 

855.36 
427.68 
356.'10 
285,12 

777,60 
388,80 
324,00 
259,20 

Base 

4: ENTRÂNCIA 1.' CLASSE 

S ede de Comarca Remuneração 
Serventuário ......... . ......... . ... 777.6ü 
Oficial Maior ............. . .... . ... 427,68 
Escrevente .............. . .... . ..... 349.92 
Auxiliar .. ... . .. . . . ..... . . . ........ 272.16 
Município 
Serventuário . . . . ..... .. . . .... .. . . . . 
Oficial Maior .. ... . . . . . . .. . . . .. ... . 
Escrevente . ..... . . ... .... .. . . . . ... . 
Auxiliar ... . . .. .. . .. .. . .. . .. . ... . . . 

Distrito 
Serventuário . . ... ... . .. . .. .. . . . .. . . 
Ofic!al Maior ..... . . . .. .... ..... .. . 
Esc rev ente .. . .. . . . .... .. .... . . . ... . 
Auxiliar . . . . . . . .. . . .. .. . .. . ....... . 

7 I 2.80 
392.04 
320.76 
219.48 

648.00 
356,40 
291.60 
226.80 

Base 

3' ENTRÂNCIA 2.' CLASSE 

S ede de Comarca 
Serventuário . ..... .... . . . . . .... . .. . 
Oficial Maior ... .... ... . . .... . . . . . . 
Escrevente . ... ... . . ... . . ... ... .. .. . 
Auxiliar . .. ... ...... .. . . .. . . ... .. . . 

Município 
Serventuário ... . ..... . ........ . . . . . 
Oficial Maior . .. . ... . . . .. . ...... . . . 
E sc revente .. .. . ... ...... . .. . ...... . 
Auxiliar ... .. . . . .. ................ . 

Remuneração 
622,08 
388.80 
311 .04-
233.28 

570.24 
356.40 
285.12 
213,84 
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Base 

Contribuição 
74,64 
37,32 
31.10 
24.88 

68.42 
34.21 
28.51 
22,80 

62,20 
31.10 
25.92 
20,73 

Contribuição 
62.20 
34,21 
27,99 
21.77 

57,02 
31.36 
25.66 
1.9,95 

51.84 
28.51 
23.32 
18.14 

Contribuição 
49,76 
31.10 
24,88 
18.66 

45.61 
28.51 
22.80 
17.10 
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Distrito 
Serventuário ...................... . 
Of:cial Maior ..................... . 
Escrevente ........................ . 
Auxiliar .......................... . 

518.40 
324.00 
259,20 
194.40 

2.' ENTRÂNCIA 3.' CLASSE 

Sede de Comarca Remuneração 
Serventuário ....................... 544,08 
Oficial Maior ................ . ..... 349,92 
Escrevente ............... . ... . . . ... 272,16 
Auxiliar ....................... . ... 194,40 

Município 
Serventuário ...................... . 
Oficial Maior ..................... . 
Escrevente ........................ . 
Auxiliar .......................... . 

Distrito 
Serventuário ...................... . 
Oficial Maior ..................... . 
Escrevente .................... . ... . 
Auxiliar .......................... . 

498,96 
320,76 
249,48 
178,20 

453,60 
291,60 
226.80 
162,00 

Base 

1.' ENTRÂNCIA 4.' CLASSE 

Sede de Comarca Remuneração 
Serventuário ................. . ..... 466.56 
Of;cial Maior ... . .................. 311.04 
Escrevente ............ . ............ 233,28 
Auxiliar ........................... 155.52 

Município 
Serventuário ............ . ......... . 
Oficial Maior ..................... . 
Escrevente ..... . .................. . 
Auxiliar .......................... . 

Distrito 
Serventuário ...................... . 
Oficial Maior ..................... . 
Escrevente ........................ . 
Auxiliar ................ . ......... . 

427,68 
285,12 
213,84 
142.56 

388,80 
259,20 
194.40 
129.60 

Base 

41.47 
25.92 
20.73 
15.55 

Contribuição 
43.52 
27,99 
21.77 
15.55 

39.91 
25.66 
19.95 
14,25 

36,28 
23.32 
18,14 
12,96 

Contribuição 
37.32 
24.88 
18,66 
12,44 

34,21 
22.80 
17,10 
11.40 

31.10 
20,73 
15.55 
10,36 
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SOCIAIS 

o HOMEM 

FONTES TORRES 

(Do livro "Luz Velada", 
edição esgotada) 



I 

Uma réstea de luz fundiu a treva. 
iluminando a noite milenar 
que silenciosamente recobria 
a erma e hirsuta vastidão telúrica. 

Então. tôda a paisagem circundante, 
ao fulgor vivo dessa luz ignota, 
visível se tornou. - a impressentida 
presença de si mesmo revelando. 

Foi quando começou o drama enorme. 
o drama inacabável. a que os séculos. 
dêsde essa Era-Inicial, assistem. mudos: 

- Ao despertar para a visão do mundo, 
marcava o Tempo, ao ritmo das horas, 
o irreversível trânsito de tudo ... 

11 

Mas, de onde e para onde? - Que haveria 
nêsse Antes obscuro das Origens, 
e no Depois terrível, entre os ,quais, 
fugaz. resplandecia o Instante lúcido? 

- As palavras morriam fatigadas 
de traduzir inutilmente as súplicas. 
imprecações ou preces. que movessem 
as portas do Mistério indevassável. 

Sómente o éco retornava delas. 
soturno e espectraL como resposta 
invariável a tôdas as perguntas. 

A sucessão contínua dos dias 
lhe adormeceu. porém, tôdas as ânsias, 
que só no Fim dos fins reacordavam. 
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III 

Depois, a voz anlmlca das Coisas 
lhe sugeriu visões maravilhosas, 
mostrando~o na paisagem dêsse Instante 
como senhor indo minado e único. 

- Era a consumação do Engano~máximo. 
expresso na ilusão dessas visões, 
nas quais a posse do Poder surgia 
como versão do próprio Ilimitado. 

Nem a certeza de seu fim, distante 
ou próximo. a idéia lhe mudou 
de alcançar o magnífico estágio, 

no qual presume encontrará, ainda, 
(levado pela insânia que o empolga) 
- a Condição sem condições nem lindes. 

IV 

E porque não soubesse distinguir 
á unicidade intrínseca do Múltiplo, 
- sempre se revelou alheio a quanto 
a afirmação não fõsse de sí mesmo 

no panorama das contendas rudes, 
elas batalhas que as almas entre sí 
st.:stentam, na ignorância de que tôdas 
da mesma Fonte~Geratriz provêm, 

buscando, cada qual. o impossível 
de indefinidamente sobrestar 
no domínio das coisas transitórias, 

- incientes de que, no âmbito do Tempo. 
ninguém jamais se poderá furtar 
à corrosão de seu contacto informe. 
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v 

Se o olhares, no entanto, à distância, 
em qualquer latitude que se encontre, 
- surpreso ficarás de nã o mais vê-lo , 
nem de escutar o seu ruido estranho. 

Tudo será silêncio no sombrio 
vale em que se agitava estulto. antes. 
e onde a mudez se estampa fria, agora, 
petreficando os gestos e os sonhos. 

o limite lhe veda os horizontes. 
no círculo estreito em que se arrasta, 
semiconciente, apenas, do que abrange. 

No alto, porém, se julga, da Montanha, 
certo de que a apagada voz , que solta, 
vibra e ressõa, audivel no Infinito . 

VI 

Mu itas vêzes, contudo, em desencanto 
se lhe transmuda o Sonho, a que busca 
como rdú8io contra a funda angústia 
que as Omissõc:s lhe trazem , sem remêdio. 

E nesse desencanto a solidão 
lhe volta, - e com ela a sensação 
do vasio illlpreenchível que o oprime , 
onde a ausência de tudo está presente, 

- menos a percepção confragedora 
das frustações mortais , inumeráveis. 
que são o único acervo de seus dias. 

Prêso na trama urdida por seus p róprios 
atos, - não se apercebe que o Descuido 
é a causa de todos os cuidados. 
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VII 

Seria êssa , então, a Régra-áurea , 
à sujeição da qual se encontra tudo, 
e que se cumpre sempre, inflexível, 
quer seja no apogêu ou decadência . 

Lei clara, exata, e insusceptíveL pois, 
de arranjos ou sofismas; lei perante 
a qual não prevalecem condições 
de raça , estirpe, ou posições mundanas, 

privilégios de glória ali defortuna; 
lei alheia a derrotas ou triunfos, 
inexorável nas sanÇões que dita; 

- lei que se exerce como conseqüência 
de tôda decisão que proferirmos 
à margem de seus rígidos Princípios. 

VIII 

Há milênios que vozes augurais 
os seus preceitos de ouro revelaram . 
~ Mas todos os ouvidos fôram surdos 
à sua exortação li bertadora. 

E porque era essencial nascer de nôvo, 
- e essa ressureição miraculosa 
só poderia vir a ser lograda 
pela renúncia a todos os Padrões, 

- essas vozes morreram sem sentido. 
Na moldura do Cotidiano, só 
" agitação de Sombras se entrevia , 

em luta pela própria permanência, 
~ cegas, porém, de todo , à visão 
da Chamâ em cuja luz a vida hauriam. 
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IX 

~aldados hão de ser, por isso, sempre, 
os gestos agressivos de revolta 
ou ira, - instantes queixas, rogos, votos, 
qualquer invocação, responso ou súplica, 

que a intenção traduzam de anular 
o ciclo irrefragável das marés, 
modificar a órbita dos astros, 
fazer os rios remontar à origem, 

- ou modificar a natureza íntima 
da fôrça germinai que se contém 
retida, prêsa no imo da semente 

acaso ao chão lançada, - e da qual 
só poderemos recollher, um dia, 
os correlatos frutos, em valência. 

X 

De nada, por igual. adiantará 
a fé jurada em numes tutelares, 
aos quais se vise recorrer, depois, 
em demanda de graças ou favores; 

pedir a míticas Instâncias que 
nos exculpem de culpas sem desculpa, 
sempre que o nosso Eu as busca, súplice, 
na hora dos pavores irreprimíveis. 

De nada adiantarão as adesões, 
formais ou não, a seitas ou facções, 
seja qual fôr a sua espécie ou côr: 

- Só na livre expansão da Idéia~pura, 
imune às restrições de todo jugo, 
há-de ° Entendimento achar a Senda. 
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XI 

É preciso, no entanto, que, primeiro, 
o desejo sintamos, espontâneo 
de transpor as barreiras que antepomos 
à visão do que é, tal como é. 

- para que assim possamos conhecer 
a medida de todos os valores 
e distinguir o falso como falso 
na tela das verdades aparentes. 

Sómente à luz da compreensão total 
se fundirá o gêlo que nos cerca, 
revelando a oculta etiologia 

das inconciliações inelutáveis, 
que a Autolatria infunde e perpetua 
no processo de nossas relações. 

XII 

o Ser, ha de sentir, então, neSSa hora. 
que longos avatares O libertaram 
da sujeição às ilusões do Ego. 
que sob a compulsão de seus temôres 

a Segurança com o Poder confunde. 
- esquecido de que. impertubáveL 
a verdadeira paz somente existe 
nas almas simples dos que nada esperam. 

Não mais, então. se levará, no Mundo, 
em conta o Pluriverso. - porque todos 
e Um se tornarão, na Lei suprema. 

E quando tal Evento. em nossas vidas. 
espontâneo. se der. ~ Um Novo~Dia 
há~de surgü, marcando o fim do Tempo. 
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