
BOLETIM 
da 

Associacão dos Serventuários de ., 

Justiça do Estado de São Paulo 

ANO XVIII NOVEl'vfBRO DE 1968 A MAIO DE 1969 N .. 85 



COMISSi\O DE REDAÇAO 

OSCAR FONTES TORRES 
ANTONIO TUPINAMBA VAMPRÉ 

JETHER SOTT ANO 

Tõda a colaboração deve ser remetida à sede da Asso
ciação, à rua Senador Feijó 176, 11.9 andar, nesta Capital, 
<Jté o dia 10 de cada m~s, devendo vir clatilografada de um 
só l<Jdo e assin<Jda pelo seu autor. 

A não ser quando se tr<Jte de <Jrtigo da redação, a Asso
ciação não se responsabiliz<J pelas opiniões emitidas nos arti
gos publicac!os. reservando-se o direito de recusar ou protelar 
a publicação do que julgar necessário. 

As colaborações devem referir-se a matéria tecnico-pro
fissional, sendo expressamente vedado tra~ar de assunto político. 
rdigioso ou de caráter individual. 

A distribuição dêste Bolet:rn é griltu:ta aos associados e 
tIs Associações de classe do pais e do exterior. 

SUMARIO: 

Redação 
Notas Várias 
Leis e decretos 
Provimentos 
Sociais 
I urisprudéncia 
ColDbor~ções 



íNDICE 

REDAÇÃO : artigo inaugural .. . .... . ........... . ... . .. . ..... . ... 5 

NOTAS VARIAS: 

Visita ao Exmo Snr. Secretário da Justiça ............ . . .. . . .. 7 

X Congresso Notarial Latino . ........................ .. .. . . 8 

Emprêsas Financeiras: Resolução n .- 103, do Banco Central . ... 11 

Visita ao Exmo Snr. Presidente do E. Tribunal de Justiça ...... 14 

Eleição dos quadros dirigentes da Associação .................. 16 

Empréstimos a pessoas fisicas sem caráter de habitualidade . . . . 18 

Visita ao Exmo. Snr. Corregedor Geral da Justiça .............. 19 

_ Reorganização dos Registro de Imóveis ... . ...... . . . ... ... ..... 21 

Aposentadoria de servidores de Cartórios não oficiali:tados ......• 23 

Regulado o registro das letras de Câmbio .................... 24 

Regulamentação das notas promissórias .......................• 25 

Arquivamento dos contratos nos Cartórios de Registros Públicos .. 28 

Aplicação da Lei n.- 4.591 .. . .............. . ............ .. ... 29 

Preparos no Tribunal ........ . ............................ . .• 31 

Governo altera Cédula Pignoraticia ....................... .. .. 35 

DIVERSOS: 

"Da Inveja" (Crônica de O .F.T.) 38 

LIVROS NOVOS: 

"Regimentos de Custas e Emolumentos", de autoria de Roque Ardevino 39 

SOCIAIS: "Antropomorfismo", 
(Versos de Fontes Torres) 

"A Morte de Pan" e "Ami:tade" 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA: 

- Provimento n.- XXXV, de 1968 . ...........................• 

nOLETTM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUARIOS 
DEI JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 

40 

41 

1 



CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 

- Provimento n.· 1. de 4-3-69 .................................. 43 

- Provimento n.' 3. de 25-4-69 ................................ 68 

JURISPRUD~NCIA : 

- Cessão de direitos à herança. Natureza do contrato ............ 70 

- Impostos de transmissão "inter-vivos .......................... 72 

- Serventuário. Desanexação da serventia 

- Impostos de transmissão "causa-mortis" 

LEIS E DECRETOS FEDERAIS: 

73 

74 

- Lei n.' 4.655. de 22-6-65. que dispõe sõbre a legitimidade adotiva 77 

- Ato Institucional n.' 5. de 13-12-68 ............................ 79 
- Lei n.' 5.532. de 14-11-68. que acrescenta parágrafo no artigo L' 

do Decreto-lei n.' 58. de 1967 ................................ 83 
- Lei n.' 5.534. de 14-11-68. que dispõe sõbre a obrigatoriedade de 

prestação de informação estatistica e adota outras providências .. 84 
- Lei n.' 5.553. de 6-12-68. que dispõe sõbre a apresentação de do-

cumentos de identificação pessoal ............................ 86 

- Ato Complementar n.' 39. de 20-12-68 .......................... 87 

- Ato Complementar n.' 40. de 30-12-68 ........................ 89 
- Lei n.' 413. de 9-1-69. que dispõe sõbre títulos de crédito industrial 

e dá outras providências. .................................... 92 

- Ato Complementar n! 41. de 22-1-69 .......................... 107 

- Decreto-Iei n! 427. de 22-1-69. que dispõe sõbre a tribuitação de 
renda na fonte. registro de letras de câmbio e notas promissórias 108 

- Ato Complementar n! 42. de 27-1-69 .......................... 110 

- Ato Complementar n! 43. de 29-1-69 112 

- Ato Complementar n! 44. de 31-1-69 ......................... 115 
- Ato Complementar n! 45. de 31-1-69 .................•.•...... 116 

- Decreto-lei n! 443. de 30-1-69. que acrescenta parágrafos do art. 42 
da lei Orgânica de Previdência Social ..................••.•.• 117 

- Ato Institucional. n! 6. de 1-2-69 ............................ 117 
- Ato Complementar n.' 46. de 7-2-69 ..................••••...• 120 

- Ato Complementar n! 47. de 7.2-69 ......................... 120 

Decreto-lei n! 474. de 19-2-69. que modifica a redação de dispo-
sitivos do Decreto-Lei n.' 960. de 17-2-38. e dá outras providencias 122 

Decreto-lei n! 494. de 10-3-69. que dispõe sõbre a aquisição de 
imóveis rurais. prevista no Ato Complementar n! 45 .......... 124 

2- BOLETIM DA ASSOCIAÇÁO DOS SERVENTUARIOS 
Dl!! JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAULO * 



_ Decreto-lei n.' 515 de 7-4-69, que define a emprêsa individual nas 
atividades imobiliárias e fixa as responsabilidades tributárias dos 
incorporadores ................................................ 128 

_ Decreto n.' 64.156, de 4-3-69, que regulamenta os artigos 2.', 3.' e 
5.' do Decreto-lei n.' 427, de 22-1-69 ........................ 133 

LElIS E DECRETOS ESTADUAIS: 

- Lei n.' 10.079, de 24-4-68, que dispõe sõbre o direito de opção 
por oficio vago ou que venha a vagar, para os serventuários, nos 
casos que especifica .........................................• 136 

Lei n.' 10.252, de 23. 10-68, que dispõe sõbre a opção em Ser-
ventistas da Justiça ......................................... 137 

Lei n.' ]0.235, de 30-9-68, que altera o artigo L" da Lei n.' 2.576, 
de 14-1-54 ............... ................ ........ ............. 137 

Lei n.' 10.304, de 6-12-68, que dá nova redação a dispositivo da 
Lei n.' 10.171. de 17-7-68 .................................... 138 

Lei n.' 10.317, de 13-11-68, que cria a XXXVI Circunscrição J u-
diciária do Estado .......................................... 139 

BOLI':TIM DA. ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -3 



BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA. DE UTILIDA.DE PúBLICA PELA 
LEI N .• 464, DE 2G DE SETEMBRO DE 1949". 

ANO XVIII NOVEMBRO DE 1968, A MAIO DE 1969 

Redacão: , 
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Conforme todos sabem. encontram~se em vigor diversas leis 
de grande alcance social e econômico. dentre as quais podemos 
destacar a de n.9 4.380. de 21 de agôsto de 1964. que instituiu o 
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO; o Decreto~lei n.9 

167. de 14 de fevereiro de 1967. que criou as CÉDULAS DE CRÉ~ 
DITO RURAL. e o Decretc~lei n5' 413. de 9 de Janeiro do cor~ 
rente ano. que dispõe sôbre a emissão das CÉDULAS DE CRÉ:'" 
DITO INDUSTRIAL. 

Fazendo parte do elenco constitmdo por várias outras des~ 
tinadas. em seu conjunto. a promover a execução da política que 
o nosso Govêrno adotou no sentido de facilitar ao povo a aqui~ 

sição da casa própria e incentivar a produção industrial e ág[Q~ 
~pecuária do País. - a importância das citadas leis é de todo 
em todo evidente. o que ressalta. ainda. do esfôrço que os órgãos 
oficiais encarregados de orientar e fiscalizar a sua aplicação estão 
desenvolvendo. com o intuito de obter que elas atinjam plenamente 
os seus objetivos. 

Para tal fim. não teve dúuida o legislador em adotar medidas 
excepcionais. tendentes a facilitar. quanto possível. a consecução 
daquêle desiderato. entre as quais se incluem. - no que tange. 
principalmente. ao Registro I mobiliário - as que fixam detérmi~ 

nado prazo para a prática dos atos de sua competência. previstos 
nos diplomas legais aludidos. bem como taxas modicíssimas para 
cobrança dos emolumentos correspondentes a alguns dêles. 
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Em face, pois, de tal circUtTlstância, entendemos ser de todo 
recomendável que, de nossa parte, nos empenhemos, por igual, 
em contribuir para qu.e aquela política governamental alcance o 
êxito a que faz jus pelos elevados propósitos que a informam, -
procurando, para tanto, conceder inteira prioridade ao registro dos 
mencionados atos, de modo a que os prazos estabelecidos para 
a sua execução sejam rigorosamente observados e cumpridas, 
com idêntico rigor, as demais exigências que nos são impostas 
pelas citadas leis, - com o que, de resto, não estaremos fazendo 
mais que a nossa obrigação. 

Com referência, aliás, à mais recente delas, - isto é, o 
Decreto~lei n. I' 413, do mês de Janeiro p. findo - não constando, 
de seus anexos, o modêlo do nôvo livro por êle criado para ins~ 

crição das CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL referidas, 
- apraz~nos comunicar aos nossos colegas que tal falha já foi 
devidamente suprida pela EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL 
DA JUSTIÇA, consoante se vê do Provimento baixado, a respeito, 
pelo seu eminente titular, DESEMBARGADOR HILDEBRAN~ 
DO DANTAS DE FREITAS, e o qual temos a satisfação de 
dar à estampa em outro local dêste mesmo BOLETIM. 
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NOTAS VARIAS: 

VISITA AO SNR. SECRETÁRIO DA JUSTIÇA 

A Diretoria da Associação teve a oportunidade visitar, no 
fim do ano passado, o Exmo. Snr. Secretário da Justiça, Dr. LUIZ 
FRANCISCO DA SILVA CARVALHO, que foi saudado, na 
ocasião, pelo nosso Presidente, Sr. Júlio de Oliveira Chagas Netto, 
com as seguintes palavras: 

"Exmo. Snr. Dr. Luiz Francisco da Silva Carvalho. DD. Se~ 
cretário da Justiça. 

A Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São 
Paulo, pelos membros de sua Diretoria .que aqui se encontram, 
tem a honra de vir à presença de V. Excia., não só para teste~ 

munhar~rhe as expressões de sua simpatia, como também para 
agradecer~lhe as atenções com que se tem dignado distinguir a 
nossa entidade. 

Cumpre~nos dizer~lhe, aliás, que elas não nos surpreenderam, 
pois conhecendo, de há muito, os predicados de inteligencia e de 
coração que exornam a sua personalidade de homem público, -
sabiamos que outra não poderia ser a conduta de V. Excia. para com 
a nossa classe, tantas vêzes injustiçada pelos pobres de espírito. 

Reiterando, assim, nossos agradecimentos por essas atenções, 
permita-nos dizer~lhe que a Associação dos Serventuários da J us~ 
tiça do Estado continuará, como até aqui, inteiramente à disposição 
de V. Excia., para prestar~lhe tôda colaboração que julgar ne~ 
cessária, no sentido de facilitar~lhe o desempenho das altas fun~ 
ções que lhe foram confiadas pelo nosso eminente Governador, 
Dr. ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ. 

Terminando, apraz~nos, outrossim, desejar~lhe, bem como à 
sua Exma. Família, um feliz Natal. e augurar~lhes um Ano Nõvo 
tranqüílo e próspero". 

Agradecendo, falou, em seguida, S. Excia., para dizer da 
alta consideração que lhe merecia a nossa classe, terminando por 
Ddiantar que estaria sempre à sua disposição para atendê~la em 
tôdas as suas justas reinvindicações. 
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x - CONGRESSO DO NOTARIADO LATINO 

Recebemos do nosso prezado Colega de Montevideu, Uru~ 

guay, Snr. Rufino Larraud, Presidente da Comissão Organizadora 
do X.Q Congresso do Notariado Latino, a carta abaixo transcrita, 
acompanhada do programa relativo ao mencionado certame, que 
terá lugar na Capital daquêle País amigo, do dia 20 a 27 do mês 
de Outubro próximo futuro. 

Trata~se de importantíssima reunião, em que serão debatidos 
problemas de grande interêsse para a classe Notarial dos países 
de origem latina, - conforme se poderá verificar do programa 
aludido, que estampamos em seguida àquela carta, para conhecí~ 
mento dos nossos colegas que dela queiram participar. 

x - CONGRESO DEL NOTARIADO LATINO 

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO 
Ref.: G-137 

13 de enero de 196.9 

Senor Director deI 
Boletín da Associação dos Serventuarios de Justiça do Estado de 
São Paulo 

R. Senador Feijó, 176 
São Paulo, Brasil 

Estimado coleg a: 

Adjunto a la presente un ejemplar deI Programa Provisional 
de los actos que se realizarán con motivo deI X.Q Congreso In~ 

ternacíonal deI Notariado Latino, que tendrá lugar en Montevideo, 
deI 20 aI 27 de octubre de J 969. 
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Damos gran importancia a la inclusión de dicho documento 
en uno de los próximos números de su prestigiosa Revista, en 
la que le rogamos tenga a bien darle acogida. 

Le anticipamos nuestro agradecimento y le saludamos con 
nuestra mayor cOl1sideraciól1. 

RUFINO LARRAUD 

Presidente 

X.9 CONGRESO DEL NOTARIADO LATINO 

UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO 

MONTEVIDEO ~ 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 1969 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Lunes 20 de octubre 
Llegada de los congresistas 

9.00 hs. Abertura de las Oficinas dei Congreso. en la Casa dei Notariado. 
Entrega de sus carpetas a los congresistas. 

10.00 hs. Sesión dei Consejo Permanente. 
Designación de la Comisión de Poderes. 

11.00 hs. Sesión de la Comisión de Poderes. 
16.00 hs. Sesión Plenaria de instalación. Designación de las Comisiones de 

Trabajo. 
17.00 hs. Sesión solemne de apertura. en presencia de invitados de honor, y 

con asistencia de las senfíoras de los congresistas. Entrega de 
veneras. 

21.00 hs. Souper froid en el Parque Hotel. oferecido a los congresistas y sefíoras, 
por e! Presidente de la Asociación de Escribanos de! Uruguay. 

Martes 21 de octubre 
9.00 hs. Sesiones de las comisiones de trabajo. 

16.00 hs. Sesiones de las comisiones de trabajo. 

Miêrcoles 22 de octubre 

9.00 hs. Sesiones de las comisiones de trabajo. 
15.30 hs. Sesiones de las comisiones de trabajo. 
22.00 hs. Concierto o ba/let (traje oscuro). 

Jueves 23 de octubre 
9.00 hs. Primer Plenario de Trabajo. 

15.30 hs. Sesiooes de las comisiones de trabajo. 
22.00 hs. Espectáculo de música y danzas típicas rioplateoses. 
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Viernes 24 de octubre 
8.30 hs. Segundo Plenario de Trabajo. 

11.00 hs. Excursiôn a una estancia. Visita a las instalaciones y planteles. 
Comida criolla y fiesta folklôrica. 

Sábado 25 de octubre 
9.00 hs. Excursiôn a Punta deI Este en ômnibus superpu[[mBn, por la Ruta 

Costanera, con visita a los balnearios intermedios, y alojamiento en 
la zona de los Casinos. 

12.00 hs. L1egada a Punta deI Este, y alojamiento. 
13.00 hs. Bafio en la playa "EI Grillo" de Pun ta deI Este. 
14.00 hs. Almuerzo. 
21.00 hs. Cena con espectáculo de música y danza afro-urug,uaya. 

Domingo 26 de octubre 
9.00 hs. Desayuno. 

11.00 hs. Bano en la "Playa Brava" de Punta deI Este. 
14.00 hs. Almuerzo. 
18.00 hs. Regreso a Montevideo. 

Lunes 27 de octubre 
9.00 hs. Acto académico de adhesiôn deI Notariado Argentino en el Para

ninfo de la Universidad de la República. 
10.00 hs. Cuarto Plenario de Trabajo. Designaciôn de Miembros deI Con

sejo Permanente. 
16.00 hs. Sesiôn solemne para la entrega deI PREMIO JOSE A. NEGRI. 

instituido y otorgado por el Consejo Federal deI Notariado Argentino. 
22.00 hs. Banquete de clausura, para congresistas y senoras (traje oscuro). 

NOTA: Durante los dias en que no se programen actos colectivos, los 
congresistas extranjeros dispondrán de billetes gratuitos para asistir a espectá
culos de teatro, fútbol o excursiones nocturnas por la ciudad. Y durante aIs 
mananas no ocupadas por trabajos de plenario, podrán participar, en iguales 
condicioneS', de distintas excursiones guiadas por la ciudad de Montevideo. 
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EMPRÊSAS FINANCEIRAS 

Delimitando as áreas de atuação das financeiras, o Banco 
Central baixou a Resolução n.Q 103, com base em decisões adotadas 
pelo Conselho Monetário Nacional. 

Ao anunciar aos jornalistas as recentes decisões do CMN, o 
presidente do Banco Central, sr. Ernani Galveas, acentuou que 
elas seguem a mesma linha de orientação até aqui adotada no 
sentido de especializar a atuação dos orgnismos de crédito dentro 
das linhas peculiares a cada um deles. No que se refere às 
financeiras, que ficarão com a responsabilidade do financiamento 
de crédito ao consumidor, frisou o presidente do BC que a medida 
virá em benefício das próprias sociedades de crédito e financiamen~ 
tos, obrigando~as a uma auto-disciplina salutar inclusive para a 
garantia e segurança de suas operações. 

RESOLUÇÃO N.9 103 

O Banco Central do Brasil na forma da deliberação do Con~ 
selho Monetário Nacional em sessão de 1O~ 12~68 e de acôrdo 
com o disposto no art. 4.Q

, inciso VI. e 9.9 , da Lei n.9 4.595, de 
31~12~64, e art. 2.Q , inciso V, da lei n.Q 4.728, de 14~7~65. 

RESOLVE: 

1 - Reajustar para 60% até 31~12~68, para 70% até 31~3~69, 
para 80% até 30~6~69, para 90% até 30~9~69 e para 100% até 
31 ~ 12-69 a percentagem mínima que as sociedades de crédito, Ji~ 

nanciamento e as de tipo misto estão obrigadas a aplicar em 
crédito ao consumidor ou usuário final, calculada sôbre o global 
de suas operações de aceite, na forma prevista pelas normas em 
vigor. 
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2 - Facultar as sociedade de crédito, financiamento e de 
tipo misto a concessão de aceites em títulos cambiários referentes 
a operações de prestação de serviços desde que tais operações 
apresentem: 

a) multiplicidade de beneficiários e limitação do financia~ 

mento em função da capacidade 'financeira do financiado; 

b) garantia que ofereça resguardo à liquidez da operação 
observadas as normas da resolução n.1' 45, de 30~ 12~66; 

c) coobrigação da empresa (s) prestadora (s) dos serviços. 

As operações de que trata este item serão consideradas como 
de financiamento ao consumidor ou usuário do serviço para os 
fins do inciso 1 e não poderão englobadamente representar mais 
de 5% do total das aplicações das sociedades financiadoras. 

3 - Vedar operações que beneficiem atividades imobiliárias, 
agropecuárias ou pessoas físicas (particulares) exceto os finall~ 

ciamentos diretamente concedidos ao consumidor ou usuário final 
ou relativo à prestação de serviços mencionados nos incisos 1 e 2 
anteriores, observadas as normas da resolução n.Q 45, de 30~12~66, 
e as desta Reso]ução. 

4 - Vedar as sociedades de crédito, financiamento e as de 
tipo misto a constituição, administração ou gerência de fundos 
mutuos de financiamento ou fundos de .. acceptance" e ainda a 
partir desta data a colocação de novas quotas de fundos que 
funcionem sob o regime de sociedade em conta de participação, 
condomínio ou quaisquer outras formas assim entendido para os 
efeitos deste item "uma comunhão de recursos destinados à apli~ 

cação em operações de crédito com base em papéis comerciais 
(Circular n.? 72, de 30~11~62, da extinta SUMOC). 

Os fundos a que se refere êste item serão obrigatoriamente 
liquidados até 31 de dezembro de 1969, operando~se a Sua liqüi~ 

dação progressiva de modo que até 30~6~69 e 30~9~69 tenham 
reduzido seus valôres atuais de 50% e 75% respectivamente. 

O disposto neste item se aplica às demais instituições finan~ 
ceiras, públicas e privadas. 

5 - Facultar às sociedades de crédito, financiamento e as 
de tipo misto manter em carteira letras de câmbio de seu próprio 
aceite até o montante de seu capital realizado e desde que referentes 
a recursos liberados ao financiado por antecipação antes da colo~ 
cação desses papéis no mercado. 
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6 - Vedar em quaisquer casos a recompra antecipada pelas 
sociedades de crédito, financiamento e de tipo misto de títulos de 
seu aceite ou emissão. 

7 ~ Vedar às sociedades de crédito, financiamento e as do 
tipo misto imobilizações superiores a 30% do montante do seu 
capital realizado e reservas. Nessa imobilização se incluem as 
participações de caráter permanente no capital de instituições fi~ 

nanceiras e as demais mencionadas no art. 5.9 da Lei n.'" 4.728, de 
14~7~65, que serão deduzidas para o cálculo do limite operacional. 

8 - Revogar a Resolução n.'" 77, de 23~11~67, e a Circular 
n.9 81. de 2~8~63, da extinta SUMOC". 
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VISITA AO EXMO. SNR. PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A fim de cumprimentar S. Excia. e augurar~lhe um feliz Ano 
Nõvo, a Diretoria da Associação teve a honra de visitar, nos der~ 
I'adeiros dias de Dezembro último. o Exmo. Snr. Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado. DESEMBAGADOR MARCIO 
MARTINS FERREIRA. Gentilmente recebida pelo eminente 
Chefe do nosso Poder Judiciário, foi S. Excia. saudado. naquela 
oportunidade, pelo Sr. Júlio de Oliveira Chagas Netto, com a 
seguinte alocução: 

"Exmo Snr. Desembargador MARIO MARTINS FERREI
RA. DO. Presidente do Tribunal de Justiça. 

A Associação dos Serventuál'ios da Justiça do Estado de 
São Paulo. representada pelos membros de sua Diretoria e demais 
serventuários ,que aqui se encontram, não poderia. ao apagar das 
luzes do ano que transcorre, deixar de vir à presença de V. Excia., 
a fim de lhe agradecer, mais uma vez, as atenções com que a tem 
distinguido. 

A alta compreensão revelada por V. Excia., como Chefe do 
Poder Judiciário, no tocante à classe que temos a honra de re
presentar, - permita-nos que o digamos - confirmou plena~ 

mente os prognósticos que fizemos quando de sua investidura no 
elevado cargo de Presidente de nosso mais alto Tribunal. 

Isso porque, sabendo~o. de há muito, um amigo de todos nós, 
e conhecendo, de sobejo, a retidão de caráter e a nobreza de 
sentimentos que constituem o apanágio de seu espírito invulgar, 
estavamos absolutamente certos de que outra não poderia ser a 
conduta de V. Excia. para com aquela classe de Auxiliares da 
Justiça. 

Rendendo, pois a V. Excia. as homenagens de que muito 
justamente se tornou credor. a Associação dos Serventuários da 
Justiça do Estado, em nome de tôda a classe que representa. 
sente-se feliz , nesta oportunidade, em desejar a V. Excia., bem 
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como à sua exma. Família, um venturoso Natal, ao mesmo tempo 
que formula os melhores votos para que o Ano Nôvo lhes seja 
propício à realização de suas aspirações mais caras". 

S. Excia. usou, em seguida, da palavra, tecendo considera~ 

ções sôbre os problemas da Justiça e de seus órgãos auxiliares, 
concluindo por agradecer não só a visita com que o distinguiam, 
como também a colaboração que a nossa entidade lhe vem prestando. 
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ELEIÇÃO DOS QUADROS DIRIGENTES DA 
ASSOCIAÇÃO 

Em obediência às disposições estatutárias que regulam a ma
téria, realizou-se no dia 12 de Dezembro do ano findo, a eleição 
dos novos quadros dirigentes da Associação, para o triênio que 
irá terminar em 1971. 

O pleito transcorreu, como sempre, num ambiente de grande 
cordialidade, - tendo sido reconduzidos aos seus respectivos car
gos, por unanimidade, todos os colegas que integravam a Dire
toria e o Conselho Fiscal cujo mandato se extinguia. 

Quiseram os nossos consócios de todo o Estado, com êsse 
gesto significativo, dar uma demonstração de solidariedade àqueles 
colegas pelo muito que têm feito pela classe a que pertencemos, -
entre os quais se destaca o nosso incançável Presidente, Snr. 
Júlio de Oliveira Chagas Neto. 

Os novos órgãos dirigentes da Associação ficaram, pois, assim 
constituídos: 

DIRETORIA 

Julio de Oliveira Chagas Neto .... Presidente 
Mario da Cunha Rangel ........... Diretores 
Oscar de Barros Pereira 

Antonio Augusto Firmo da Silva 
Carlos Alberto Bueno Netto 

J ether Sottano 

Sergio SaBes 

Branca Regina Martins Forster 

João Alberto Caiado de Castro 
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CONSELHO FISCAL 

Fernando de Almeida Nobre Filho 
Oscar Fontes Torres 
Luiz de Toledo Mendes Pereira 
Simas Pompeu de Toledo 
Cassio Ribeiro Porto 

Presidente 

SUPLENTES 

Elvino Silva Filho 
Bento Mascarenhas .............. . 
Armando Veridiano Laranja ....... . 
Antonio Bueno da Rocha ......... . 
Alcebiades Nascimento Moreno .... . 
Ernani de Barros Morg-ado ....... . 
Augusto Vicário ................. . 
Marcelo Müller ................. . 

Campinas 
Sorocaba 
Santos 
Ribeirão Prêto 
Capital 
Taubaté 
Baurú 
Capital 

Alceu Cardoso Machado .......... . 
João Paulo de Andrade Figueira ... . 

São José do Rio Prêto 
Capital 
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EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FÍSICAS SEM 
CARÁTER DE HABITUALIDADE - NÃO HÁ 
EQUIPARAÇÃO A ENTIDADE FINANCEIRA 

Transcrevemos abaixo o Ofício n.9 631~67" datado de 12~7~67, 
do Presidente do Banco Central do Brasil. com o qual. respon~ 
dendo consulta formulada pelo Colégio Notarial do Estado de 
São Paulo, dá o entendimento mencionado em epígrafe: 

"Ofício 631 ~67 - PRESoI - Rio de Janeiro, 12 de julho de 
1967 - Senhor Presidente - Referimo~nos ao oficio de 22 de 
maio próximo findo, em que essa Entidade - no pressuposto de 
que êste Banco Central entende ser proibido a qualquer pessoa 
física "emprestar dinheiro, sob garantia ou não, ou seja sob ga~ 
rantia hipotecária, penhor, caução, cambiais, etc.", pena de se 
sujeitar a serias penalidades, solicita venhamos a divulgar, em 
têrmos de ampla publicidade, nossa interpretação, no particular, 
da Lei n.9 4.595, de 31 de dezembro de 1964. A êste propósito, 
permitimo~nos esclarecer que, consoante previsto na Lei citada, 
dispõe êste órgão dos instrumentos legais necessários para obstar 
a prática, por parte de pesooas físicas, de outorga de empréstimos 
em caráter de habitualidade, isto é, de comércio bancário e finan~ 
ceiro, que somente poderá ser exercido por pessoas jurídicas reves~ 
tida de caráter de habitualidade, a prática das operações objeto 
18) e posterior fiscalização dêste Banco Central. N essas con~ 

dições, nenhum impedimento legal haverá, desde que não reves~ 
tida de caráter de habitualidade, à prática das operações objeto 
da consulta dessa entidade, por parte de pessoas físicas. Com 
êstes esclarecmientos, valemo~nos da oportunidade para apresentar 
a V. S. os nossos protestos de estima e consideração - RUY 
AGUIAR DA SILVA LEME - Presidente. 
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VISITA AO SNR. CORREGEDOR GERAL DA 
JUSTIÇA 

Para apresentar ao Exmo. Snr. Corregedor Geral da Justiça. 
Desembargador H1LDEBRANDO DANTAS DE FREITAS. seus 
votos de feliz Ano Nôvo. a Diretoria da Associação teve a satis~ 

fação. em Dezembro último. de visitar S. Excia .. havendo o nosso 
Presidente. Snr. Julio de Oliveira Chagas Neto. dirigido. na 
ocasião. as seguintes palavras de saudação ao ilustre Magistrado. 

"Exmo. Snr. Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas. 

A Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São 
Paulo. representada pelos membros de sua Diretoria e demais 
serventuários que aqui se encontram. não podia deixar de vir à 
presença de V. Excia.. a fim de lhe expressar seus melhores 
agradecimentos por tôdas as atenções que se dignou dispensar~lhe. 
no curso dêste primeiro ano de sua profícua gestão à testa da 
Egrégia Corregedoria Gerar da Justiça. 

Devemos dizer~lhe. entretanto. que tais atenções em nada 
nos surpreenderam. pois conhecendo. como todos conheciamos. não 
apenas os predicados de sua inteligência invulgar. que o tornaram 
uma das expressões mais altas de nossa Magistratura. mas também 
a nobreza de espírito que caracteriza a sua personalidade. - sa~ 

biamos que outra. realmente. não poderia ser a conduta de V. 
Excia. para com a nossa entidade e a classe que ela representa. 

Assim. reafirmando quanto dissemos por ocasião de sua in~ 

vestidura no elevado cargo que tão brilhantemente vem exercendo. 
desejamos acentuar. mais uma vez. que a Associação dos Ser~ 

ventuários da Justiça do Estado. continua. como até aqui. intei~ 

ramente à disposição de V. Excia .. para servi~lo em tudo quanto 
a modesta colaboração de nOSSa entidade possa ser julgada útil 
ao desempenho de sua espinhosa Missão. 

Terminando. é com prazer que. em nome da classe que temos 
a honra de representar. 'formulamos os melhores votos para que 
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V. Excia. e sua Ema. Família tenham um felicíssimo Natal, e que 
o Ano de 1969, cujos albores se aproximam, lhes seja de todo em 
todo propício à satisfação de seus desejos mais íntimos. 

Renovando~lhe, assim, os nossos agradecimentos, pedimos 
permissão para cumprimentar também, nesta grata oportunidade, 
S. Excia. o Snr. Desembargador Octávio Guilherme Lacõrte, ora 
em exercício no cargo de Corregedor Geral da Justiça, - figura 

exponencial de Magistrado e velho amigo de nossa classe, a 
quem rendemos, neste instante, o preito de nossas homenagens, 
augurando~lhe, bem como à sua Exma. Família, um festivo Natal 
e um Ano Nôvo que lhes seja em tudo um Ano realmente Bom. 

Terminando, solicitamos, ainda, que se nos permita teste~ 

munhar as expressões do nosso melhor agradecimento aos ilustres 
Juízes Auxiliares desta Egrégia Corregedoria, Dr. Tito de Oli~ 

veira Hesketh e Dr. Márcio Martins Bonilha, pelas atenções com 
que nos têm distinguido, desejando~lhes, assim como às suas Exmas. 
Famílias, um Natal pleno de alegria e a maior soma de venturas, 
no transcurso de 1969. 

Finalmente, seja~nos permitido, por igual, tornar extensivos 
nossos agradecimentos ao digno e operoso Escrivão desta Egrégia 
Corregedoria Geral. Snr. Ezio Donati, pelas gentilezas com que 
nos tem cumulado, augurando~lhe, e à sua Exma. Família, um 
ditoso Natal e afortunado Ano Nôvo. 

S. Excia. usou, após, da palavra, para agradecer a visita dos 
presentes bem como a colaboração que a Associação lhe tem 
prestado, terminando por desejar~lhes, não só em seu nome como 
de todos os seus auxiliares, um próspero e feliz 1969. 
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ORGANIZAÇÃO no REGISTRO DE I1fõVEIS 

TÉCNICOS V~EM FALHAS NO PROJETO QUE 
MODIFICA REGISTRO DE IMóVEIS 

Braslíia (Sucursal) - O Ministério da Justiça preparou um 
projeto de decreto~lei para reorganizar o registro de imóveis no 
país, que poderá ser lei muito em breve caso o govêrno desconsi~ 
dere críticas feitas ao trabalho por alguns de seus assessores 
jurídicos. O projeto apresenta muitas novidades, entre elas a 
instituição de um cadastro geral. 

AS IMPRECISõES 

O projeto do Ministério da Justiça já correu vanas reparti~ 
ções do govêrno "federal, recebendo opiniões favoráveis e con~ 

trárias. As principais falhas seriam: 

a) O projeto não está conforme com a melhor linguagem 
jurídica, revelando imprecisão no uso dos termos e aplicação dos 
conceitos; b) O projeto reclama maior adequação à nossa sis~ 

temática jurídica. Seria de todo conveniente aguardar a elabo~ 

ração do nôvo Código Civil; c) O projeto não está de acôrdo 
com a boa técnica legislativa: particulariza, quando deveria ge~ 

neralizar; d) desce à exemplificação de casos, o que só irá em~ 
baraçar os serviços burocratizando~os e retardando~os; e) O 
projeto dispõe sem organicidade sõbre direito privado e público, 
material e formal, e até sôbre normas de organização judiciária 
estadual; f) O projeto reproduz de certa forma, na maior parte 
de seus artigos, no que diz respeito ao registro de imóveis, dis~ 

posições do decreto 4.875, sem, no entanto, conservar aquela 
clareza e propriedade existentes na legislação ora em vigor; g) 
O projeto, se convertido em lei, será apenas mais uma sôbre 
registro de imóveis. LOnge está de condensar a matéria, eis que 
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continuarão em vigor dezenas de leis que trazem em seu contexto 
dispositivos a êle atinentes. 

CRíTICAS AO CADASTRO 

- No que diz respeito ao cadastro, dizem os críticos que 
"não poderá ser levado a bom termo um serviço de cadastramento 
como o que se pretende. senão por órgãos técnicos especialmente 
criados, independentes da obrigatoriedade de realização de outros 
serviços, que de per si exigem alto gra u de tecnicidade, além do 
requisito da presteza, como é o do registro de imóveis". 

- "É suficiente ler o parágrafo 1.9 do artigo 30 do projeto, 
onde se determina que "o Cartório do Registro de Imóveis cole~ 
cionará copias de plantas de processos, quer judiciais, de demar~ 
cação de divisão de terras, quer administrativas, de levantamento 
de traçados de rodovias, 'ferrovias e linhas de transmissão de 
energia elétrica ou de projetos de outras obras públicas dentro da 
comarca, para se imaginar a confusão a que se vai levar o registro 
de imóveis", concluem as opiniões contrarias ao projeto do Mi~ 
nistério da Justiça. 
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APOSENTADORIA DE SERVIDORES DE 
CARTóRIOS NÃO OFICIALIZADOS 

A interpretação errônea dada pelo Decreto n.9 49.210 ao 
artigo 40 da Lei n.9 9.858, de 4-10-67, .que prejudicava centenas 
de aposentados que recebiam proventos e pensões pela carteira 
de aposentadoria dos servidores de cartórios não oficializados, 
será sanada dentro de 30 dias. 

Atendendo apêlo dos interessados, o secretário da justiça, sr. 
Luiz Francisco da Silva Carvalho, reexaminou a situação e propôs 
ao governador Abreu Sodré a alteração do artigo 12 daquêle 
decreto, que, contrariando a determinação legal de que os proventos 
deviam ser aumentados para quatro vêzes, majorou-os de quatro 
vêzes, implicando num prejuízo de um quinto dos proventos para 
os aposentados. 

O governador, acolhendo a proposta do Sr. Luiz Francisco, 
determinou o encaminhamento do processo ao IPESP, para que, 
no prazo de 30 dias , seja elaborada minuta de nôvo decreto, de 
modo a revisar os cálculos constantes do Decreto n.9 49.210, 
colocando-os em absoluta conformidade com a matéria. 
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REGULADO REGISTRO DE LETRA DE 
CÂMBIO 

A Delegacia Regional do Departamento de Arrecadação do 
Ministério da Fazenda, na Guanabara, baixou ordem de serviço 
disciplinando a 'forma de registro das letras de câmbio e notas pro~ 
missórias, previsto no Decreto~lei n.9 427, de 22 de janeiro último. 
De acôrdo com a ordem do serviço, publicada no Diário Oficial, 
as letras de câmbio e as promissórias emitidas até o dia 23 de 
janeiro de 1969, deverão ser registradas até 24 de março próximo. 
As emitidas a partir de 24 de janeiro deverão ser registradas, 
impreterivel'mente, no prazo de quinze dias a contar da data 
da emissão. As que não forem ou não foram registradas nos 
prazos indicados, não poderão ser protestadas nem por qualquer 
forma darão oportunidade a execução da dívida que representarem. 

Os títulos entregues aos Cartórios de Protestos de Títulos e 
Documentos deverão por êstes ser presentes a registro, antes da 
formação do processo de protesto, obedecidos os prazos acima 
mencionados. Compete aos titulares dos Cartórios de Protestos 
providenciarem o registro, mesmo que seus proprietários os pre~ 
tendam retirar do protesto. Não estão sujeitos a registro "os 
títulos emitidos diretamente em favor do estabelecimento de 
crédito e com êste negociados, ou sacados em função de contratos 
específicos de abertura de crédito celebrados com instituições 
finan ceir as" . 

Não estão também sujeitos a registro "os títulos emitidos em 
garantia do pagamento de legítimas transações de compra e venda 
de bens e serviços, comprováveis pelo registro na contabilidade da 
emprêsa interveniente, ou os amparados em contratos ou escri .. 
turas de compra e venda de bens imóveis, legalmente registrados". 
Seguem~se como isentos "os títulos juntados até a data do Decreto~ 
~lei n.9 427, a processo judicial em andamento" e os de valor 
expresso em moeda estrangeira, representativos de dívida no Ex~ 
terior, devidamente registrados no Banco Cehtral do Brasil. 
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REGULAMENTAÇÃO DE PROlVIISSORIAS 

DIFERENÇAS CAMBIAIS 

Tendo em vista a decisão da última reunião do Conselho 
Monetário Nacional, o ministro Delfim Netto assinou Por~ 

taria regulamentando a aplicação dos arts. 18 e 19 do decreto~lei 
401, e de vários dispositivos do decreto~lei n.9 432. 

É a seguinte a íntegra da Portaria assinada pelo minis~ 

tro da Fazenda: 

Portaria NR GB~31 de 31 de janeiro de 1969 
"O Ministro de Estado da Fazenda", no uso de suas atri~ 

buições e considerando a necessidade de instruir sôbre a interpre~ 
tação e aplicação das disposições dos decretos~leis ns.9 401. de 30 
de dezembro de 1968, (arts. 18 e 19, e 432, de 24 de janeiro de 
1969, à vista dos preceitos constantes do artigo 57, § 5.9 , da lei 
n.9 3.470, de 28 de novembro de 1958, e dos arts. 46 e 47 da lei 
n.9 4.506, de 30 de novembro de 1964, e tendo em vista as 
recomendações aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
resolve: 

I - Para efeito de determinar o lucro das pessoas jurídicas, 
as diferenças cambiais na 1iquidação de obrigações em moeda 
estrangeira ficarão sujeitas ao regime previsto nesta Portaria; 

11 - Enquanto não forem efetivamente realizadas, as dife~ 

renças cambiais deverão ser registradas em conta do ativo pendente, 
ressalvado o disposto no item 111. alinea "a"; 

111 - Nas obrigações contraídas para financiamento do ati~ 

vo imobilizado; 

a) O saldo devedor será anualmente atualizado, simultâ~ 

neamente com a correção monetária do imobilizado (art. 57 § 5.9 

da lei n.9 3.470, de 28 de novembro de 1958). observadas as 
seguintes condições: 
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1) - A correção do valor dos bens para cuja aqUlslçâo an 
obrigações tiverem sido contraídas, compensará a atualização do 
passivo, representada pelo saldo dessas obrigações; 

2) - A atualização terá por limite a compensação referida 
no inciso 1 anterior; 

b) As perdas de câmbio realizadas no curso do exercicio 
social, em relação à taxa adotada na última correção procedida 
nos têrmos da aliena .. a" anterior, serão registradas: 

1) - Como custo ou despesa operacional, na proporção da 
depreciação, amortização ou exaustão acumulada dos bens para 
cuja aquisição as obrigações tiverem sido contraídas; e 

2) - Como acréscimo do ativo, na proporção do valor des~ 
ses bens; 

c) O saldo devedor das obrigações atualizadas nos têrmos 
dêste item não será computado como parcela do passivo exigível 
para efeito de determinar o montante do capital de giro próximo 
de que trata o artigo I.Q do decreto~lei n.Q 401, de 30 de dezembro 
de 1968. 

IV - Nas obrigações contraídas para financiamento do ati~ 

vo circulante: 

a) As perdas de câmbio realizadas poderão ser registradas 
como custo ou despesa operacional; e 

b) O saldo devedor dessas obrigações será computado no 
passivo exigível para efeito de determinar o montante do capital 
de giro próprio de que trata o artigo 19 do decreto~lei n.Q 401, de 
30 de dezembro de 1968. 

V - Em qualquer das hipóteses referidas nos itens lU e IV, 
poderão ser registrados como custos ou despesas operacionais as 
diferenças de câmbio relativas a juros, as comissões e demais en~ 
cargos que não representem pagamento do principal da obrigação; 

VI - Para os efeitos desta Portaria, considera~se realizada 
a perda de câmbio quando: 

a) Efetivamente apurada em compra ou venda de moeda 
estrangeira, ou de valôres expressos em moeda estrangeira, desde 
que efetuada de acôrdo com a legislação cambial em vigor; ou 

b) Apurada em conversão da obrigação para moeda nacional, 
ou sua novação ou extinção, total ou parcial, em virtude de capita~ 
lização, da ação de pagamento, compensação, ou qualquer outro 
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modo, desde que observadas as condições fixadas pelo Banco 
Central do Brasil. 

VII - O disposto nos üens precedentes aplica~se às obri~ 

gações contraídas em moeda nacional. quando no index das ou 
sujeitas a correção e atualização monetária, considerando~se como 
juros a parte da correção monetária que exceder das coeficientes 
de atualização das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional; 

VIII - Nos casos em que ocorrer a limitação estabelecida no 
§ 85' do art. 19 do decreto~lei n.\' 401, com a redação que lhe deu 
o art. 1.9 do decreto~lei n.9 432, a reserva para manutenção do 
capital de giro das pessoas jurídicas poderá ser efetivada parcial~ 
mente, na proporção suficiente para atender àquela limitação, e 
desde que o lucro tributável tenha resultado do lucro contabil que 
dê total cobertura à reserva. 

"Diário da Noite" - 1/2/69 
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ARQUIVAMENTO DOS CONTRATOS NOS 
CARTóRIOS DE REGISTROS PúBLICOS 

Em concretização de detalhada expOSlçao feita por memorial 
da ACRE FI. enviado ao ministro da Justiça, no tocante ao arqui~ 
vamento dos contratos nos Cartórios de Registros Públicos, o pre~ 
sidente da República, Mal. Costa e Silva, baixou o decreto n.Q 

63.997, de 16.1.69, alterando a redação do decreto 4.857, de 
9.11.39. É o seguinte: "O presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constituição, 
decreta: Art. 1.Q É acrescentada ao art. 134 do Decreto n.9 4.857, 
de 9 de novembro de 1939, uma alinea com a seguinte redação: 
"c - o arquivamento: 1. de cópia ou microfilme de instrumento 
público ou particular de contrato de alienação fiduciária em garan~ 
tia". Art. 2.1' O capítulo III do Título IV do Decreto n.9 4.857 
de 9 de novembro de 1939, passa a denominar~se "Transcrição, 
averbação e arquivamento" e é acrescido ao art. 153 ~ A com a 
seguinte redação: Art. 153 ~ A: O instrumento público ou par~ 
ticular de contrato de alienação fiduciária em garantia será arqui~ 
vado por cópia ou microfilme processado na forma da legislação 
em vigor. Parágrafo único. Em se tratando de alienação fiduciária 
em garantia de veículo automotor, essa clausula somente terá va~ 
lidade contra terceiros se constar do Certificado de Registro, a 
que se refere o art. 52 do Código Nacional de Trânsito. Art. 
3.9 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário". O decreto em referência 
foi publicado no Diário Oficial da União do dia 20.1.69. 
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A APLICAÇÃO DA LEI 4591 

Perante a 5.~ Vara Cível da Capital. foi proposta ação exe~ 
cutiva para haver importância relativa a "despesas do condomínio", 
alegando contudo o executado, em preliminar, ser inviável o rito 
processual escolhido, desde que o inciso X do CPC só o concede ao 
administrador (síndico) da comunhão pro diviso quanto às des~ 
pesas gerais previamente fixadas em orçamento e aprovadas em 
assembléia dos condominos. Não ocorre isto na espécie, pois o 
edifício encontra~se em construção, inexistindo, por outro lado, 
disposição legal em nosso ordenamento jurídico que faculte a ação 
execução para a cobrança de prestações do preço da construção. 
Afinal. não cogita em absoluto o rito executivo para a espécie 
o diploma que prevê as conseqüências legais do não pagamento de 
aludidas prestações, ou seja, a Lei n.1' 4.591, de 1964. 

O juiz Luiz Guedes Sant'Anna, que apreciou a questão, jul~ 

gou o autor carecedor da ação, condenando-o nas custas do pro~ 
cesso e nos honorários de advogado arbitrados em NCr$ 200,00 

Afirma em seu decisório que a Lei n.1' 4.591, de 1964, inovou 
a legislação anterior, instituindo a figura jurídica da "Comissão de 
Representantes", eleita por uma assembléia de aquirintes. A lei 
define a função e os poderes dessa Comissão. Assim, é que, nos 
casos de construção por empreitada, cabe~lhe a fiscalização do 
"andamento da obra e a obediência ao projeto e às especificações, 
exercendo as demais obrigações inerentes à sua função represen~ 
tativa dos contratantes e fiscalizadora da construção" art. 57, § 
3.1'). E, nos contratos de construção fixados sob o regime de em~ 
preitada, reajustável, a comissão fiscalizará, também, o cálculo do 
reajustamento (art. 57, § 4.1'). 

Já na hipótese em ,que a construção for contratada pelo regime 
de administração - prossegue - também chamado "a preço de 
custo", mais largos são os poderes dessa Comissão (art. 61). E, 
110 caso de falta de pagamento por parte do adquirente, e consti~ 
tuído êste em mora através de notificação, delegam~se também à 
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Comissão de Representantes poderes para efetuar a venda pública 
dos seus direitos. Para tanto, a Comissão fica investida de po~ 
deres, para, em nome dos condomínios inadimplentes, praticar 
atos necessários, fixar condições, determinações, determinar preço, 
outorgar escrituras, celebrar contratos, receber importâncias, dar 
quitação, subrogar o arrematante, transmitir~lhe domínio, respon~ 

der pela evicção, receber citação, propor ações e constituir advo~ 
gado (art. 63, § 5.1'). 

Resulta daí - continua o juiz - que a ré deu à Comissão a 
qualidade de órgão de defesa dos direitos da comunhão. Admite 
Caio Mário da Silva Pereira ("Condomínio e Incorporações", p. 
259), "que o sistema instituído na Lei n.9 4.591/64, minudeado aci~ 
ma, não funciona de pleno direito. Ao contrário, requer conven~ 
ção expressa". 

Tem-se pois - conclui - que na lei em exame nenhum dis~ 
positivo existe que invista à Comissão de Representantes do uso 
da ação executiva para cobrar do adquirente as prestações do 
preço da construção. Apenas se lhe atribuiram poderes, no caso 
de se estimular no contrato a soa resoloção pela inadimplência do 
éldquirente, promover a liquidação do débito através da venda dos 
direitos do devedor. ~ o que dispõe o art. 63 e seus parágrafos. 
Quanto ao mais, é matéria de fundo. E, aliás, conexa à já deci~ 
dida, nesta Vara, em sentença proferida por juiz aqui em exercício. 
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PREPAROS NO TRIBUNAL 

Aviso aos Advogados, Escrivães e Contadores 

Em virtude da promulgação da Lei n.9 9.531, de 6 de outubro 
último, que a lterou as tabelas de custas anexas à Lei n.9 4.831. 
de 28 de agôsto de 1958, os preparos devidos ao Tribunal pas~ 
saram a ser constantes das tabelas a seguir transcritas. 

A efetuação do preparo, facultativamente arrecadáveis nos 
cartórios de origem, deve obedecer às seguintes normas: 

a) as importâncias devidas ao Estado (Tabela "I", da Lei 
n.9 4.831/58, alterada pela Lei n.9 9.531/66) devem ser arrecadadas 
por verba (diretamente aos órgãos arrecadadores da Fazenda), ou 
em selos específicos do Estado; 

b) as devidas à Ordem dos Advogados - Caixa de Assis~ 
tência (5% do devido ao Estado, também, por verba, desde que 
fique especificado caber à Ordem); 

c) as devidas à Carteira de Previdência dos Advogados -
órgão subordinado a I.P.E.S.P. e que nada tem a haver com a 
Ordem dos Advogados - da seguinte maneira: 

I) as 5 % (do .que cabe ao Estado), por verba desde que 
fique especificado caber à Carteira, ou em selos específicos da 
Ordem (Lei n.9 5.174/59 e Decreto n.9 31.641~59); 

11) a taxa fixa de NCr$ 0,10 (Lei e Decreto supramencio~ 
nados), somente por verba (enquanto não houver específicos para 
essa arrecadação); deverá ser especificado caber à Carteira de 
Previdência dos Advogados. 

É absolutamente necessário que a arrecadação Jique constandô 
nos autos, separadamente das custas de primeira instância; e que 
os três itens (ao Estado, à Ordem dos Advogados e à Carteira 
de Previdência) sejam perfeitamente individualizados nas guias de 
recolhimento ou selagens. 
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Recomenda~se a maxlma observância dessas normas e das 
tabelas respectivas. uma vez que a não arrecadação ou arrecadação 
incompleta do preparo poderá acarretar deserção do recurso in~ 

terposto. 

TABELAS DE PREPAROS 

Agr:Jvos de Petiç?ío. Apelações Civeis (inclusive Apelação "Ex-Offieio" 
em Desquite Amigável): 

Até NCr$ 300.00 
Ao Estado 
A Ordem dos Advogados ... . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . ... . 
A Carteira de Previdência . . . . .. . .. . .. . ... . . ... . . ... .. . ... . 
Taxa Fixa .. .. ...... ... ... . . . .. .. . . . . . . .... .. . . . . . ... . . . 

De NCr$ 300.01 a NCr$ 600.00 
Ao Estado ..... . .. .. .. . .. . .. . . . .. . ..... . ..... . . . . . .. . .. . 
A Ordem dos Advogados ... . .. . . . .. .. ............... . .... . 
A Carteira de Previdência .. . . . . .. . ..... . . . ............... . 
Taxa Fixa 

De NCr$ 600.01 a NCr$ 1.000.00 
Ao Estado .. ... . .. . .................................... . 
A Carteira de Previdêneia ................................ . 
A Ordem dos Advogados . . .. . .. . ......................... . 
Taxa Fixa 

De NCr$ 1.000.01 a NCr$ 5.000.00 

3.00 
0.15 
0.15 
0.10 

3.40 

4.00 
0.20 
0.20 
0.10 

450 

5,00 
0.25 
0.25 
0.10 

5.60 

Ao Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
A Ordem dos Advogados ....... . ...... . ................... 0.30 
A Carteira de Previdência ................................. 0.30 
Taxa Fixa . . . .. . ... ... ...... . ............................. 0.10 

De NCr$ 5.000.0- a NCr$ 10.000.00 
Ao Estado . . . .. ..... . ..... . ....... . .............. . ..... . 
A Ordem dos Advogados . ... . ... . .. . .. .... . . . .. . . . ....... . 
A Carteira de Previdência ......... . .. . .. . .... . ..... . .... . . 
Taxa Fixa 

6.70 

8.00 
0.40 
0.40 
0.10 

8.90 
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De valor superior a NCr$ 10.000,01 
Ao Estado ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
À Ordem dos Advogados ...................... . ........... 0,50 
À Carteira de Previdência ................................. 0,50 
Taxa Fixa ... , ........... , . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . 0,10 

Agravos de Instrumentos, Cartas Testemunháveis. 
e Exceções de Suspeição. 

11.10 

Ao Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 
À Ordem dos Advogados .................................. 0.13 
À Carteira de Previdência ................................. 0.13 
Taxa Fixa ...................... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 

2,86 

Correições Parciais e Conflito de Jurisdição 
Ao Estado.............................. . .... . .... . . . . . . . . 2.00 
À Ordem dos Advogados .................................. 0.10 
À Carteira de Previdência ................................. 0.10 
Taxa Fixa ............... . . . ............. . ... . .. • ....... 0.10 

2.30 

Queixa Crime (originária) 
Ao Estado ......................... " . . .. . . . . . . ... .. . .. . 10.00 
À Ordem dos Advogados .................................. 0,50 
À Carteira de Previdência ................................. 0.50 
Taxa Fixa .. , .............. " . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . 0.10 

11.10 

Ações Rescisórias 
Ao Estado: 2% (dois por cento) sõbre o valor da causa; e mais as 

importâncias devidas à Ordem e a Carteira de Previdência (emolumento 
minimo NCr$ 5,00; emolumento máximo NCr$ 100,00). 

Embargos Infringentes e Revistas 
Ao Estado ........................... . .................... 4,00 
À Ordem dos Advogados .................................. 0,20 
À Carteira de Previdência .................................. 0,20 
Taxa Fixa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 

4,50 

Mandados de Segurança (originários) 
Ao Estado ........ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 
À Ordem dos Advogados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 
À Carteira de Previdência .................................. 0,75 
Taxa Fixa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 
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De Valor Inestimável 
Ao Estado .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
A Ordem dos Advogados ............................ . ..... 0,15 
A Carteira de Previdência ............................... 0,15 
Taxa Fixa ............ . ..................... :............. 0,10 

Processos ou Recursos não Previstos em outro Item 
Ao Estado ......................................... . .... . 
Â Ordem dos Advogados. 
A Carteira de Previdência 
Taxa Fixa 

Observação: Nos feitos da competência ongmana dos Tribunais 
Mandados de Segurança, Ação Rescisória, Conflitos de Jurisdição. 

3,40 

3,00 
0,15 
0,15 
0,10 

3,40 
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GOVÊRNO ALTERA CÉDULA PIGNORATíCIA 

Atendendo a exposição de motivos do ministro Macedo Soares. 
da Indústria e Comércio. o presidente da República baixou ontem 
(l Decreto~lei n. Q 413. alterando substancialmente o sistema da 
Cédula Ind ustrial Pignoratícia. estabelecido pelo Decreto~lei n.9 

265. de 28 de fevereiro de 1967. 

O nôvo decreto~lei. de 65 artigos. 'foi elaborado com a 
cooperação do Banco do Brasil. que aproveitou a experiência da 
sua Carteira de Crédito Agrícola e Industrial. responsável pelo 
crédito industrial em tôdas as regiões geoeconômicas do País. 

O objetivo do ato. segundo a exposição de motivos do 
ministro. foi simplificar a legislação existente sôbre a matéria. 
Revoga êle "prescrições injustificáveis e imposições prejudiciais". 
Regula também "tôdas aS necessidades e peculiaridades. eviden~ 
ciadas. de modo a prescindir. doravante. da inserção. nos instru~ 
mentos de crédito. de uma longa série de clausulas e condições". 

BUROCRACIA 

Referindo-se a dificuldades até então existentes para a obten~ 
ção dêsse crédito especializado. o ministro da indústria e comér~ 
cio assinala: 

"Embora largamente utilizado. o crédito industrial ainda se 
formaliza. com desalentadora burocracia. através de escrituras pú~ 
blicas e particulares. reguladas por legisalção esparsa e desatua~ 

lizada. Em conseqüência. os instrumentos de crédito tornaram~se 
excessivamente alongados e meticulosos. porque paralelamente é 
sua dupla finalidade - assegurar o resguardo dos direitos do 
Financiador e impôr ao financiado um complexo de obrigações 
para garantir a consecução dos objetivos econômicos perseguidos 
faz~se mister o acréscimo. em cada contrato. de inúmeras clausulas 
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e condições reguladoras das atividades do devedor durante a vi
gência da operação" . 

.. A par dêsses aspectos negativos - acrescenta - êsse cré
dito especializado dia a dia se vê mais dificultado. em conseqüência 
de novas disposições legais, pois. em nosso Pais. tornou-se rotina 
legislativa a instituição generalizada de privilégios fiscais. pre
videnciários e trabalhistas". 

ASPECTOS PRIN CIP AIS 

São os seguintes os principais aspectos do nôvo decreto-lei. 
conforme a própria exposição de motivos. 

- Aproveitando-se a sistemática do Decreto-lei n.Q 67. de 
14 de fevereiro de 1967. são criadas a Cédula de Crédito Indus
trial e a Nota de Crédito, Industrial. destinadas. res
pectivamente. aos financiamentos sob garantia e mediante 
crédito pessoal. 

2 - São incluídas na legislação as condições e estipulações 
de ordem geral e freqüentes nos financiamentos industriais. a 
fim de se evitar sua repetição em cada instrumento. 

3 - Ao âmbito do penhor cedular são trazidos diversos 
bens que se vinculavam a áreas restritas de outros penhores ou a 
áreas ainda não disciplinadas. 

4 - Derrogando~se princípios retrogrados e formalísticos. 
admite~se que a descrição se processe em forma sucinta. na própria 
cédula. ou em relação à parte. e facu1ta~se. com real segurança 
para o credor, que sejam dispensadas a avaliação, por terceiros, da 
garantia oferecida e a apresentação de certidões negativas de 
onus ou de quaisquer responsabilidades. já que o declarante se 
sujeita às penas do art. 171 do código penal; além disso. cancela-se 
a exigência injustificável de transcrição do domicílio industrial 
das coisas dadas em penhor; extingue-se o privilégio ,que existia 
em benefício do locador do imóvel de situação da indústria e 
elimina-se a obrigatoriedade de anuência dêsse locador para a 
constituição do penhor cedular. 

5 - Pela legislação vigente as instituições financeiras pú
blicas são incumbidas da fiscalização dos débitos fiscais. Como 
sua execução. nos moldes atuais, implica numa série de medidas 
burocráticas e protelatoriais, manteve-se a salutar prática. mas 
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modificando~se sua exeçução, que passará depender da comuni~ 
cação da entidade lançadora, 

6 - Exige~se apenas transcrição dos requisitos essenciais, 
reforçando~se a segurança do ato com o arquivamento, em cartó~ 
rio, de cópia autenticada de cédula levada a registro, 

Transcrito de "O Estado de S. Paulo", 
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DIVERSOS: 

DA INVEJA 

Lembro~me de ter lido há muitos anos a exemplar história 
de um rei, senhor de pequeno país do Oriente, que, desejando 
conhecer o mais invejoso de seus súditos, determinou se promoves~ 
sem as investigações necessárias no sentido de encontrá~lo. 

Postos em ação seus agentes secretos, percorreram êles tôdas 
as províncias do reino na tarefa difícil de o descobrirem, tão ele~ 
vado era o número de invejosos que deparavam por tôda parte. 

Depois de longos e exaustivos mêses de trabalho nessa busca, 
os agentes do rei levaram à presença dêste, não apenas um, mas 
dois indivíduos, cujos sentimentos de cobiça lhes parecera terem 
as mesmas dimensões. 

Cabia, assim, a S. Magestade apurar, em última instância, 
qual dos dois era, realmente, o mais invejoso de seus súditos. 

Indeciso, a princípio, sôbre o meio que deveria empregar para 
sabê~lo, - o monarca, logo depois, esboçou um sorriso enigmático. 

Então, voltando~se para os dois homens, que se encontravam 
genuflexos à sua frente, assim lhes falou: 

- Era minha intenção satisfazer o maior desejo daquêle 
que demonstrasse ser o mais invejoso de meus súditos. Como, 
entretanto, ambos me "fôstes apresentados como tal, estou 
disposto a dar a um de vós o dôbro do que o outro me pedir. 
Solicitai, pois, o que quiserdes. 

Ante essas palavras, os dois invejosos se entreolharam, com 
a avidez estampada nos seus rostos sórdidos. Mas, de súbito, 
na mente de ambos assomou a idéia atordoante de que, aquilo que 
viesse a pedir, seria ao outro concedido em dôbro. Remoídos por 
igual despeito ante essa perspectiva, os dois se mantiveram silen~ 
ciosos por alguns instantes. Até que, por fim, um dêles, erguendo 
para o monarca o olhar esgazeado, lhe disse: 

- Senhor, mandai arrancar~me um dos olhos! 
Ao ouvir tal pedido, o semblante do rei se iluminou de 

satisfação. Achára~. Aquêle era, sem dúvida, o mais invejoso de 
seus súditos ... 

38 -

O. F. T. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DI~ JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



LIVROS NOVOS: 

REGIMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS 
JUDICIAIS E EXTRA.JUDICIAIS 

Subordinado ao título em epígrafe, vem de ser publicado, 
pela editôra "SUGESTOES LITERÁRIAS S.A.", importante tra~ 
balho da autoria do Snr. ROQUE ARDEVINO, nosSo colega de 
Batatais, cuja utilidade, - especialmente para nós, servidores em 
geral da Justiça - ressalta indiscutível ao primeiro contacto que 
travamos com o seu amplo e bem organizado texto. 

Não se trata, como se poderia supor, de nenhum estudo 
apreciativo da matéria que informa o nosso Regimento de Custas, 
- mas, antes, de um trabalho essencialmente prático, em que as 
taxas objeto de suas várias Tabelas são desdobradas de tal forma 
que nos permitem conhecer, por assim dizer instantâneamente, o 
valor das custas ou dos emolumentos correspondentes aos atos 
praticados em nossos respectivos ofícios. 

Proporcionando~nos, assim, enorme economia de tempo na 
elaboração dos cálculos que diàriamente somos obrigados a em ... 
preender a fim de apurar o valor das custas e emolumentos 
aludidos, - não podemos deixar de recomendar tão prestante obra 
aos nossos colegas de todo o Estado, seja qual fôr a natureza das 
serventias em que exerçam as suas funções, convencidos, como 
ficamos, pelo seu exame, da grande utilidade que ela oferece não 
somente a nós, serventuários da Justiça, senão também a todos 
quantos militam em nosso fôro, tanto judicial como extrajudicial. 

Ao darmos esta breve notícia do aparecimento de tal livro, 
- sem similar, aliás, em nossa literatura jurídica, - é com sa ... 
tisfação que apresentamos ao seu autor, Snr. ROQUE ARDE~ 
VINO, os nossos cumprimentos pelo valioso trabalho editorial com 
que nos brindou, ao mesmo tempo que formulamos os melhores 
votos para que o mesmo obtenha, por parte de nossos colegas em 
geral, a consagração a que o seu mérito faz jus. 
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SOCIAIS: 

40 -

ANTROPOMORFISMO ... 

Dizem que Deus fêz o homem 
igualzinho à sua imagem ... 
Mas deve isso ser bobagem 
de alguns míseros sandeus, 
- pois só a idiotice explica 
tão grave insulto a Deus ... 

A MORTE DE PAN ... 

Faz tempo se propalou 
a morte do grande Pan ... 
Mas quem tal nova nos deu 
com certeza se enganou ... 
Pois, em verdade, segundo 
o que se passa no Mundo 
e atentamente eu arrolo 
- quem há muito já morreu 
não foi o deus capricórnio, 
mas o suave, o doce Apolo ... 

AMIZADE ... 

Existe, sim, a Amizade! 
Procurei-a e descobria-a: 

É uma bela divindade 
da antiga Mitologia ... 

FONTES TORRES 
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CONSELHO SUPERIOR DA lVIAGISTRATURA: 

PROVIMENTO N.9 XXXV, DE 1968 

o Conselho Superior da Magistratura, atendendo ao disposto 
nos parágrafos 2,<:' e 4.\> do art. 15' da Lei Estadual n. 7.489, de 
26 de novembro de 1962; ao q Ule consta dos Processos ns.9 C. 
36 - 68 e G. 11.647 e, finalmente, ao que ficou decidido em -ses
são do Conselho de 6 de maio de 1968, 

Resolve: 

Art. 1.9 - Continua em vigor o Provimento n.9 XIII de 30 de 
janeiro de 1965, que disciplinou as designações de defensores da
tivos de réus pobres e o pagamento dos respectivos honorários, com 
os adiantamentos dos arts. 2.1', 3.1', 4.1' e 5." dêste Provimento. 

Art. 2.1' - Sõmente farão jus à remuneração os defensores 
dativos nomeados com as cautelas do Provimento n.O XIII, e que 
tenham desenvolvido sua defesa com eficiência e dedicação. 

Art. 3.1' - Os mapas mensais, a que se refere o art. 7.9 do 
Provimento n." XIII, deverão ser acompanhados de atestado do 
Juiz da causa, sôbre a dedicação do defensor dativo nomeado e 
a eficiência de sua defesa. 

Art. 4.1' - Ao pé da certidão de fixação de honorários, cer
tificará o escrivão se o réu foi considerado pobre por despacho do 
Juiz da causa e qual a data do referido despacho. Certificará, 
ainda, o inciso penal em que foi o réu denunciado e, se fôr o caso, 
aquêle por que foi condenado. 

Art. 5.1' - O arbitramento deverá ser feito de acôrdo com o 
salário-mínimo vigente à época da prolação da sentença de pri
meira instância. 
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Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, '1 de julho de 1968. 

(a) Márcio Martins Ferreira 
Presidente 

(a) Cantidiano Garcia de Almeida 
Vice-Presidente 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas 
Corregedor Geral da J lIstiça 

D. J. 6/7/68. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 
PR.OVIMENTO N.9 1-69 

No decorrer do ano de 1968. foram realizadas correições gerais 
nas comarcas de Avaré. Diadema. Cerqueira Cesar. Garça. Gua~ 
rujá. Guarulhos. Itanhaem. Pindamonhangaba. Poá. Tietê. além de 
visitas para verificação em outras comarcas que. anteriormente. já 
haviam recebido inspeção da Corregedoria Geral. como Moji Guaçú 
e Taubaté. 

Os serviços do fôro judicial e extrajudicial. de um modo geral. 
nas comarcas visitadas. apresentam falhas. 

As irregularidades. omissões e imperfeições observadas foram 
realçadas. em cada caso. nos têrmos lavrados nos livros dos car~ 
tórios respectivos. verificando~se. por outro lado. em certas comar~ 
caso atraso no serviço judicial. 

No curso dos trabalhos correcionais. foram visitados as cadeias 
públicas e Delegacias de Polícia das comarcas mencionadas. cons~ 
tatando~se deficiências nas respectivas instalações materiais. Foi 
examinada a situação processual dos detentos. ocorrendo entrevista 
pessoal com os mesmos. sendo determinadas as providências cabíveis. 

A propósito das condições de segurança e higiene das cadeias. 
oficiou-se ao Poder competente. para as medidas necessárias. 

Auxiliaram os trabalhos de correição os Juízes Auxiliares 
João Penido Burnier Júnior. Tito de Oliveira Hesketh e Márcio 
Martins BonHha. funcionando como escrivão o Snr. Ezio Donati. 

Tendo em vista que as falhas apuradas se revestem de unifor~ 
midade. rzpctindo-se em cada comarca. decidiu a Corregedoria 
Geral. objetivando melhor efeito prático para maior facilidade. 
baixar um só Provimento. contendo as seguintes instruções de 
ordem geral. com caráter normativo para as demais comarcas do 
Estado: 

t - Arquivo. 
I. - O arquivo dos processos deve ser organizado de acôrdo 

com o livro de Registro de Feitos. em maços de 10. 20 ou 30. 
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~empre em dezenas, salvo necessidade de desdobramento, caso em 
que os maços tomarão letras aditivas. Assim, maço 1 a, 1 b, 1 c, 
etc., com referência ao ano respectivo. (Prov. 40 ~ 53 da Corre~ 
gedoria Geral). 

Com finalidade de facilitar a pesquisa, utilizar fichário, facul~ 

tativamente, a escriturar, obrigatoriamente, a indicação na coluna 
respectiva do Livro Registro de Feitos. 

11 - Os feitos somente devem ser arquivados quando houver 
despacho judicial nesse sentido. com ciências das partes, a fim de 
evitar arquivamento de processos ainda não liquidados. 

111 - Os livros e papéis pertencerão ao arquivo do cartório 
indefinidamente, sendo defeso aos oficiais destruí~los, qualquer que 
seja o seu tempo. (art. 30 do Regulamento dos Registros Públicos 
- Dec. n.O 4.857, de 9 ~ XI ~ 1939). "Os arquivos dos cartórios 
pertencem ao Estado e se conservam nos mesmos sob a responsa~ 
bilidades e guarda dos respectivos serventuários". (Rev. Trib. 
113~535). 

IV - Separar os arquivos e o recinto do trabalho do local 
destinado ao público, mediante utilização de balcão ou gradil. 
(Prov. c.G. 44 ~ 53). 

V - Para facilitar as buscas, deve ser organizado índice dos 
processos arquivados, utilizando~se, facultativamente, o sistema de 
fichas. 

2 - Audiências. 

I - Recomenda~se a designação pelos próprios magistrados, 
não se cometendo a tarefa aos Escrivães, observando~se os esta~ 

tutos processuais e evitada a marcação do mais de um serviço 
para a mesma hora. (Prov. 1 ~ 49 da c.G. e Provo IX ~ 46 do 
C.S.M.). 

Na hipótese de transferência ou continuação, a designação de 
nova data se fará, sempre que possível. na própria audiência tranS~ 
ferida ou rorrogada. (Prov. c.G. 2 ~ 48). 

11 - Nos termos da organização judiciária vigente os pre~ 

gões em audiência são feitos pelo porteiro dos auditórios e, na 
falta, pelo Oficial de Justiça. Na falta destes, os serventuários 
ou escreventes que servirem perante o Juiz poderão realizar os 
pregões. Essa é a condição consagrada por velha praxe, valendo 
notar que os contínuos, salvo investidura especial. "ad hoc", não 
podem desempenhar êsse manter, porque não dispõem de fé pú~ 

blica, não podendo autenticar suas afirmativas. 

44 - BOLETIM DA ASSOCIAÇ,lO nos SBUVRNTUARIOS 
DEl JUSTIÇA no ESTADO DE SÃO P.\ULO * 



3 - Autos. 

I - A assinatura de carga no livro Carga e Descarga de 
autos constituiu exigência indispensável. (Prov. C.S.M. 31/67). 

II - Os atos que, escoado o prazo legal. não forem devol~ 
vidos peJos advogados serão cobrados pela forma disciplinada pelo 
Provimento XX~66 do C.S.M. 

111 - O Escrivão deve consignar no têrmo de vista ou con~ 
clusão os nomes do Promotor Público e do Juiz, respectivamente, 
evitando a retenção dos autos em cartório, sob pena de sofrer as 
sanções previstas nos artigos 800, § 4.9 , do Código de Processo 
Penal e 23, § 2.1' do Código de Processo Civil, e, sem prejuízo 
das medidas disciplinares aplicáveis à hipótese. 

IV - Recomenda~se a observância do § l,Q do artigo 14 
do Código de Processo Civil, quanto aos autos suplementares. 

V - Na capa dos autos deverão constar o número do livro 
do registro de feitos e o número de ordem do processo registrado, 
bem como a fôlha em que êsse último se encontra, além dos 
esclarecimentos relativos à natureza da ação e nomes das partes. 

No tocante aos processos criminais recomenda~se sejam feitas 
anotações na capa dos mesmos, relativamente à natureza da in~ 

fração e ao artigo de lei respectivo, de acôrdo com a denúncia, 
(Prov. CG. 15~60), assinalando~se ainda, com destaque o fato 
de se tratar de réu preso. 

VI - É irregular a remessa de autos ao avaliador judicial 
que, apenas receberá o mandado. (Prov. c.G. 8~66). 

VII - Rever, renumerar e rubricar as fôlhas dos autos antes 
yue subam aos Tribunais, em grau de recurso. 

VIII ~ Devem ser juntados aos autos traslados dos termos 
de audiência e não cópias a carbono. (Prov. 1 ~ 59). 

4 - Auxiliares. 

I - Gozarão férias anuais de vinte dias, concedidas pelo 
serventuário, com salários integrais, devendo a escala de férias 
ser comunicada, para os devidos efeitos, ao Juiz Corregedor Per~ 
manente, observando se a exigência do item 2.Q do Provo CG. 15~67. 

11 - Para a contratação de auxiliares é necessária autori~ 
zação do Juiz Corregedor Permanente. 

O Escrivão que admitir pràticamente fiel ou auxiliar de car~ 
tório, deverá lavrar "contrato escrito", fixando a remuneração e 
a forma de pagamento, arquivando uma via no cartório da Corre~ 
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gedoria Permanente e enviando duas vias ao Corregedor Geral, 
para arquivo na Corregedoria Geral e conseqüente remessa ao Ins~ 
tituto de Previdência do Estado. 

111 - Cabe ao escrivão elaborar folhas mensais de pagamento, 
obedecendo ao modêlo publicado no D. O. J. de I~XI~53 e 4~XI~59 
sendo exigível o visto mensal do Corregedor Permanente. (Por~ 

mentos cotados indevidamente. (Prov. 43 53). 

IV - O tempo de serviço sõmente é computado para auxi~ 
liares, a partir da idade de 14 anos. (Portaria 1 ~59) . 

V - Os auxiliares sem contrato não poderão assinar o livro 
de Ponto (Portaria Cc. 92-,66), e a contagem de tempo de serviço 
dos auxi]iares nessas condições não poderá ser deferida de acôrdo 
com o artigo 14 § 3.9 do Decreto n.9 19.365, de 20 de abril de 1950. 

5 - Avaliador, Distribuidor, Contador, Partidor e Deposi~ 

tário Público. 

I - Observar a limitação prevista no 7 ~48 aplicando-se aos 
processo n. Q 109, de 16 7~68, aplicando~se aos processo contenciosos 
a regra do artigo 957 do Código de Processo Civil. 

11 - Os cálculos, contas, partilhas e avaliações terão cópias 
arquivadas, cronolõgicamente, em cartório. 

111 - Observar, nas avaliações, o sistema legal vigente de 
unidades e medidas. 

IV - As estampilhas da taxa de Aposentadoria dos Ser~ 

vidores da Justiça serão apostas nos próprios livros da distribuição, 
exceto no caso da distribuição de escrituras. 

V - Cabe aos contadores Çllosar tôdas as custas e emoJu~ 
mentos cotados indevidamente. (Prov. 43~53). 

VI - Não reter autos, em hipotese alguma, além dos prazos 
legais, pois, na recusa de pagamento, a cobrança dos emolumentos 
poderá ser efetuada por via judicial. 

VII - Quando por culpa sua. tiverem de fazer outra ava~ 
liação, desta nada levarão os avaliadores. 

VIII - Não dependerá de distribuição a petição de retifi~ 

cação de reÇlistro, nos têrmos da Lei Federal n. Q 3.764, de 25-4~60. 
(Prov. 14~60). 

IX - Escriturar o livro de distribuição de feitos civeis de 
acôrdo com as recomendações do Provimento 44/53. Proceder, 
da mesma 'forma, no tocante aoS feitos criminais, consultando o 
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Corregedor Permanente, no çaso de necessidade desdobramento 
de casas. 

X - Efetivar a selagem correspondente à distribuição dos 
feitos no final de cada página. 

XI - A distribuição por dependência somente será realizada 
à vista do despacho do Juiz que a determinar. 

XII - Proceder à anotação regular, quando ocorrer a hi~ 

pó tese de inclusão, nas denuncias, de pessoas não indiciadas no 
inquérito policial. (Portaria 52/65), e cancelar os nomes daquelas 
que, indiciadas pela Polícia, não forem denunciadas em Juízo. 
(Prov. 40 53). 

XIII - Ainda que haja Depositário Público na comarca, o 
depósito de bens, em conseqüência de atos judiciais, nos termos do 
artigo 945 do C. P. C. poderá ser feito em mãos do executado, 
se convier ao exeqüente. 

X]V - Observar o disposto no artigo 15 da Lei 960, de 
17 ~ 12~38, quando se tratar de coisa penhorada em feito regulado 
pela citada lei. 

XV - Após qualquer levantamento, encaminhar para os 
autos, 43 horas depois de recebida a importância, os comprovantes 
de destinação do numerário, recolhendo o saldo, se houver, sob 
pena de responsabilidade. 

XVI - Os depósitos de quantias em dinheiro, que devam 
permanecerem custodia, em virtude de demanda de qualquer na~ 
tureza, e que sejam considerados de pronta exigibilidade, serão 
feitos de preferência nas agências da Caixa Economica do Estado, 
no interior, mediante guia fornecida pelo cartório, e da qual cons~ 
tarão o nome da parte ou das partes, o credor do depósito e 
a indicação do Juízo à disposição de quem fica. (Prov. XXXIII~ 
67 do C.S.M.). 

XVII - Devem ser escriturados os depósitos em contas in~ 
dividuais, em nome dos depositantes. Os juros devem ser compu~ 
tados de acôrdo com as taxas abonadas pelos estabelecimentos de 
crédito. 

XVIII - Os levantamentos parciais ou totais, inclusive juros, 
serão feitos mediante guia. assinada pelo Juiz, com firma reco~ 

nhecida, se não estiver registrada no estabelecimento. 

XIX - Tôdas as importâncias de menores e interditos, que 
estejam em depósito na Caixa Economica, serão transferidas para 
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contas com correção monetária, se houver prazo mInI mo exigido 
pelos regulamentos. (Prov. XXXIII/67 do C.S.M.). 

6 - Cadeias Públicas e Delegacia de Polícia. 

I - Providenciar a regular escrituração dos livros obriga~ 

tórios referidos no Provo 16/67. A inexistência de movimento não 
jlustifica a falta dos livros essenciais. (Prov. 3/66). 

11 - Os livros da Delegacia de Policia devem ser escriturados 
pelo Escrivão, e os da Cadeia Pública, pelo carcereiro. 

111 - Os assentos de óbito ocorridos nas prisões devem ser 
assinados pela autoridade policial e pelos peritos que atestarem 
o aludido óbito. 

IV - Os inquéritos policiais devem ser feitos em duas vias, 
ficando a segunda via arquivada no cartório da Delegacia de 
Polícia. 

V - Observar o prazo previsto no artigo 10 do Código de 
Processo Pena] para a ultimação do inquérito, requerendo, even~ 
tualmente, prorrogação de prazo. 

VI - A interdição de cadeia pública deve ser precedida de 
audiência da Corregedodia Geral. (Portaria 1-62), e a medida não 
deve ser adotada indiscriminadamente. - Em cada caso, o Juiz 
Corregedor Permanente deve providenciar a elaboração de laudo 
técnico instruído com fotografias e parecer médico sõbre as con~ 
dições sanitárias do prédio. 

As cadeias devem ser inspecionadas pelo menos quatro vêzes 
por ano, pelo Corregedor Permanente, (artigo 13 do Regimento 
das Correições), o qual verificará a existência do serviço de assis~ 
tência médica aos detentos. ~ (Decreto 24.688, de 28~VI~1955). 

VII - Remeter aJuízo, acompanhando os inquéritos, as 
armas, os instrumentos e os prod utos do crime. 

VIII - Recomenda~se a juntada, em inquéritos, de docu~ 

mentos originais, admitidas fotocópias e xerocópias quando o in~ 

teressado não possa anexar o original, dando as razões da impos~ 
sibilidade. - (Pro. 9-67). 

7 - Compromisso e exercício de servidores da Justiça. 

I - Os escrivães, antes de assumirem o exercício, prestarão 
compromisso perante os Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral 
(Prov. 10-67) e deverão assumir o exerClClo no prazo de 60 dias 
da data da nomeação. - (Lei 819~59, artigo 42). 
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li - Os escreventes sõmente poderão assumir o exercício das 
funções após homologação da nomeação, nos autos de habilitação, 
que, para êssefim, deverão ser encaminhados à Corregedoria Geral. 
- Após a homologação, iniciado o exercício, remeter-se-á certidão 
do compromisso prestado perante a Corregedoria Permanente, co
municando-se a data do início do exercicio. 

III - Os Escrivães da Corregedoria Permanente, à vista das 
anotações de seus livros, deverão certificar, nos títulos de nomeação 
dos funcionários das respectivas comarcas, o compromisso do ser
vidor e a data do início do exercício no cargo, inclusive, no caso 
de escrevente, se a nomeação foi homologada pela Corregedoria 
Geral. 

IV - O compromisso de substituto de Escrivão deve ser 
prestado perante a Corregedoria Permanente, ato que deverá ser 
lavrado no livro próprio. 

A certidão do têrmo deverá ser encaminhada à Corregedoria 
Geral. com indicação da data do início da substituição. - (Prov. 
15-67, item 29.9 ). 

8 - Custas. 

I - A primeira prestação das custas fixadas na Tabela "A" 
do Regimento de Custas corresponde aos atos e têrmos iniciais do 
processo e é exigível em seguida à expedição do mandado ou edital 
de citação. 

li - A segunda prestação corresponde à fase probatória 
e decisória e é exigível. nos processos contenciosos, depois da 
sentença e antes da interposição do recurso ou da execução, e, 
nos demais processos, antes da sentença, ou despacho que lhes 
ponha têrmo. - (Notas Genéricas, 2.~, Tabela A, do Regimento 
de Custas). 

IH - Havendo reconvenção, as custas serão majoradas de 
um têrço. 

IV - No caso de nova distribuição do feito, por incompe
tência de Juízo, caberá ao cartório que o processou a parcela de 
custas já exigível. 

V - Nos processos criminais intentados mediante queixa, 
o requerente, em seguida ao despacho da petição inicial. pagará 
as custas mínimas, sendo o restante completado a final. 

Não se tratando de processo iniciado mediante queixa, as 
custas serão pagas afinal. 
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VI - Todos os atos extraj,udiciais terão seu preço cotado 
afinal de acôrdo com a respectiva tabela. 

VII - As tabelas de custas devem ser afixadas no interior dos 
cartórios em lugar visível e franqueado ao público. Está em vigor 
a Lei n.9 4.83 1. de 28~8~58 com as alterações posteriores. especial~ 
mente a Lei 9.531. de 6~X~ 1966. que deu nova redação aOS artigos 
16 e 20 e estabeleceu nova tabela , e as Leis 9.895. de 8~XI~7 e 
9.736~67. Tal afixação há de ser especificamente da tabela ou 
das tabelas relativas aos atos do cartório. Não deverá ser afi~ 

xado todo o Regimento de Custas. a fim de não dificultar a con~ 

ferência por parte do interessado. 
A tabela "O" será afixada sempre que aplicável, de acôrdo 

com as tabelas que especifica. ( Prov. 15~60). 

VIU - Nos cartórios de notas, as custas e emolumentos 
devem ser cotados à margem dos têrmos lavrados. assim nos 
traslados como nas certidões, adotando~se carimbo discriminativo. 
com menção do total pago e indicação da pessoa que o pagou. 
Deve ser feita referência à renda do Estado. emolumentos do 
Escrivão, proventos do Distribuidor e respectivas taxas de apo~ 
sentadoria. O emolumento da escritura, procuração ou substabe~ 
lecimento compreende o primeiro traslado. 

IX - Pela procuração ou substabelecimento declarado sem 
efeito será devida a metade do emolumento taxado. Na hipótese 
de escritura, deverá ser observada a 5 .~ Nota da Tabela "J". 

X - Nas permutas. o emolumento será contado sôbre o 
maior valor, com o acréscimo de um quarto. 

XI - Nos cartórios de Registro de Imóveis. a cobrança de 
emolumentos pela inscrição da cédula de crédito rural e respectivas 
averbações, matéria de organização judiciária de competência da 
justiça estaduaL está disciplinada pela Lei Estadual n. 9 9.895, de 
8~XI~67, que acrescentou os itens VIII e IX à Tabela "K" do Re~ 
gimento de Custas. não cabendo cogitar da participação dos ma~ 
gistrados na percepção dos emolumentos. (Prov. 8~67). 

XII - Para gozar da subvenção de que trata o artigo 20 
do Regimento de Custas( redação dada pela Lei n.9 9.531~66 , artigo 
2.9 ). os Oficiais dos cartórios do Registro Civil das Pessoas Na~ 
turais deverão instruir o pedido de pagamento, que deverá ser en~ 
dereçado à Secretaria da Justiça, com atestado a ser fornecido pelo 
Juiz Corregedor e relação dos atos praticados. mencionando data 
e número do assento e o nome das partes. 
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A subvenção consistirá no pagamento, pelo Estado, da im~ 

portâncía taxada na Tabela "N", para cada casamento ou assento 
efetivamente realizado no semestre, observado o número de ca~ 

sarnentos, assentos de nascimento e de óbitos, dentro do limite de 
10 casamentos e 150 assentos de nascimentos ou óbitos, por se~ 
mestre, conforme dispõe o Provimento n.9 1~67 - c.G. 

9 - Escreventes. 

I - A nomeação de escreventes de cartório está sujeita às 
normas e condições estabelecidas pelo Decreto n.9 5.129, de 23 de 
julho de 193 t, com a alteração introduzida pelo artigo 83 da Lei 
n.? 11.058, de 26~V~1940. 

11 - O artigo 17 do Decreto n.? 5.129, de 23~7~1931 deve 
ser aplicado restritivamente, tendo~se em vista as necessidades mais 
urgentes do cartório, levada em conta, ainda, a existência de 
Oficial Maior. (Portaria da C.G. 4~48). 

111 - Os escreventes têm direito a 30 dias de férias por ano, 
com salário integrais, cujo gõso é obrigatório, não sendo permitida 
a acumulação. (Prov. 15~67). 

O direito à pensão é regido pela Lei n.9 9.858, de 4~X~1967, 
regulamentada pelo Decreto n.? 49.933, de 3 de julho de 1968 e o 
regime disciplinar é o previsto no Decreto n.9 5.299. de 14~IV~1959. 

IV - Para obter licença para tratamento de saúde, o escre~ 
vente encaminhará requerimento ao Corregedor Geral da Justiça, 
por intermédio da Corregedoria Permanente, com manifestação do 
serventuário. fixando a data a partir da qual deseja afastar~se e o 
tempo de duração de afastamento. - A inspeção médica será feita. 
na comarca da Capital. pelo Departamento Médico do Serviço 
Civil. e. no interior do Estado, pelas Delegacias de Saúde, Centros 
de Saúde e Postos de Assistência Médico~Sanitária, podendo a 
Corregedoria Permanente expedir as guias necessárias. - Provo 
15-67). 

V - O servidor deverá aguardar em exerClCIO a concessão 
de férias e licença, qualquer que seja a natureza desta. sob pena 
de responsabilidade, com ressalva da hipótese prevista no item 10.9 

do Provo 15/67. 

VI - A concessão de licença para tratar de assuntos par~ 
ticulal'es é da competência exclusiva do Corregedor Geral, e o 
tempo máximo do afastamento, na hipótese. é de 180 dias con~ 
secutivos, em cada exercício, não cabendo cogitar de licenças acumu~ 
ladas. - (Prov. 16~67). 
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VII - Os pedidos de licença-prêmio e de afastamento para 
tratar de assuntos particulares. deverão trazer a manifestação do 
Sr. Escrivão. acompanhados de certidão de quitação para com o 
IPESP. - Outrossim. o requerimento deverá ser encaminhado 
pejo Corregedor Permanente. 

VIII - Nos pedidos de certidão de tempo de serviço diri
gidos à Corregedoria Geral. os interessados devem colher o "visto" 
do Corregedor Permanente. instruindo as petições com certidões 
dos cartórios onde exercerem as funções. inclusive da Corregedoria 
Permanente da comarca. com menção de faltas. licenças. férias e 
registro de penalidades. 

IX - Observar. no tocante à freqüência ao serviço. as es
posições da portaria 92/66 e do Provo 9/66. 

10 - Escrivães. 

I - Os Escrivães tem direito à aposentadoria e os seus 
beneficiários. à pensão mensal. nos têrmos e condições da lei 
n.'" 9.858. de 4-X-67 e do Decreto n5' 49.933. de 3-VII-68. 
Para êsse fim. deverão contribuir para a Carteira de Previdência 
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. e promover 
a arrecadação compulsória mensal prevista no artigo 11 do Re
gulamento citado. - A inobservância da obrigação legal sujeitará 
o infrator à multa de 10% sôbre o valor das guantias devidas e 
juros de mora. além da sanção prevista no artigo 4 I. § único de 
Decreto n.e;> 49.933. de 3-VII-68. isto é. suspensão até o prazo 
máximo de 90 dias. sem prejuízo de outras sanções civis e 
criminais. 

11 - Os serventuários são obrigados a recolher à Tesouraria 
do Instituto de Previdncia do Estado. em dinheiro. cheque nomi
nativo ou vale postal até o dia 10 de cada mês. juntamente com 
as contribuições do pessoal de seu cartório. a sua própria contri
buição e demais quantias devidas referentes ao mês imediatamente 
anterior. - (artigo 39. inciso 11. Decreto n.Q 49.933/68). 

Devem preparar fôlhas 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 de cada mês subseqüente ao do pagamento. - (artigo 
40 do Decreto citado). 

111 - Os servidores não poderão obter licenças. salvo para 
tratamento de saúde. permuta de ofícios ou inscrição em quaisquer 
concursos. sem prova de quitação para com a Carteira. 

As licenças para tratar de assuntos particulares. por tempo 
não superior a 180 dias. serão concedidas somente uma vez em cada 
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exercído e não poderão ser acumuladas. - (Lei n.Q 2.177, de 
23~ VII~53 ) . 

IV - Cabe aos escrivães: 

1 - Indicar substituto, nos pedidos de ]icença, com prévia 
aprovação do Corregedor Permanente, observando o disposto no 
artigo 59 da Lei n.Q 11.058, de 26~IV~40; 

2 - Lavrar contratos com auxiliares e fiéis, nos têrmos da 
Portaria 16~53; 

3 - Manifestar~se nos pedidos de afastamento ou licença 
de escreventes e auxiliares. - (Portaria n.Q 9~48 e Provo 15~67); 

4 - Organizar escala de férias (Provimento c.G. 15~67); 

5 - Gozar trita dias consecutivos de férias por ano, obri~ 

gatõriamente, sendo vedada a acumulação de períodos e proibido 
levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. No curso das 
férias, o serventuário terá direito à renda integra] do cartório; 

6 - Instalar os cartórios dentro do respectivo distrito, em 
lugar de fácil acesso ao público e que ofereça boas condições de 
segurança, higiene e confôrto, a critério do Juiz (art. 11 do Re~ 
gimento das Correições); 

7 - Colocar do lado de fora do prédio placa indicativa ou 
inscrição que a substitua; 

8 - Hastear a bandeira nacional em dias próprios; 
9 - Guardar os livros e documentos debaixo de chave, em 

lugar seguro (Dec. 4.857~39, art. 28); 
10 - Comunicar à Delegacia de Polícia, ao D.E.I.C. e aos 

distribuidores o resultado dos feitos criminais e dos inquéritos 
policiais; 

11 - Dar recibo de tõdas as quantias pagas ou deixadas em 
cartório, observando a recomendação constante do Provo 2 ~ 56; 

12 - O rganizar relação de mandados não cumpridos, sub~ 
metendo à apreciação do Corregedor Permanente para as provi~ 
ciências cabíveis; 

13 - Observar, no setor de 'falências, a orientação traçada 
pelo Provo c.G. 43~53; 

14 - Comunicar aos Distribuidores o oferecimento de re~ 

convenção, para anotação no registro da ação respectiva, uma vez 
que se trata de nova demanda contra o autor; 

15 - Promover a movimentação de todos os feitos, até final 
solução, não permitindo a paralização. Em se tratando de feitos 
com mandados expedidos e não procurados, juntar o mandado 30 
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(trinta) dias depois da expedição, certificar .que o autor não o 
procurou, informar, quando souber da existência de acôrdo e fazer 
a conclusão dos autos; 

16 - Entregar as notificações, interpelações e protestos, so~ 
mente depois da conta do Contador e de selados e preparados os 
autos: 

17 - Providenciar classificadores para arquivar ofícios re~ 

cebidos que não se refiram a feitos em andamento, pela ordem cro~ 
no lógica do recebimento. 

As cópias de ofícios expedidos serão arquivadas em ordem 
numérica e cronológica em pasta adequada; 

18 - Recolher a multa imposta como pena criminal somente 
após o trânsito em julgado da sentença que a impuser, nos têrmos 
do artigo 686 do Código de Processo Penal (Prov. 3~67); 

19 - Consignar, nos mandados de prisão, os dados que 
qualifiquem as pessoas, inclusive o número de registro geral no 
serviço de identificação (Prov. 4-60); 

20 - Observar a recomendação do Provo 4-60 relativamente 
ao cumprimento de sentenças de pronúncia ou condenatórias, ou 
de despachos que decretam a prisão preventiva, procedendo do 
seguinte modo: 

a - baixando os autos com a decisão, providenciará a ex~ 

pedição e assinatura do respectivo mandado no mesmo dia e, 
ainda no mesmo dia, comunicará o fato à Polícia, nos têrmos e 
para os fins do artigo 299 do Código de Processo Penal; 

b - certificará, no mesmo dia, o cumprimento das diligências 
referidas e Jará os autos conclusos ao Juiz, para aposição de 
visto comprobatório; 

c - devolvidos os autos, rocedeprá à publicação da sentença. 
antes da qual nenhum conhecimento dela será dado quer às partes, 
quer a terceiros; 

d - sem prejuízo das disposições anteriores, a prisão po~ 

derá ser efetuada na forma e com as formalidades previstas no 
artigo 287 do c.P.P.; 

21 - Consignar, nos alvarás de soltura, as seguintes indi~ 

cações: 

a - nome, idade, filiação e nautralidade do réu; 
b - nome da vítima ou vítimas; 

c - data da prisão, esclarecendo se esta se deu em flagrante, 
preventivamente ou em virtude de sentença condenatória; 
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d - se houve condenação, a pena que foi imposta: 
e ~ natureza do delito, com indicação do artigo do Código 

Penal. com esclarecimentos sõbre modificação na capitulação do 
crime, após a denúncia, quer na sentença, quer no acórdão; 

f - motivo da soltura. (Prov. 4/56). 

22 - As sentenças cíveis ou criminais serão registradas na 
íntegra e não em resumo. Quando proferidas em audiência, e 
por êsse motivo já consignadas no têrmo, será dispensável o re~ 

Histro integral. (Prov. 2/63). devendo, em tal caso, ser anotada 
essa circunstância, com os dados elucidativos, inclusive o desfêcho 
do caso, à margem do número de ordem do livro de Registro de 
sentença respectivo (Prov. 5/61). 

23 - Nos ofícios requisitórios, mandados e ordens de paga~ 
mento, em que haja representação da parte interessada, consignar 
a declaração de .que o procurador dispõe de poderes especiais para 
receber e dar quitação, indicando~se a fôlha dos autos em que se 
acha o instrumento de procuração (Prov. 7/67); 

24 - Organizar o depósito e guarda de armas e objetos 
que acompanham os inquéritos policiais apreendidos no curso do 
processo criminal, de preferência no cartório que tenha o anexo 
do Serviço do Júri, ou 110 próprio edifício do Forum, sem ônus 
para o Estado, nos moldes do que existe no Palácio da Justiça de 
São Paulo, instituído pela Portaria n.Q 555/58, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, expedida em 29~9~1958, (in Rev. Trib. 260/723 
e 277/885), normas essas que serão adaptadas às peculiaridades 
locais. (Prov. 7~67): 

25 - Trazer atualizada a sua coleção de leis, regulamentos, 
regimentos, provimentos, instruções e ordens de serviço. 

V - É ilegal e abusiva a prática adotada por alguns es~ 

crivães, segundo a qual são extraídas certidões da mesma peça 
mediante a utilização de papel carbono, pois fere o princípio de 
que os atos judiciais e os instrumentos públicos devem ser escritos 
sempre com tinta escura e indelével. (Prov. 1~49, in D.O.J., de 
4~III~ 1949). As certidões podem ser extraídas pelos processos 
de fotocópias ou xeroscópias (Prov. 9~7). 

VI - Deve ser coibido o abuso na expedição de certidões que 
não passam de meros traslados, sem indicação de fonte de busca. 
Do contexto das certidões deve constar a designação, o número 
e a página do livro ou processo onde se acha o assentamento, 
quanto positiva. 
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VII - O Escrivão do Júri é o escnvao das correições nas 
comarcas do interior do Estado. salvo na comarca de Campinas. 
(Decreto estadual n.\> 4.786. de 3~12~1930. art. S.\>, inciso III; Lei 
n.\> 6.142, de 27~VI~1961). 

VIII - Na escrivania judicial, o escrivão não pode funcionar 
nos feitos em que figurem, como advogado ou parte, parentes seus, 
consangüíneos ou afins, até o 3.9 grau. Nos impedimentos, o 
Juiz convocará o substituto, ou nomeará "ad hoc". 

I } - Livros Oficiais. 

I - Recomenda~se rigorosa observância do disposto no Pro~ 
vimento CG. 16/67. relativamente aos livros obrigatórios de cada 
cartório ou ofício de justiça. 

II - É conveniente a adoção de livro "Registro de Visitas 
do Minsitério Público", nos cartórios do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, à vista da disposição do artigo 60 do Regulamento dos 
Registros Públicos. (Proc. c.G. 28.815/67). 

III - O livro "Registro de Cédulas do Crédito Rural" na 
forma do Decreto~lei n.\> 167, de 14~2~67, destinado à inscrição das 
Cédulas de Crédito Rural. n.\> 9, obedecerá ao modêlo previsto no 
Decreto federal n.\> 62.124, de 16~1~1968. 

IV - Os livros devem ser escriturados diàriamente não se 
justificando registros tardios. 

V - Quando utilizadas fôlhas sôltas deve ser providenciada 
encadernação, para manter os livros em bom estado de conservação. 

VI - Evitar emendas, borrões, rasuras e entrelinhas, na 
escrituração dos livros, procedendo à ressalva regular, quando ocor~ 
rerem tais defeitos. 

VII - Autenticar regularmente todos os livros, cujas fôlhas 
devem ser rubricadas pelo Juiz, que subscreverá os têrmos de 
abertura e encerramento, lançados nas 1.~ e última fôlhas úteis, 
as quais serão numeradas. 

VIII - Na escrituração deve ser utilizada tinta escura, preta 
ou azul. indelével. 

IX - Os livroS' essenciais não podem ser escriturados por 
pessoas não habilitadas. 

X - Os livros "Registro Diário da Receita e Despesa". 
"Ponto dos servidores", "Carga e Descarga de Mandados", "Re~ 
gistro de Comunicações ao Departamento de Investigações" e 
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"Registro de Sursis" devem ser exibidos mensalmente ao Juiz 
Corregedor para o "visto". . 

XI - Os livros "Rol dos Culpados", "Registro de Sursis" 
e "Registro do Sêlo Penitenciário" poderão ser unificados em 
livro apropriado para tôdas as anotações, conforme modêlo ela~ 

borado pela Corregedoria Geral da Justiça. (Prov. CG .16~67). 

XII - Observar, na escrituração do livro Ro[ de Culpados, 
a exigência de autenticação de lansamentos, qualif,jcando os réus 
e reservando coluna própria para baixa na culpa, a ser procedida 
quando houver decisão absolutória na Instância Superior. Igual~ 

mente, lançar o nome do réu, se houver condenação, reformando 
sentença absolutória de primeira instância. 

XIII - O "Registro de Sursis" deve ser escriturado nos 
moldes do rol dos culpados, anotando~se o número de ordem do 
registro, o número dos autos, a qualificação do réu, a pena imposta, 
o resumo das condições da suspensão do cumprimento da pena, o 
przao do benefício concedido, a data da audiência admonitória, a 
residência obrigatória do beneficiado, assim como as averbações a 
respeito do cancelamento do benefício ou da extinção da punibi~ 
!idade (C.P.P. art. 703). (Prov. CG. 7~67). 

XIV - Lavrar os têrmos de advertência no protocolo de 
audiências. 

XV - O livro "Registro Diário da Receita e Despesa" de 
cada cartório deve ser escriturado e mantido em dia, discriminando~ 
~se ato por ato, apurando~se a renda liquida através de balanços 
mensais. Terminado o exercício, será levantado balanço anual, 
computando~se as parcelas mensais. 

XVI - No livro" Registro de Feitos", encerrado o exercício, 
antes de ser iniciada a escrituração do seguinte, será daborado 
balanço anual. do qual constará: 

1.1' Feitos distribuidos durante o ano; 
Feitos vindos de anos anteriores; 
Total das duas parcelas; 
Feitos encerrados durante o ano; 
Feitos que passaram para o ano seguinte. 

A numeração é em série anual e deve ser indicada na capa 
dos autos respectivos. 

XVII - O registro dos feitos deve ser efetuado de acôrdo 
com o título da distribuição. (Prov. 41~63). 
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XVIII - No livro "Têrmos de compromisso de tutores e 
curadores", (C.P.c. art. 601), será anotado, à margem de cada 
lançamento, o processo respectivo. 

XIX - O alistamento semestral dos jurados e o sorteio 
mensal dos jurados do J uri de economia popular, assim como as 
atas de julgamento desse J uri, poderão ser feitos nos livros do 
Juri comum. (Prov. 16~67). 

XX - O registro dos provimentos dos corregedores deve 
ser feito no livro de Visitas e Correições. 

XX - O protocolo de autos e papéis deve ser utilizado para 
o registro nos casos de entrega ou remessa que não implique em 
devolução. 

XXII - O Corregedor Permanente, face ao movimento do 
cartrio, poderá autorizar a abertura dos livros indispensáveis, à 
medida que surgir a necessidade. 

XXIII - Não é mais devido o sê lo penitenciário, nem o 
impôsto do sêlo estadual, sôbre o valor das fianças criminais arbi~ 
tradas pelas autoridades policiais ou juízes competentes. 

A propósito da arrecadação do sê lo penitenciário, observar 
as disposições do Provimento XXIV /67, do Conselho Superior da 
Magistratura. 

12 - O ficiais de Justiça 

I - Recomenda~se a cobrança exata das custas, contando~se 
os emolumentos pelos atos praticados, discriminando as despesas 
de condução. 

11 - Sõmente o JUiz pode sustar o cumprimento dos man~ 
dados expedidos. Assim, a retenção indevida de mandados, sob 
alegação de eventual acôrdo das partes, solicitação do interessado 
ou escusas semelhantes constitui irregularidade que não pode ser 
tolerada. 

111 - Não é admissível a utilização peros Oficiais, de pre~ 
postos, tampouco a realização de diligências pelo telefone, sob 
pena de responsabilidade civiL criminal e administrativa. 

IV - As intimações de réus presos, que devam tomar conhe~ 
cimento de qualquer ato do processo, serão feitas no próprio esta~ 
belecimento penal onde se acharem os referidos réus. Igual~ 

mente, a entrega de cópias de libelo será levada a efeito no pró~ 
prio presídio em que esteja reconlhido o prso. (Prov. c.G. - 8~57). 
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v - Cabe aos Oficiais de Justiça: 
1.'1 - Munir~se de usa cédula de identidade, fornecida pelo 

Corregedor Geral da Justiça, a ser exibida, obrigatoriamente, no 
ato de cada diligência. (Prov. 4/66). 

2.'1 - Assinar o ponto, diàriamente, exceto aos sábados, em 
livro que será aberto e rubricado pelo Juiz da comarca ou Vara, 
ao qual competirá abonar ou justificar as faltas devidas. O livro 
ponto ficará sob a fiscalização do escrivão do cartório da Correge~ 
doria Permanente e será visado diàriamente pelo Juiz de Direito. 
Os atestados de freqüência serão passados com base nos livros de 
ponto. (Port. 170/64). 

3.'1 - Gozar férias de 30 dias por ano, obrigatoriamente, 
salvo a hipótese de ser ultrapassado o limite normal de 'faltas, caso 
em que poderão gozar apenas 20 dias de férias. (art. 176 do 
Estatuto dos Funcionário Públicos), nos meses de janeiro ou 
jullho, conforme escala que deve ser remetida pelos Escrivães, 
com o visto do Corergedor Permanente, à Corregedoria Geral, 
até o dia 15 de dezembro de cada ano. (Prov. 13/67). 

4.'1 - Devolver a cartório os mandados que estejam em seu 
poder além dos prazos legais, sob pena de responsabilidade. 

VI - Estão sujeitos ao regime disciplinar no Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado, (Lei n.'1 10.261, de 28~X~1963). 
e no Regimento das Correições. (Decreto n.'1 4.786, de 3~12~1930). 

13 - O ficial Maior 

I - A nomeação de Oficial Maior é ato da competência do 
Poder Executivo, (art. 19 do Decreto n.Q 12.520, de 22~1~1942), 
dependendo de requerimento e indicação, pelo serventuário, de um 
dos escreventes da serventia. 

II - Não haverá substituição na função do Oficial Maior. 
(Prov. CG~ 15/67, item 31). 

III ~ Caberá ao Oficial Maior substituir o Escrivão nos seus 
impedimentos por faltas, licenças, férias e outros a'fastamentos. 

IV - O compromisso de Oficial Maior deve ser prestado 
perante o Juiz Corregedor Permanente, lavrando~se o têrmo em 
livro apropriado. 

V - Em caso de vaga, até provimento e posse do titular do 
ofício ou cartório, será designado pelo Coregedor Permanente, para 
responder pelo expediente do respectivo cartório, o Oficial Maior. 
devendo a portaria expedida pelo Corregedor Permanente ser en~ 
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viada à Secretária da Justiça, para homologação. Uma copia 
deverá ser enviada à Corregedoria Geral, esclarecendo se foi cum~ 
prído o disposto no artigo 5.1' do Decreto~lei n.? 12.520, de 22~1~ 
~1942, com a redação dada pelo art. 43 da Lei n. Q 6.057, de 
24~3~196I, que determina aquela homologação. 

14 - Registro Civil das Pessoas Naturais 

I ~ Os Oficiais do Registro Civil deverão cumprir, rigoro~ 
samente, as disposições dos artigos 114 e 115 do Regulamento dos 
Registros Públicos (Decreto n.? 4.857, de 9~XI~39), efetuando as 
anotações e remissões recíprocas exigíveis por lei. 

11 - As comunicações referidas no citado artigo 114 do R. 
R. P. deverão ser anotadas no livro onde foi lavrado o assento. 

UI - O assento deverá ser encerrado com a assinatura de 
quem o lavrou. Entre um assento e outro, conservar uma linha de 
separaçãoObservar o disposto no art. 51 do R. R. P., ressalvando 
as rasuras, entrelinhas, emendas e omissões. 

IV - Escriturar o livro Registro de Feitos, sob ordem numé~ 
rica, em série anual, anotando os processos de habilitação de ca~ 
sarnento, justificações de idade, editais de proclamas vindos de 
outros distritos, petições de regdstro de idade de pessoas maiores de 
12 anos, os registros de nascimento de acôrdo com a Lei n.? 
3.764/60 - Prov 11~60, - os pedidos de retificações de nomes 
e mandados judiciais. 

Elaborar resumo anual, com a menção dos processos de habi~ 
Iitação cujos editais perderam a eficácia. (Art. 181, parágrafo LI' 
do Código Civi]) .. 

V - Poderão ser expedidas certidões com o patronímico 
exclusivo derivado da adoção, se no ato tiver sido declarada a 
opção, por êsses apelidos de família. (Prov. 12~60). 

VI - O mínimo de fôlhas dos livros, de acôrdo com o mo~ 
vimento, poderá ser reduzido até a terça parte, sendo indispensável 
o uso de índices ou fichas. Os números de ordem dos registros 
não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão 
indefinidamente. 

VII - Os assentos de nascimento devem ser comp]etos, isto é, 
conter tôdas as indicações determinadas no artigo 68 do R. R. P. 

Nas certidões de nascimento, assim como nos editais de pro~ 
clamas certidões de casamento, não se mencionará a circunstância 
de ser legítima ou não a filiação, salvo o requerimento todo in~ 

teressado ou em virtude de determinação judicial . 
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VIII - Ocorrendo o nascimento de gêmeos. fazer tantos re
gistros quantos forem êstes. acrescentando a ordem de nascimento. 

Outrossim. consignar a ordem de filiação. no caso de um 
irmão receber o mesmo nome do que morreu. 

IX - Evitar os registros de nomes suscetíveis de expor a 
ridículo seus portadores. 

X - Em se tratando de "nati-morto". vedar o uso da ex
pressão" feto" e anotar no índice. na letra "N". com indicação dos 
pais. 

XI - Lavrar simultâneamente assento de óbito e de nasci
mento se êste não tiver sido feito e se a criança contar menos 
de um ano. 

XII - No caso de óbito de pessoas maiores de 18 anos. men
cionar se era ou não eleitor e remeter a certidão no primeiro caso. 
ao Juiz Eleitoral. para a exclusão do quadro de eleitores. 

XIII - Arquivar em cartório os atestados de óbito. obser
vando a ordem cronológica. para facilitar a consulta. 

XIV - Nos assentos de casamento. a nubente deve assinar 
com o nome que passou a adotar. 

XV - Atualizar os índices no mesmo dia da lavratura do 
assento. ou. no máximo. no dia seguinte. 

XVI - Transcrever os editais de proclamas vindos de outros 
distritos. contando-se o prazo da afixação e publicação e não da 
vista ao Dr. Curador. 

XVII - Sõmente o edital processante poderá expedir cer
tidão declarando os contraentes habilitados ao matrimônio. 

XVIII - O índice dos nascimentos será organizado pelo 
nome do registrado; o de óbitos. pelo nome do falecido; o de 
casamento. pelo nome de ambos os nubentes. devendo cada um 
figurar na respectiva letra. sendo .que da contraente com o nome 
que passou a adotar em virtude do matrimônio (Prov. 4-68 e 1-50). 

XIX - Tomar as assinaturas das autoridades. dos declaran
tes. das partes e das testemunhas, logo depois de praticado o 
ato. sendo condenável a falta daquelas formalidades ou a anteci
pação de assinatura. "em confiança". para posterior preenchimento 
do têrmo. ( Prov. 44-53). 

XX - Abrir. rubricar e encerrar os livros-talões de nasci
mento. casamento e óbito. remetendo-os. depois de findos. ao 
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Departamento do Arquivo do Estado - Rua Antônio de Queiróz, 
183, mediante registro postal ou protocolo. (Prov. 44-53). 

Não conservar em cartório os talões findos, sob pena de 
responsabilidade. (art. 32 do Decreto n. Q 4.857-39). Os mapas 
dos nascimentos, casamentos e óbitos, a que se refere o art. 61 do 
R.R.P. é que serão remetidos ao Departamento de Estatística do 
Estado. (Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 849). 

XXI - Os oficaiis dos cartórios do Registro Civil podem 
reconhecer firmas nos papéis necessários ao casamento, quando o 
respectivo processo correr em seu cartório, mas em qualquer hipó
tese, a não ser que acumulem as funções de tabelião, não lhes é 
lícito reconhecer firma em outros papéis, salvo na Capital do Es
tado, em .que podem reconhecer firmas e lavrar procurações. (Lei 
8.406-64, art. 6.':'). 

XXII - Nos processos de habilitação de casamento, observar 
as seguintes instruções: 

a - Exigir, na petição inicial. as declarações a respeito de 
regime de bens a vigorar e nome que a nubente passará a adotar 
após o casamento e o distrito eleito para a celebração do matri
mônio; 

b - Processar a habilitação de casamento em segundas núp
cias, exigindo certidão de óbito do cônjuge falecido; 

c - Fazer o casamento de estrangeiro, depois da prova de 
permanência legal no país; 

d - Sómente aceitar públicas-formas se estiverem conferi
das e consertadas; 

e - Cumprir o disposto no artigo 744 § único do Código de 
Processo Civil, no caso de dispensa de proclamas, que não deve 
ser facilitada indevidamente. 

f - Anotar nos autos o nome da pessoa que pagou os 
emolumentos; 

g - Certificar nos autos a data da celebração do casamento, 
com indicação do número do livro, do número do assento e da 
página na qual foi lavrado o assento. 

XXIII - Remeter, mensalmente, às unidades sanitárias das 
respectivas comarcas, ou regiões, os mapas demográficos e sanitá
rios, de acôrdo com modelos oficiais distribuídos pelo Departamen
to de Saúde do Estado. (Portaria 7-49). 

15 - Registro de Imóveis 

I - Encerrar o protocolo diàriamente, salvo nos domingos e 
feriados. 
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II - Transcrever os títulos translativos da propriedade imo~ 
biliária mediante apresentação das certidões negativas de ônus fis~ 
cais sôbre o imóvel. A exigência sõmente poderá ser dispensada 
quando o apresentante exibir: 

a ~ declaração escrita, com firma reconhecida, de que se 
responsabiliza por todos os débitos de impostos que gravem o 
imóvel; 

b - recibo de pagamento de todos os impostos que recaiam 
sôbre o imóvel. devidos no exercício anterior e no exercício corrente; 

c - protocolo, com anotações de órgão competente para o 
fornecimento da certidão negativa, que comprove não ter sido ela 
expedida no prazo de 10 (dez) dias, embora reclamada (Prov. 
12~67) . 

III - Não admitir qualquer exceção à exigência de apresen~ 
tação de certificado de quitação para com o INPS, nos casos 
previstos em lei, valendo notar que o certificado não poderá ser 
substituído por simples protocolo do pedido do documento de 
quitação, não se aplicando, nesse caso, as disposições do Provo 
12~67. 

IV - Observar, na enunciação dos números de ordem dos 
registros, o disposto no artigo 10 do Decreto n,9 4.857, de 9~11~39, 
segundo o qual a série de números deve ser ininterrupta, continuan~ 
do indefinidamente nos livros seguintes, após o encerramento de 
cada livro. 

V - Obedecer o sistema de numeração dos livros previstos 
nos artigos 9 e 182 do Regulamento dos Registros Públicos. 
Conforme o movimento dos registros, o juiz, ao qual estiver su~ 

jeito o oficial, poderá autorizar a diminuição do número de pá~ 
ginas dos livros, até a terça parte do consignado no dispositivo 
citado. (art. 8.9). 

VI - Os êrros cometidos na tomada de indicações cons~ 

tantes dos títulos poderão ser retificados, a requerimento do in~ 

teressado, mas só produzirão efeitos daí em diante, salvo quanto 
aos enganos evidentes cometidos no registro e que não possam 
acarretar prejuízos a terceiros, os quais serão corrigidos pelo Ofi~ 
cial, com as devidas cautelas (art. 228, do RRP.). Se o teôr do 
registro não exprimir a verdade, poderá o prejudicado reclamar 
a retificação, por meio de processo contencioso, que será inscrito. 

VII - Especificar, na coluna apropriada, a qualidade do tí~ 

tulo (compra e venda, doação, partilha, permuta, etc), pouco 
importando a consignação do instrumento. (escritura, formal. cer~ 
tidão) . 
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V 1I1 - A escrtiuração do protocolo, incumbirá, pessoalmente, 
ao Oficial. ou ao seu substituto lega], nos impedimentos e ausências 
cessionais. (art. 201. do RRP). 

IX - Para defesa do princípio da continuidade do registro, 
exigir transcrição do título anterior se o imóvel não estiver lan~ 
çado em nome do outorgante. 

X - Escriturar os Indicadores Reais e Pessoais com obser~ 
vância dos artigos 190, 192, 193 e seguintes do RRP., evitand~se 
a repetição de lançamentos, na hipótese de o mesmo imóvel ou a 
mesma pessoa já estiver lançado no livro respectivo. 

XI - Levar em consideração que o Indicador Real deve ser 
o repertório de todos os imóveis que, direta ou indiretamente, fi~ 

gurarem nos livros n.\' 2, 3, 4, 8 e 9. Repartir as 'fôlhas do livro, 
por igual. entre as circunscrições que se compreenderem na comarca 
ou na zona pertencente ao respectivo ofício. Cada indicação deve 
ter por espaço pelo menos, um sexto da página do livro, e, cada 
espaço, cinco colunas, formadas por linhas perpendiculares cor~ 

respondentes, nos têrmos do artigo 188 do RRP., procedendo, 
no caso de esgotamento das fôlhas, na forma preconizada pelo 
3rt. 194 do RRP. 

XII - Dividir o Indicador Pessoal de acôrdo com as letras 
do alfabeto, lançando, por extenso, os nomes de tôdas as pessoas 
que, ativa ou passivamente, figurarem nos livros de registro. (art. 
190 do RRP.). 

XIII - Ter em conta que o apresentante não é méro por~ 
tador do título levado a registro. É o adquirente, ou o transmi~ 
tente, seus sucessores, ou seus representantes, o interessado, em 
suma, no registro. 

XIV - Organizar índice do Indicador Real, facultativamen~ 
te em fichas, pelas "ruas" e "números" de cada circunscrição em 
relação aos imóveis urbanos e pelos "nomes" e "situações" em 
relação aos imóveis rurais. (Prov. 44/53). 

XV - As sessões de direitos hereditários e o direito à 
sucessão aberta não podem ser submetidos à transcrição. O seu 
registro fere os princípios da continuidade e especialidade. (Prov. 
8/66) . 

XVI - Suscitar dúvida, quando fôr o caso, observando, ri~ 

gorosamente, o disposto no artigo 215 do RRP. 

XVII - Não efetuar o registro de transações que tenham 
por objeto móvel rural sem apresentação do certificado de cadastro. 
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XVIII - Observar, rigorosamente, as disposições do Ato 
Complementar n.1' 41, especialmente a exigência do artigo 2.Q

• 

XIX - Ao expedir certidões de filiação, declarar no fêcho, 
2. data em que o imóvel passou a pertencer à sua circunscrição. 
~. no caso de não mais pertencer, quando tal fato ocorreu e para 
que circunscrição foi transferido. 

Ainda. quando requerido, encaminhar a certidão relativa ao 
imóvel aos registros a que êste já tenha pertencido "para que os 
respectivos Oficiais certifiquem ao pé da mesma o que constar a 
respeito" (Prov. 9/60). 

XX - A inscrição da cédula rural independe da apresentação 
do Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Brasiliero de 
Reforma Agrária. (art. 6.\' do Dec. federal n.O 62.141. de 18~1 j ~ 

1968) . 

16 - Tabdionatos 

I - Arquivar, em pastas próprias. que serão anualmente en~ 
cadernadas. numeradas as fó lhas. os traslados de procurações e 
os de substabelecimento de procurações outorgados em notas pú~ 
blicas, e não apenas os instrumentos particulares, exibidos pelos 
mandatários, em atos notariais, ficando dispensado o registro des~ 
sas procurações. Providenciar o índice de cada pasta. (Prov. 7/67). 

11 - Nas escrituras e procurações, qualificar as testemunhas 
do ato, mencionando nacionalidade, idade. profissão. estado civil 
e residência. Exigir testemunhas presenciais e de livre escolha. 
Em se tratando de analfabeto, indicar e qualificar a pessoa que 
vai assinar a rogo, mencionando essa circunstância antes do encer~ 
ramento do ato. 

111 ~ Não permitir que as partes assinem o livro ou documen~ 
to "em branco" ou "em confiança", seja qual fór o motivo alegado. 

IV - Mencionar, nas escrituras. quando se trata de paga~ 
mento de impósto, o número. a data do recibo. a estação arrecada~ 
dora e a importância paga. 

Quando se tratar de recolhimento da renda do Estado, por 
verba, anotar o número da guia, a data. a importância recolhida. 
ti estação arrecadadora e a pasta respectiva em que o comprovante 
foi arquivado. 

V - Manter o fichário relativo às firmas deixadas em car~ 
tório e que servirão de base aos reconhecimentos. exigindo sempre 
duplicidade de assinaturas e apresentante conhecido. Quando pro~ 
ceder ao reconhecimento de firma, indicar o nome da pessoa a 
que se refere. Qualificar. de modo completo. o apresentante. 
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VI - Recomenda~se especial atenção a respeito da proibi~ 

ção, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal, 
de extração de traslados e certidões de atos ou têrmos não la~ 

vrados, em virtude de atraso eventual na escrituração de qualquer 
livro - As certidões e traslados só podem ser entregues às partes 
depois de regular escrituração, aperfeiçoada a lavratura de atos 
e têrmos. 

VII - Remeter, mensalmente, à distribuição, relação das es~ 
crituras lavradas e os proventos do Distribuidor, mantendo compro~ 
vante da remessa em Cartório. 

VIII - É autorizada a extração de cópias de atos praticados 
nos livros e autos mediante processos de fotocópias e xerocópias. 
- (Prov. 9/67, in D.O.I. de 3~8~67). Ao proceder a autenticação, 
não se restringir à mera conferência dos textos ou ao aspecto mor~ 
fológico da escrita, mas verificar, com cautela, se o documento 
copiado contém rasuras ou outros sinais suspeitos indicativos de 
'fraude. Em qualquer caso, declarar expressamente que as cópias 
se acham iguais ao original ou ao documento copiado. 

IX - Os índices dos livros de escrituras e procurações de~ 
vem ser elaborados pelos nomes dos outorgantes e dos outorgados, 
inclusive dos de suas mulheres, figurando todos nas letras res~ 

pectivas. (Autoriza~se o uso de fichário, para êsses fins). 

X - Inutilizar os espaços em branco, evitando emendas, ra~ 
suras, borões, ressalvando tais ocorrências, quando não puderem 
ser evitadas. 

XI - Lavrar a escritura apenas quando contar com os do~ 
cumentos necessários, na presença das partes, evitando, assim, a 
posterior declaração "sem efeito". Quando não puder ser evitada 
ocasionalmente, aludida ocorrência, consignar a menção do motivo, 
datando e assinando a declaração. 

XII - Exigir a apresentação de certificado de cadastro, nos 
casos de escrituras que têm por objeto imóveis rurais, observando 
as disposições do DeGreto~lei n.Q 57 de 18~XI~1966 (in Rev. Trib. 
376~464A65). e o artigo 65 do Estatuto da Terra.) Lei n.Q 4.504, 
de 30~XI~64 

XIII - Não lavrar escrituras sem apresentação do certifi~ 

cado de quitação perante o INPS, nos casos previstos em lei. 

XIV - Quanto à aquisição de propriedade rural no territó~ 
rio nacional, na lavratura de escrituras, observar rigorosamente as 
disposições do Ato Complementar n.Q 45, de 30 ~ 1 ~ 1969. 
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Ainda, cumprir aS exigências previstas no artigo 5.9 do Decre
to-lei Federal n.9 427, de 22-1-1969. 

XV - Cumprir o disposto no artigo 1632 do Código Civil, 
na lavratura de testamentos. O Serventuário não deve se limitar 
a dizer que o dispositivo legal referido foi observado. O ato de
verá ser encerrado com a subscrição e assinatura do tabelião. e. e. e. , 
artigo 1634). 

17 - O presente Provimento deverá ser transcrito integral
mente no livro de correição da Corregedoria Permanente a que se 
refere, afixando-se cópia no quadro de editais do Forum de cada 
comarca. 

Os Serventuários dos outros cartórios transcreverão nos li
vros próprios a parte que interessar, fiscal'izando os MM. Juízes 
Corregedores Permanentes o cumprimento destas determinações. 

Remetam-se cópias às comarcas do Estado. 

Publique-se Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 4 de março de 1969. 

Hildebrando Dantas de Freitas, 

Corregedor Geral da Justiça. 

Provimento n.9 3/69 

O desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Correge. 
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nQ uso de suas 
atribuições legais. 

Considerando a instituição da obrigatoriedade da inscrição 
da cédula de crédito industrial. para validade contra terceiros, 
pelo Decreto-Federal n.9 413, de 9 de janeiro de 1969, a partir 
de 10 de abril do corrente ano; 

Considerando a conveniência de ser regulamentado o modêlo 
do livro "Registro de Cédulas de Crédito Industrial", a ser escri
turado em cada cartório de Registro de Imóveis, para efeito de 
padronização e uniformização da respectiva escrituração; 

Considerando a decisão proferida nos autos do processo CG. 
31.091, fls. 

Determina: 

1.9 ) Em cada cartório de Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo, será aberto um livro destinado ao "Registro de 
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Cédulas de Crédito Industrial", numerado em série crescente, a 
começar de um, contendo 150 fôlhas, com 59 cm de altura e 42 
cm de larg,ura, divid idas em colunas. 

2.9 ) Cada livro conterá têrmos de abertura e de encerramen~ 
to assinados pelo Juiz Corregedor Permanente, que rubricará tôda s 
as 'fôlhas, formalidade que precederá a utilização do livro; 

3.9 ) O apresentante do títu lo o'ferecerá, obrigatoriamente, 
para a inscrição, com o original da cédula, cópia em impresso 
idêntico, com a declaração "Via não negociável", em linhas para~ 
leIas transversais. O Oficial do Registro conferirá a exatidão da 
cópia, autenticando~a; 

4.9 ) Será encadernado, na ordem cronológica de arquiva~ 

mento, cada grupo de 200 cópias, em livro que o Oficial do 
Registro apresentará ao Corregedor Permanente, no prazo de 15 
(quinze) dias, depois de completado o grupo, para lançamento 
dos têrmos de abertura e de encerramento, além da rubrica das 
[olhas, que serão numeradas em série crescente, a começar de um; 

5.9 ) Ao proceder a inscrição ou qualquer averbação, o Ofi~ 
cial do Registro mencionará, no respectivo ato, a existência de 
qualquer documento anexo à cédula, e nêle aporá sua rúbrica, 
independentemente de qualquer formalidade; 

6.9 ) No verso da cédula, além da providência mencionada, 
o Oficial anotará a inscrição, com indicação do número de ordem, 
livro e folhas, bem como o valor dos emolumentos cobrados; 

7.9 ) Na hipótese prevista pelo artigo 14, § 4.9 , do Decreto~ 
lei n.9 413/69, será anexada cópia dos títulos de domínio à via 
da cédula destinada ao cartório, salvo se os imóveis hipotecados 
se acharem registrados no mesmo cartório; 

8.9 ) As inscrições das cédulas e as averbações posteriores 
serão efetuadas no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data 
da apresentação do título, sob pena de responsabilidade funcional 
do serventuário; 

9.9 ) Fica dispensada, a inscrição das cédulas de crédito 
industrial no livro n. 2 do Registro de Imóveis, observando~se, po~ 
rém, os artigos 183, 188, 190 e 202 do Regulamento dos Registros 
Públicos. 
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10.9 ) Os emolumentos devidos aos serventuários serão os da 
Tabela K. itens VIII e IX. (Lei n.9 9.895. de 8.11.1967). do 
Regimento de Custas (Lei n.9 4.831. de 28.8.1958). 

Publique~se. registre~se e cumpra~se. 

Remetam~se cópias aos MM. Juízes Corregedores Permanentes 
dos Cartórios do Registro de Imóveis. 

São Paulo. 16 de abril de 1969 

Hildebrando Dantas de Freitas. Corregedor Geral da Justiça. 
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JURISPR UD:tN elA: 

CESSÃO DE DIRE,ITOS À HERANÇA 
NATUREZA DO CONTRATO 

A cessão de direitos à herança é de evidência um contrato aleatório. 
A álea consiste em que a coisa pode ser em quantidade maior 
ou menor ou nenhuma. Mas, sendo um contrato aleatório 
por natureza ou acidental, nenhuma parte poderá considerar~se 
lesada, máxime quando nosso direito positivo codificado não 
acolheu as regras sôbre as lesões nos contratos. 

ACORDAM, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Jus~ 
tiça, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

É uma ação proposta por cessionário de direitos hereditários, 
pleitando a restituição do prêço ou ,que lhe sejam assegurados os 
direitos transmitidos, que afirma inexistentes. 

A respeitável sentença recorrida, com a costumeira segurança 
de seu ilustre prolator, declarou a improcedência da demanda e 
merece ser mantida, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos. 

A cessão de direitos à herança é de evidência um contrato 
aleatório. A álea consiste em que a coisa pode ser em quantidade 
maior ou menor ou nenhuma. Mas, sendo um contrato aleatório, 
por natureza ou acidental nenhuma parte poderá considerar~se 

lesada, máxime quando nosso direito positivo codificado não acolheu 
as regras sôbre as lesões nos contratos. 

Houve a cessão de uma parte ideal dos bens, embora se lhe 
emprestasse delimitação. E a parte ideal paira sôbre o todo da 
herança, consistindo esta em bens móveis e imóveis, créditos e 
obrigações, e podendo reduzir~se à quantidade negativa. Em con~ 
seqüência, seja qual fôr o montante ou o valor da porção cedida, 
haja mesmo o seu desaparecimento ou absorção pelo passivo, o 
cedente está desonerado de qualquer obrigação. Valerá a venda 
como foi feita, unicaménte o excesso não prevalece FORNIELES 
("Tratado de las Sucesiones") é de inigualável precisão: "Ni 
tampoco el que se haBare luego un testamento oculto com dis~ 
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pOSICIones que amenguem en más de la mitade el haber sucesorlo, 
hecho que bien permitiria aI heredero volver aceptación, no autori~ 
zaria aI cesionario a invocar el vicio deI error, porque ha tomado 
sobre si las contgiencias deI contrato". 

Ademais, o autor nem sequer deu suporte probatório ao fato 
básico da demanda, qual seja a inexistência do direito, demons~ 
trada em apuração regular. 

Nega~se, assim, provimento ao recurso, mesmo no tocante à 
condenação em honorários, que decorre de imperativo legal. ao 
agasalhar o sucumbimento incondicionado como pressuposto do 
seu deferimento." (T.J.S.P . .....- Ap. Cível n5' 169.482 - Comarca 
da Capiatl - São Paulo, 21 de maio de 1968 - ANDRADE 
JUNQUEIRA. Presidente c/voto -- OCTÁVIO STUCCHI, Re~ 
lator - ANICETO ALIENDE, 3.9 juiz). Acordão não publicado. 
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IMPoSTO DE TRANSMISSAO INTER VIVOS 

"E legítima a incidência do impõsto de transmissão "inter vivos 
sõbre o valõr do imóvel ao tempo da alienação, e não da pro
messa, na conformidade da legislação locar (Súmula 108). 

VOTO 

o Sr. Ministro Lafayette de Andrada (Relator): - A deci
são impugnada pelo mandado de segurança entendeu que o im
pôsto de transmissão deve ser cobrado de acôrdo com o valor 
do bem por ocasião da escritura definitiva. Essa a jurisprudência 
tranqüila dêste Supremo Tribunal. de acôrdo com a Súmula 108 
que dispõe: " le9lítima a incidência do impôs to de transmissão 
inter vivos sôbre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não 
da promessa, na conformidade da legislação local." Na espécie, 
a legislação do Estado assim dispõe. - Nego provimento. (S.T.F. 
- Rec. de M. de S. n.Q !6.152 - GB - Unânime - OSWAL
DO TRIGUEIRO - EVANDRO LINS - VITOR NUNES 
- CANDIDO MOTTA - LAFAYETTE DE ANDRADA -
J. em 2-6-1966 - Publicado na R.T.J., voI. 43, pg. 136). 
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SERVENTUÁRIO. DESANEXAQÃO DA 
SERVENTIA 

Não pode reclamar a desanexação da serventia da qual não é 
mais titular. 

O serventuário que aceita a sua nomeação para outro cartório 
perde o direito de reclamar a desanexação da serventia da 
qual não é mais titular. 

ACORDAM os Juízes da Segunda Câmara Civil do Tri~ 

bunla de Justiça, adotado o relatório de fls. 63 v. e por votação 
unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas pelo recor~ 
rente. 1. - Publicada a lei n. 7.847, de 1963, o ora apelante 
pretendeu a desanexação do Tabelionato de Notas do Cartório 
do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Disrtito de 
Nova Itapirema, então pertencente à Comarca de São José do 
Rio Prêto. Contudo, viu sua pretensão indeferida pelo Sr. Se~ 

cretário da Justiça e, não se conformando com a decisão adminis~ 
trativa, pôs em Juízo a presente ação. 2. - A sentença o julgou 
carecedor da ação, cQndenando~o nas custas e em honorários ad~ 

vocatícios de 10% sôbre o valor dado à Causa. Novamente 
irresignado, manifesta êste recurso de apelação regulramente pro~ 
cessado, subindo os autos já preparado. Nega~lh.e provimento 
para manter por seus fundamentos a respeitável decisão apelada. 
3. - Verifica~se que, quando ajuizou a ação, já havia o apelante 
aceito a sua promoção para o Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e Anexo de Tabelionato do Distrito de Bady 
Bassitt. Não tinha, nem podia ter, interêsse no desate da questão, 
pois, não mais era titular do Cartório que teria a desanexação do 
Tabelionato. E o seu pedido de opção por êste Cartório estava 
superado com a sua promoção para aquêle Cartório". (T.J.S.P. -
Ap. Cível n. 161.929 - Capital - 16 de maio de 1967. ALMEI~ 
DA BICUDO, presidente e Relator. CAVALCANTI SILVA e 
CARMO PINTO - Publicado na R.J.T.J.S.P., vol. 11, pg. 118). 
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IM:PÔSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" 

Aplicação das disposições da Lei N.9 9.591/66 apenas aos fale~ 

cimentos ocorridos a partir de 1.9~ 1 ~67 e não aos cálculos 
feitos após essa data. 
Não há cuidar de aplicação retroativa mais benéfica, uma vez 
que a lei expressamente a exclui, mesmo porque, ao ser pro~ 
mulgada, já encontrou uma situação jurídica perfeita. 

ACODAM, em Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar procimento 
ao recurso. 

1 - O Espólio de MIGUEL BARACHINI. por seu inven~ 
tariante, agravou de instrumento da decisão que homologou o 
cálculo do impôsto causa mortis, no referido inventário. Alegou 
que, havendo sido 'feita a liquidação em 17 de fevereiro de 1967, 
com a aplicação da Lei 9.502 de 1966, estaria a mesma errada, 
visto como seria aplicável à espécie a Lei n.9 5.591 de 30 de 
dezembro de 1966, que começou a ter vigência em 1.9 de ja~ 

neiro de 1967, inaplicável sendo, in casu, a súmula 112 do E. 
Supremo Tribunal Federal. Finalmente, estaria, errada a liqui~ 

dação, face à inclusão de um crédito de NCr$ 4.000,00, vencível' 
em prestações, a última das quais se v-enceria em 30 de junho 
de 1968. 

Manifestou~se a FAZENDA DO ESTADO em sentido con~ 
trário fls. 16/17, di:?;endo que o Espólio já concordou com o 
pagamento do impôsto, havendo firmado acôrdo com a F AZEN~ 
DA DO ESTADO, pelo que não poderia mais romper dito acôr~ 
do, por via judicial sub~repticiamente, como faz. É o relatório. 

2) - Já o emiente Desembargador DIMAS RE ALMEIDA, 
no Agravo de n.9 162.441, disse que o impôsto "causa mortis" 
é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. 
A lei n.9 9.591 de 30 de dezembro de 1966 é expressa em de~ 
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clarar que suas disposições se aplicam aos falecimentos ocorridos 
a partir de 1.9 de janeiro de 1967 falecimentos e não cálculos 
feitos após 1.9 de janeiro, como pretende a agravante. Não há 
cuidar de aplicação retroativa mais benéfica, uma vez que a lei 
expressamente a exclui, mesmo porque ao ser promulgada, já 
encontrou uma situação jurídica perfeita (fls. 20 v.) . 

Constitui pacífico princípio de direito intertemporal, sanciona~ 
do ela jurisprudência de nossos Tribunais, que a lei reguladora 
da cobrança do impôsto "causa mortis" é a vigente ao tempo 
do óbito do "de cujus": momento em que se abre a sucessão 
e em que o erário adquire o seu direito (ProL CANDIDO DE 
OLIVEIRA FILHO - Prática Civil v. XV p. 123/154). 

GARBA também ensinava que, "em matéria de taxas e im~ 
postos em particulares, é princípio de justiça transitório, universal~ 
mente admitido, que tanto para determinar quem seja responsável 
pela taxa, quanto para determinar o impôsto, desta se deve ter 
em consideração a lei vigente no dia em que foram postos em 
existência os atos ou negócios "colpiti della tassa", decorrendo, daí, 
que "a taxa de uma ação em virtude de uma doação "mortis causa" 
deva~se determinar segundo a lei vigente no dia da morte dos 
donatários ~ donantes). e não segundo aquela vigente no dia da 
doação" (Teoria deHa Retroatività delle Legge, vol. IH, 3.~ ed. 
1897, p. 201/205). 

Não diversa é a lição de CARLOS MAXIMILIANO, que 
prevendo a hipótese em exame, em que os impostos ou taxas exis~ 
tem e ao abrir da sucessão, inexiste quando de sua efetiva co~ 

brança asserla e conclui; o diploma recente não abrange a época 
pretérita, quando ocorre que os fatos determinantes da capacidade 
contributiva se desenvolvem em período que atravessa duas épo~ 
cas: aquela em que tem efeito a revogação dêle: "Direito Inter~ 
temporal ou Teoria da Retroatividade das Leis", 1946, n,l' 291, 
p. 338. Assim, é incontestável o direito de a agravante cobrar do 
Espólio agravado, nos limites constitucionais, fixados nos artigos 
19 § 2.9 e 26 § 9.9 da Constituição Federal, a contribuição esta~ 
belecida no art. 3.9 do Dec.~Lei n.9 9.777, dado que a sucessão se 
abriu na vigência dêsse preceio legal e o acervo é superior a 
Cr$ 100.000,00 (Vide Diário Just. União de 9~9~54, pág. 2.996, 
l.~ e 2.~ cols. apênso ao n.9 206). 

Acresce que, tendo firmado acôrdo com a FAZENDA DO 
ESTADO para pagar o impôs to que impugna, o ESPóLIO des~ 
faz êle próprio, tudo o que em contrário disse a respeito, mes~ 
mo o referente à diminuição do crédito apresentado de NCr~ 
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4.000,00 (Vide acôrdo para pagamento parcelado do impôsto de 
transmissão causa mortis a fls. 18). 

Responde o monte pelo pagamento de honorários de advo~ 
gado, conforme se vê de Rec. Ext. 14.726 em Diário da Justiça 
da União de 8~6~51. pág. 1.396; REC. EXTR. 4"5.018 - Trib. 
Pleno - D. Just. União de 2~10~62, pág. 2.830; honorário de 
advogado contratado pelo inventariante e homologado pelo juiz 
inclui:"se no passivo da herança para 'fins tributários, de acôr~ 

do com a jurisprudência do Colendo SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL Rec. Extr. já citado, relator o eminente Min. RI~ 

BEIRO DA COSTA. 
A sentença do MM. Juiz Dr. Oswvaldo da SIVA FERREI~ 

RA está de conformidade com os princípios legais e com a le~ 

gislação vigente no País. 

3) - Por tais fundamentos, foi negado provimento ao re~ 

curso; e foi confirmada a sentença agravada. ~T. J. S. P. -
Agr. de Instrumento n.Q 166.950 - Ribeirão Prêto - SOUZA 
LIMA, Presidente com voto - ISNARD DOS REIS, Relator -
EULER BUENO, 3.Q Juiz - Unânime - São Paulo, 2 de fe~ 

vereiro de 1968.) Acordão não publicado. 
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LEIS E DECRETOS: 

FEDERAIS 

LEI N. 4.655 - DE 2 DE JUNHO DE 1965. 

Dispõe sôbre a legitimidade adotiva 

O Presidente da República 

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

Art. 1.9 É permitida a legitimação adotiva do infante ex~ 

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

§ I.'} - Será também permitida a legitimação adotiva em 
favor do menor com mais de 7 (sete) anos, quando à época em 
que completou essa idade já se achava sob a guarda dos legiti~ 

mantes, mesmo que êstes não preenchessem então as condições 
exigidas. 

§ 2.\> - A legitimação só será deferida após um período 
mínimo de 3 (três) anos de guarda do menor pelos requerentes. 
Para êsse efeito, será computado qua]quer período de tempo desde 
que a guarda se tenha iniciado antes de completar o menor (7) 
sete anos. 

Art. 2.9 Somente poderão solicitar a legitimação adotiva dos 
menores referidos no artigo anterior os casais cujo matrimônio 
tenha mais de 5 (cinco) anos e dos quais pelo menos um dos 
cônjuges tenha mais de 30 (trinta) anos de idade, sem filhos 
legítimos, legitimados ou naturais reconhecidos. 
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Parágrafo único. Será dispensado o prazo de 5 (cinco) anos 
de matrimônio, provada a esterilidade de um dos cônjuges, por 
perícia médica, e a estabilidade conjugal. 

Art. 3.Q
• Autorizar~se~á, excepcionalmente a legitimação ao 

viúvo, ou viúva, com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade, 
provado que o menor esteja integrado em seu lar e onde viva a 
mais de 5 ( cinco) anos. 

Art. 4.Q
• OS cônjluges desquitados, havendo começado a 

guarda do menor, no período de prova, na constância de matri~ 

mônio e concordando sôbre ela após a terminação da sociedade 
conjugal podem requerer a legitimação, obedecido, quanto a guar~ 
da e proteção, o disposto nos arts. 325 ~e 327, do Código Civil. 

Art. 5.Q
• Com a petição serão oferecidos certidão de casa~ 

mento, atestado de residência, fôlha de antecedentes, prova de 
idoneidade moral e 'financeira, atestado de inexistência de filhos, 
prova de abandono do menor e destituição do pátrio poder, bem 
como atestado de sanidade física, provando que nenhum dos re~ 

querentes sofre de moléstia contagiosa. 
§ 1.Q O Juiz, tendo em vista as conveniências do menor, 

o seu futuro e bem~estar, ordenará. de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público, as diligências e sindicância que julgar ne~ 
cessárias, correndo contudo, o processo em segrêdo de justiça. 

§ 2.Q Feita a proVa e concluídas as diligências, o Juiz, ou~ 
vido o Ministério Público, proferirá sentença da qual caberá re~ 

curso de reexame para o Tribunal de Justiça, com efeito sus~ 

pensivo. 

Art. 6.Q A sentença deferindo a legitimação terá efeitos 
constitutivos devendo ser inscrita, mediante mandado no Regis~ 
tro Civil. como se se tratasse de registro fora do prazo, no qual 
se consignará os· nomes dos pais adotivos como pais legítimos 
e os nomes dos ascendentes dos mesmos. O mandado será arqui~ 
vado, dêle não podendo o oficial fornecer certidões. 

§ 1.Q Nas certidões do registro nenhuma observação poderá 
constar sôbré a origem do ato. 

§ 2.Q O registro original do menor será anulado, também 
por mandado do Juiz, o qual será arquivado. VETADO. 

§ 3.Q Feita a inscrição, cessam os vínculos da filiação an· 
terior, salvo para os efeitos do art. 283 do Código Civil. 

Art. 7.Q A legitimação adotiva é irrevogável. ainda que aos 
adotantes venham a nascer filhos legítimos, aos quais estão equi. 
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parados os legitimados adotivos, com os mesmos direitos e deveres 
estabelecidos em lei. 

Art. 8.9 A violação do segrêdo estabelecido neste capítulo, 
salvo decisão judicial, sujeitará o funcionário responsável às penas 
do art. 325 do Código Penal. 

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

Art. 9.9 O legitimado adotivo tem os mesmos direitos e de~ 
veres do filho legítimo, salvo no caso de sucessão, se concorrer 
com filho legítimo superveniente à adoção. (Cód. Civ. § 2.9 do 
art. 1.605). 

§ }.9 O vínculo da adoção se estende à família dos legiti~ 

mantes, quando os sus ascendentes derem adesão ao ato que o 
consagrou. 

§ 2.9 Com a adoção, cessam os direitos e obrigações oriun~ 
dos da relação de parentesco do adotado com a família de origem. 

Art. 10.9. A decisão confere ao menor o nome do legiti~ 

mante e pode determinar a modificação do seu prenome, a pedido 
dos cônjuges. 

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

Art. 12. Revogam~se as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de junho de 1965; 144.9 da independência e 77.9 
da República. 

(a) H. CASTELO BRANCO 

Milton Soares Campos 

(D. U. 3~6~65). 

ATO INSTITUCIONAL N.9 5 DE 13 DE DEZEMBRO 
DE 1968 

O Presidente da República Federativa do BrasIl, ouvido o 
Conselho de Segurança Nacional, e 

Considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 
1964 teve, conforme decorre dos Atos com os quais se institucio~ 
nalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar aos país um 
regime que, atendendo às exigências de um ssitema jurídico e po~ 
lítico, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na li~ 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA Do ESTADO DE SÃO PAULO * 79 



berdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate 
fl subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, 
na luta contra a corrupção, buscando, dêste modo, "os meios 
indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, polí
tica e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo 
direto e imediato ,os graves e urgentes problemas de que depende 
éI restauração da ordem interna e do prestígio internacional da 
nossa pátria" (Preãmbulb do Ato Institucional n.'> 1, de 9 de 
abril de 1964); 

Considerando que o Govêrno da República, responsável pela 
execução daqueles objetivos e pela ordem e segurança internas, 
não só não pode permitir que pessoas ou grupos anti-revolucioná
rios contra ela trabalhem, tramem ou ajam, sob pena de estar 
faltando a compromissos que assumiu com o povo brasileiro, bem 
como porque o Poder Revolucionário ao editar o Ato Institucional 
n.<> 2, afirmou, categoricamente, .que "não se disse que a Revolução 
foi, mas que é e continuará", e, portanto, o processo revolucionário 
em desenvolvimento não pode ser detido; 

Considerando que êsse mesmo Poder Revolucionário, exercido 
pelo Presidente da Repúblcia, ao convocar o Congresso Nacional 
para discutir, votar e promulgar a nova Constituição, estabeleceu 
que esta ,além de representar "a instituciona]ização dos ideais e 
princípios da Revolução", deveria "assegurar a continuidade da 
obra revolucionária" (Ato Instituciona ~ n.9 4, de 7 de dezembro 
de 1966); 

Considerando, no entanto, que atos nitidamente subversivos. 
oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, compro
vam que os instrumentos jurídicos, que a Revolução vitoriosa ou
torgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de 
seu povo, estão servindo de meios para combatê-Ia e destruí-Ia; 

Considerando que, assim, se torna imperiosa a adoção de 
medidas que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da 
Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranqüilidade, o 
desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e 
social do país comprometidos por processos subversivos e de guer
ra revolucionária; 

ConSiderando que todos êsses fatos perturbadores da ordem 
são contrários aos ideais é à consolidação do Movimento de março 
de 1964, obrigando os que por êle se responsabilizaram e juraram 
defendê-lo, a adotarem as providências necessárias, que evitem 
5ua destruição, 

Resolve editar o seguinte 
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ATO INSTITUCIONAL 

Art. 1." São mantidas a Constituição de 21 de janeiro de 
1967 e as Constituições Estaduais, com as modificações constantes 
dês te Ato Institucional. 

Art. 2.9 O Presidente da República poderá decretar o reces
so do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das 
Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de 
sítio ou fora dêle, só voltando os mesmos a funcionar quando 
convocados pelo Presidel1 te da República. 

§ 1." Decretado o recesso parlamentar o poder executivo 
correspondente fica autorizado a legislar em tôdas as matérias e 
exercer as atribuições previstas nas Constituições ou na Lei Or
gânica dos Municípios. 

§ 2.9 Durante o período de recesso, os Senadores, os De
putados federais, estaduais e os vereadores só perceberão a parte 
fixa de seus subsídios. 

§ 3.\> Em caso de recesso da Câmara Municipal, a fiscali
zação financeira e orçamentária dos Municípios que não possuam 
Tribunal de Contas, será exercida pelo respectivo Estado, esten
dendo sua ação às funções de auditoria, julgamento das contas 
dos administradores e demais responsáveis por bens e valores 
públicos. 

Art. 3.9 O Presidente da República, no interêsse nacional. 
poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem as 
limitações previstas na Constituição. 

Parágrafo único Os Interventores nos Estados e Municípios 
serão nomeados pelo Presidente da República e exercerão tôdas 
as funções e atribuições que caibam, respectivamente, aos Gover
nadores ou Prefeitos, e gozarão das prerrogativas, vencimentos e 
vantagens fixados em lei. 

Art. 4.9 No interêsse de preservar a Revolução, o Presi
dente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, 
e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os 
direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e 
cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. 

Parágrafo único Aos Membros dos Legislativos federal. esta
duais e municipais, que tiverem seus mandatos cassados, não 
serão dados substitutos, determinando-se o quorum parlamentar 
em função dos lugares efetiVamente preencnidos. 

Art. 5. Q A suspensão dos direitos políticos, com base neste 
Ato, importa , simultâneamente, em: 
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I - cessação de privilég,io de fôro por prerrogativa de função; 
II - suspensão do, direito de votar e de ser votado nas elei~ 

ções sindicais; 
-III - proibição de atividades ou manifestação sôbre assun~ 

to de natureza política; 
IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas 

de segurança: 

a) liberdade vigiada; 
b) proibição de 'freqüentar determinados lugares; 
c) domicj]ljo determinado. 

§ 1.9 O ato que decretar a suspensão dos direitos políticos 
poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercícío de 
quaisquer outros direitos públicos ou privados. 

§ 2.9 As medidas de segurança de que trata o item IV 
dêste artigo serão aplicadas pelo Ministro de Estado da Justiça, 
defesa a apreciação de seu ato pelo Poder Judiciário. 

Art. 6.9 Ficam suspensas as garantias constitucionais ou Ie~ 
gais de: vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a 
de exercício em funções por prazo certo. 

§ 1.9 O Presidente da República poderá, mediante decreto, 
demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer 
titulares das garantias referidas neste artig,o, assim como empre~ 
gados de autarquias, emprêsas públicas ou sociedades de economia 
mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares 
ou membros das polícias mi]itares, asseglurados, quando fôr o caso, 
os vencimentos e vantagens proporcoinais ao tempo de serviço. 

§ 2.Q O disposto neste artigo e seu § l.Q aplica-se, também, 
nos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

Art. 7.9 O Presidente da República, em qualquer dos casos 
previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e 
prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. 

Art. 8.9 O Presidente da República poderá, após investiga~ 
ção, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enrique
cido, ilicitamente, no exercício de cargo ou função pública, inclu~ 
sive de autarquias, emprêsas públicas e sociedades de economia 
mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Parágrafo único. Provada a legitimidade da aquisição dos 
bens, far~se~á sua restituição. 

Art. 9.9 O Presidente da República poderá baixar Atos 
Complementares para a execução dêste Ato Institucional, bem 
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como adotar. se necessano à defesa da Revolução. as medidas 
previstas nas alíneas "d" e "e". do parágrafo 2.1' do artigo 152 
da Constituição. 

Art. 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus. nos 
casos de crimes políticos. contra a segurança nacional. a ordem 
econômica e social e a economia popular. 

Art. 11. Excluem~se de qualquer apreciação judicial todos 
os atos praticados de acôrdo com êste Ato Institucional e seus 
Atos Complementares. bem como os respectivos efeitos. 

Art. 12. O presente Ato Insttiucional entra em vigor nesta 
data. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 13 de dezembro de 1968; 147.1' da Independência e 
80.1' da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antonio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademakr Grünewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antonio Delfin Netto 
Mário David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
Jarbas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Mellho 
Leonel Miranda 
José Costa Cavalcanti 
Edmundo de Macedo Soares 
Hélio Beltrão 
Afonso de A. Lima 
Carlos F. de Simas 

LEI N.\> 5.532 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1968 

Acrescenta parágrafo ao art. 1.1' do Decreto~lei n.\> 58. de 10 de 
dezembro de 1937. que dispõe sôbre o loteamento de terrenos 
para pagamento em prestações. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 
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Art. 1.1' do Decreto~lei n.Q 58. de 10 de dezembro de 1937. 
é acrescido do seguinte parágrafo: 

§ 6;.' Sob pena de incorrerem em crime de 'fraude. os vende~ 
dores. se quiserem invocar. como argumento de propaganda . a 
proximidade do terreno com algum acidente geográfico. cidade. 
fonte hidromineral ou termal ou qualquer outro motivo de atração 
ou valorização. serão obrigados a declarar no memorial descritivo 
e a mencionar nas divulgações. anúncios e prospectos de propa~ 
ganda. a distância métrica a que se situa o imóvel do ponto invo~ 
cado ou tomado como referência ... 

Art. 2.9 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de novembro de 1968; 147.1' da Independência e 
801' da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antonio da Gama e Silva 
Ivo arzua Pereira 

LEI N.Q 5.534 - DE 14 DE NOVEMBRO DE 1968 

Dispõe sôbte a obrigatoriedade de prestação de informações es~ 

tatisticas e dá outras providências. 

O Presidente da República 

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

Art. 1.1' Tôda pessoa natural ou jurídica de direito público 
ou de direito privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira 
é obrigada a prestar as informações solicitadas pela Fundação 
IBGE para a execução do PI'ano Nacional de Estatística (Decre~ 
to~lei n,Q 161. de 13 de fevereiro de 1967. art. 2.1'. § 2.1') . 

Parágrafo único. As informações prestadas terão caráter si~ 

giloso. serão usadas exclusivamente para fins estatísticos, e não 
poderão ser objeto de certidão. nem , em hipótese alguma, servirão 
de prova em processo administratvio, fiscal ou judicial, excetuado 
apenas, no que resultar de infração a dispositivos desta lei. 
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Art. 2.1' Constitui infração à presente Lei: 
a) a não prestação de informações nos prazos fixados: 
b) a prestação de informações falsas. 
§ 1.1' O infrator ficará sujeito à multa de até 10 (dez) vê

zes o maior salário-mínimo vigente no País, quando primeiro; e de 
até o dôbro dêsse limite, quando reincidente. 

§ 2.1' O pagamento da multa não exonerará o infrator da 
obrigação de prestar as informações dentro do prazo fixado no 
auto de infração que fôr lavrado. 

§ 3.1' Ficará dispensado do pagamento da multa o infrator 
primário que prestar as informações no prazo fixado no auto de 
infração. 

§ 4.1' Se a infração fôr praticada por servidor público, no 
exercício de suas funções as penalidades serão as fixadas no art. 4.1' 
desta Lei 

Art. 3.1' Competirá, privatimente, à Fundação IBGE, na for
ma do regulamento a ser baixado lavrar e processar os autos de 
infração, bem como aplicar as multas previstas nesta Lei. 

§ 1.9 Constituirão receita da União as importâncias corres
pondentes às multas impostas. 

§ 2.1' Incumbirá à Fundação IBGE remeter à Procuradoria
-Geral da Fazenda Nacional, para cobrança judicial. os processos 
findos relativos às multas que não forem pagas na instância admi
nistrativa. 

Art. 4.1' Será passível das penas pecuniárias cominadas nesta 
Lei, até a importância máxima corespondente a 1 (um) mês de seu 
vencimento ou de seu salário, o servidor público que, no exercício 
de suas atribuições, praticar infração nela prevista. 

Parágrafo único. A Fundação IBGE comunicará ao órgão 
ou entidade a que estiver vinculado o servidor, o valor da multa 
aplicada para o fim da competente cobrança, mediante desconto 
em fôlha em até 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas. 

Art. 5.1' Das penalidades aplicadas pela Fundação IBGE 
na forma desta lei e do regulamento a ser baixado, caberá recurso, 
no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação, ao Ministro 
do Planejamento e Coordenação-Geral independente de garantia 
da instância. 

Parágrafo único. As multas afinal devidas poderão ser par
celadas a requerimento do autuado, em até 10 (dez) prestações 
mensais, iguais e sucessivas. 

Art. 6.1' O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 
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Art. 7.'> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 8.9 Revogam~se as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de novembro de 1968; 147.9 da Independência e 
809 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
Antônio Delfim Netto 
Marcus Vinicius Pratini de Moraes 

LEI N.9 5.553 - DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968 

Dispõe sôbre apresentação e uso de documentos de identificação 
pessoal. 

O Presidente da República 

Faço saber ,que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1.9 A nenhuma pessoa física bem como a nenhuma 
pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter 
qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresen~ 
tado por fotocópia autenticada ou pública~forma, inclusive compro~ 
vante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira 
profissional. certidão de registro de nascimento, certidão de casa~ 
mento, comprovante de naturalização e carteira de identidade de 
estrangeiro. 

Art. 2.9 Quando, para a realização de determinado ato, fôr 
exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa 
Que fizer a exigência fará extrair, no prazo de at.é 5 (cinco) dias, 
os dados que interessarem, devolvendo em seguida o documento 
ao seu exibidor. 

Parágrafo único. Além do prazo previsto neste artigo. sõmen~ 
te por ordem judicial poderá ser retirado qualquer documento de 
identificação pessoal. 

Art. 3.9 Constitui contravenção penal. punível com pena de 
prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa de NCr$ 
050 (cinqüenta centavos) a NCr$ 3.00 (três cruzeiros novos). a 
retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei. 

Parágrafo único. Quando a infração fôr praticada por pre~ 
posto ou agente de pessoa jurídica, considerar~se~á responsável 
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quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que 
haja, pelo executante, desobediência ou inobservância de ordens 
ou instruções expressas, quando, então, será êste o infrator. 

Art. 4.9 O Poder Execuitvo regulamentar a presente Lei 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da dad ta de sua 
publicação. 

Art. 5.9 Revogam~se as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de dezembro de 1968 147.9 da Independência e 
/)0.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
Augusto H amann Rademaker 
Grunewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 
Raymundo Bruno Marussig 
Tarso Dutra 
Jarbas P. Passarinho 
Márcio de Sorna e Mello 
Leonel Miranda 
José Costa Cavalcanti 
Edmundo de Macedo Soares 
Hélio Beltrão 
Afonso A. Lima 
Carlos F. de Simas 

ATO COMPLEMENTAR N.9 39, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1968 

O Presidente da República , usando das atribuições que lhe 
confere o Art. 9.\> do Ato Institucional n.9 5, de 13 de dezembro 
de 1968, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1.9 Compete aos Ministros de Estado, no tocante ao 
pessoal civil ou militar dos respectivos Ministérios, assim como 
aos empregados de autarquia , emprêsa pública e sociedade -de 
econOmia mista, ,que lhes forem vinculadas, representar, direta~ 

mente ao Presidente da República para: 
I - A suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos; 
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11 - A demissão, remoção, disponibilidade, aposentadoria, 
transferência para a reserva ou reforma. 

Art. 2.\> Compete ao Ministro de Estado da J ustiça, ressal~ 
vado o disposto no artigo anterior, representar, diretamente, ao 
Presidente da República para: 

I - A suspensão dos direitos políticos e a cassação de man~ 
datos eletivos federais, estaduais, e municipais; 

11 - A demissão, remoção, aposentadoria ou disponibilidade 
do pessoal da União, não vinculado, direta ou indiretamente, a 
qualquer Ministério, e dos Estados, Distrito Federal, Territórios 
e Municípios, bem como das respectivas autarquias, emprêsas pú~ 
blicas e sociedades de economia mista. 

Art. 3.\> O Ministro de Estado da Justiça representará ao 
Presidente da República, de ofício, ou mediante solicitação de 
Ministro de Estado, dos Chefes dos Gabinetes Militar e Civil da 
Presidência da República e do Serviço Nacional de Informações, 
ou, em se tratando de pessoal civil dos Estados, Distrito Federal, 
Territórios e Municípios e de suas autarquias, emprêsas públicas 
e sociedades de economia mista, também por solicitação do res~ 

pectivo Governador ou Prefeito. 

§ I.\> A solicitação do Governador ou Prefeito deverá ser 
fundamenta da e, se propuser a demissão, deverá ser instruída com 
os autos de investigação sumária. 

§ 2.<:> Ao representar ao Presidente da República, O Ministro 
de Estado da Justiça poderá propor a imposição de medida diver~ 
sa da constante da solicitação. 

Art. 4.9 Ao Ministro de Estado do Exército comete, priva~ 

tivamente, representar ao Presidente da República, de ofício ou 
mediante solicitação de Governador de Estado ou do Prefeito do 
Distrito Federal, para a demissão ou reforma do pessoal das res~ 
pectivas polícias militares e corpos de bombeiros militares, obser~ 
vado o disposto nos § § 1.9 e 2.9 do artigo anterior. 

Art. 5.1;> A suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 10 
anos, e a casação de mandatos eletivos federais, estaduais e muni~ 
cipais, dependerão de prévia audiência do Conselho de Segurança 
Nacional. 

Art. 6.9 A proposta de demissão de servidor civil ou miMar 
será instruída cOm os autos de investigação sumária e assegurada 
a defesa, na forma que se dispuser em regu lamento. 
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Art. 7.9 :f:ste Ato Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1968; 147.9 da Independência e 
80.Q da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker Grünewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andl'eazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
Jarbas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 
José Costa Cavalcanti 
Edmundo de Macedo Soares 
Hélio Beltrão 
Afonso Al Lima 
Carlos F. de Simas 

ATO COMPLEMENTAR N.9 40, DE 30 DE DEZEMBRO 
DE 1968 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
conferem o § 1 Q do artigo 2.9 e o artigo 9.9 do Ato Institucional 
n.9 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte 

ATO COMPLEMENTAR 

Art. 1.9 Fica acrescentado, ao artigo 13 da Constituição 
de 24 de janeiro de 1967, o seguinte item: 

"Art. 13 

VIII - a aplicação, aos servidores estaduais e 
municipais, de limites máximos de retribuição estabele~ 
cidos em lei federal". 

nOLRTIM nA ASSOCIAÇÃO DOS SERVRNTUARIOS 
Dl') JUSTIÇA no ESTADO DE S,\'O PAUW * - 89 



Art. 2.9 Fica revogado o § 6.9 do artigo 22 da Constituição 
de 24 de janeiro de 1967. 

Art. 3.9 Os dispositivos da Constituição de 24 de janeiro 
de 1967. adiante indicados. passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

90 -

Art. 13 

§ 4.9 As polícias militares. instituídas para a ma~ 
nutenção da ordem e segurança interna nos Estados, 
nos Territórios e no Distrito Federal. e os corpos de 
bombeiros militares são considerados fôrças auxiliares. 
reserva do Exército. não podendo os respectivos inte~ 

grantes perceber retribuição superior à fixada para o 
correspondente pôsto ou graduação do Exército. absor~ 
vidas. por ocasião dos futuros aumentos. as diferenças 
a mais, acáso existentes". 

"Art. 24 

11 - operações relativas à circulação de merca~ 
dorias. realizadas por produtores, industriais e comer~ 
ciantes" . 

"Art. 24 

§ 2.9 O impôsto a que se refere o n.9 I compete 
ao Estado da situação do imóvel. ainda que a trans~ 

missão resulte de sucessão aberta no estrangeiro; sua 
alíquota não excederá os limites fixados em resolução 
do Senado Federal. por proposta do Poder Executivo da 
União. na forma prevista em lei federal. e o seu mon~ 
tante será dedutível do impôsto cobrado pela União 
sôbre a renda auferida na transação". 

"Art. 24 

§ 4.9 A alíquota do impôsto a que se refere o 
n .9 11 será uniforme para tôdas as mercadorias; o 
Senado Federal. através de resolução. tomada por ini~ 

ciativa do Presidente da República. fixará as alíquotas 
máximas para as operações internas. para as operações 
interestaduais e para as operações de exportação para 
o estrangeiro. 
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"Art. 26. Do produto da arrecadação dos im~ 

postos a que se refere o artigo 22, ns.9 IV e V, a 
União distribuirá doze por cento na forma seguinte: 

I - cinco por cento ao Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal; 

11 - cinco por cento ao Fundo de Participação 
dos Municípios; 

lU - dois por cento ao Fundo Especial a que 
se refere o § 4.9 dêste artigo. 

§ l.9 A aplicação dos Fundos previstos nos in~ 

cisos I e li dêste artigo será regulada por lei federal, 
que cometerá ao Tribunal de Contas da União o cál~ 

culo das cotas estaduais e municipais, condicionando~se 
a entreg a das cotas: 

a) à aprovação de programas de aplicação ela~ 

borados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
com base nas diretrizes e prioridades estabelecidas pelo 
Poder Executivo Federal; 

b) à vinculação de recursos próprios, pelos Es~ 
tados, Distrito Federal e Municípios, para execução 
dos programas referidos na alínea a; 

c) à transferência efetiva para os Estados, Dis~ 
tdto Federal e Municípios de encargos executivos da 
União; 

d) ao recolhimento dos impostos federais arreca~ 
dados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e 
à liquidação das dívidas dessas entidades, ou de seus 
órgãos da administração indireta, para com a União, 
inclusive em decorrência de prestação de garantia. 

§ 2.9 Para efeito do cálculo da percentagem des~ 
tinada aos Fundos de Participação, exclui~se a parcela 
do impôsto de renda e proventos de qualquer natureza 
que, nos têrmos dos artigos 24, § l.9 e 25, § 1.9, letra a, 
pertence aos Estados e Municípios. 

§ 3.9 O Fundo Especial terá sua destinação re~ 

guiada em lei, tendo em vista a aplicação do sistema 
tributário estabelecido nesta Constituição". 

"Art. 99 

§ 2.9 Extinto o cargo ou declarada pelo Poder 
Executivo a sua desnecessidade, o funcionário estável 
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ficará em disponibilidade remunerada, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço". 

"Art. 136 

§ 4.Q OS vencimentos dos juízes vitalícios serão 
fixados com diferença não excedente a vinte por cento 
de uma para outra entrância, atribuindo~se aos de 
entrância mais elevada não menos de dois têrços dos 
vencimentos dos desembargadores e não podendo ne~ 
nhum membro de Justiça estadual perceber mensalmén~ 
te importância total superior ao limite máximo estabe~ 
lecido em lei federal". 

Art. 4.9 ~ste Ato Complementar entrará em vigor em 1.9 de 
janeiro de 1969, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de dezembro de 1968; 147.9 da Independência e 
80.Q da República 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker Grünewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
Jarbas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 
José Costa Cavalcanti 
Edmundo de Macedo Soares 
Hélio Beltrão 
Afonso A. Lima 
Carlos F. de Simas 

DECRETO~LEI N.Q 413 DE 9 DE JANEIRO DE 1969 

Dispõe sôbre títulos de crédito industrial e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
confere o § 1.Q do Art. 2.9 do Ato Institucional n.Q 5, de 13 de 
dezembro de 1968, decreta: 
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CAPÍTULO I 

Do financiamento Industrial 

Art. I.Q O financiamento concedido por instituições finan~ 

ceiras a pessoa física ou jurídica que se dedique à atividade indus~ 
trial poderá efetuar~se por meio da cédula de crédito industrial 
prevista neste Decreto~lei. 

Art. 2.9 O emitente da cédula fica obrigado a aplicar o 
financiamento nos fins ajustados, devendo comprovar essa apli~ 

ração no prazo e na forma exigidos pela instituição Financiadora. 

Art. 3.9 A aplicação do financiamento ajustar~se~á em or~ 

çamento, assinado, em duas vias, pelo emitente e pelo credor, 
dêle devendo constar expresamente qualquer alteração que con~ 

vencionarem. 
Parágrafo único. Far~se~á, na cédula, menção do orçamento 

que a ela ficará vinculado. 

Art. 4.9 O financiador abrirá, com o valor do financiamento 
conta vinculada à operação, que o financiado movimentará por 
meio de cheques, saques, recibos ,ordens ,cartas ou quaisquer 
outros documentos, na forma e no tempo previstos na cédula ou 
no orçamento. 

Art. 5.9 As importâncias fornecidas pelo financiador ven~ 

cerão juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos 
índices que o Conselho Monetário Nacional fixar, calculados sôbre 
os saldos devedores de conta vinculada à operação, e serão exi~ 

gíveis em 30 de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na Iiqui~ 

dação da cédula ou, também, em outras datas convencionais no 
título ou admitidas pelo referido Conselho. 

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

Art. 6.9 O devedor facultará ao credor a mais ampla fisca~ 

lização do emprêgo da quantia financiada, exibindo, inclusive os 
elementos que lhe 'forem exigidos. 

Art. 7.9 O financiador oderá, sempre que julgar conveniente 
e por pessoas de sua indicação, não só percorrer tôdas e quaisquer 
dependências dos estabelecimentos ind ustriais referidos no título, 
como verificar o andamento dos serviços neles existentes. 

Art. 8.Q Para ocorrer às despesas com a fiscalização, pode~ 
rá ser ajustada, na cédula, comissão fixada e exigível na forma 
do art. 5.Q dêste Decreto~lei, calculada sôbre os saldos devedores 
da conta vinculada à operação, respondendo ainda o financiado 
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pelo pagamento de quaisquer despesas que se verificarem com 
vistorias frustradas, ou que forem efetuadas em conseqüência 
de procedimento seu que possa prejudicar as condições legais e 
cedulares. 

CAPÍTULO 11 

Da Cédula de Crédito Industrial 

Art. 9.<'> A Cédula de crédito industrial é promessa de pa~ 
gamento em dinheiro, com garantia real, cedularmente constituída. 

Art. lO.\> A Cédula de crédito industrial é título líquido e 
certo, exigível pela soma dela constante 011 do endôsso, além dos 
juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas 
que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de 
seu direito creditório. 

§ I.\> Se o emitente houver deixado de levantar qualquer 
parcela do crédito deferido, ou tiver feito pagamentos parciais, 
o credor descontalo~á da soma declarada na cédula, tornando~se 
exigível apenas o saldo. 

§ 2.\> Não constando do endôsso o valor pelo qual se trans~ 
fere a cédula, prevalecerá o da soma declarada no título, acrescido 
dos acessórios, na forma dêste artigo, deduzindo o valor das gl.li~ 

tações parciais passadas no próprio título. 

Art. 11. Importa em vencimento antecipado da dívida re~ 

sultante da cédula, independentemente de aviso ou de interpelação 
judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do eminente do 
título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. 

§ 1.<.> Verificado o inadimplemento, poderá, ainda, o finan~ 

ciador considerar vencidos antecipadamente todos os financiamen~ 
tos concedidos ao emitente e dos quais seja credor. 

§ 2.\> A inadimplência, além de acarretar o vencimento ante~ 
cipado da dívida resultante da cédula e permitir igual procedimento 
em relação a todos os financiamentos concedidos pelo financiador 
ao emitente e dos .quais seja credor,facultará ao financiador a 
capitalização dos juros e da comissão de fiscalização, ainda que se 
trate de crédito fixo. 

Art. 12. A cédula de crédito industrial poderá ser aditada, 
ratificada e retificada, por meio de emenções adicionais e de aditi~ 
vos, datados e assinados pelo emitente e pelo credor, lavrados em 
fôlha à parte do mesmo formato e que passarão a fazer parte in~ 
tegrante do documento cedular. 
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Art. 13. A cédula de crédito industrial admite amortizações 
periódicas que serão ajustadas mediante a inclusão de cláusula, 
na forma prevista neste Decreto~lei. 

Art. 14. A cédula de crédito industrial conterá os seguintes 
requisitos, lançados no contexto: 

I - Denominação "Cédula de Crédito Industrial"; 
11 - Data do pagamento; se a cédula fôr emitida para pa~ 

gamento parcelado, acrescentar~se~á cláusula discriminando valor 
(" data de pagamento das prestações. 

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

por extenso, e na forma de sua utilização. 
V - Descrição dos bens objeto do penhor, ou da alienação 

fiduciária, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade e 
marca, se houver, além do local ou do depósito de sua situação, 
indicando~se, no caso de hipoteca, situação, dimensões confronta~ 
ções benfeitorias, título e data de aquisição do imóvel e anotações 
(número, livro e fôlha) do registro imobiliário. 

VI - Taxa de juros a pagar e comissão de fiscalização, se 
houver, e épocas em que serão exigíveis, podendo ser capitalizadas. 

VII - Obrigatoriedade de seguro dos bens objeto da garantia. 
VIIJ - Praça do pagamento. 
IX - Data e lugar da emissão. 
X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de repre~ 

sentante e com podêres especiais. 

§ 1.<> A cláusula discriminando os pagamentos parcelados, 
quando cabíveJI, será incluída logo após a descrição das garantias. 

§ 2,1' A descrição dos bens vinculados poderá ser feita em 
documento à parte, em duas vias, assinado pelo emitente e pelo 
credor, fazendo~se, na cédula, menção a essa circunstância, logo 
após a indicação do grau do penhor ou da hipoteca, da alienação 
fiduciária e de seu valor global. 

§ 3.1' Da descrição a que se refere o inciso V dêste artigo, 
dispensa-se qualquer alusão à data, forma e condições de aquisi
ção dos bens apenhados. Dispensar~se~ão, também para a carac~ 
terização do local ou do depósito dos bens apenhados ou alienados 
fiduciàriamente, quaisquer referências a dimensões, confrontações, 
benfeitorias e a títulos de posse ou de domínio. 

§ 4.1' Se a descrição do imóvel hipotecado se processar em 
documento a parte, deverão constar também da cédula tôdas as 
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indicações mencionadas no item V dêste artigo, exceto confron~ 
tações e benfeitorias. 

§ 5.9 A especificação dos imóveis hipotecados, pela descri~ 

ção pormenorizada. poderá ser substituída pela anexação à cédula 
de seus respectivos títulos de propriedade. 

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

CAPÍTULO III 

Da Nota de Crédito Industrial 

Art. 15 . A nota de crédito industrial é promessa de paga~ 
mento em dinheiro , sem garantia real. 

Art . 16. A nota de crédito industria l conterá os seguintes 
requisitos , lançados no contexto: 

I - Denominação "Nota de Crédito Industrial". 
11 - Data do pagamento se a nota fôr emitida para paga~ 

mento parcelado, acrescentar~se~á cláusula discriminando valor e 
data de pagamento das prestações. 

111 - Nome do credor e cláusula à ordem. 

IV - Valor do crédito de'ferido, lançado em algarismos e 
por extenso, e a forma de sua utilização. 

V - Taxa de juros a pagar e comissão de fiscalização . se 
houver. e épocas em que serão exigíveis. podendo ser capitalizadas. 

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

presentante com podêres especiais. 

Art. 17. O crédito pela nota de crédito industrial tem pri~ 

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

Art. 18. Exceto no que se refere a garantias e a inscrição. 
aplicam~se à nota de crédito industrial as dispos:ções dêste decre~ 
to-lei sôbre a cédula de crédito industrial. 
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CAPíTULO IV 

Das Garantias da Cédula de Crédito Industrial 

Art. 19. A cédula de crédito industrial pode ser garantida 
por: 

I - Penhor cedular. 
II - Alienação fiduciária. 
III - Hipoteca cedular. 

Art. 20. Podem ser objeto de penhor cedular nas condições 
dêste Decreto~lei: 

I - Máquinas e aparelhos utilizados na indústria, com ou 
sem os respectivos pertences; 

II - Matérias~primas, produtos industrializados e materiais 
empregados no processo produtivo, inclusive embalagens; 

lU - Animais destinados à industrialização de carnes, pes~ 
cados, seus produtos e subprodutos, assim como os materiais em~ 
pregados no processo produtivo, inclusive embalagens; 

IV - Sal que ainda esteja na salina, bem assim as instalações, 
máquinas, instrumentos, utensílios, animais de trabalho, veículos 
terrestres e embarcações, quando servirem à exploração salineira; 

V - Veículos automotores e equipamentos para execução de 
terraplanagem, pavimentação, extração de minério e construção 
civil. bem como quaisquer viaturas de tração mecânica, usadas nos 
transportes de passageiros e cargas e, ainda, nos serviços dos 
estabelecimentos industriais; 

VI - Dragas e implementos destinados à limpeza e à desobs~ 
trução de rios, portos e canais, ou à construção dos dois últimos, 
ou utilizados nos serviços dos estabelecimentos industriais; 

VII - Tôda construção utilizada como meio de transporte 
por água, e destinada à indústria da navegação ou da pesca, 
quaisquer que sejam as suas características e lugar de tráfego; 

VIII - Todo aparelho mafiQbrável em vôo apto a se Sus~ 
tentar, a circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, 
e capaz de transportar pessoas ou coisas; 

IX - Letras de câmbio, promissórias, dupricatas, conhecimen~ 
tos de embarques, ou conhecimentos de depósitos, unídos MS res~ 
pectivos "warrants"; 

X - Outros bens que o Conselho Monetário Nacional venha 
a admitir como lastro dos financiamentos industriais. 
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Art. 21. Podem-se incluir na garantia os bens adquiridos ou 
pagos com o financiamento, feita a respectiva averbação nos 
têrmos dêste Decreto-lei. 

Art. 22. Antes da liquidação da cédula, não poderão os bens 
apenhados serem removidos das propriedades nela mencionadas, 
sob qual'quer pretexto e para onde quer que seja, sem prévio con
sentimento escrito do credor. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
veículos referidos nos itens IV, V, VI. VII e VIII do artigo 20 
dêste Decreto-lei, que poderão ser retirados temporàriamente de 
seu local de situação, se assim o exigir a atividade financiada. 

Art. 23. Aplicam-se ao penhor cedular os preceitos legais 
vigentes sôbre penhor, no que não colidirem com o presente De
creto-lei. 

Art. 24. São abrangidos pela hipoteca constituída as cons
truções, respectivos terrenos, instalações e benfeitorias. 

Art. 25. Incorporam-se na hipoteca constituída as instalações 
c construções, adquiridas ou executadas com o crédito, assim como 
quaisquer outras benfeitorias acrescidas aos imóveis na vidência da 
cédula, as quais, uma vez realizadas, não poderão ser retiradas 
ou destruídas sem o consentimento do credor, por escrito. 

Parágrafo único. Faculta-se ao credor exigir que o emitente 
faça averbar, à margem da inscrição principaL a constituição de 
direito real sôbre os bens e benfeitorias referidos neste artigo. 

Art. 26. Aplicam-se à hipoteca cedular os princípios da legis
lação ordinária sôbre hipoteca, no que não colidirem com o pre
sen te Decreto-lei. 

Art. 27. Quando da garantia da cédula de crédito indus
triaL fizer parte a alienação "fiduciária, observar-se-ão as dispo
sições constantes da Secção XIV da Lei n. 4728, de 14 de julho 
de 1965, no que não colidirem com êste Decreto-lei. 

Art. 28. Os bens vinculados à cédula de crédito industrial 
continuam na posse imediata do emitente, ou do terceiro prestante 
da garantia real. que responderá por sua guarda e conservação 
como fiel depositário, seja pessoa física ou jurídica. Cuidando-se 
de garantia constituída por terceiro, êste e o emitente da cédula 
responderão solidàriamente pela g,uarda e conservação dos bens 
gravados. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
papéis mencionados no item IX, art. 20, dêste Decreto-lei, inclu
sive em conseqüência do endôsso. 
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CAPÍTULO V 

Seção 

Da Inscrição a Averbação da Cédula do Crédito Industrial 

Art. 29. A cédula de crédito industrial somente vale contra 
terceiros desele a data da inscrição. Antes da inscrição, a cédula 
obriga apenas seus signatários. 

Art. 30. De acôrdo com a natureza da garantia constituída, 
a cédula de crédito industrial inscreve-se no Cartório de Registro 
de Imóveis da circunscrição do local de sitl.lação dos bens objeto 
do penhor cedular, da alienação "fiduciária, ou em que esteja lo
calizado o imóvel hipotecado. 

Art. 31. A inscrição far-se-á na ordem de apresentação da 
cédula, em livro próprio denominado "Registro de Cédula de Cré
dito Industrial", observaelo o disposto nos artigos 183, 188, 190 
e 202, do Decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939. 

§ 1.<J Os llivros destinados à incrição da cédula de crédito 
industrial serão numerados em série crescente a começar de 1 (um), 
e cada livro conterá têrmos de abertura e de encerramento, assi
nados pelo Juiz de Direito da Comarca, que rubricará tôdas as 
fôlhas. 

§ 2.<J As formalidades a que se refere o parágrafo anterior 
precederão à utilização do livro. 

§ 3.9 Em cada Cartório haverá, em uso, apenas um livro 
"Registro de Cédula de Crédito Industrial". utilizando-se o de 
número subseqüente depois de findo o anterior. 

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

a) Data e forma do pagamento. 
b) Nome do emitente, do financiador e, quando houver, do 

terceiro prestante da garantia real e do endossatário. 

c) Valor do crédito deferido e forma de sua utilização. 

d) Praça do pagamento. 

e) Data e lugar da emissão. 

§ 1.9 Para a inscrição, o apresentante do título oferecerá, 
com o original da cédula, cópia em impresso idêntico, com a de
claração "Via não negociável", em linhas paralelas transversais. 
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§ 2.9 O Cartório conferirá a exatidão da cópia. autenti~ 

cando~a. 

§ 3.9 Cada grupo de 200 (duzentas) cópias será encarde~ 
nado na ordem cronológica de seu arquivamento. em livro que o 
Cartório apresentará no prazo de quinze dias depois de comple~ 
tado o grupo. ao Juiz de Direito da Comarca. para abri-lo e en~ 
cerrá~lo. rubrícé(ndo as respectivas fôlhas numeradas em série 
crescente a começar de 1 (um). 

§ 4.9 Nos casos do § 5.9 do art. 14 desta Lei. à via da 
cédula destinada ao Cartório será anexada cópia dos títulos de 
domínio. salvo se os imóveis hipotecados se acharem registrados 
no mesmo Cartório. 

Art. 33. Ao efetuar a inscrição ou qualquer averbação. o 
Oficial do Registro de Imóveis mencionará. no respectivo ato. a 
existência de qualquer documento anexo à cédula e nêle aporá 
sua rúbrica. independentemente de qua lquer formalidade. 

Art. 34. O Cartório anotará a inscrição. com indicação do 
número de ordem. livro e fôlhas. bem como o valor dos emolu~ 
mentos cobrados. no verso da cédula. além de mencionar. se fôr 
o caso. os anexos apresentados. 

§ 1.9 Pela inscrição da cédula. serão cobrados do interes~ 

sado. em todo o território nacional. os seguintes emolumentos. 
calculados sôbre o valor do crédito deferido. 

a) 
b) 
c) 
d) 

até NCr$ 200.00 - 0.1 % 
de NCr$ 200.01 a NCr$ 500.00 - 0.2% 
de NCr$ 500.01 a NCr$ 1.000.00 - 0.3% 
de NCr$ 1.000.01 a NCr$ 1.500.00 - 0.4% 

e) acima de NCr$ 1.500,01 - 0.5% - até o máximo de 
1/4 (um quarto) do salário~mínimo da região. 

§ 2.9 Cinqüenta por cento (50%) dos emolumentos referidos 
no parágrafo ànterior caberão ao oficial do Registro de Imóveis 
e os restántes cinqüenta por cento (50%) serão recolhidos ao 
Banco do Brasil S.A .. a crédito do Tesouro Nacional. 

Àrt. 35. O oficial recuSará efetuar a inscrição. se já houver 
registro anterior no grau de priorídade declarado no texto da 
cédula. ou se os bens já houverem sido objeto de alienação fidu~ 

cíária. conisderando~se nu lo Q ato que infringir êste dispositivo. 

Art. 36. Para os fins previstos no art. 29 dêste Decreto~lei 
averbar~se~ão. à margem da inscrição da cédula. os endossos pos~ 
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teriores à inscrição. as menções adicionais. aditivos e qualquer outro 
ato que promova alteração na garantia ou nas condições pactuadas. 

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

§ 2. 9 Os emolumentos devidos pelos atos referidos neste ar
tigo serão calculados na base de 10% (dez por cento) sôbre os 
valores da tabela constante do parágrafo único do artigo 34 dêste 
Decreto-lei. cabendo ao oficial do Registro de Imóveis e ao Juiz 
de Direito da Comarca as mesmas percentagens estabelecidas 
naquele dispositivo. 

Art. 37. Os emolumentos devidos pela inscrição da cédula 
ou pela averbação de atos posteriores poderão ser pagos pelo credor, 
a débito da conta a que se refere o artigo 49 dêste Decreto-lei. 

Art. 38. As inscrições das cédulas e as averbações posterio
res serão efetuadas no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da 
apresentação do título sob pena de responsabilidade funcional do 
oficial encarregado de promover os atos necessários. 

§ l.QA transgressão do disposto neste artigo poderá ser co
municada ao Juiz de Direito da Comarca pelos interessados ou por 
qualquer pessoa que tenha reconhecimento do fato. 

§ 2.9 Recebida a comunicação, o Juiz instaurará imediata
mente inquérito administrativo. 

§ 3.9 Apurada a irregularidade, o oficial pagará a multa de 
valor correspondente aos emolumentos que seriam cobrados, por 
dia de atraso. aplicada pelo Juiz de Direito da Comarca. devendo a 
respectiva importância ser recolhida, dentro de 15 (quinze) dias, 
a estabelecimento bancário que a transferirá ao Banco Central do 
Brasil, para crédito do Fundo Geral para Agricultura e Indústria 
- FUNAGRI. criado pelo Decreto n.9 56.835, de 3 setembro de 
1965. 

Seção 11 

Do Cancelamento da Inscrição da Cédula de Crédito Industrial 

Art. 39. Cancela-se a inscrição mediante a averbação, no 
livro próprio: 

I - da prova da quitação da cédula. lançada no próprio título 
ou passada em documento em separado com fôrça probante; 

11 - da ordem judicial competente. 
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§ 1.Q No ato da averbação do cancelamento, o serventuário 
mencionará o nome daquele que paglou, o daquele .que recebeu, a 
data do pagamento e, em se tratando de quitação em separado, as 
características dêsse instrumento; no caso de cancelamento por 
ordem judicial. esta também será mencionada na averbação, pela 
indicação da data do mandado, Juízo de que, procede, nome do 
Juiz que o subscreveu e demais características ocorrentes. 

§ 2,1'Arquivar-se-ão no Cartório a ordem judicial de cance
lamento da inscrição ou uma das vias do documento da quitação 
da cédula, procedendo-se como se dispõe no § 3.Q do artigo 32 
dêste Decreto-lei. 

Seção III 

Da Correição dos Livros de Inscrição da Cédula de Crédito 
Industrial 

Art. 40. O Juiz de Direito da Comarca procederá à cor
reição no livro "Registro da Cédula de Crédito Industrial" uma 
vez por semana, no mínimo. 

CAPÍTULO VI 

Da Ação para Cobrança da Cédula de Crédito Industrial 

Art. 41. Independentemente da inscrição de que trata o art. 
30 dêste Decreto-lei, o processo judicial para cobrança da cédula 
de crédito industrial seguirá o procedimento seguinte: 

1.Q
) Despachada a petição, serão os réus, sem que haja pre

paro ou expedição de mandado, citados pela simples entrega de 
outra via do requerimento, para, dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, pagar a dívida; 

2.Q
) não depositado. naquele prazo, o montante do débito, 

proceder-se-á a penhora ou ao seqüestro dos bens constitutivos da 
garantia ou, em se tratando de nota de crédito industrial à daquelas 
enumeradas no art. 1.563 do Código Civil (artigo 17 dêste De
creto-lei) ; 

3.Q
) no que não colidirem com êste Decreto-lei, observar-se

-ão, quanto à penhora as disposições do Capítulo IlI, Título IlI, 
do Livro VIII, do Código de Processo Civil; 

4.Q
) feita a penhora, terão os réus, dentro de 48 (quarenta 

e oito) horas, prazo para impugnar o pedido; 
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5.Q
) findo o têrmo referido no item anterior, o Juiz. impug~ 

nado ou não o pedido, procederá a uma instrução sumária, 'facul~ 
tando às partes a produção de provas, decidindo em seguida; 

6.Q
) a decisão será proferida dentro de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da penhora; 
7.Q ) não terão efeito suspensivo os recursos interpostos das 

decisões proferidas na ação de cobrança a que se refere êste artigo; 
8.Ç

) o fôro competente será o da praça do pagamento da 
cédula de crédito industrial. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Especiais 

Art. 42. A concessão dos financiamentos previstos neste De~ 
creto~lei bem como a constituição de suas garantias, pelas institui~ 
ções de crédito, públicas e privadas, independe da exibição de 
comprovante de cumprimento de obrigações fiscais, da previdência 
social, ou de declaração de bens e certidão negativa de multas. 

Pa.rágrafo único. O ajuizamento da dívida fiscal ou previden~ 
ciária impedirá a concessão do financiamento industrial, desde que 
sua comunicação pela repartição competente as instituições de cré~ 
dito seja por estas recebidas antes da emissão da cédula, exceto se 
as garantias oferecidas assegurarem a solvabilidade do crédito em 
litígio e da operação proposta pelo interessado. 

Art. 43. Pratica crime de estelionato e fica sujeito às penas 
do art. 171 do Código Penal aquêle que fizer declarações falsas 
ou inexatas acêrca de bens oferecidos em garantia de cédula de 
crédito industrial, inclusive omitir declaração de já estarem êles 
sujeitos a outros ônus ou responsabilidade de qualquer espécie, até 
mesmo de natureza fiscal. 

Art. 44. Quando, do penhor cedular, fizer parte matéria~ 

~prima, o emitente se obriga a manter em estoque, na vigência da 
cédula, uma quantidade dêsses mesmos bens ou dos produtos re~ 
sultantes de sua trans'formação suficiente para a cobertura do saldo 
devedor por ela garantido. 

Art. 45. A transformação da matéria~prima oferecida em pe~ 
nhor cedular não extingue o vínculo real, que se transfere para os 
produtos e subprodutos. 

Parágrafo único. O penhor dos bens resultantes da transfor~ 
mação industrial poderá Ser substituído pelos títulos de crédito 
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representativos da comercialização daqueles produtos, a critério 
do credor, mediante endôsso pleno. 

Art. 46. O penhor cedular de máquinas e aparelhos utili~ 

zados na indústria tem preferência sôbre o penhor legal do locador 
do imóvel de sua situação. 

Parágrafo único. Para a constituição da garantia cedular a 
que se refere êste artigo, dispensa~se o consentimento do locador. 

Art. 47. Dentro do prazo estabelecido para utilização do 
crédito, poderá ser admitida a reutilização, pelo devedor, para 
novas ap]icações, das parcelas entregues para amortização do débito. 

Art. 48. Quando do penhor ou da alienação fiduciária, fize~ 

rem parte veículos automotores, embarcações ou aeronaves, o gra~ 
vame será anotado nos assentamentos próprios da repartição com~ 
petente para exedição de licença ou registro dos veículos. 

Art. 49. Os bens onerados poderão ser objeto de nova ga~ 
rantia cedular e a simples inscrição da respectiva cédula equivalerá 
à averbação à margem da anterior, do veículo constituído em grau 
subseqüente. 

Art. 50. Em caso de mais de um financiamento, sendo os 
mesmos o emitente da cédula, o credor e os bens onerados, poderá 
estender~se aos financiamentos subseqüentes o vínculo originària~ 
mente constituído mediante referência à extensão das cédulas pos~ 
teriores, reputando~se uma só garantia com cédulas industriais 
distintas. 

§ 1.9 A extensão será averbada à margem da inscrição an~ 
terior e não impede que sejam vinculados outros bens à garantia. 

§ 2.9 Havendo vinculação de novos bens, além da averbação, 
estará a cédula sujeita à inserição no Cartório do Registro de 
Imóveis. 

§ 3.Q Não será possível a extensão se tiver havido endôsso 
ou se os bens já houverem sido objeto de nôvo ônus em favor de 
terceiros. 

Art. 51. A venda dos bens vinculados à cédula de crédito 
industrial depende de prévia anuência do credor, por escrito. 

Art. 52. Aplicam~se à cédula de crédito industrial e à nota 
de crédito industrial, no que forem cabíveis, as normas do direito 
cambiaL dispensado, porém, o protesto para garantir direito de 
egresso contra endossantes e avalistas. 
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CAPÍTULO VIII 

Disposições Gerais 

Art. 53. Dentro do prazo da cédula, o credor, se assim o 
entender. poderá autorizar o emitente a dispor de parte ou de 
tudos os bens da garantia, na forma e condições que convencio~ 
narem. 

Art. 54. Os bens dados em garantia assegurarão o paga~ 
mento do principal, juros, comissões, pena convencional. despesas 
legais e convencionais, com as preferências estabelecidas na le~ 

gislação em vigor. 

Art. 55. Se baixar no mercado o valor dos bens onerados 
ou se se verificar qualquer ocorrência que determine sua diminuição 
ou depreciação, o emitente reforçará a garantia dentro do prazo 
de quinze dias da notificação que o credor lhe fizer, por carta 
enviada pelo Correio; ou pelo Oficial do Cartório de Títulos e 
Documen tos da Comarca. 

Art. 56. Se os bens oferecidos em garantia de cédula de 
crédito industrial pertencerem a terceiros, êstes subscreverão tam~ 
bém o título para que se constitua o vínculo. 

Art. 57. Os bens vinculados à cédula de crédito industrial 
não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emi~ 
tente ou do terceiro prestante da garantia real. cumprindo a qual~ 
quer dêles denunciar a existência da cédula as autoridades incum~ 
bidas da diligência. ou a quem a determinou, sob pena de respon~ 
derem pelos prejuízos resultantes de Sua omissão. 

Art. 58. Em caso de cobrança em processo contencioso ou 
não. judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito 
industrial responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) 
sôbre o principal e acessórios em débito, devida a partir do pri~ 

meiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança 
ou de habilitação do crédito. 

Art. 59. No caso de execução judicial, os bens adquiridos 
ou pagos com o crédito concedido pela cédula de crédito industrial 
responderão primeiramente pela satisfação do título, não podendo 
ser vinculados ao pagamento de dividas privelegiadas, enquanto 
não fôr liquidada a cédula. 

Art. 60. O emitente da cédula manterá em dia o paga~ 

mento dos tributos e encargos fiscais. previdenciários e traba~ 

lhistas de sua responsabilidade, inclusive a remuneração dos em~ 
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pregados, exibindo ao credor os respectivos comprovantes sempre 
que lhe forem exigidos. 

Art. 61. A cédula de crédito industrial e a nota de crédito 
industrial poderão ser redescontadas em condições estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 62. Da cédula de crédito industrial poderão constar 
outras condições da dívida ou obrigações do emitente desde que 
não contrariem o disposto neste Decreto-lei e a natureza do título. 

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional, obser
vadas as condições do mercado de crédito, poderá fixar prazos de 
vencimento dos títulos de crédito industrial, bem como determinar 
a inclusão de denominações que caracterizem a destinação dos 
bens e as condições da operação. 

Art. 63. Os bens apenhados poderão se convier ao credor 
ser entregues à guarda de terceiro fiel-depositário, que se su
jeitará às obrigações e às responsabilidades legais e cédulares. 

§ 1.9 Os direitos e as obrigações do terceiro fiel-depositário, 
inclusive a imissão na posse, do imóvel da situação dos bens ape
nhados, independerão da lavratura de contrato de comodato e de 
prévio consentimento do locador, perdurando enquanto subsistir 
a dívida. 

§ 2.9• Tôdas as despesas de guarda e conservação dos bens 
confiados ao terceiro fiel-depositário correrão exclusivamente, por 
conta do devedor. 

§ 3.9• Nenhuma responsabilidade terão credor e terceiro fiel
depositário pelos dispêndios que se tornarem precisos ou aconse
lháveis para a boa conservação do imóvel e dos bens apenhados. 

§ 4.9 • O devedor é obrigado a providenciar tudo o que fôr 
reclamado pelo credor para a pronta execução dos reparos ou 

_obra_s de ,que, j)orventllr~, necessitar o imóvel ou que forem exi-
gidos para a perfeita armaiena gem - dos bens a pe nnaâos. - -- - - - -

Art. 64. Serão segurados, até final resgate da cédula, os 
bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legis-
lação de seguros obrigatórios. 

Art. 65. A cédula de crédito industrial e a nota de crédito 
industrial obedecerão aos modelos anexos, os quais poderão ser 
padronizados e alterados pelo Conselho Monetário Nacional, ob
servado o disposto no artigo 62 dêste Decreto-lei. 

Art. 66. :t;:ste Decreto-lei entrará em viglor 90 (noventa) 
dias depois de publicado, revogando-se os Decretos-leis ns. 265, de 
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28 de fevereiro de 1967, 320, de 29 de março de 1967 e 331, de 
21 de setembro de 1967 na parte referente à cédula Industrial 
Pignoratícia, 1.271, de 16 de maio de 1939, 1.697, de 23 de outubro 
de 1939, 2.064, de 7 de março de 1940, 3.169, de 2 de abril de 
1941, 4.191, de 18 de março de 1942, 4.312, de 20 de maio de 
1942 e Leis ns. 2.931, de 27 de outubro de 1956, e 3.408, de 16 
de junho de 1958, e as demais disposições em contrário. 

Brasília, 9 de janeiro de 1969; 1485' da Indepedência e 81.9 da 
República. 

A. COSTA E SILVA. 

Luis Antonio da Gama e Silva 
Antonio Delfin Netto 
Edmundo de Macedo Soares 

ATO COMPLEMENTAR N.9 41. DE 22 DE JANEIRO 
DE 1969 

O Presidente da República, no uso das atribUições que lhe 
conferem o § 1.9 , do art. 2,\' e o art. 9.9 do Ato Institucional n. 5, 
de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Ato 
Complementar: 

Art. 1.9 • Fica vedada a nomeação, contratação ou admissão 
de Funcionário ou servidor na Administração Direta e Autarquias 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive nas Secre~ 
tarias e Serviços Auxiliares dos Podêres Legislativo e Judiciário 
e dos Tribunais de Contas, a partir da publicação dêste Ato. 

§ 1.9 Excetuam~se dessa proibição: 
I - a nomeação para cargo em comissão, criado por lei; 
11 - a nomeação, por concurso, para cargo vago no quadro 

permanente; 
IH - a contratação ou admissão de pessoal técnico ou cien~ 

tífico necessário aos serviços de saúde, ensino e pesquisa; 
IV - a contratação ou admissão de pessoal para serviços 

braçais ou de natureza industrial. 

§ 2.9 • A nomeação, contratação ou admissão em desacôrdo 
com êste Ato e nula de pleno direito e acarreta a demissão da 
autoridade e do funcionário que a autorÍzou ou realizou. 

Art. 2.° Sste Ato Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

BOLETDI D,\ ASSOCr.AÇ.~O nos SERVENTUÁRIOS 
DJoJ JUSTIÇA DO 1~S'l'ADO DE 8,\0 Í'AULO * - 107 



Brasília, 22 de janeiro de t 969; 1485' da Independência e 
81,Q da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antonio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker Grünewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antonio Delfim Netto 
Mario David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
Jarbas G. Passarinho 
Mareio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 
José Costa Caualcanti 
Edmundo de Macedo Soares 
Hélio Beltrão 
A[onso A. Lima 
Carlos F. de Simas 

DECRETO~LEI N.\' 427 - DE 22 DE JANEIRO DE 1969 

Dispõe sôbre a tributação do impôsto de renda na [onte, registro 
de letras de câmbio e notas promissórias e dá outras pro~ 
vidncias. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
confere o § 1.<'>, artigo 2.'1, do Ato Institucional n.1' 5, de 13 de 
dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1.1'. Os beneficiários de rendimentos de ações nomina~ 
tivas e de ações ao portador identificados poderão optar pela 
tributação na fonte, de acôrdo com o artigo 13 do Decreto-;,lei n5' 
40 I, de .30 de dezembro de 1968. 

Parágrafo único. A opção a que se refere êste artigo deverá 
ser manifestada por escrito, à fonte pagadora, no ato do recebi~ 
mento dos dividendos ou bonificações. 

Art. 2.9. No prazo de 60 (sessenta) dias, da data da pu~ 
blicação dêste Decreto~lei, deverão ser registradas na repartição 
competente, definido pelo Ministério da Fazenda, tôdas as notas 
promissórias e letras de câmbio emitidas até a publicação dêste 
Decreto~lei, sob pena de nulidade dêsses títulos de crédito. 
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§ 1.9 As notas promissonas e letras de câmbio emitidas a 
partir da data da publicação dêste Decreto-lei, deverão, sob a 
mesma pena de nulidade, ser registradas no prazo de 15 (quinze) 
dias de sua emissão. 

§ 2.Q• As notas promissórias e letras de câmbio que deixarem 
de ser levadas a registro, nos prazos indicados, não poderão ser 
protestadas nem por qualquer forma darão oportunidade à exe
cução da dívida que representarem. 

3.Q • Apurada qualquer adulteração dos títulos mencionados, 
com o propósito de obter-se seu registro, ficará o responsável su
jeito à multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do título, 
que será cobrada independentemente de outras penalidades ca
bíveis. 

§ 4.Q • As exigências dêste artigo não se aplicam: 

I - Aos títulos emitidos diretamente em favor do estabele
cimento de crédito, e com êste negociados, ou sacados em função 
de contratos específicos de abertura do crédito celebrados com 
instituições financeiras; 

11 - Aos títulos emitidos em garantia do pagamento de le
gtíinws transações de compra e venda de bens e serviços compro
váveis pelo registro na contabilidade da emprêsa interveniente, ou 
os amparados por contratos ou escrituras de compra e venda de 
bens imóveis, legalmente registrados; 

111 - Aos títulos juntados, até a data dêste Decreto-lei, a 
processo judicial em andamento; 

IV - Aos títulos de valor expresso em moeda estrangeira, 
representativos de dívida no exterior devidamente registrada no 
Banco Central do Brasil; e 

V - A outras operações que venham a ser definidas pelo 
Poder Executivo. 

Art. 3.Q
• Sempre ,que apurarem infrações de disposições le

gais, os agentes fiscais lavrarão auto de infração e respectiva no
tificação fiscal, escritos com clareza, sem entrelinhas, rasuras ou 
emendas. 

Art. 4.9 • Fica o Poder Executivo autorizado a fixar os li
mites para deduções e abatimentos, independentemente de compro
vação, por parte dos contribuintes do impôsto de renda. 

Art. 5.9 A partir da vigência dêste Decreto-lei, os Cartórios 
de Notas ficam obrigados a comunicar ao Ministério da Fazenda 
os contratos, escrituras e quaisquer documentos perante êles cele
brados que envolvam transações, de qualquer espécie ou natureza, 
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com valor, pagamento ou promessa de pagamento superior a 600 
(seiscentas) vêzes o maior salário~mínimo vigente no País. 

§ 1.'1 Nos casos de contrato de mútuo, de qualquer natureza, 
com ou sem garantia hipotecária, a comunicação será obrigatória 
quando o valor da transação fôr superior a 100 (cem) vêzes o 
maior salário~rnínimo vigente no País. 

§ 2.'1. A comunicação será feita no prazo de 15 (quinze) 
dias da data da lavratura dos documentos ou contratos em Car~ 
tório, mediante formulário próprio e instruções a serem divulgadas 
pelo Ministério da Fazenda. 

Art. 6.9 • E:ste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 22 de janeiro de 1969; 148.9 da Independência e 
81.'1 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Antônio Delfim Netto 
Hélio Beltrão 

ATO COMPLEMENTAR N.Q 42, DE 27 DE JANEIRO 
DE 1969 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
conferem o § 1.'1 do art. 2.'1 e art. 9.'1 do Ato Institucional n.Q 5, 
de 13 de dezembro de 1968, resolve haixar o seguinte Ato Com~ 
plementar: 

Art. 1.'1 O Presidente da República, após investigação, po~ 
derá decretar o confisco de bens de peSSoa natural ou jurídica 
que, em relações de .qualquer natureza, com a administração, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, autarquias, emprêsas públicas, sociedade de economia 
mista e fundações instituídas pelos podêres públicos, associações 
ou entidades beneficiadas com auxílios ou contribuições estabele~ 
cid os em lei, permissionárias ou concessionárias de serviços pú~ 
blicos. se haja enriquecido, ilicitamente, com bens, dinheiros ou 
valôres, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Parágrafo único. Aplica~se, também, o disposto neste artigo 
a quem, de qualquer modo, concorre para o enriquecimento ilícito. 

Art. 2.'1 Considera~se enriquecimento ilícito o que resultar de: 
I - Vantagem ou benefício auferido, ilicitamente, na quali~ 

dade de diretor, gerente, superintendente, administrador, sócio ou 
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empregado das entidades mencionadas no art. 1.Q ou outras que 
se mantenham. no todo ou em parte. mediante contribuições pe
riódicas populares; 

11 - Exploração de jogos de azar ou de lenocínio e do co
mércio clandestino de entorpecentes; 

111 - Declaração falsa: 

a) em medição de serviços de construção de estradas ou de 
obras públicas executadas por empreiteiros. subempreite,iros, con
cessionários e tarefeiros; 

b) sôbre quantidade. qualidade. peso ou características de 
mercadorias ou bens entregues a serviço de quaiquer das entidades 
mencionadas no art. I.Q

; 

IV - Inserção de elementos inexatos ou a omissão de ope
rações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos 
pelas leis fiscais. com a intenção de se subtrair ao pagamento de 
tributos devidos à Fazenda Pública; 

V - Alteração de faturas e quaisquer outros documentos 
relativos a operações mercantis. com o propósito de fraudar à 
Fazenda Pública; 

VI - Fornecimento ou a emissão graciosa de documentos 
ou a alteração de despesas. ou outras verbas não especificadas, 
com o propósito de obter redução de tributos devidos à Fazenda 
Pública. 

Parágrafo único. Os casos de enriquecimento ilícito acima 
referidos não excluem atos ou fatos que possam ser abrangidos 
pelo disposto no artigo 1.Q. 

Art. 2.9 Os bens confiscados. de acôrdo com este Ato Com
plementar. serão incorporados ao patrimônio da entidade jurídica 
prejudicada com o enriquecimento ilícito e, se nenhum o tiver 
sido. ao da União. 

Art. 4.Q Nenhuma sanção fiscal. de qualquer natureza, se 
apliacrá a contribuinte beneficiado por anistias fiscais anteriores 
a este Ato Complementar. 

Art. 5.Q ~ste Ato Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 27 de janeiro de 1969; 148.9 da Independência e 
81.Q da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
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Augusto Hamann Rademaker Grünewald 
Aurélio de Lyr Taavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
Jarbas G. Passamiho 
Márcio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 
José Costa Cavalcanti 
Edmurndo de Macedo Soares 
Hélio Beltrão 
Afonso Al Lima 
Carlos F. de Simas 

ATO COMPLEMENTAR N.!) 43, DE 29 DE JANEIRO 
DE 1969 

O Presidente da República, no uso das atribuições conferidas 
pelo § I.Q do artigo 2.Q e pelo artigo 9.Q do Ato Institucional n. 5, 
de 13 de dezembro de 1968, combinados com o artigo 49, item 11 
da Constituição de 24 de janeiro de 1967, resolve baixar o seguinte 

ATO COMPLEMENTAR 

Art. 1.Q O Poder Executivo elaborará Planos Nacionais de 
Desenvolvimento. de duração quadrienal, que serão submetidos à 
de1iberação do Congresso Nacional até 15 de setembro do pri~ 

meior ano de mandato do Presidente da República. 

§ 1.Q OS Planos Nacionais serão apresentados sob a forma 
de diretrizes gerais de desenvolvimento definindo objetivos e polí~ 
ticas globais. setoriais e regionais. 

§ 2.Q Com a mesma duração e concepção. obedecendo às 
diretrizes estabelecidas no Plano Nacional, o Poder Executivo 
poderá elaborar, para aprovação pelo Congresso Nacional, planos 
regionais específicos para áreas de menor desenvolvimento, nota~ 
damente o Nordeste e a Amazônia. 

Art. 2,':' O Congresso Nacional areciará cada Plano Nacio~ 
nal de Desenvolvimento no prazo de 90 (noventa) dias, podendo 
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aprová~lo integralmente ou formular as ressalvas ou restrições que 
julgar cabíveis, mantida necessàriamente a coerência global do 
plano e sua viabilidade em face dos recursos disponíveis. 

§ I.Q No caso de aprovação com ressalvas ou resrições, o 
Execu tivo deverá proceder, no prazo de 60 (sessenta) dias, à 
reformulação das partes ressalvadas e republicar o Plano com os 
textos reformulados, que terão vigência imediata. 

§ 2.Q O Congresso Nacional aprovará ou rejeitará, dentro de 
60 (sessenta) dias, as partes reformuladas, não podendo emendá~ 
~las; se, nesse prazo, não houver deliberação, os textos serão tidos 
como aprovados. 

§ 3.QEsgotado, sem deliberação, o prazo de 90 (noventa) 
dias, estabelecido no "caput" dêste artigo, o Plano considerar~se~á 
aprovado. 

Art. 3.Q Após o primeiro ano de vigência, poderá o Poder 
Executivo propor ao Congresso Nacional a revisão do Plano 
Nacional de Desenvolvimento. 

Art. 4.Q Não serão objeto de tramitação, devendo ser arqui~ 
vadas por ato do Presidente do Senado Federal, ou da Câmara 
dos Deputados, quaisquer proposições que impliquem em alterar 
o Plano Nacional aprovado pelo Congresso Nacional a não ser 
as de iniciativa do Poder Executivo, na 'forma estabelecida no 
artigo 3.Q

• 

Art. 5.Q Respeitadas as diretrizes e objetivos do Plano Na~ 
cionaI de Desenvolvimento, o Orçamento Plurianual de Investi~ 

mentos, que abrangerá período de três anos, considerará exclusi~ 
vamente as despesas de capital. 

§ I.Q O Orçamento Plurianual de Investimentos racionará 
as despesas de capital e indicará os recursos (orçamentários e 
E'xtra~orçamentários) anualmente destinados à sua execução, inclu~ 
sive os financiamentos contratados ou previstos, de origem interna 
ou externa. 

§ 2Q O Orçamento Plurianual de Investimentos compreen~ 
derá as despesas de capital de todos os Podêres, Órgãos e Fundos. 
tanto da administração direta quanto da indireta, excluídos ape~ 
nas as entidades que não recebam subvenções ou transferências à 
conta do orçamento. 

§ 3.Q A inclusão, no Orçamento Plurianual de Investimentos, 
das despesas de capital de entidades da Administração Indireta, 
será feita sob a forma de dotações globais. 
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Art. 6.9 Através de propOSlçao devidamente justificada, o 
Poder Executivo poderá, a qualquer tempo, propor ao Congresso 
Nacional a revisão do Orçamento Plurianual de Investimentos, 
assim como o acréscimo de exercícios para substituir os já vencidos. 

Art. 7.9 Aplicam~se ao Orçamento Plurianual de Investi~ 

mentos o artigo 67 da Constituição e seus parágrafos. 

Art. 8.9 O Congresso Nacional apreciará os Orçamentos 
Plurianuais de Investimentos no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

Parágrafo único. Esgotado, sem deliberação, o prazo pre~ 
visto neste artigo, a matéria será considerada aprovada. 

Art. 9.9 Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 
adaptarão seus orçamentos, no que fôr aplicável, ao disposto nos 
artigos 5.9 e 7.9 

Art. 10. O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento será 
encaminhado ao Congresso Nacional até o dia 15 de setembro de 
1971. 

Art. 11. O presente Ato Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogada a Lei Complementar n.'.' 3 e 
d.:mais disposições em contrário. 

Brasília, 29 de janeiro de 1969; 148::' da Independência e 
81.'.' da República. 
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A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker Grünewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
Jarbas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 
Antônio Dias Leite Júnior 
Edmundo de Macedo Soares 
Hélio Beltrão 
José Costa Cavalcanti 
Carlos F. de Simas 
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ATO COMPLEMENTAR N.9 44, DE 29 DE JANEIRO 
DE 1969 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
conferem o § l.9 do artigo 2.9 e o artigo 9.9 do Ato Institucional 
n.9 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Ato 
Complementar: 

Art. 1.9 Só poderão instituir Tribunais de Contas os Muni~ 
cípios com população superior a quinhentos mil (500.000) habi~ 

tantes ,renda tributária acima de NCr$ 100.000,00 (cem milheõs 
de cruzeiros novos), e cuja despesa com pessoal não exceda o 
limite previsto no artigo 66, § 4.9 , da Constituição. 

Parágrafo único. Na fixação do limite da receita de que trata 
êste artigo, não se incluem as contribuições devidas aos Municí~ 
pios nos têrmos do § 7.9 do art. 24 e dos artigos 26, 27 e 28 
da Constituição, modificada pelo Ato Complementar n." 40, de 
30 de dezembro de 1968. 

Art. 2.9 Os membros dos Tribunais de Contas dos Muni~ 
cípios terão a denominação de juízes, vedada qualquer outra, e 
não poderão perceber, sob nenhum pretexto, retribuição superior 
a dois têrços da que recebem os membros do Tribunal de Contas 
do respectivo Estado, 

Parágrafo único. Os membros e o pessoal dos Tribunais de 
Municípios, cuja retribuição seja superior à estabelecida neste 
artigo, deverão ajustá~la a êsse limite, dentro do prazo de trinta 
(30) dias, sob pena de perda do cargo. 

Art. 3." São considerados extintos os Tribunais de Contas 
criados nos Municípios que não satisfizerem os requisitos especifi~ 
cados no artigo 1.9 • 

Parágrafo único. Os membros e o pessoal dos Tribunais de 
Contas extintos terão assegurado o direito de retornarem aos 
cargos de que eram titulares, antes de sua investidura como 
membros ou funcionários do Tribunal, e, se os não tiverem, serão 
postos em disponibilidade, com os vencimentos proporcionais ao 
tempo de serviço. 

Art. 4." ~ste Ato Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de janeiro de 1969, 1489 da Independência e 
81 9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 

nOLETD[ DA ASSOCIAÇ.1.0 DOS SEIlVENTUAIlIOS 
DB J'USTIÇ,\ DO ESTADO DE SÃO l'A 1.:1.0 * - - 115 



ATO COMPLEMENTAR N.':> 45. DE 30 DE JANEIRO 
DE 1969 

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe 
conferem o § 19 do artigo 2.9 e o artigo 9.9 do Ato Institucional 
n.9 5. de 13 de dezembro de 1968. resolve baixar o seguinte Ato 
Complementar: 

Art. 1.9 A aquisição de propriedade rural no território 
nacional somente poderá ser feita por brasileiro ou por estrangeiro 
residente no país. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de transmissão causa mortis. 

Art. 2.Q Para os efeitos dêste Ato. considera~se residente 
no paEs o estrangeiro que nêle possua permanência definitiva. 

Art. 3.Q Lei especial determinará as condições. restrições. H~ 
mitações e demais exigências a que ficará sujeita a aquisição de 
imóvel rural por pessoa estrangeira natural ou jurídica. tendo em 
vista a defesa da integridade do território nacional. a segurança 
do Estado e a justa distribuição da propriedade. 

Art. 4.<'> :Bste Ato Complementr entrará em vigor na data 
de sua publ'icação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 30 de janeiro de 1969. 148':> da Independência e 
81.Q da República. 
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Luis Antônio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker Grünewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
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Carlos F. de Simas 
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DECRETO~LEI N.Q 443 - DE 30 DE JANEIRO OI! 1969 

Acrescenta parágrafos ao art. 42 da Lei Orgânica da Previdência 
Social 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
confere o § l.Q do artigo 2.Q do Ato Institucional número 5, de 
13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1.9 O artigo 42 da Lei n.Q 3.807, de 26 de agôsto de 
1960, é acrescido dos seguintes parágrafos: 

§ I.Q Mediante prova hábil do desaparecimento 
de segurado em virtude de acidente, desastre ou catás~ 
trofe, seus dependentes, farão jus à pensão provisória, 
dispensados a declaração e o prazo exigidos no artigo. 

§ 2.Q Verificado o reaparecimento do segurado, 
cessará imediatamente o pagamento da pensão, desobri~ 
gados os beneficiários do reembôlso de quaisquer quan~ 
tias já recebidas. 

Art. 2.9 Sste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de janeiro de 1969; 148Q da Independência e 
81.Q da República. 

A. COSTA E SILVA 

Jarbas G. Passarinho 

ATO INSTITUCIONAL N.Q 6, DE l.Q DE FEVEREIRO 
DE 1969 

O Presidente da República, considerando que, como decorre 
do Ato Institucional n.Q 5, de 13 de dezembro de 1968, a Revo ... 
lução brasileira reafirmou não se haver exaurido o seu poder 
constituinte, cuja ação continua e continuará, em tôda sua pleni~ 

tude, para atingir os ideais superiores do movimento revolucionário 
e consolidar a sua obra; 

Considerando que, como órgão máximo do' Poder Judiciário, 
o Supremo Tribunal Federal é uma instituição de ordem cons~ 

titucionaI. recebendo da Lei Maior, devidamente definidas, sua 
estrutura, atribuições e competência; 
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Considerando haver o Govêrno, .que ainda detém o poder 
constituinte, admitido, por conveniência da própria justiça, a neces
sidade de modificar a composição e de alterar a competência do 
Supremo Tribunal Federal, visando a fortalecer sua posição de 
côrte eminentemente constitucional e, reduzindo-lhes os encarg.os, 
facilitar o exercício de suas atribuições; 

Considerando que as pessoas atingidas pelas sanções políticas 
e administrativas do processo revolucionário devem ter igualdade 
de tratamento sob o império das normas institucionais e demais 
regras legais delas decorrentes. 

Resolve editar o seguinte Ato Institucional: 

Art. I.QOs dispositivos da Constituição de 24 de janeiro de 
1967, adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 113. O Supremo Tribunal Federal. com sede na 
capital da União e jurisdição em todo o território nacíonal, com
põe-se de onze (11) ministros. 

§ 1.9 Os Ministros serão nomeados pelo Preridente da Re
pública, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre 
brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e repu tação ilibada. 

§...-2L O~ Ministros ~erão, -DOS crimes J:!.e reSJLousabilLdade 
processados e julgados pelo Senado Federal." 

"Artigo 114. Compete ao Supremo Tribunal Federal: 

11 - Julgar, em recurso ordinário: 

a) Os habeas corpus decididos, em única ou última instância, 
pelos Tribunais locais ou Federais, quando denegatória a decisão, 
não podendo o recurso ser substituído por pedido originário; 

b) As causas em que forem partes um Estado estrangeiro e 
pessoa domiciliada ou residente no pais; 

c) Os casos previstos no Artigo 122, parágrafo 2.9. 

111 - Julgar mediante recurso extraordinário, as causas deci
didas, em única ou última instância, por outros Tribunais, quando 
a decisão recorrida: 

a) Contrariar dispositvo desta Constituição ou negar vi
gência a tratado ou lei federal; 

b) Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) Julgar válida Lei ou Ato do Govêrno local, contestado 

em face da Constituição ou de Lei federal; 
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d) Dar à Lei federal interpretação divergente da que lhe 
haja dado outro Tribunal ou o próprio Supremo Tribunal Federal." 

Art. 122. A Justiça Militar compete processar e julgar, nos 
crimes militares definidos em lei, os militares e as pessoas que 
lhe são assemelhados. 

§ 1.9 Ssse fôro especial poderá estender-se aos civis, nos 
casos expressos em lei para repressão de crimes contra a segu
rança nacional ou as instituições militares. 

§ 2,1' Compete, originàriamente, ao Superior Tribunal Mi
litar processar e julgar os Governadores de Estado e seus Secretá
rios, nos crimes referidos no parágrafo primeiro. 

§ 3.I'A lei regulará a aplicação das penas da legislação militar 
em tempo de guerra." 

Art. 2.1' As disposições do Art. 5.1' e seu Parágrafos 1.9 e 
2.9 do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, 
aplicam-se às pessoas punidas com fundamento no Art. 10 e seu 
Parágrafo Único, do Ato Institucional número I, de 9 de abril de 
1964, ou no Art. r 5 do Ato Institucional número 2, de 27 de 
outubro de 1965. 

Art. 3.9 Ficam ratificadas as emendas constitucionais feitas 
por Atos Complementares subseqüentes ao Ato Institucional nú
mero 5, de 13 de dezembro de 1968. 

Art. 4.1' Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos 
os atos praticados de acôrdo com êste Ato Institucional e seus 
Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

Art. 5.9 O presente Ato Institucional entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 1.1' de fevereiro de 1969; 148.9 da Independência e 
81.Q da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
Jarbas G. Passarinho 
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Márcio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 
Antônio Dias Leite Júnior 
Edmundo de Macedo Soares 
Hélo 8eltrão 
José Costa Cavalcanti 
Carlos F. de Simas 

ATO COMPLEMENTAR N.9 46, DE 7 DE FEVEREIRO 
DE 1969 

O President eda República, no uso das atribuiçõse que lhe 
conferem o § 1.9 do artigo 2.Q e o artigo 9.Q do Ato Institucional 
n.9 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Ato 
Complementar: 

Art. I.Q Fica mantida a organização administrativa e judi~ 

ciária dos Estados e seus Municípios e do Distrito Federal, vi~ 

gente a 31 de dezembro de 1968. 

Parágrafo único. Nenhuma modificação oderá ser feita, na 
organização administrativa e judiciária, a que se refere êste artigo, 
sem prévia autorização do Presidente da República, ouvido o 
Minsitério da Justiça. 

Art. 2.9 ~ste Ato Complementar entrar em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de fevereiro de 1969; 148.Q da Independência e 
81.Q da República. 

A. COSTA E SILVA 
Luis Antônio da Gama e Silva 

ATO COMPLEMENTAR N.Q 47, DE 7 DE FEVEREIRO 
DE 1969 

O Presidepnte da República, no uso da atribuição que lhe 
confere o § 1.9 do artigo 2.9 e o artigo 9.9 do Ato InstitucionaJ 
n. Q 5, de 13 de dezembro de 1968 e, 

Considerando que a Revolução Democrática Brasileira se ba~ 
seou em princípios éticos fundamentais visando a, não apenas, 
combater a subversão e a corrupção, mas, também, a impor normas 
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legais e morais e todos quantos integram quaisquer dos Podê
res Públicos; 

Considerando que, em determinados Estados, suas Assembléias 
Legislativas têm contrariado, até de modo ostensivo, aquêles prin
cípios e a própria Constituição, usando abusivamente de direitos 
que não possuem, inclusive quanto a beneficiarem os seus membros 
com remuneração e vantagens indevidas, além de promoverem 
atos atentatórios à dignidade do mandato que o povo lhes outorgou; 

Considerando o que já foi apurado relativamente a determi
nados órgãos legislativos estaduais, resolve baixar o seguinte Ato 
Complementar: 

Art. 1.9 Nos têrmos do artigo 2.9 e seus parágrafos, do 
Ato Institucional n.Q 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado 
c., recesso, a partir desta data , das Assembléias Legislativas dos 
Estados da Guanabara, Pernambuco. Rio de Janeiro. São Paulo 
e Sergipe. 

Art. 2.9 O presente Ato Complementar entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de fevereiro de 1969; 148.9 da Independência e 
81.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker Grünewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 
Ivo Arzua Pereira 
Tarso Dutra 
J arhas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 
Antônio Dias Leite Júnior 
Edmundo de Macedo Soares 
Hélo Beltrão 
José Costa Cavalcanti 
Carlos F. de Simas 
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DECRETO~LEI N. 474 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1969 

Modifica a redação de dispositivos do Decreto~lei n.\> 960, de 17 
de dezembro de 1938, e dá outras providências. 

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o § 1.9 do artigo 2.9 do Ato Institucional n.9 5, de 13 

de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1.9 Os artigos 22, 23, caput, 34 e 74 do Decreto~lei 

n.9 960 ,de 17 de dezembro de 1938, êste último modificado pela 
Lei n.9 5.554, de 10 de dezembro de 1968, passam a vigorar com 
é'. seguinte redação: 

.. Art. 22. Quando o despacho a que se refere o 
art. 19 não puser têrmo ao processo, ou quando con~ 
clusos os autos por estarem findos os prazos nêle mar~ 
cados. ou ainda se não houver que tomar qualquer das 
providências referidas nos arts. 19 e 20. o Juiz. no 
prazo dos 10 (dez) dias imediatos, proferirá sentença. 

Parágrafo único. O Juiz deixará de proferir de~ 
cisão imediata e designará, para um dos dez dias 
referidos neste artigo, hora para a audiência de instru~ 
ção e julgamento da causa, se julgar necessária a pro~ 
dução de prova oral, requerida ou não pelas partes. 

Art. 33. A arrematação será precedida de edital, 
afixado no local do costume, na sede do juízo, e publi~ 
cado na forma do artigo 72. 

Art. 34. O prazo entre as datas de publicação 
do edital e da praÇa não poderá ser superior a trinta 
nem inferior a dez dias. 

Art. 74. Nas causas para cobrança da dívida 
ativa de valor inferior a dez (10) vêzes o maior salá~ 
ri~mínimo vigente no país, sõmente haverá recurso 
ordinário se a Fazenda fôr vencida, no todo ou em 
parte" . 

Art. 2.9 Ficam acrescidos ao artigo 66 do Decerto~lei n.9 

960, de 17 e dezembro de 1938, os seguintes parágrafos: 
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::-Art. 66 -.. _ . .. _. '_', ' . • ' -L ' ' _ " ", ' ~ ' '-. ' ' _ ' ' -" : ' ._ •• _ 

§ 1.9 Quando certificar nos autos que não con~ 
seguiu localizar o executado, o Oficial de J ustiça rela~ 
tará as diligências reailzadas. 

§ 2.~ Quando certificar que intimou o executado, 
mas não ·encontrou bens penhoráveis, o Oficial de J us~ 
tiça descreverá os bens que guarnecem a residência ou 
se encontrem no estabelecimento do executado", 

Art. 3.9 Para efeito de aplicação das normas do Decreto~lei 
n.9 960, de 17 de dezembro de 1938, entendem~se, também, por 
dívida ativa os crédito da União Federal, Distrito Federal, Estados 
e Municípios, ou de suas agências financeiras, decorrentes de 
contratos ou operações de financiamentos, ou de sob-rogação de 
garantia, hipoteca, fiança e aval. 

Art. 4,9 As ações de qualquer natureza de competência da 
Justiça Federal. ainda pendentes e cujos autos estejam na Jus~ 

tiça dos Estados ou do Distrito Federal. deverão ser remetidas 
àquela Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publi~ 
cação dêste Decreto-lei. independentemente de pagamento de 
custas. 

Parágrafo único. Antes da remessa, serão os autos respec~ 
tivos encaminhados ao Contador da Justiça loca l para que proceda 
ao cálculo das custas relativas aos atos praticados até a instalação 
da Justiça Federal, cujo montante, se fôr o caso, será afinal 
colocado à disosição do juízo originário. 

Art. 5.9 O disposto neste Decreto~lei aplica~se aos proces~ 
sos pendentes. 

Art. 6.9 1!ste Decreto-lei entrar em vigor na data de sua 
publicação, revogado o § 2.9 do art. 2.9 do Decreto~lei n.9 960, 
de 17 de dezembro de 1968, e demais disposições em contrãrio. 

Brasília. 19 de fevereiro de 1969; 1489 da Independência e 
81.9 da República, 

A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
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DECRETO~LEI N.Q 494 - DE 10 DE MARÇO DE 1969 

Regulamenta o Ato Complementar n.Q 45, de 30 de janeiro de 
1969, que dispõe sôbre a aquisição de propriedade rural 
por estrangeiro. 

o Presidel1te da República, no uso das atribuições que lhe 
confere o § 1.'1 do artigo 2.'1 do Ato Institucional número 5, de 
13 de dezembro de 1968, e tendo em vista o disposto no artigo 
3.\' do Ato Complementar n5) 45, de 30 de janeiro de 1969, 
decreta: 

Art. I.\' A aquisição de propriedade rural no território na~ 
cional somente poderá ser feita por brasileiro ou por estarngeiro 
residente no País. 

§ I.\' O disposto neste artigo não se aplica aos casos de 
transmissão causa mortis. 

§ 2.1' Para os efeitos dêste Decreto~~lei, considera~se resi~ 

dente no País o estrangeiro que faça prova de fixação permanente 
no território nacionaL de acôrdo com a legislação em vigor. 

§ 3.1' A aquisição de propriedade rural por estrangeiro de~ 
penderá de autorização do Ministério da Agricultura, requerida 
por intermédio do Instituto Brasie1iro de Reforma Agrária (IBRA). 

Art. 2.1' Em caso de aquisição de área rural, a qualquer 
título, os Tabeliães e Oficiais do Registro de Imóveis, farão constar, 
obrigatoriamente, dos atos que praticarem, os dados relativos ao 
documel1to de identidade do adquirente, se fôr estrangeiro, além 
da prova de sua residência permanente no território nacional 
(§ 2.'1 do artigo 1.'1). 

§ 1.'1 - Em se tratando de pessoa jurídica estrangeira, de~ 
verão ser transcritos nos atos praticados os dados essenciais com~ 
probatórios de sua 'éonstituição e a prova do cumprimento do 
disposto no ãrti9'o 5.'! e seu parágrafo único dêste Decreto~lei. 

§ 2.Q - Em seu tratando de pessoa natura1 estrangeira, de~ 
verá ser transcrita a prova de cumprimento do disposto no artigo 
1.'1 dêste Decreto~lei. 

Art. 3.Q - Os Ofitiais do Registro de Imóveis deverão 
possuir cadãstro espeéiál das aquisições de terras rurais por pes~ 
soas estrãngeirás naturais ou jurídicas do qual constarão, sob 
pena de nulidade dos atos que praticarem: 
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a) documentos de identidade das partes contratantes ou 
cópias fotostáticas dos mesmos, devidamente autenticadas; 

b) memorial descritivo do imóvel. contendo área, caracterís~ 
ticas, limites e confrontações; 

c) planta do imóvel e respectiva situação relativa na planta 
cadastral do município; 

d) prova de autorização prevista no artigo 6.<'> e seu pará~ 
grafo primeiro e no artigo 7.<'> dêste Decreto~lei. 

Art. 4.<'> A inobservância do disposto nos artigos 2,1' e 3.\> 
dêste Decreto~lei configura o crime de falsidade ideológica, defi~ 

nido no artigo 299 do Código Pena], 

Art. 5.<'> Anualmente, o Desembargador~Corregedor da Jus~ 

tiça Estadual. ou magistrado por êle indicado, e o Procurador da 
República, ,que fôr designado, promoverão, em conjunto, correição 
nos livros dos Tabeliães e dos Oficiais do Registro de Imóveis de 
tôdas as comarcas dos respectivos Estados, para verificar O cum~ 

primento dêste Decreto~lei. determinando, de imediato, as pro~ 

vidências que forem convenientes. 

Parágrafo único. No Distrito Federal e Territórios, as atri~ 

buições previstas neste artigo serão exercidas pelo Desembargador~ 
-Corregedor da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

Art. 6.\> A pessoa jurídica estrangeira não poderá adquirir 
imóvel rural no Brasil. salvo se fôr autorizada a funcionar no 
País, devendo as aquisições ser vinculadas aos objetivos estatutá
rios da socíedade. 

§ 1.<'> A aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica es~ 

trangeira, no caso dêste artigo, depende de autorização conce~ 

dida por decreto em processo instituído pelo Ministério da Agri~ 
cultura per intermédio do Instituto da Brasileiro de Reforma 
Agrária (lBRA). 

§ 25' São equiparadas às pessoas jurídicas estrang,eiras, para 
os efeitos dêste Decreto-lei. as pessoas jurídicas nacionais das 
quais participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras naturais 
ou jurídicas que detenham maioria no seu capital social e residam 
ou tenham sede no exterior. 

§ 3<'>. As ações de companhias ou sociedades anônimas na~ 
cionais, proprietárias de imóveis rurais e que se dediquem ao ramo 
de comércio mobiliário, revestirão, obrigatoriamente, a forma no~ 
minativa. 
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Art. 7.Q A aqUlslçao, por pessoa estrangeira natural ou ju~ 

rídica, de glebas rurais situadas nos Municípios de interêsse da 
segurança nacional e nas áreas a esta consideradas indispensáveis 
(Constituição, artigo 16, § I.Q , b e artigo 91, 11 e parágrafo único), 
depende de prévia autorização do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 8.Q A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas 
estrangeiras naturais e jurídicas em todo o territórío nacional, 
inclusive na área de que trata a Lei n. Q 2.597, de 12 de setembro 
de 1955, não poderá ultrapassar: 

a) nos municípios de até 10.000 km2, 1/5 da respectiva área; 
b) nos municípios de mais de 10.000 km2 e 50.000 k2, 

1.000 km2 mais 1/10 da respectiva área; 
c) nos municípios de mais de 50.000 km2, até 100.00 km2, 

3.500 km2 mais 1/20 da respectiva área; 
d) nos municípios de mais de 100.000 km2, 6.000 km2 mais 

1/40 da respectiva área. 

§ I.Q As pessoas de uma mesma nacionalidade não opderão 
possuir mais de 20% dos limites estabelecídos neste artigo. 

§ 2.Q Atingidos êsses limites, são vedadas, aos Tabeliães, 
a lavratura de novas escrituras e, aos Oficiais do Registro de 
Imóveis, a efetuação de novas transcrições, sob as cominações do 
artigo 17, dêste Decreto~lei. 

Art. 9.Q OS Tabeliães e Oficiais do Registro de Imóveis 
ficam obrigados, dentro de 30 (trinta) dias da prática do ato, a 
comunicar ao Ministério da Agricultura, por intermédio do Insti~ 

tu to Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), a lavratura de escri~ 
turas e registros imobiliários pelos quais se transfiram, a qualquer 
título, a posse ou a propriedade de imóveis rurais a pessoas estran~ 
geiras, naturais ou jurídicas. 

Parágrafo único. Quando se tratar de imóveis rurais si~ 

tuados em áreas consideradas indispensáveis à segurança nacional 
ou de Séu interêsse, a comunicação será feita também à Secretaria 
Geral do Conselho de Segurança Nacíonal. 

Art. 10. Na aquisição, a qualquer título, de imóveis rurais 
por pessoa estrangeira natural ou jurídica, é da essencía do ato a 
escritura pública. 

Art. 11. Fica a União autorizada, por motivo de segurança 
nacional, a desapropriar terras rurais em poder de pessoa estran~ 
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geira natural ou jurídica, mediante decreto, ouvido, previamente, 
o Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 12. O artigo 60 da Lei número 4.504, de 30 de no~ 

vembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 60. Para os efeitos desta lei, consideram~se emprêsas 
particulares de colonização as pessoas naturais, nacionais ou es~ 

trangeiras, residentes e domiciliadas no Brasil, ou jurídicas, cons~ 
tituídas e sediadas no País, que tiverem por finalidade executar 
programas de valorização de área ou distribuição de terras". 

Art. 13. São equiparadas aos brasileiros, para os efeitos 
ciêste Decreto~lei, as pessoas naturais de nacionalidade portuguê~ 
sa residentes no Brasil. 

Art. 14. Ao Ministério da Agricultura, por intermédio do 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), fica atribuída 
a execução dêste Decreto~lei. 

Parágrafo único. Nas zonas indispensáveis à segurança na~ 
cional e nas áreas consideradas do seu interêsse a Secretaria~Geral 
do Conselho de Segurança Nacional, por meio da Comissão de 
Faixa de Fronteiras, exercerão as atribuições previstas neste artigo. 

Art. 15. Salvo nos casos previstos em legislação de núcleos 
colniais onde se estabeleçam estrangeiros imigrantes agricultores, 
em lotes rurais, é vedada, a qualquer título, a doação, posse ou 
venda de terras pertencentes à União ou aos Estados a pessoas 
estrangeiras naturais ou jurídicas. 

Art. 16. Em todo e qualquer caso de aquisição de imóvel 
rural por pessoa estrangeira natural ou jurídica, ou a esta equipa~ 
rada para os efeitos dêste Decreto~lei, no processo instaurado pelo 
Ministério da Agricultura, será ouvida, obrigatóriamente, a Pro~ 

curadoria Geral da República que tomará ex officio, de imediato, 
as providências que se fizerem necessárias à defesa dos interêsses 
da União. 

Art. 17. As alienações e aquisições de propriedade Furais 
feitas em desacôrdo com as normas dêste Decreto~lei, assim como 
como as que se fizerem a estrangeiros no exterior, são nulas de 
pleno direito, suje itando~se os Tabeliães e Oficiais, que lavrarem 
ou transcreverem os atos respectivos. as penas do crime definido 
no art. 319 do Código Penal, além da perda do cargo. 

Art. 18. O Poder Executivo baixará, dentro de 30 dias, a 
regulamentação necessária à execução dêste Decreto~lei. 
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Art. 19. Bste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de março de 1969; 118.9 da Independência e 
81.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antonio da Gama e Silva 
Ivo Arzua Pereira 

DECRETO~LEI N.'? 515, DE 7 DE ABRIL DE 1969 

"O presidente da República usando da atribuição que lhe 
confere o § 1.9 do art. 2.9 do Ato Institucional n. Q 5, decreta: 

Art. 1.9 - Serão equiparadas as pessoas jurídicas, para os 
efeitos de cobrança do Impôsto de Renda, as pessoas naturais que, 
como empresas individuais, praticarem operações imobiliárias com 
o fim de lucro. 

Art. 2.1' - Serão consideradas emprêsas individuais, para os 
fins do art. 1.9 as pessoas naturais que explorarem em nome indi~ 
vidual. habitual e profissionalmente: 

A compra e venda de imóveis; 

2 - A incorporação de prédios em condomínio; ou 

3 - O loteamento de terrenos para a venda de lotes com 
ou sem construções. 

Parágrafo único - A pessoa natural que, após sua equipa~ 
ração à pessoa jurídica, não efetuar nenhuma operação imobiliária 
durante o prazo de três anos consecutivos, deixará de ser consi~ 
dera da emprêsa individual, a partir do ano seguinte, salvo quanto 
às operações então em andamento. 

Art. 3.'-' - Para efeitos de equiparação da pessoa jurídica, 
nos têrmos do art. 2.9 inciso 1. será considerada habitualidade na 
compra e venda de imóveis a aquisição e subseqüente transferência, 
a título oneroso, num mesmo ano civil. de mais de três imóveis, 
ou a aquisição e subseqüente transferência, a título oneroso, du~ 
rante o prazo de três anos civis consecutivos, de mais de seis 
imóveis. 

§ LI'. Para os efeitos dêste artigo, equiparam~se à compra 
e venda a promessa de compra e venda, a procuração em causa 
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própria, a adjudicação em hasta pública, a permuta, a cessão e a 
promessa de direitos à aquisição de imóveis. 

§ 25'. No caso de haver, antes da alienação, mais de um 
titular sôbre o imóvel. quer em condomínio, quer com frações 
ideais especificadas para os diversos titulares, computar~se~á uma 
operação para cada titular, pessoa natural., com a data da primeira 
alienação que cada um detive. 

§ 3.9 • - Para os efeitos do disposto neste artigo não serão 
computadas as incorporações de imóveis ao capital de sociedade 
e as transações. de qualquer natureza. que tenham por objeto: 

A) Os imóveis havidos por heranças, legado, doação ou 
dação em pagamento 

B) Os imóveis reavidos por rescisão de contratos de alie
nação: 

C) As unidades recebidas em pagamento de terreno, a que 
se refere o art. 39 da Lei n.9 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

§ 4.9 • Para os efeitos do disposto neste artigo, serão com
putados como única operaç'ão : 

A) A venda conjunta de dois ou mais terrenos confrontantes, 
adquiridos de uma só vez ou separadamente pelo vendedor: 

B) A venda parcial ou total de um mesmo imóvel a varias 
adquirentes em conjunto. ressalvado o art. 45', letra B; 

C) A venda de terreno resultante de desmenbramento de 
terrenos adjacentes adquiridos de uma só vez ou separadamente 
pelo vendedor: 

O) As vendas de dois ou mais terrenos confrontantes de~ 
rivados do desmembramento de um mesmo terreno. com a data 
da primeira venda efetuada. 

Art. 4.9 • Nas incorporações de prédios em condominio (art. 
2.9 • inciso 2). serão equiparadas às pessoas jurídicas. no caso de 
se vincularem a mais de uma incorporação durante o prazo de 
dois ano civis consecutivos; 

A) O proprietário. o promitente comprador, o cessionário 
dêste. ou o promitente cessionário de terrenos objetos de incorpo~ 
rações registradas nos termos do art. 3.9 da Lei n.9 4.591, de 16 
de dezembro de 1964: 

B) O proprietário, o promitente comprador. o cessionário 
dêste ou promitente cessionário de terrenos em que. sem efetuar 
o registro da incorporação. promova a construção de prédios em 
condomínio. para venda após a sua conclusão: 
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C) o construtor ou o corretor de imóveis que, nos têrmos 
do art. 31. alinea B da Lei n.9 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
assumir a iniciativa e a responsabilidade de incorporações. 

§ 1.<> - No caso de haver, antes da incorporação, mais de 
um titular sôbre os diversos titulares, computar~se~á uma operação 
para cada titular pessoa~natural. 

§ 2.9 - Para os dei tos do disposto neste artigo, serão obser~ 
vadas as seguintes normas: 

1 - data para o computo das incorporações será a do res
pectivo registro no cartório do registro de imóveis, no caso da 
letra B, a da primeira alienação de unidade de cada prédio. 

2 - Não serão computados: 

A) - Os registros de incorporações que, nos têrmQs do 
art. 34 da Lei n.9 4.591. de 16 de dezembro de 1964, forem de~ 

nunciadas dentro do prazo de carência declarado pelo incorporador; 
B) - No caso da letra B, os prédios cujos projetos tenham 

sido aprovados até a data da publicação dêste decreto~lei. 

3 - Será considerada unitariamente cada edificação ou cada 
conjunto de edificações, objeto de um mesmo registro de incor~ 

poração, ainda que abrangendo dois ou mais terrenos confrontantes, 
adquiridos de uma só vez ou separadamente pelo seu titular; 

4 - Será, considerada unitáriamente o conjunto de registro 
de incorporação de várias edificações em terrenos confrontantes, 
do derivado de desdobramento de 1 mesmo terreno resultante do 
desmembramento de terrenos adjacentes, adquiridos de uma só 
vez ou separadamente pelo seu titular. 

5 - Será considerado unitariamente o conjunto de várias 
edificações num mesmo terreno, a que se refere o art. 8.9 da Lei 
n.9 4.591. de 16 de dezembro de 1964, inclusive com o desdobra~ 
mento previsto no art. 6.9 da Lei n.9 4.864, de 29 de novembro 
de 1965. 

Art. 5.9 - Nos loteamentos de terrenos para vendas de 
lotes, com ou sem construções (art. 2.1' inciso IlI), serão equipara~ 
dos a pessoas jurídicas, no caso de se vincularem a mais de um 
loteamento durante o prazo de três anos civis consecutivos: 

a) - O proprietário, o promitente comprador, o cessionário 
dêste, ou o promitente cessionário de terrenos objetos de 10tea
menos, registrados nos têrmos do Decreto~lei n.9 58, de 10 de 
dezembro de 1937, ou do Decreto~lei 271, de 28 de fevereiro de 
1967, haja ou não paralelamento o registro de incorporações de 
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residências isoladas, conforme dispõe o art. 68, da Lei n.1' 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964; 

b) - o construtor ou o corretor de imóveis que, nos têrmos 
do art. 3."', do Decreto-lei n. Q 271, de 28 de fevereiro de 1967, 
combinado com o art. 31. aliena "b", da Lei n.1' 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, assumir a iniciativa e a responsabilidade de 
loteamentos ou de incorporações de residências isoladas. 

§ L'" - No caso de haver mais de um titular sôbre o imóvel 
objeto do loteamento, quer em condomínio, quer com porções dis
tintas para os diversos titulares, computar-se-á uma operação para 
cada titular, pessoa natural. 

§ 2.Q 
- Para os efeitos do disosto neste artigo, serão obser

vadas as seguintes normas: 

1 - A data para o computo dos loteamentos será a do 
respectivo registro no Cartório do Registro de Imóveis ou em 
sua falta a do primeiro documento relativo à venda de lotes; 

2 - não serão computados os registros de loteamentos que 
forem denunciados dentro do prazo de carência declarado pelo 
loteador; 

3 - será considerado unitàriamente o loteamento da área, 
objeto de um mesmo registro, nos têrmos do Decreo-Iei n.1' 58, 
de 10 de dezembro de 1937, ou do Decreto-lei n.1' 271, de 28 de 
fevereiro de 1967, ainda que abrangendo dois ou mais terrenos 
confrontantes, adquiridos de uma só vez ou separadamente pelo 
seu titular; 

4 - será considerado unitàriamente o conjunto de registros 
de roteamentos em terrenos confrontantes do derivado do desdo
bramento de um mesmo terreno ou de terrenos adjacentes, adqui
ridos de uma só vez ou separadamente pelo seu titular. 

Art. 6.1' - A equiparação de pessoa natural à pessoa jurí
dica será determinada de acôrdo com as normas legais e regu
lamentares em vigor na época do instrumento inicial de cada 
transação e a posterior alteração dessas normas, se mais rigorosa, 
não atingirá as transações já iniciadas. 

§ L'" - Em relação às operações praticadas antes da data da 
publicação dêste decreto-lei à equiparação da pessoa natural à 
pessoa jurídica será determinada pelas disposições em vigor antes 
daquela data aplicando-se quando fôr o caso o disposto no § 1.9 

do art. 4.1' § L'" do art. 5.9 e § 3.1' dêste artigo. 
§ 2.1' - As operações a que se refere o § 1.1' dêste artigo 

só serão computadas para os efeitos de equiparação da pessoa 
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natural à pessoa jurídica nos têrmos dêste decreto-lei: em con
junto com nova operação em cada categoria que a pessoa natural 
venha a praticar após a data da publicação dêste decreto-lei. 

§ 3.\> - As operações imobiliárias que comportarem enqua
dramento em mais de uma das categorias de atividades referidas 
nos incisos I, 11 e 111 do art. 2.\>, serão computadas para os efeitos 
do disposto nos artigos 35', 4.Q e 5.\> exclusivamente numa só 
categoria correspondente à atividade preponderante cosiderando
-se a seguinte ordem de preponderância: 

r. Q 
- loteamentos de terrenos; 

2.\> - incororações de prédios em condomínio; 

3.\> - compra e venda de imóveis. 

Art. 7.\> - Não serão equiparados a sociedades de "fato os 
condomínios organizados para a efetivação de quaisquer operações 
imobiliários ainda que dêle façam parte também pessoas jurídicas, 
aplicando-se a cada condomino pessoa natura l os critérios e 
demasi dispositivos legais de caracterização de emprêsas indivi
dual como se fôsse êle o único titular da operação imobiliária 
nos limites de sua participação. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos 
casos anteriores à data da publicação dêste decreto-lei. 

Art. 8.\> - As pessoas naturais consideradas emprêsas indi
viduais na forma dêste decreto-lei serão obrigadas: 

a) - a inscrever-se no cadastro a que se refere o art. 
28 da Lei n.\> 4.506, de 30-11-1964; 

h) - a manter livro caixa na forma do art. 27 da Lei n.\> 
3.470, de 28-11-1958, no qual deverão ser escriturados ainda que 
com técnica rudimentar todos os fatos relativos a suas atividades 
econômicas; 

c) - a manter sob a sua guarda e responsabilidade os do
cumentos comprobatórios dos lançamentos referidos na alínea an
terior; 

d) - a efetuar as retençeõs e recolhimento do Impôto de 
Renda na fonte previstos na legislação para as pessoas jurídicas. 

Art. 9.Q 
- A aplicação do regime fiscal da pessoa jurídica às 

pessoas naturais a ela equiparadas inclusive a observância do dis
posto no art. 8.\> terá início no I.\> dia do mês subseqüente àquele 
em ,que se completarem as condições determinadas da equiparação 
c não atingirá as transações iniciadas anteriormente àquela que 
determinar a equiparação. 
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Àrt. 10 - o lucro real da emprêsa individ uai compreenderá 
o resultado de tôdas as transações realizadas com o objeto da 
emprêsa, mas não incluirá as operações a que se refere o § 3.1' nem 
outros rendimentos percebidos pelo seu titular decorrentes da prês~ 
tação de trabalho assalariado autônomo ou profissional. outras 
atividades ou produzidos por bens não integrantes do ativo da 
emprêsa individual. 

Art. 11 - Sste decreto~lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados os incisos I, 2 e 3 da letra "b", do § 1.1' 
do art. 41, da Lei n.\' 4.506, de 30~ 11 ~ 1964 e demais disposições 
em contrário". 

DECRETO N.':> 64.156, DE 4 DE MARÇO DE 1969 

Regulamenta os artigos 2.1', 3.1' e S.\' do Decreto~lei n.9 

127, de 22 de janeiro de 1969 

O presidente da República, no uso das atribuições que lhe con~ 
fere o artigo 83, do item lI, da Constituição e tendo em vista 
o disposto nos artigos 2.1', 3.1' e 5.1' do Decreto~lei n.1' 427, de 22 
de janeiro de 1969, decreta: 

Art. 1.1' - São nulas as notas promissórias e letras de câm~ 
bio não registradas nas repartições competentes do Ministério 
da Fazenda, dentro de 15 (quinze) dias de sua emissão ou saque, 
nos têrmos do artigo 2.1' do Decreto~lei n.\' 427, de 22 de janeiro 
de 1969. 

Art. 2.1' - Ficam excluídas do registro de que trata o ar~ 

tigo anterior: 

I - os títulos emitidos ou sacados diretamente em favor 
do estabelecimento de crédito ou com êste negociados, ou sacados 
em função de crontratos especificos de abertura de crédito cele~ 
brados com instituições financeiras: 

II - os títulos emitidos ou sacados no País ou no Exterior, 
inclusive em moeda estrangeira, em garantia do pagamento de 
legítimas transações de compra e venda de bens e serviços comprá~ 
veis pelo registro na contabilidade da emprêsa ou os amparados 
por contratos ou escrituras de compra e venda de bens imóveis 
legalmente registrados; 

UI - os títulos juntados a processo judicial em andamento, 
até a data da publicação dêste Decreto; 
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IV - os títulos de vaior expresso em moeda estrangeira, 
representativos de dívida no exterior devidamente registrada no 
Banco Central do Brasil; 

V - os títulos em que forem partes a União, Estados, Mu~ 
nicípios ou seus órgãos de administração indireta; 

VI - os títulos que, na data da publicação dêste Decreto, 
estiverem em cobrança, caução, custódia ou depósito em institui~ 

ção financeira ou em órgão de administração pública direta ou 
indireta; 

VII ~ os títulos que, na data da publicação dêste decreto 
estiverem sob protesto. 

Art. 3.9 - Os estabelecimentos de crédito que tenham em 
seu poder notas promissórias ou letras de câmbio, que' lhes tenham 
sido entregues para cobrança até a data da publicação dêste 
Decreto, sem o registro de que trata o Decreto~lei n.Q 427, de 22 
de janeiro de 1969, preencherão e remeterão relação de tais títulos 
ao órgão competente da Secretaria da Receita Federal de sua 
jurisdição. 

§ 1.9 - Aos Cartórios de Notas também se aplica o dis~ 

posto neste artigo, relativamente às notas promissórias e letras 
de câmbio que lhe tenham sido distribuídas para protesto. 

§ 2.9 - A partir da data da publicação dêste Decreto, ficam 
os estabelecimentos de crédito e Cartórios de Notas impedidos, 
sob as penas da Lei de darem curso a quaisquer notas promissó~ 
rias e letras de câmbio sem o prévio registro no órgão compe~ 
tente da Secretaria da Receita Federal. 

Art. 4.9 - Ocorrendo endôsso na nota promissória ou letra 
de câmbio desde que o favorecido não seja o estabelecimento de 
crédito, será exigido nôvo registro do título, com remissão ao 
registro anterior. 

Art. 5.9 - A infração a que se refere o parágrafo 3.9 do 
artigo 2.9 , do Decreto~lei n.9 427, de 22 de janeiro de 1969, 
será apurada em processo fiscal. mediante auto ou representação 
conforme a falta seja verificada no serviço externo de fiscalização 
ou por funcionário do serviço interno. 

§ 1.9 - Lavrado o auto ou representação, serão notificados 
os responsáveis para apresentação de defesa, aplicando~se ao pro~ 
cesso as disposições previstas no Regulamento do Impôsto sôbre 
Produtos Industrializados, Decreto n.9 61.514, de 12 de outubro 
de 1967. 
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§ 2.9 - ÁpÜca-sé às notas promíssórias e letras de câmbio 
encontradas sem a data de emissão ou de saque a pena prevista no 
parágrafo 3.9 do art. 2.Q do Decreto-lei n.\' 427, de 22 de janeiro 
de 1969. 

Artigo 6.9 - As notas promissrias e letras de câmbio emi
tidas ou sacadas até o dia 23 de janeiro de 1969, inclusive, exce
tuadas as referidas no artigo 2.9 dêste Decreto, serão registradas 
até o dia 24 de março de 1969, sob pena de nulidade dêsses 
títulos de crédito. 

Artigo 7.9 - Os Cartórios de Notas encaminharão ao Órgão 
da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, da 
jurisdição, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente à cele
bração dos atos, relação dos contratos, escrituras e quaisquer 
documentos perante êles celebrados que envolvam transações, de 
qualquer espécie ou natureza, com valor, pagamento ou promessa 
de pagamento superior a 600 (seiscentas vêzes) o maior salário 
mínimo vigente no País. 

Parágrafo 1.9 - Nos casos de contrato de mútuo de qual
quer natureza, com ou sem garantia hipotecária, a comunicação 
será obrigatória quando o valor da transação for superior a 100 
(cem) vêzes o maior salário-mínimo vigente no País. 

Artigo 8.9 - aste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 4 de março de 1969, 148.9 da Independência e 81.9 

da República. 
A. COSTA E SILVA 

Antônio Delfim 
Hélio Beltrão 
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ESTADUAIS 

LEI N.\> 10.079, DE 24 DE ABRIL DE 1968 

Dispõe sôbre o direito de opção por ofício vago ou que 
venha a vé1fJ8r, para os serventuários, nos casos qu-e especifica 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO decreta e eu, Nelson Pereira, na qualidade de seu Pre~ 
sidente, promulgo nos têrmos do § 3.Q do artigo 26 da Constituição 
Estadual, a seguinte lei: 

Artigo I.\> - Aos serventuários que sofreram, sem que lhes 
haja sido proporcionada a compensação, ou vierem a sofrer perda 
de anexo de tabeJ,ionato, em virtude de criação e instalação de 
comarca, é assegurado o direito de opção por oficio vago ou que 
venha a se vagar. 

Parágrafo único - Terá preferência para provimento da vaga 
existente, ou que vier a se verificar na respectiva comarca, o 
serventuário que nela tiver a perda a que se refere O presente 
artigo. 

Artigo 2.\> - Os serventuários de que trata o artigo anterior 
terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da 
publicação desta lei, para requerer ao Secretário da Justiça a 
opção para a serventia vaga, que deverá ser da mesma classe do 
ofício em que atualmente exercem o cargo. 

Artigo 3.\> - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação. 

Artigo 4.\> - Revogam~se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aos 24 de 
abril de 1968. 

Nelson Pereira, Presidente 
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Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado 
de São PaulQ. 24 de abril de 1968. 

Lafayette Soares de Paula. Diretor Geral Substituto 
D. O. 25/4/68. 

LEI N.9 10.235. DE 30 DE SETEMBRO DE 1969 

Altera o artigo 1.9 da Lei n5' 2.576. de 14 de janeiro de 1954 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.Q 
- O artigo 1.9 da Lei n.9 2.576. de 14 de janeiro 

de 1954. passa a ter a seguinte redação: 
.. Artigo 1.9 - O funcionário reclassificado ou nomeado para 

outro cargo. sem interrupção de exercício não está sujeito a nôvo 
exame de suficiência física, desde que seja estável à data da 
nOVa investidura". 

Artigo 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Palácio dos Bandeirantes. 30 de setembro de 1968. 
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Onadyr Marcondes 
Resp. pelo expediente da Secretaria da Fazenda 
Raphael Baldaci Filho 
Secretário do Trabalho. Indústria e Comércio. 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa. aos 30 de se
tembro de 1968. 

Nelson Petersen da Costa - Diretor Administrativo - Subst. 

D. O. 1/10/68. 

LEI N.9 10.252. DE 23 DE OUTUBRO DE 1968 

Dispõe sôbre a opção de Serventias de Justiça 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promul
go a seguinte lei: 
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Artigo l.Q - Ato atual Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, do distrito da sede do município de Natividade da Serra, 
fica assegurado direito de opção para ofício de justiça da mesma 
natureza, vago ou que venha a se vagar, desde que da mesma 
classe. 

Parágrafo único - A opção a que se refere êste artigo deverá 
ser requerida ao Secretário da J l.Istiça, dentro de 30 (trinta) dias, 
a contar da vigência da lei que extinguir o município de Nativi~ 
dade da Serra. 

Artigo 2.Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação. 

Artigo 3.Q 
- Revogam~se as disposiçes em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 23 de outubro de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luiz Francisco da Silva Carvalho, Secretário da Justiça. 

Publicada na Assessoria Técnico~Legislativa, aos 23 de outu~ 
bro 1968. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo~Substituto. 

D. O. 24/10/68 

LEI N.'> 10.304, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1968 

Dá nova redação a dispositivo da Lei n5' 10.171, de 17 de julho 
de 1968. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Leg1islativa decreta e eu promul~ 
go a seguinte lei: 

Artigo 1.<) - O artigo l,Q da Lei 10.171, de 17 de julho de 
1968, passa a ter a seguinte redação: 

Artigo 1.'> - Na serventia vaga e ainda não definitivamente 
provida, mesmo que já posta em con.curso, será provido o escrevente 
habilitado, com mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, e 
que exerçà interinamente as funções de Serventuário". 
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Artigo 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação. 

Palácio dos Bandeirante, 6 de dezembro de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Luiz Francisco da Silua Carualho - Secretário da Justiça 

Publicada na Assessoria Técnico~Legislativa, aos 6~12~1968 

Nelson Petersen da Costa - Diretor Administrativo - Subst. 

LEI N.9 10.317, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1968 

Cria a XXXVI Circunscrição Judiciária do Estado e, no Quadro 
da Justiça, os cargos que especifica 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que, nos têrmos do § 1.9 do artigo 24 da Cons~ 
tituição Estadual promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.9 - É criada a XXXVI Circunscrição Judiciária do 
Estado, com sede na Comarca de Osasco e compreendendo as 
Comarcas de Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Barueri, 
Cotia e Mairiporã. 

Artigo 2.9 - São criados, na Parte Permanente do Quadro 
da Justiça, os seguintes cargos: 

I - 1 (um) de Juiz de Direito, padrão "E" e 1 (um) de 
Promotor Público, padrão "P", ambos de 4.~ entrância, destinados 
à Terceira Vara da Comarca de São Bernardo do Campo; 

11 - 1 (um) de Juiz de Direito, padrão B", 1 (um) de 
Promotor Público, padrão "B" e 3 (três) de Oficial de Justiça, 
referência "36", todos de 1.~ entrância destinados à Comarca 
de Mirante do Paranapanema; e 

III - 1 (um) de Juiz Substituto, padrão A" destinado à 
XXXVI Circunscrição Judiciária. 

Artigo 3.9 - As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta das dotações próprias do orçamento. 

Artigo 4.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação. 
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Artigo 5.Q 
- Revogam~se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirante, aos 13 de dezembro de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODR~ 
Luiz Francisco da Silva Carvalho, Secretário da Justiça 

Publicada na Assessoria Técnico~Legislativa, aos 13 de dezembro 
de 1968. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo Substituto. 
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