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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÃlUOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE PCDLICA PELA 
LEI N.· 464. DE 26 DE SEY1'}<)MBRO DE 1!l40". 

ANO XVIII JUNHO A SETEMBRO DE 1969 

Redação: 

N.O 86 

Vai para dois anos que, após tremenda luta sustentada, du
rante longo tempo, pela atual Diretoria de nossa Associação, con
$eguimos, afinal, vêr atendida uma das mais justas e antigas 
reivindicações da classe. 

Referimo-nos à elevação dos proventos de aposentadoria dos 
servidores da Justiça" em geral, que até o advento da Lei n.9.858, 
de 4 de Outubro de 1967, se limitavam a um quantum verdadeira
mente irrisório. 

Salientamos que essa reivindicação foi satisfeita. apenas em 
parte, - isso porque, embora tais proventos tenham sido reajustados 
de maneira apreciável, seu valor ficou, ainda, muito aquém do 
necessário para atender, condignamente, à subsistência daquêles 
servidores. 

Não há dúvida que, pelo disposto no artigo 6.°, parágrafo 1.0
, 

da citada lei, os niveis da remuneração-base de nossa aposentadoria 
foram estabelecidos em função dos salários mínimos vigentes no 
Estado e que, em virtude de tal preceito, êsses níveis foram recente
mente elevados na proporção correspondente á majora~ão obtida por 
aquêles salários. 

Se isso, entretanto, é certo, não menos certo é que, Semelhante 
aumento, não chegou a alcançar, sequer, 50% do incidente sôbre o 
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~'usto da vida durante os dois últimos anos, ou seja, praticamente, 
desde quando entrou em vigor a mencionada lei. 

Urge, pois, que o nosso Govêrno, - que tão admiràvelmente 
L'em trabalhando, em todos os setores da pública administração, 
pelo progresso cada vez maior de São Paulo, volte, também, a 
sua atenção para o problema da aposentadoria dos servidores refe
ridos, a fim de que lhe seja dada, em definitivo, uma solução justa 
e humana. 

Sabemos que a arrecadação das contribuições previstas no di
ploma legal aludido atinge, mensalmente, a um montante que ultra
passa, de muito, as reservas necessárias para concessão de uma apo
sentadoria em melhores níveis que os atuais. 

De modo que, sendo assim, sentimo-nos à vontade para dirigir 
dO ilustre Chefe do nosso Govêrno, Dr. ROBERTO COSTA DE 
ABREU SODRS, um veemente apêlo, no sentido de que determine, 
quanto antes, os estudos que se fizerem mister para a pronta ele
vação, a níveis condizentes com a conjuntura econômica atual, dos 
proventos de aposentadoria dos servidores em aprêço, mesmo porque, 
TIO caso, nenhum ônus advirá ao erário público como conseqüência 
da adoção de tal medida, cujo alcance social se torna desnecessário 
encarecer. 
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ASSUNTOS DIVERSOS: 

PROBLEMAS DE DIREITO IMOBILIARIO 

Novações e inovações em matéria de incorporação de edifícios 
em condomínio 

J. NASCIMENTO FRANCO 

Não obstante a disciplina estabelecida pela lei n.o 4.591, de 
16- I 2-64, sôbre as incorporações imobiliárias, continuam ocorrendo 
ilinda constantes abusos dos incorporadores em detrimento dos di
reitos e interêsses dos adquirentes das unidades autônomas nos edi
fícios de apartamentos, escritórios e garagens. 

Trata-se de uma reminiscência de vícios antigos que compro
meteram a seriedade do sistema de edificação coletiva e que até 
hoje plantam a descon'fiança no espírito de todos quantos, sonhando 
com a aquisição de moradia ou local de trabalho, aderem a um 
plano de incorporação ou se comprometem a comprar do incor
porador uma unidade autônoma do edifício em construção. 

Os incorporadores, salvo honrosas exceções, ainda não se com
penetraram de que precisam pôr maior cuidado na rigorosa execução 
dos contratos que pactuam com os adquirentes das unidades, não só 
para salvaguarda da própria atividade a que se dedicam, mas tam
bém em pról do aprimoramento do instituto jurídico da incorporação 
imobiliária, a mais adequada e moderna das formas adotadas para 
<t solução, na pIe tora demográfica das grandes cidades, do problema 
habitacional. 

Um dos abusos mais freqüentes é a alteração do plano de 
edificação, com o acréscimo de mais unidades autônomas, que reduz 
LI participação dos titulares originários nas partes e coisas de uso 
c::Jmum. Aparentemente nenhum prejuízo ocorre para o condô
mino com o aumento de mais um andar, com a transformação de um 
terraço em área construída, ou mesmo com a venda de áreas livres 
para estacionamento e outras alterações análogas. 

r.OLETIU nA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTC'ARIOS 
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Com os olhos postos na unidade propriamente dita que ad
quiriu, o condômino não costuma dar maior relêvo à redução de 
sua quota nas partes e coisas de uso comum, decorrente da amplia
ção do projeto de construção ou do aumento do número de unidades 
adônomas. De fato, quanto maior fôr o número de unidades. 
menor será a participação de cada uma delas no terreno e demais 
coisas e áreas comuns. Enquanto o incorporador avantaja seus 
proveitos, aumentando as áreas vendáveis, os primeiros aderentes 
à incorporação vêem reduzido o valor real de suas propriedades 
com o ingresso na comunhão de titulares das unidades não cons
tantes do projeto inicial. 

Essa é uma das maneiras mais comuns de burla aos contratos 
or1g111arlOs. Há outras, como já ejissemos. Tôdas elas, porém, 
são vetadas expressamente pelo inciso IV do art. 43 da lei n.? 4.591, 
de 1964, que dispõe: 

"IV - é vedado ao incorporador alterar o projeto, especial
mente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, 
modificar as especificações, ou desviar-se do plano da construção, 
salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal". 

O alcance do dispositivo citado é muito mais amplo do que 
à primeira vista pode parecer. Preocupado pela síntese, o legis
lador abrangeu no inciso IV do art. 43 da Lei n5' 4.591 não apenas 
as inovações estruturais do edifício, mas também tôda e qualquer 
novação contratual. Proibindo ao incorporador alterar o projeto 
e modificar as especificações, a lei vincula-o rigorosamente ao pla
nejamento inicial do edifício, inclusive e notadamente à sua des
tinação. 

Qualquer alteração nessa situação pré-estabelecida somente 
pode ocorrer por consenso unânime dos condôminos, ou exigência 
legal. Enquanto o legislador se contenta com a maioria, simples 
ou absoluta, em outras situações, enfatiza-se, contudo, a condição 
do sufrágio da totalidade da massa condômina sempre que se 
tratar de inovação do projeto ou mudança da destinação do edifício 
no seu todo, ou das unidades autônomas que se compõem (PIERRE 
POIRIER, "La Propriedad Horizontal", "Condominium", Editorial 
Depalma, 1950, págs. 95, 100 e 107; WILSON DE SOUZA 
CAMPOS BATALHA, "Loteamentos e Condomínios", tomo lI, 
página 232). 

A exigência é repetida no art. 49, .. caput", o qual torna obri
gatórias a todos os condôminos as deliberações tomadas por maioria 
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simples. em assembléias regularmente convocadas. salvo no que 
afetar o direito de propriedade previsto na legislação. 

Essas disposições da lei n5' 4.591. de 1964. tipificam. no plano 
das incorporações imobiliárias. a norma genérica do art. 628 do 
Código Civil. segundo o qual nenhum dos co~proprietários pode 
alterar a coisa comum sem o consenso unânime dos outros. 

Acrescente-se que nos edifícios de apartamentos existem con~ 
jugadamente uma propriedade plena sôbre as unidades autônomas 
e uma co~propriedade sôbre as coisas e áreas comuns. Como ob
serva PIERRE POIRIER, trata~se de uma forma complexa in~ 

tegrada por elementos de diversas modalidades. resultado de ur.1a 
vo]ução jurídica apenas iniciada (ob. cit.. pág. 268). 

Comentando a legislação italiana sôbre a matéria. ALESSAN~ 
ORO DOMÉNICO GALLERANI demonstra que o condomínio 
IlOS edificios apresenta fisionomia institucion.al própria. um tipo 
particular de comunhão. cuja especial conf,iguração é dada pela 
existência de uma propriedade exclusiva e de uma comunhão for~ 

çada de todos os condôminos sôbre alguma parte do conjunto 
("Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile". 1957. pág. 
1.203) . 

Entre nós. CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA sustenta 
igual ponto de vista. reconhecendo no condomínio de edificio 
"aquela duplicidade de situações jurídicas" peculiar ao nôvo regime 
dominiaI. na qual se conjugam uma propriedade individual e ex
clusiva e uma co~propriedade indivisa. em razão do que o titular 
de uma unidade autônoma deve ser encarado "ut dominus" e "ut 
condominus" (Condomínio e Incorporações". pág. 135). 

Diante de tais pr~ssupostos. conclui~se que nenhuma alteração 
no plano inicial da incorporação imobiliária. particularmente no que 
se reporta à construção de edifício. pode ser feita pelo incorporador, 
mesmo que êle conte com a maioria dos condôminos. De fato 
num complexo jurídico no qual cada interessado é a um só tempo 
titular de direito de propriedade e de co-propriedade, faltam à 
maioria, ainda que absoluta. condições legais para dispôr sôbre a 
coisa materialmente considerada ou o título de que se reveste o 
primeiro dêsses direitos, na forma do que dispõe o art. 49. parte 
final. da lei n5' 4.591 de 1964, Nêsse ponto. o diploma que 
e~pecificamente disciplina as incorporações imobiliárias conjuga-se 
com o art. 1.000 do Código Civil, fulminando de nulidade absoluta 
qualquer novação precedida pelo incorporador relativamente às claú~ 
sulas contratuais que fixam as especificações materiais do imóvel 

nOLETnr DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
)JtJ Jus'nç.\ DO ESTADO DE SÃO PAULO * -9 



ou a titularidade jurídica do condômino, salvo se o "animus ni~ 

vandj" alcançar a totalidade dos participantes da comunhão. 

Daí serem ineficazes as deliberações que importem em no~ 

vaçóes dos contratos 'firmados entre incorporador e quaisquer ad~ 
quirentes de unidades autônomas. Se o plano da incorporação 
prevê a construção e venda de apartamentos residenciais, não é 
possível, sem violência à lei e aos direitos individuais que ela pro~ 
tege, novar êsse contrato para que ao compromissário se entregue 
afinal uma garagem ou um escritório. Igualmente não é possível 
ao incorporador, escudado embora na adesão da maioria, novar o 
contrato originário, substituindo pôr outro o título prometido ao 
aderente à incorporação. 

Tôdas essas inovações ou novações invocadas exemplificativa~ 
mente encontram embargo no fato de que a maioria .que as decide 
o faz dispondo sôbre direito de propriedade êxclusiva, que lhe 
não pertence, com relação às unidades autônomas de que são ti~ 

tulares os comunheiros divergentes. Modificações dêsse teor violam 
o compJexo de direitos do condômino, porque, no dizer de ALES~ 
SANDRO GALLERANI, provocam "una modificazione materiale 
o quanto meno anche immateriale che sulla sostanza della cosa 
comune alterandone· la destinazione economica originale", autori~ 

zando a intervenção do judiciário para o "ripristino dello status 
quo ante" (Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile" , 
1957, pág. 1.651). 

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA aborda a matéria de 
fcrma um tanto rápida , mas com precisão, dizendo que o adqui~ 
rente tem direito de receber exatamente a coisa caracterizada no 
contrato, assim como a outorga do título que lhe foi prometido. 
Isso porque, continua o festejado civilista mineiro, "quem contrata 
\lma incorporação tem de guardar fidelidade ao prometido, e não 
pode, unilateralmente, fugir aos têrmos avançados" (ob. cit., pág. 
226) . As alterações só se legitimam, conclui o citado autor, se 
forem aprovadas pelo voto unânime dos adquirentes, ou provierem 
de exigência legaJ, (ob. cit., pág. 226, 245 "in fine" ). Tão con~ 
victa é a opinião do civilista montanhês .. numa interpretação autên~ 
lica da lei que êle redigiu quase integralmente, que ao minutar 
uma convenção de condomínio, na conformidade daquêle diploma 
legal. inseriu, entre as cláusulas indispensáveis, a que prevê a 
unanimidade de sufrágios nas deliberações sôbre o destino do edi~ 
f:cio ou de suas unidades autônomas, bem como sôbre alteração 
do direito de propriedade dos condôminos (ob. cit., pág. 324). 
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POIRIER. na obra citada, igualmente recomendada unamml~ 
·dades nas deliberações que importem modificações no edifício, assim 
como nas que alterem seu "estatuto" (ob. cit., pág. 243). 

Com estas notas acreditamos haver demonstrando que a lei 
n.9 4.591, de 1964, nos dispositivos citados. aderiu às mais sólidas 
correntes doutrinárias e constitui um aprimoramento de nosso di~ 

reito. vedando ao incorporador. com ou: sem a anuência da maioria 
dos interessados na aquisição das unidades autônomas dos edifícios 
em condomínio. inovar o plano inicial. tanto no que se refere à 

·destinação originàriamente prevista. romo no tocante ao título a 
·que se credenciou o adquirente quando se vinculou à incorporação. 

(Transcrito da "Tribuna da Justiça") de 11-6-69. 
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PROMESSA DE VENDA DE IMóVEL 

ARRUDA CAMPOS 

Várias são as hipóteses previstas pela legislação para res
guardo dos adquirentes de bens imóveis, que lhe foram prometidos 
através de instrumentos particulares de venda e compra. Havendo 
sido pago o respectivo preço, o interessado pode obter sentença ad
judicatória, substitutiva da escritura definitiva. que acaso lhe seja 
negada. 

Com essa providência, o legislador visou a salvaguardar os 
compradores pertencentes às classes menos favorecidas, que, em 
épocas anteriores, freqüentemente eram espoliados, com exigências 
de vantagens adcionais e outras semelhantes. Com o desenvolvi
mento dos loteamentos, passamos a ter inclusive proprietários que, 
por fôrça de circunstâncias várias, fechavam seus escritórios e de
sapareciam, lesando centenas de adquirentes. 

A ação ordinária, porém, de que deve lançar mão o prejudi
cado ,é excessivamente .lenta para os dias que correm. Há neces
~idade de criação de um nôvo mecanismo de compulsão, mais ade
quado à celeridade e ao dinamismo da vida moderna em geral 
c dos negócios imobiliários em particular. 

Em decorrência dos efeitos da inflação e da crescen te oferta 
de oportunidades para aquisição de casa própria, estamos vivendo 
uma época em que a rotatividade média das operações imobiliárias 
se torna cada vez mais freqüente. A espera de dois ou três anos 
pela decisão do pleito judicial, conseqüentemente, constitui de
mOra que já não encontra justificativa no campo do direito 
processual. 

Além do que é necessário, igualmente, o preenchimento de 
outras formalidades que os indivíduos das classes mais modestas 
geralmente ignoram. Assim, cumpre também proteger o adquirente 
de boa fé que deixou de levar seu título à inscrição imobiliária. 
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perdendo o direito de antepô-lo a terceiros e ficando irretratàvel
mente lesado na capacidade de adquirir a propriedade que negociou 
e pagou. 

Daí a necessidade de uma alteração no sistema vigente, ado
tando-se o rito sumário estabelecido no art. 685 do CPC às ações 
de adjudicação para obtenção compulsória de escritura definitiva 
de compra e venda de bens imóveis ou de cessão de direitos aqui
sitivos sôbre bens imóveis, dada a circunstância de que êsse rito 
nada retira ao antigo proprietário de sua faculdade de defesa, 
quando necessária, ao mesmo passo em que muito beneficia o 
comprador, pela rapidez do procedimento, através do qual poderá 
obter a titularidade do domínio que lhe foi prometido. 

Quanto ao Registro de Imóveis, é necessário que se amplie 
a faculdade de julgamento do magistrado, permitindo-se que êle 
considere a ausência da prenotação uma falha de caráter mera
mente formal. que o juiz tem o arbítrio de sanar, dentro da mo
derna concepção do direito processual de que, tanto quanto pos
sível. é preferível que a lei permita a correção de vícios que não 
resultem de má-fé, a que mantenha o rígido sistema da decretação 
de nulidades. o que importa na multiplicação dos pleitos sucessivos 
e muito mais no perecimento do que na preservação dos direitos 
individuais. Então, sim, nessa hipótese, o rito ordinário seria o 
aconselhável. 

Voltaremos ao assunto para examinar o outro lado do pro
blema, que consiste na proteção a que também faz juz o alienante, 
nos casos, muito freqüentes, de compradores que não desejam 
receber as respectivas escrituras. 

(de "O Estado de São Paulo", de 8-6-69) 
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ALGUMAS NOTAS SOBRE ASSUNTOS 
FIDUCIARIOS 

Os problemas de ordem jurídica, resultantes da aplicação do 
instituto de alienação fiduciária em garantia, continua a provocar 
debates doutrinários, sobretudo em relação à forma da execução 
do contrato respectivo em caso de inadimplência do devedor. A 
lei que disciplina a matéria é omissa a respeito e os órgãos ju
risdicionais onde ela é ventilada não se fixaram, ainda, numa 
situação uniforme, não obstante alguns juízes paulistas entendam, 
conforme deixaram expresso em decisões já conhecidas dos leitores 
desta secção, como a apropriada, a ação reinvindicatoria. Publi
camos, a propósito, como elementos de informação doutrinária, 
dada a importância jurídica do problema e sua repercussão no 
mercado de capitais, o trabalho que nos foi enviado pelo sr. Ro
naldo Rebello de Britto PoJetti. A posição que assume, nesse 
trabalho, é contrária a dos juizes referidos, quando à forma de
execução. Levanta, contudo, mais alguns pontos do problema, 
sem dúvida interessantes, para a sua compreensão mais funda do 
instituto de alienação fiduciária em garantia. São as seguintes, 
na integra, as notas a respeito do assunto enviadas pelo sr. Ronaldo 
Rebello de Brito Poletti: 

.. As questões de ordem jurídica criadas pelo novel instituto 
da Alienação Fiduciária em Garantia, inserto no direito positivo 
brasileiro pelo art. 66 e parágrafos da Lei 4.728 de 14 de julho 
de 1965, denominada "Lei de Mercado de Capitais", são muitas 
e graves. Os doutrinadores brasileiros ainda não esmiuçaram o 
tema. Nem os órgãos jurisdicionais tiveram a aportunidade de 
manifestar-se, de forma conclusiva, sôbre suas inúmeras dimensões 
e implicações. A bibliografia brasileira, específica sôbre o assunto, 
resume-se em artigos publicados, alguns despachos saneadores e 
capítulos necessários de .livros explicativos de leis recentes, naS 
quais o instituto foi referido. O que se segue são meras observa
ções, sem maior preocupação científica. 
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NATUREZA DA ALIENAÇÂO 

"O primeiro problema sôbre a natureza jurídica da alienação 
fiduciária em garantia, consiste em saber se a mesma é direito real 
de garantia, da mesma 'forma que os mencionados no art. 755 do 
Código Civil (penhor, anticrese, hipoteca). Em conseqüência, 
acrescentar~se~ia ao elenco do art. 674 do Código citado mais um 
direito reaL que não a propriedade. De início. faça~se uma ob
servação de ordem técnica. O Código já foi muito criticado por 
designar de direito reaL por oposição e prevalência a direito pes
soal. aquilo que é. não direito .. mas ônus sôbre a coisa. Equívoco 
seria arrolar entre aquêles a alienação fiduciária em garantia . 
Maior impropriedade chamá-la de direito real. Alienação. o nome 
o indica. não é direito, sim uma àção, um ato. um negócio. Pode-se , 
sem dúvida utilmente. discutir os efeitos de sua celebração. quais 
os direitos que produz . e a natureza dêstes, evidentemente reais. 
Mas êstes serão diferentes da propriedade, ou dos seus elementos 
constitutivos? Pela alienação 'fiduciária de bem móvel garante~se 
divida . O credor adquire o domínio da coisa alienada. até a li~ 

qu,jdação da divida garantida. O devedor detém a posse do bem, 
de acôrdo com as condições do contrato, e com as responsabilidades 
de depositário . Possui em nome do credor. Na verdade, o do
mínio transfere~se pela alienação fiduciária, apesar de não haver 
tradição real ou simbólica (cf . exigência do art . 675 - Código 
Civil). de vez que o devedor permanece na posse do bem alienado 
pelo constituto possessório, subentendida a transferência do domínio 
na forma do art. 620 do Código Civil. Trata~se de tradição ficta: 
o devedor alienante continua na posse da coisa, não mais em seu 
nome, mas no do credor adquirante, ou seja, no do proprietário 
fiduciário, que é o titular do domínio . A exemplo da retrovenda , 
que passou não mais a ser cláusula de compra e venda de imóvel, 
para transformar-se em garantia de pagamento de empréstimo, 
adaptou-se para o mutuo o negócio fiduciário e indireto. Aconte~ 

cimento comum nos negócios do cotidiano, do mundo da usura 
lícita ou não, é alguém passar recibo de venda de bem móvel, por 
exemplo de um automóvel. para garantir emprestimo. A lei sa
cramentou o uso. Difícil saber se forneceu instrumento eficaz em 
benefício da agiotagem. No direito romano havia forma de ga
ran tia real denominada "fid ucia cum creditore". Era uma "man
cipa tio", portanto. meio de adquirir a propriedade, transferida ao 
credor com o (pactum fiduciae". A solução da dívida obrigava 

.ao credor retransferir a coisa. O devedor não era proprietário. 
Por isso o instituto trazia inconveniente, de vez que o credor. 
como proprietário, podia transferir o bem a terceiro, sem que o 
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devedor pudesse reivindicá~lo. O credor costumava facultar seu 
gõzo ao devedor. a título precário ou de locação com pequeno 
aluguel. Vê-se a semelhança daquele instituto com o hodierno. 
Só que neste veda~se ao credor ficar com a coisa alienada. se a 
dívida não fôr paga (§ 7.9 - art. 66 - lei cit.). H avendo inadim~ 
plemento, poderá vendê-la a terceiros, aplicando o prêço no pa~ 
gamento de seu crédito (§ 5.9). Mas é lógico, que o devedor es
ta resguardado em seus direitos, se solver seu débito. Liquidada 
a dívida, o domínio retoma ao alienante. 

NEGóCIO INDIRETO 

"A lei determina aplicar~se à alienação fiduciária . no que 
couber. os arts. 758. 762. 763 e 802 do Código Civil. todos relativos 
a direitos reais de garantia. Realizada a alienação. verifica~se que 
os elementos constitutivos da propriedade (utendi, fruendi. abu
tendi) são bipartidos. O alienante detém a posse direta e precária 
do bem, pode usá~lo e gozá~lo. Mas dêle não pode dispor. Tem 
uma perspectiva de direito de propriedade, porque saldando seu 
compromisso se recuperá do domínio. O proprietário fiduciário, por 
sua vez, e o titular do domínio, por definição legal, apesar de não 
ser pleno proprietário. De fato, não pode usar, nem gozar, nem 
dispor da coisa. Situa~se num plano da expectativa. Se o alie
nante devedor não honrar seu compromisso, então sim éle adquire 
a propriedade. resolúvel. limitada quanto ao tempo e alcance. 
Havendo inadimplemento o proprietário pode vender a coisa, além 
de poder reinvindicá~la do devedor ou de terceiros. Comêstes 
elementos pode-se. desde já. chegar a algumas conclusões sõbre 
a natureza jurídica da alienação fiduciária em garantia. Ela não 
é direito real. nem direito real de garantia. S negócio indireto 
pelo qual alguém (alienante~devedor) transfere a outrem (pro~ 

prietário~fiduciário), em garantia de divida, o domínio de um bem 
móvel, permanecendo em sua posse pelo constituto possessório e 
com as responsabilidades de depositário até liqüidação do débito, 
quando então se tornará, novamente, pleno proprietário, sendo que, 
havendo inadimplemento de sua parte, ocasionará a aquisição pelo 
segundo de propriedade resolúvel sôbre o mesmo bem. Em outras 
palavras. sintetizando: é o negócio indireto pelo qual o alienante
~devedor aliena ao proprietário fiduciário um bem móvel em ga
rantia de dívida, permanecendo na sua posse, até liquidá-la, re
adquirindo então o sem domínio, ou, em caso contrário, perdendo-o 
em favor do credor. que. por isso, se torna titular de uma proprie
dade resolúvel. 
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IDE N TI F I C A ç Â O 

"A realização do negócio em análise só se prova por escrito. 
qualquer que seja seu valôr. No instrumento público ou particular 
deverão constar o total da dívida ou sua estimativa. O prazo Ou a 
época do pagamento. a taxa de juros (se houver). a descrição da 
coisa objeto da alienação e os seus elementos identificadores. Se. 
acaso, a coisa alienada não se identificar por numeroso marcas e 
sinais indicados no instrumento, caberá ao proprietário 'fiduciário o 
ônus da prova, contra terceiros, da identidade dos bens do seu do~ 
mínio que se encontram em poder do devedor. Logo, se no 
instrumento não se identificar a coisa, nem por isso a alienação será 
nula. Mas é óbvio que sua execução ficará dificultada. Aliás, re~ 
comenda-se a maior identificação possível do bem dado em garantia. 
Do contrário, dificuldades de tôda a ordem advirão, por exemplo, no 
caso do devedor alienante ser comerciante e falir. De fato, se a 
coisa não estiver identificada e o alienante falir, o proprietário fi
duciário, que ao invés de habilitar seu crédito, o que não tem sentido 
nem seria justo, pedir "restituição de coisa", encontrará, fatalmente, 
se a mesma não estiver plenamente identificada, a resistência em 
tudo plausível dos outros credores, para quem muito importam os 
bens da massa. As companhias de financiamento costumam, num 
só instrumento, abrir crédito, acertar emissão de lêtras de câmbio, 
receber notas promissórios, celebrar a alienação. Tudo isto torna 
o esdarecimento do negócio um pouco difícil. porque o valôr da 
dívida é um e o da alienação é outro, via de regra, 200/0 a mais, por 
exigência do Banco Central. Muito útil seria fazer o instrumento 
da alienação em separado, referindo-se, lógica mente, ao contrato 
principal. 

"Cópia do instrumento da alienação há de ser arquivada no 
registro de títulos e documentos, sob pena de não valer contra ter~ 
ceiros" (§ 1.9 - art. 66 - Lei cit.). Em outras palavras, o con
trato precisa ser registrado. Resta saber que regras a observar 
sôbre o registro. A lei e o regulamento de Registros Públicos 
(Decreto 4.857 e/1939) não configuram, naturalmente, o instituto 
da alienação fiduciária. O caminho a seguir será usar da analoga em 
relação ao penhor ou à compra e venda de móveis de valôr (como 
automóveis). Então, o registro deverá ocorrer dentro de 60 (ses
senta) dias da data do contrato, no domicílio das partes contratantes, 
e, se residirem em circunscrições territoriais diversas, em tôdas elas. 
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C E S S Â O E S U B-R O G A ç Â O 

"Problema interessante é o da cessão e sub-rogação dos direitos 
relativos à alienação fiduciária. Para o proprietário 'fiduciário ceder 
seus direitos bastará a sua vontade, devendo, meramente, notificar 
ao devedor-alienante. Transferirá, portanto, a terceiro o pomínio. 
O devedor-alienante, contudo, não poderá alienar ou dar em ga
rantia a terceiros o que anteriormente alienou, pois com isto se tor
nará depositário infiel. Mais ainda, sujeitar-se-á, por fôrça de lei 
(§ 16 - art. 66 - Lei cit.) , à pena prevista no art. 171, § 2.°, 
inciso I - do C. Penal. Realmente, o devedor-alienante detém a 
posse (uso e gôzo) e não o domínio (disposição). E mesmo a posse 
só poderá transferir a terceiro, com anuência expressa do proprietá
rio fidU'Ciário, o que é lógico, porque se pressupõe que éste último só 
aceitou que o primeiro, e só éle, em seu nome possuisse o bem. 
Para que a posse seja transferida a terceiro . será preciso a anuência 
do proprietário fiduciário. Mais ainda. se o terceiro se sub-rogar 
nas obrigações do débito. 

Curiosa será a situação se nos negócios interferirem três pes
soas, conforme acontece na prática. O instituto em pauta tem sido 
largamente utilizado no denominado financiamento direto ao con
sumidor. Via de regra, um comerciante vende à vista um bem 
móvel a uma pessoa, a qual. plena proprietária, aliena-o fiduciária
mente em garantia de dívida que contraiu com estabelecimento 
bancário ou financeiro. ~ste empréstimo, de resto,- é o que lhes 
possibilita a compra. Não satisfeito o credor com a garantia da 
alienação, exige notas promissórias emitidas pelo devedor com o 
aval do comerciante, e representativos do empréstimo. Havendo 
o inadimplemento, o proprietário ·fiduciário. nêste caso o estabele
cimento financiador, aptará em excutir a alienação ou os titulos. Se 
o comerciante honrar seu aval. em qualquer caso, sub-rogar-se-á 
no direito de crédito. Os direitos serão de natureza pessoal ou 
creditório. Não serão os relativos ao domínio da coisa alienada, a 
não ser que expressamente se estabeleça isto entre as três partes, 
antes do inadimplemento .. . Já vimos, a alienação não é garantia 
real. portanto não é acessoria do crédito, a acompanhar-lhe as mu
tações subjetivas. Desta forma, a sub-rogação de terceiro interes
sado. que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, con
verge unicamente no crédito, não no domínio da coisa alienada em 
garantia. No mais, há de alguma forma um adimplemento que faz 
as coisas voltarem ao estado em que estavam, readquirindo por êle 
o alienante a propriedade plena do bem alienado em fiducia. Rea
lizou-se o direito do credor. resolvendo-se o domínio fiduciário , 
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pois diz lei que "o credor têm o domínio' da coisa alienada, até a 
liquidação da dívida garantida" (art. 66 - caput.). 

DUPLICATAS 

"Se os dois institutos forem equiparados, existe questão in~ 

teressante atinente às duplicatas. O problema consiste em saber, 
se na Compra e Venda a prazo de um bem móvel, o vendedor co~ 
merciante pode emitir duplicatas correspondentes ao seu crédito e, 
ao mesmo tempo. receber do comprador em Alienação Fiduciária 
o móvel vendido, como garantia da dívida. No caso, o instrumento 
de Alienação Fiduciária mencionaria representar~se a dívida pelas 
duplicatas emitidas. Havendo inadimplemento, o vendedor optaria 
pela cobrança executiva das duplicatas vencidas, ou faria valer seus 
direitos em razão do negócio fiduciário. As duplicatas seriam emi~ 
tidas em razão da compra e venda a prazo, representando o crédito 
correspondente ao negócio. Admitindo~se esta concomitância, o 
próprio comerciante faria o financiamento, adquirindo para si maior 
maleabilidade no suprimento temporário ao crédito concedido. de 
vez que não só garantir~se~ia de forma segura pela Alienação, como 
disporia de títulos de crédito de maior negociabilidade, como as 
duplicatas. Estar~se~ia, com tal procedimento, equiparando a AlJie~ 
nação Fiduciária a clausu]a na compra e venda mas nem por isso 
fazendo~a semelhante à reserva de domínio. Para alienar, é mister o 
domínio. E no contrato da compra e venda, o vendedor se obriga 
a transferir o domínio de certo bem, e o comprador a pagar~lhe certo 
prêço em dinhe,iro, ou em coisa a êle equivalente ou reduzível. É 
contrato consensual, sinalagmático, oneroso, quase sempre comu~ 
lativo, às vêzes solene. Perfa~se quando as partes concordam na 
coisa, no prêço e nas condições. estas podem estipular que a trans~ 
ferência do domínio pela futura tradição (no caso de móveis) con~ 
diciona~se ao pagamento integral do prêço. Será, então, a reserva de 
domínio. Mas tal condição não é necessária. Pode acontecer 
que na venda a prazo, o domínio transfira~se, normalmente, pela 
tradição. O crédito será de natureza pessoal. E se o prêço fôr 
pago pelo aceite em duplicatas, . nada impede que o comprador. 
adquirindo o domínio da coisa pela tradição, aliene~a fiducialmente 
ao vendedor em garantia do debito criado pela compra. 

(Enxerto extraído do trabalho da autoria do Sr. RONALDO REBELLO 
DE BRITTO POLETTI, publicado em "O Estado de São Paulo"). 
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o PAPEL DA U;TRA DE CAMBIO 

Na captação de poupanças, não há dúvidas de que o principal 
instrumento é â Lêtra de Cãmbio, um título ao portador. de renda 
fixa predeterminada. prazo médio, geralmente de seis mêses. emi
tido pela emprêsa que soticita o financiamento, na qual as financeiras 
apõem O aceite, ficando co-obrigada a pagar, na data do vencimento. 
o valôr nominal declarado no mesmo, mediante condições prévia
mente estipuladas com o financiado (pessôa física ou jurídica) em 
contrato formal de abertura de crédito. 

Nêsses contratos, o financiado assume a obrigação de pagar 
o valôr das lêtras por êle emitidas, dois a cinco dias antes de seu 
vencimento pelo valôr principaL acrescido de uma importância fixa 
e predeterminada que será entregue ao comprador da LC, por oca
sião do resgate. como remuneração do capital por êle empregado na 
compra do título. 

Atualmente. as leis vigentes do País autorizam - a par do 
sistema tradicional de juros - três outros processos de remuneração 
de capital: o deságio, a correção monetária, fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional e a correção monetária prefixada. todos com o 
objetivo de assegurar justa remuneração à poupança popular, dada a 
desvalorização da moeda causada pela inflação. 

O Deságio é a diferença, para menos, entre o valôr nominal do 
título e o prêço pelo qual êle é negociado. O deságio corresponde 
aos juros tradicionalmente conhecidos, acrescidos de um "reajuste" 
correspondente à depreciação inflacionária da moeda desde a compra 
do título até a data do vencimento. Em tese, o deságio é uma 
operação de reajuste feita a priori. Na prática, porém, êsse rea
juste jamais logrou atingir exatamente a depreciação sofrida. 

No sistema de Correção Monetária, o reajuste é feito a pos~ 

teriori. depois de conhecido o montante da desvalorização ocorrida 
no período. Baseia-se na observação empírica da variação do nível 
dos preços através dos índices divulgados pelas autoridades mone
tárias. ~sse processo têm o inconveniente de não permitir que o 
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investidor ou o financiado tomem conhecimento previO do total do 
reajuste a ser pago na época do resgate, o que dificulta tanto a 
operação de financiamento quanto a própria venda da Lêtra de 
Câmbio. 

Para corrigir êsse inconveniente, surgiu uma terceira forma, 
que concilia os dois sistemas e .que têm o nome de Correção Mone~ 
tária Prefixada, a única, atualmente adotada pelas Sociedades Fi~ 
nanceiras. 

O investidor recebe uma renda liquída, à época do vencimento 
da lêtra de câmbio, que varia proporcionalmente ao prazo da apli~ 
cação e corresponde à correção montária prefixada, oscilável de 15 
a 32%, em média, nos prazos de 180 e 360 dias, respectivamente. 
É de se notar que a maior,ia dos investidores prefere os prazos 
curtos, 180 dias no máximo, por permitirem duas aplicações por ano, 
com capitalização da correção monetária prefixada ao fim de cada 
semestre. 

Ao se falar de lêtras de câmbio, necessário se faz estabelecer 
uma diferenciação 'fundamental que existe entre as antigas lêtras de 
câmbio bancárias (cambiais), que devem ser classificadas como tí~ 

tulo de "efeito comercial" possível de operação de crédito e de des~ 
conto de caução meramente bancários e as lêtras de câmbio emitidas 
pelos financiados e aceitas pelas sociedades de crédito, financiamento 
e investimento e pelos bancos de investimento, como instrumento de 
captação de poupança popular. As primeiras são títulos de que se 
valem os comerciantes e industriais para seus pagamentos, saques e 
giro e terminado o seu pequeno prazo para vencimento, elas encerram 
sua principal finalidade, que é a de substituir a moeda, servindo de 
objeto às operasões de desconto e caução. Seu emprêgo como 
"efeitos comerciais" já deixou de existir, para dar lugar à sua utili~ 
zação normal. como "títulos ou valôres mobiliários", ao lado das 
ações e das debêntures. 

Ao contrário, as lêtras de câmbio de aceite das sociedades 
financeiras não bancárias, definidas e consagradas peJa Lei do 
Mercado de Capitais, são equiparadas a "títulos e valôres mobiliá~ 
rios" e como tais possuem características próprias e natureza dife~ 
rente das primeiras. 

Dêsse modo foi .que o sistema operacional adotado pelas socie~ 
dades de crédito, financiamento e investimento, com base na emissão 
de um título mobiliário" nõvo, e até então desconhecido, conseguiu 
uma extraordinária aceitação por parte do público. 

A lêtra de câmbio tornou~se o maior veículo de captação de 
poupanças voluntárias para o provimento de crédito a médio prazo, 
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desde o momento em que os bancos comerciais cessaram pràtica
mente os empréstimos a longo prazo e passaram a efetuá-los a 
curto prazo. de 30 a 90 dias. no máximo. Em conseqüência é que 
temos o considerável aumento do volume de financiamentos conce
didos por estas sociedades. a maioria dos quais distribuídos à indús
tria nacional. 

2,2 -

Transcrito do "Diário do Comércio". 
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MISSÃO DOS INTELECTUAIS 

WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA 

o "Processo" de Kafka é o mais palpitante dos símbolos do 
indivíduo em luta contra as alienações que o coletivo pretende impor
lhe. É a angústia mortal do indivíduo, enquadrado na mais mos
truosa das engrenagens. torturado por miriade de podêres anônímos, 
inacessíveis, que o comprimem, que o preformam, que o funcionari-
2am Estamos todos num imenso processo, de que não podemos 
fugir, que não compreendemos, perante podêres que desconhecemos 
e que jamais serão alcançados. É a angústia de Kafka, a angústia 
sem saída, a angústia mortal. 

E a investida contra os podêres anônimos do coletivo, contra 
a tradição, contra os valôres o'ficiais prossegue, infrene. Os que se 
prendem à tradição, os que se curvam aos valôres coletivos, são os 
nojentos, os pastosos, os viscosos, os decadentes, os reacionários. 
São os que não têm a rigidez do sólido, nem a fluidez do líquido. O 
viscoso é o que nos possui, quando pensamos possuí-lo. O que 
nos absorve e nos aspira, o que nos abraça com infinitos tentá
culos, o que nos deixa imóveis no conformismo decadente. O es
pírito do sério converte-se em apanágio dos velhos e dos superados. 

E o protesto do indivíduo transforma-se em moda. De
genera-se. Degrada-se da filosofia para a literatura mórbida e 
para a arte irreverente. E a juventude empunha a bandeira do 
indivíduo revôlto, angustiado, insatisfeito. Os filósofos existencia
listas não se dizem mais existencialistas, porque o existencialismo 
degradou-se ao converter-se em moda. Vulgarizou-se, quotidiani
zou-se, tornou-se inautêntico, porque a pressão do coletivo era tão 
grande que os motivos de protesto da personalidade autêntica, indi
vidual e intransferível jamais poderiam ser compreendidos sem a 
degeneração vulgarizadora. 

~ste é o quadro de nossos dias. A luta contra as alienações 
de tôda ordem desemboca nos totalitarismos que negam à essência 
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humana, como nos exageros da individualidade revoltada que tam~ 
bém nega a essencia humana pela projeção no futuro, num ativismo 
irracional e numa esfuziante e pletórico vontade de viver. 

Aos intelectuais, que têm em grande parte a responsabilidade 
por essa crise, incumbe a grave missão de salvar o nosso século, 
preservando a personalidade e os seus mais altos valôres, contra 
o coletivo absorvente e contra o egoísmo individualístico que separa 
e destrói. Aos intelectuais incumbe a grave missão de destruir os 
mitos desumanos. que ameaçam e de reconduzir as pessoas humanas 
à sua própria dignidade, preservando os grupos e as sociedades em 
que se integram como elementos ativos e criadores. 

Confiemos no futuro, que saberá resguardar a personal'idade 
humana e sua eminente dignidade. 

24 -

(Conclusão do livro "A Filosolfa e a Crise do Homem", EDIT6RA 
REVISTA DOS TRIBUNAIS). 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA: 

PROVIMENTO NQ XXXIX 

Dispõe sôbre a utilização das máquinas copiadoras "Xerox" 
instaladas no Palácio da Justiça e no Forum "João Mendes Junior", 
junto ao fôro judicial de primeira instância. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui~ 
ções e considerando a urgência que se torna necessária para a fun~ 
cionamento das máquinas "Xerox" locadas para o fôro judicial de 
primeira instância, sem prejuízo de vir a matéria, oportunamente, 
a ser regulada por lei ou decreto. 

Resolve: 

Artiglo 1.0 - As máquinas copiadoras "Xerox" instaladas no 
Palácio da Justiça e no Forum "João Mendes Júnior", junto ao 
fôro jludicial de primeira instância, ficam integradas no Setor de 
Fotocópias da Secretaria do Tribunal de Justiça e sua utilização 
regular~se~á pelo presente provimento. 

Artigo 2.° - Sómente poderão ser extraídas nas máquinas re~ 
feridas no artigo 1.° cópias de autos, livros e papéis existentes nos 
cartórios judiciais desta Capital. 

Artigo 3.° - Ressalvado o disposto no artigo g"o, compete ao 
Subsecretário Auxiliar, responsável pelo serviço de autenticação das 
xerocópias, com as cautelas recomendadas nos ítens 4 e 5 do Pro~ 
vimento n.o 9167, da Corregedoria Geral da Justiça (in Revista dos 
Tribunais. 3831403), 

Artigo 4,° - O preço do serviço é fixado em NCr$ 0,70 (se~ 

tenta centavos) por página de xerocópia, incluída a autenticação. 
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Artigo 5.° - A extração de xerocoplas com isenção do paga
mento só será efetuada nos seguintes casos: 

a) quando, para instruir processos judiciais ou administra
tivos, forem requisitadas pelas Presidências do Tribunal de Justiça 
e dos Tribunais de Alçada, pela Corregedoria Geral da Justiça e 
seus juízes auxiliares, pelos Desembargadores ou Ministros relatores, 
pelos juízes de Direito do Estado, pelos Secretários do Tribunal 
de Justiça e dos Tribunais de Alçada ou pelo Escrivão da Correge
doria Geral da Justiça; 

b) quando necessárias as copias para os serviços judiciários 
ou de organização interna dos Cartórios ou Varas; 

c) quando para fins criminais e destinadas a réus pobres in
ternados em estabelecimentos penais procedendo-se às requisições 
em conformidade com o disposto na Portaria n. 113166, da Correge
doria Geral da Justiça (in Revista dos Tribunais 3771395); 

d) nos casos de justiça gratuita, em conformidade com 
a lei. 

Parágrafo único - Para o fim de que trata êste artigo, devem 
os juízes proferir despacho, autorizando a extração gratuita das 
cópias, e assinar a respectiva requisição (modêlo anexo). 

Artigo 6.° - O Setor encarregado jamais executará qualquer 
serviço de xerocópia sem o prévio recolhimento do respectivo preço 
ou, na hipótese de isenção de pagamento sem que lhe seja entregue 
a competente requisição, assinada pelo Juiz da Vara. 

Artigo 7.° - O funcionamento do serviço e a arrecadação do 
preço das xerocópias devem atender, no que fôr aplicável, ao dis
posto nas Portarias ns. 532·158 e 537158, da Presidência do Tribunal 
de Justiça. 

Artigo 8.° - Salvo se a parte optar por fotocópia, nos têrmos 
do Provimento n.? XXVIj67 ( ,in "Diário da Justiça" de 25-5-1967), 
fica determinado que os formais de partilha e cartas de sentença 
a serem expedidos pelos cartórios judiciais desta Capital, ainda que 
o interessado seja beneficiário da justiça gratuita, deverão conter 
mediante xerocópias, as peças exigidas por lei, cumprindo aos escri
vães lavrar os têrmos da abertura e de encerramento, numerar, 
autenticar e rubricar tôdas as fôlhas. 
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Parágrafo único - Para êsse fim. os cartórios enVlarao os 
autos ao setor mencionado no artigo 1.°. com relação das peças a 
serem xerocopiadas. devendo a parte interessada pagar os emolu
mentos d iretamente ao mesmo Setor. não sendo devida qualquer 
outra taxa. emolumento ou custas. pelo formal ou carta de sentença. 

Artigo 9.° - No dia 25 de cada mês. o Setor elaborará rela
tório referentes aos serviços de xerocópias consignando além de 
outras observações julgadas necessárias. os seguintes esclareci
mentos: 

a) indicação da leitura do relógio marcador de cópias. no 
início e no fim do período objeto do relatório; 

b) número de cópias extraídas e número de cópias acidental~ 
mente inutilizadas. 

Parágrafo 2.° - t::sse relatório será encaminhado desde logo 
à Subscretaria Assistente da Contabilidade do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo 2.° - As papeletas de requisição de serviços gra~ 
tuitos ficarão arquivadas no Setor. 

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

São Paulo. 21 de fevereiro de 1969. 

(a} Márcio Martins Ferreira 

Presidente do Tribunal de Justiça 

(a) Cantidiano Garcia de Almeida 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas 

Corregedor Geral da Justiça 

Anexo 

Modêlo de requisição a que se refere o artigo 5.°. parágrafo 
único . do Provimento n.o XXXIX. 
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SERVIÇO DE XEROCOPIAS 

VARA ............ . ..... . . ... . . . . 

REQUISIÇÃO 

Nos têrmos do artigo 5.°, ítem ............ do Provimento 
n.o XXXIX, do E. Conselho Superior da Magistratura, autorizo a 
extração, com isenção de pagamento, de ......... páginas de 
xerocópias, referentes às fôlhas .. .. ................ . . .... ... . 

do . ... ... ............ ... .. . . . .......... . ... . .. . ... .. . . . . . 

Observações: ................................ . ............ . 

São Paulo, 

28-

de de 19 

Juiz de Direito 

D.J. 26/2/69 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 

PROVIMENTO NQ 4-69 

Dispõe sôbre a confecção e escrituração dos livros de 
registro de sentenças cíveis e criminais mediante o 
processo de "xerox" ou outro análogo. 

Considerando que o Provimento 9/67 já autorizou o uso de 
fotocópias e outros processos análogos, nas certidões, traslados e 
cópias; 

Considerando que o Provimento n.o XXVI-67 autorizou a 
extração de formais de partilha e cartas de sentença pelos cartórios 
das Varas da Família e das Sucessões, através de fotocópias; 

Considerando que o Provimento XXXIX-69 regulamentou a 
extração de cópias dos autos, Jivros e papéis existentes nos car
tórios judiciais da Capital mediante o processo de "Xerox"; 

Considerando a necessidade de simplificar os serviços carto-
rários, permitindo um mais rápido andamento dos feitos judiciais 
com a adoção dos métodos preconizados pela tecnologia atual; 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no processo 
CG n.O 31.323-69; 

Resolve: 

1.° - Con'ferir autorização aos cartórios judiciais não oficiali
zados do Estado de São Paulo, para a confecção e escrituração dos 
livros de registro das sentenças civeis e criminais" mediante o pro
cesso de "xerocópia" ou análogo. 

2.° - As cópias extraidas serão autenticadas pe.lo Escrivão e 
depois arquivadas em pastas próprias, as quais serão encadernadas. 

3.° - Serão lavrados têrmos de abertura e encerramento. As 
fôlhas serão numeradas e rubricadas, uma vez completado o livro 
com 200 fôlhas, acompanhando cada pasta o respectivo índice. 
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4.° - Quanto ao livro de protocolo das audiências, fica man
tida a adoção facultativa do sistema de fôlhas sôltas, previamente 
agrupadas, numeradas e rubricadas, lançando-se os têrmos de aber
tura e encerramento, guardando-as o Escrivão com cuidado e cau
telas de praxe, datilografadas de acôrdo com as necessidades e em 
ordem cronológica, sendo encadernadas a final (Provimentos ns. 
10-53 e 43-53). 

O sistema autorizado nêste provimento, poderá ser adotado 
quanto aos traslados do livro de protocolo de audiências. 

As xerocopias serão autenticadas pelo Escrivão, antes da jun
tada aos autos, recomendando-se a utilização de cópias que per
mitam feitura fácil. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 5 de maio de 1969 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas 

Corregedor Geral da Justiça. 
D.J. 7/5/1969 
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PROVIMENTO N~ 5-69 

"Dispõe sôbre a distribuição de processos por crime de im
prensa, na Comarca da Capital. 

O Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

considerando a decisão do E. Conselho Superior da Magistra
tura, nos autos da representação formulada pelo r. Juízo da 2.~ Vara 
do } úri (Proc. CG-30.181, de 1968), que modificou a Portaria n.O 
708/65, da E. Presidência do Tribunal de } ustiça, e, em confor
midade com os Provimentos XXI - A, LIV, XVII e XLI, do E. 
Conselho Superior da Magistratura (in D.O.}. de 19/3/1952, 
10/1/1958,10/2/1966 e 8/4/1969). 

Resolve: 

Artigo 1.0 - Os processos por abusos no exercício da liberdade 
de manifestação do pensamento e informação, na Comarca da 
Capital, observadas as disposiçes do Provimento CG-2/69 (D.O.}. 
- 10/4/1969), serão distribuidos alternativamente às Varas do 
Júri (1" e 2"). 

Artigo 2.<) - Não haverá redistribuição dos feitos en anda
mento na 2~ Vara do } úri. 

Pub]ique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 21 de maio de 1969. 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas 

Corregedor Geral da } ustiça. 
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PROVIMENTO N<? 6-69 

o Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

considerando o disposto no artigo 110, parágrafo 1.°, da Lei 
n.o 10.261. de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo), e a necessidade de se re
gular, de maneira geral. as comunicações de faltas ao serviço, dadas 
pelos Escrivães e demais servidores dos cartórios oficializados da 
CapitaL bem como pelos Oficiais de Justiça lotados nas Varas dessa 
Comarca; 

considerando, ainda, que o protocolo da Corregedoria Geral 
da Justiça se encerra às 17,00 horas, enquanto os cartórios mantêm 
expediênte até às 18,00 ou 18,36 horas; 

considerando, por 'fim, o que ficou decidido no processo n.o 
CG-31.638/69. 

Resolve: 

Artigo 1.0 ~ Nos cartórios oficializados da CapitaL os pedidos 
de abonação, justificação, cancelamento ou compensação de faltas 
devem ser submetidos ao "visto" dos MM. Juízes corregedores 
permanentes no primeiro dia em que o funcionário comparecer ao 
serviço, não sendo aceitas as declarações feitas após êsse prazo. 

Parágrafo único - Admite-se, porém, que os requerimentos 
sejam apresentados no protocolo da Corregedoria Geral da Justiça 
até às 17,00 horas do dia útil imediatamente seguinte ao término 
do prazo fixado no artigo 1.°, salvo se recair em sabado, caso em 
que a apresentação poderá ser feita no primeiro dia útil que se 
seguir. 

Artigo 2.° - Com relação aos Oficiais de Justiça, compete aos 
Juízes Corregedores Permanentes decidir sôbre os pedidos de abo
nação, justificação, cancelamento ou compensação de faltas, obser-
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vadas as regras da Portaria n.~ 26/65 e demais disposições legais 
que regem a matéria, cabendo à Corregedoria Geral da Justiça o 
reexame dessas decisões, "ex~officio" ou por reclamação dos in~ 

teressados. 

Parágrafo unlCO - As comunicações das faltas ao serviço 
dadas pelos oficiais de justiça, devem atender aos prazos fixados 
no artigo l.Q e seu parágrafo. 

Artigo 3.0 
sua publicação. 

~ste provimento entrará em vigor na data de 

Registre-se. Publique~se. Cumpra~se. 

São Paulo, 23 de maio de 1969. 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas 

Corregedor Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO NQ 7-69 

Dispõe sôbre horário e normas de trabalho para os car
tórios oficializados de todo o Estado e dá outras 
providências. 

o DesembaFgado,r Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui
ções, 

considerando o disposto no artigo 2.° do Decreto-lei estadual 
n.O 71, de 23 de maio de 1969; 

considerando a necessidade de se editarem normas relativas à 
freqüência do pessoal dos cartórios oficializados do Estado, aper
feiçoando-se o registro do ponto dos servidores; 

considerando a recomendação constante do artigo 120, pará
grafo 1.0, da Lei n.o 10.261. de 28 de outubro de 1968 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado); 

considerando o que Bicou resovido no Processo n.O ......... . 
CG-31.698j69, resolve: 

Artigo 1.'1- Os escrivães e demais servidores dos cartórios 
oficializados de todo o Estado, desde que colocados no Regime de 
Dedicação Exclusiva. terão o horário de trabalho das 9,00 às 11,00 
e das 12,00 às 18,12, ou 18,48 horas, e, aos sábados, das 9,00 às 
12,00 horas. 

Parágrafo único - Os funcionários não integrados naquele 
regime de trabalho obedecerão ao horário das 12,00 às 18,00, ou 
18,36 horas, e aos sábados, das 9,00 às 12 horas. 

Artigo 2.9 - Os funcionários que servem nas salas de audiên
cias não estão dispensados do horário integral de trabalho, devendo 
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prestar serviços nos respectivos cartórios, fora do expediente dos 
Juízes de Direito. 

Artigo 3.1' - Fica criada, como integrante do Gabinete da 
Corregedoria Geral da Justiça (Portaria n.1' 128~64), a 5.' Chefia 
da Subsecretaria Assistente do Pessoal, à qual incumbirá o contrôle 
do ponto dos funcionários dos cartórios oficializados da Capital. 

Parágrafo 1.1' - A 5.~ Chefia, na esfera de suas atribuições, 
anotará a freqüência diária de cada servidor, inclusive visando aos 
descontos cabíveis, e submeterá ao exame dos Juízes Auxiliares da 
Corregedoria Geral somente os casos que fugirem à rotina ou es~ 

tiverem em desacôrdo com as normas legais e regulamentares (Pro~ 
vimento n.Q 1O~67, artigo l.Q, letra "f"). 

Parágrafo 2.1' - A S.'! Chefia também controlará a freqüência 
diárias dos Contínuos e Serventes lotados nas Varas ou Cartórios 
da Capital. remetendo à SAP Secretaria os respectivos boletins, 
e submeterá à consideração do Secretário do Tribunal de Justiça 
os casos mencionados no parágrafo anterior. 

Artigo 4.1' - A partir de datas a serem oportunamente fixadas, 
o pessoal dos cartórios oficializalos do Estado, inclusive os Escri~ 
vães, terá a freqüência diária registrada pelo sistema de rdógio~ 
~ponto, observando~se as seguintes regras: 

I - Os funcionários, após a marcação do ponto de entrada, 
deverão dirigir~se às salas de trabalho dentro do tempo de S, (cinco) 
minutos, entregando o respectivo cartão ao Escrivão ou a quem 
o substitua. 

II - O Escrivão, ou quem o substitua, deverá fiscalizar a 
entrada dos funcionários nas salas de trabalho, tendo em vista 
o disposto no item I, rubricando, em seguida, todos os cartões, 
inclusive o próprio. 

A rubrica do Escrivão é obrigatória. Somente no casO de o 
mesmo não estar presente é que se admitirá sejam os cartões 
rubricados pelo substituto eventual. 

11I - Os cartões, no turno matinal. ficarão sob a guarda e 
responsabilidade do Escrivão ou de quem o substitua, sendo de~ 
volvidos aos funcionários na hora do almôço (11,00 horas), opor~ 
tunidade em que não será marcado ponto de saída. 
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IV - As 12.00 horas. com tolerância de 5 (cinco} minutos. 
o Escrivão e demais funcionários devem marcar no relógio o ponto 
de entrada. procedendo-se. em seguida. de forma idêntica ao es
tabelecido nos itens I e 11. 

V - Até às 12.30 horas. o Escrivão remeterá todos os cartões 
à 5.~ Chefia da SAP - Corregedoria. 

VI - Às 17.45 horas. a 5.'! Chefia devolverá os cartões. por 
intermédio de portadores enviados pelos cartórios. 

VII - Às 18.00. 18.12. 18,36 ou 18.48 horas. conforme o 
caso. o Escrivão entregará os cartões aos funcionários. que devem 
assiná-los e marcar o ponto de saída. colocando-os. ato contínuo. 
na chapeleira respectiva. 

Nos casos de compensação (artigo 5.Q
• itens I e 11) é naqueles 

em que tenha sido concedido horário especial de trabalho. a entrega 
do cartão só deverá ser feita na hora em que o funcionário deva 
encerrar o seu expediente. segundo o horário que lhe foi esta
belecido. 

VIII - Nos sábados. após a entrada dos servidores e obede
cidas as regras dos itens I e 11. os cartões devem ser encaminhados 
à 5.~ Chefia até às 9.30 horas. sendo devolvidos (item VI) às 
11.45 horas. a 'fim de que. às 12.00 horas. se proceda em confor
midade com o item VII. 

Parágrafo único - Se o funcionário deixar de marcar o 
ponto pela forma estabelecida terá anotada fa lta ao serviço. ainda 
que alegue extravio do cartão respectivo ou defeito nos relógios., 
salvo se. em tais casos. comparecer incontinenti. na hora de marcar 
o ponto. à 5.~ Chefia da SAP - Corregedoria. 

Artigo 5.0 - A freqüência dos Escrivães e demais funcionários 
de todos os cartórios oficializados do Estado atenderá às normas 
seguintes: 

I - Poderá o servidor. até cinco vêzes por mês. Sem des
conto em seu vencimento. entrar com atraso nunca superior a quinze 
min utos. desde que compense o atraso no mesmo dia (R. G. S .. 
art. 274). 

11 - Até três vêzes por mês poderá ser concedida ao servidor 
autorização para retirar-se temporária ou definitivamente durante 
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o expediente. sem qualquer desconto em seu vencimento. quando 
for invocado motivo justo. a critério do Escrivão ou de quem o 
substitua. no turno da manhã. e do Juiz Corregedor Permanente. 
no turno da tarde. levando~se em conta o disposto no artigo 275. 
parágrafo 3.'.>, do RG.S. (Decreto n.? 42.850. de 30 de dezembro 
de 1963). A propósito. observar~se~á: 

a) a ausência temporária ou definitiva não poderá exceder 
a duas horas. salvo se por motivo de doença. caso em que o fun~ 
cionário deverá sempre passar. antes. pelo Serviço Médico do 
Palácio da Justiça. que expedirá relatório do exame realizado; 

b) em todos os casos. o funcionário é obrigado a compensar 
no mesmo dia ou nos três dias úteis subseqüentes o tempo cor~ 
respondente à retirada temporária ou definitiva. pela forma es~ 

tabelecida no artigo 275. parágrafo 2.9• do RG.S.; 

c) as solicitações de autorização para retirada durante o ex~ 
pediente. indicando a forma de compensação. deverão ser feitas 
por escrito e encaminhadas. no mesmo dia. com a manifestação do 
Escrivão ou do Juiz Corregedor Permanente. à 5.~ Chefia da SAP 

Corregedoria: 

III - Excedidos os limites adma fixados. aplicar~se~á o dis~ 

posto no artigo 110. n.? lI. da Lei n5' 10.261~68 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo). perdendo 
o funcionário um têrço do vencimento do dia. quando entrar em 
serviço dentro da hora seguinte à marcada para o inicio do tra~ 

balho ou retirar~se dentro da última hora do expediente - (R.G.S .. 
artigo 277). 

IV - Perderá o servidor a totaUdade do vencimento do dia. 
quando comparecer ou retirar~se do serviço fora das hipótess pre~ 

vistas. registrando~se sua freqüência desde que permaneça no tra~ 

balho por mais de dois terços do horário a que estiver obrigado -
(R G.S .. artigo 277. parágrafo único). 

V - No decurso das horas de trabalho. os funcionários. in~ 

c1usive os Escrivães. não poderão. salvo se comprovadamente em 
razão do serviço. ausentar~se de suas salas por mais de duas vêzes. 
e pelo tempo máximo de dez minuots cada uma. sempre. porém. 
'com a devida autorização do superior imediato. 

6.9 - O Escrivão. ou quem o substitua. responderá pela cor~ 
reta observância de tôdas as disposições legais e regulamentares 
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sõbre horário e disciplina de trabalho no cãrtório, especialmente 
as contidas nos artigos 1.9 , 2.9, 45' e 5.9 dêste provimento, somente 
se isentando da responsabilidade, no .que se refere a transgressões 
por parte dos demais funcionários, se cumprir a obrigação que lhe 
toca, de comunicar imediatamente ao Juiz Corregedor Permanente 
e bem assim à Corregedoria Geral da Justiça as irregularidades 
ou abusos verificados. 

Parágrafo único - O Escrivão rubricará os cartões de ponto 
dos Contínuos e Serventes, verificará o seu comportamento dentro 
das normas estatuídas e, em ocorrendo abusos ou irregularidades, 
procederá nos termos dêste artigo. 

Artigo 7.1' - Os horários estabelecidos no artigo 1.9 e seu 
parágrafo, bem como as demais normas de trabalho, estarão sob a 
fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça, sem prejuízo daquela 
que compete aos Juízes Corregedores Permanentes e aos Escrivães. 

Parágra'fo único - A transgressão sujeitará o funcionário fal
toso as penas disciplinares previstas em lei, além dos descontos 
cabíveis. 

Artigo 85' - Colocado o servidor no Regime de Dedicação Ex
clusiva, fica automàticamente revogado qualquer horário especial 
que lhe tenha sido anteriormente concedido, devendo submter-se à 
regra do artigo 1.1' caput. 

Artigo 9.'1 - A partir da convocação de servidores para o 
Regime de Dedicação Exclusiva, todos os cartórios oficializados do 
Estado ficarão abertos ao público das 9,00 às 11.00 e das 13,00 às 
17.00 horas, e, aos sábados, das 9.00 às 12,00 horas. 

Artigo 10 - Até o dia 25 de cada mês, impreterIvelmente, 
todos os cartórios oficializados da Capital encaminharão à 5.~ 

Chefia da SAP - Corregedoria a escala organizada para o mês 
seguinte e relativa ao rodízio de trabalho aos sábados, com o "visto" 
dos Juízes Corregedores Permanentes, comunicando-se incontinenti 
qualquer ateração dessa escala. 

Artigo 11.9 - Fica acrescentada a seguinte letra ao artigo 1.1' 
do Provimento n"" 10/67: 

.. Art. 1.9 - São as seguintes as atribuições dos Juízes Auxi
liares convocados: 
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q) eventualmnde decidir sôbre inclusão de servidores no 
Regime de Dedicação Exclusiva e outras questões a êste relativas". 

Artigo 12.9 - A colocação de servidores dos cartórios ofi~ 

cializados no Regime de Dedicação Exclusiva. ressalvada a hipó~ 
tese do artigo 1.9 • caput. do Decreto~lei estadual n.'! 13. de 21 de 
março de 1969. com a redação que lhe foi dada pelo artigo 3.'1 do 
Decreto~lei estadual n.9 71. de 23 de maio de 1969. ficará. sem~ 
pre, a critério da Corregedoria Geral da Justiça. que levará em 
conta a exigência do serviço. a assiduidade e produtividade de 
cada funcionário. além de outros elementos que j,ulgar oportunos. 
sempre visando ao efetivo interêsse público (Lei n.? 1 0.059. de 
8~2~1968, art. 3.Q C.c. o art. 4.9 da Lei n.9 9.717. de 30-1-1967. 
com a redação do art. 10 da Lei n5' 9.860. de 9-10-1967). 

Artigo 13.Q 
- Os casos omissos serão resolvidos pelo Cor

regedor Geral da Justiça ou por seus Juízes Auxiliares. 

Artigo 14.Q 
- Revogam~se tôdas as disposições em contrário. 

Registre-se. publique~se e cumpra~se. remetendo-se cópias a 
todos os juízes de Direito da Capital. aos Juízes de Direito das 
Varas Criminais de Santos. ao juiz de Direito da 3.~ Vara Cri
minal de Campinas e a todos os cartórios oficializados do Estado. 

São Paulo. 16 de junho de 1969. 

Hildebrando Dantas de Freitas 
Justiça. 
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PROVIMENTO N'i 8-69 

"Dispõe sõbre atribuições dos Oficiais do Registro de Imóveis e 
dá outras providências". 

o Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Cor~ 

regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, 

Considerando as disposições dos artigos 1.9 e 2,':> do Decreto~ 
~lei n.? 502, de 17 de março de 1969 e a decisão proferida nos 
autos do proc. CG~31. 903~69; 

Determina: 

Artig.o 1.'1 - Em cada Cartório do Registro de Imóveis do 
Estado de São Paulo será aberto um livro destinado ao "Regis~ 
tro das Notificações" expedidas pela c.G.!., numerado em série 
crescente, a partir do n.'1 1. 

Artigo 2.'1 - Cada livro conterá têrmo de abertura e de en~ 
cerramento assinados pelo JUiz Corregedor Permanente, que ru~ 

bricará tôdas as fôlhas, formalidades que precederá a sua uti~ 

Jização. 

Artigo 3.'1 - Será organizado, obrigatôriamente, um índice 
geral, através de livro, facultada a utHização de fichas. 

Artigo 4.'1 - Recebida a notificação, o Oficial Imobiliário 
procederá ao imediato registro, observada a ordem cronológica. 

Artigo 5.'1 - As noti ficações serão encadernadas em grupo 
de 200 e arquivadas em Cartório. 

Artigo 6.'1 - O Oficial IrnobiMrio, recebida a notificação. 
cumprirá o disposto no artigo 1.'1, inciso I, do Decreto~lei 502~69, 
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sob pena de providência de ordem disciplinar, sem prejUIZO da 
sanção penal prevista no artigo I.Q, parágrafo único, do mesmo 
diploma legal. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Remetam-se cópias aos M. M. Juízes Corregedores Perma
nntes dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado. 

São Paulo, 16 de julho de 1969. 

Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor Geral da Justiça. 
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COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça, considerando o disposto no 
artigo 25' do Decreto Federal n.~ 64.608, de 20 de maio de 1969, 
e tendo em vista a decisão proferida nos autos do proc. CG~ 
31~091~69, comunica aos Juízes de Direito e Oficiais do Registro de 
Imóveis que foi autorizada a utilização do modêlo previsto no 
Provimento 3~69 (Registro de Cédulas de Crédito Industrial), até 
aproveitamento ·de tôdas as fôlhas úteis, observando que a indica~ 
ção do valor do seguro deve ser lançada na coluna "Objeto de 
Garantia". 

Outrossim, esclarece que, após o encerramento do Livro em 
uso, deverá ser providenciada a aquisição do modêlo anexo ao 
Decreto n.9 64.608-69, para regular escrituração. 

São Paulo, 16 de julho de 1969. 

Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor Geral da Justiça. 
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CRONICA: 

A LUA 

Pode, sem dúvida, considerar~se a conquista da Lua a façanha 
mais extraordinária já realizada pelo Homem no curso de sua 
existência milenar. 

Resta saber, porém, se o nosso impagável "bipede~implume", 
- havendo caido nas graças da argéntea Selene, não acabará 
tendo a mesma triste sorte de seu velho e fulvo amigo, o Sol. 

Realmente, conta~se que o nosso Astro~Rei (conforme lhe 
chamavam antigamente os Poetas ... ), no alvorecer das Idades, se 
apaixonou, também, pela formosa Diana, deslumbrado, que ficará, 
pe.la doçura de seus encantos. 

E possuido dêsse estado de "imbecilidade tranqüila", que 
caracteriza os eleitos do Amor, o Sol não têve dúvida em pedir ao 
Senhor dos Universos (pois que há diversos), a delicada mão de 
tão airosa companheira sideral. 

Alegre e sorridente, o Criador de pronto acedeu a tal pedido, 
- determinando, incontinente, se preparassem as bôdas celebra~ 
tivas do astral himeneu, que foi assistido, como convinha, por 
todos os habitantes da Estelar Mansão. 

Terminado o enlace, recolheram~se os nubentes aos seus apo~ 
sentos, situados numa das enormes alas da Mansão aludida. E 
nenhum dos celestes convidados, ao se retirar para a órbita em que 
gravitava, pôs em dúvida os prognósticos unânimes, de que o 
cerúleo par seria eternamente feliz. 

Os dias foram~se escoando, na ampulheta do Tempo, sem que 
algo denotasse a menor violação da augusta serenidade que rei~ 

nava, soberana, no âmbito silente da nupcial morada. 

Mas eis que, um trimestre volvido, tremendo escândalo 
estoura e rebôa pelos espaços infinitos, estarrecendo a todos. É 
que, o Sol. acabara de procurar o Onipotente, humilde e sucum~ 
bido, suplicando o divorciasse da pálida Astartéia, - pois não 
mais lhe era possível suportar a sua companhia. 
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Perplexo, ante o inopinado de tão surpreendente requlslçao, 
o Pai dos deuses, cuja simpatia pela Lua sempre fôra notória, 
negou~se, a princípio, a acreditar no que ouvia. E, tomando a 
súplica do Sol como produto de simples rusga doméstica, com êle 
insistiu, conciliador, para que abandonasse a idéia da separação. 

Em face, porém, de tal insistência, o Sol, intransigente, assim 
lhe respondeu: 

Altíssimo! Como pretenderdes que me reconcilie com seme~ 
lhante doidivanas, se ela tôdas as semanas muda de quarto e no 
fim do mês me aparece cheia? .. 

44 -
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SOCIAIS: 

PEDAGOGIA .. . 

Se a semente for boa 
e fertil for a terra, 
- crê: dela, a planta há de brotar viçosa ... 
E se a cuidares, 
depois, 
inteligentemente e com carinho, 
- vê-Ia-ás crescer, robusta e bela, 
c transformar-se em árvore frondosa ... 

SABEDORIA. .. . 

Sabedoria ... 
A maioria a toma, apenas, por Cultura, 
sem qualquer outra acepção ... 
Todavia, quando ela é pura, 
não quer dizer intelecção 
que se agiganta ou desmesura, 
- mas, real. exata compreensão 
da íntima verdade 
que nos problemas da existência se enclausura ... 

EDUCAÇÃO .. . 

Atenta, ó deusa esquiva! 
- Todos se julgam capazes 
de oficiar em teus templos ... 
Mas poucos são os que sabem 
ministrar teus sacramentos 
pelo rito emulativo 
de seus próprios exemplos ... 
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JURISPRUD!NCIA: 

IMPÔSTO DE TRANSMISSÃO DE 
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

"INTER VIVOS" 

Configuração de permuta, e não divisão - Determinada a 
parte ideal de cada um dos condôminos, em cada coisa, êles 
não poderão, mediante a divisão das coisas, consideradas na 
sua pluralidade, desfazer êsses condomínio. Poderão obter êsse 
resultado, através de permuta. 

- Recurso não provido. 

RELATÓRIO 

o Sr. Ministro Prado Kellg: - A espécie vem assim relatada 
no acórdão de f. 72: 

"O executado e seu irmão, João Francisco J unqueira, eram 
proprietários em comunhão de duas fazendas, uma situada no Mu~ 
nicípio de Patrocínio Paulista e outra em Restinga, Resolveram pôr 
têrmo ao condomínio, ficando cada qual com uma propriedade 
agrícola. 

Pelo presente executivo fiscal, a Fazenda do Estado reclamou 
a sisa, devida pela transmissão do imóvel situado em Restinga, que 
coube ao executado. 

Defendeu~se o contribuinte alegando que houve mera divisão 
amigável dos bens e não alienação. Impugnou, a seu turno, o valor 
atribuído do imóvel. 

A sentença recorrida acolheu em parte a ação fiscal, adotando 
o valor encontrado pelos peritos, em laudo único. 

Ao recurso ex oflicio seguiu~se o agravo do executado, regu~ 
larmente processado". 

Julgando o agrovo e o recurso de ofício, a 1.~ Câmara Civil do 
Tribunal de Justiça deu por certo o seguinte: 
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"O que houve, no caso, foi permuta de partes ideais em mais 
de um imóvel, vale dizer, ato jurídico sujeito ao impôsto de trans~ 
missão da propriedade imobiliária inter vivos. 

Cada um dos condôminos abriu mão da sua parte ideal e, um 
dos imóveis, em troca da parte ideal do outro, no outro imóvel. 

Não há falar~se em divisão meramente declaratória, como se 
tem decidido em casos análogos (Cf. R.T. 297/606, 292/638 e 
287/645) ." 

Recorreu extraordinàriamente o executado com arrimo nas 
letras a, c e d do permissivo constitucional, alegando: 

"1) O v. acórdão recorrido, ao confirmar a r. sentença de 
primeira instância, que julgou procedente a cobrança de "sisa" na 
divisão entre condôminos, está aplicando a Lei Fiscal Estadual a 
hipótese diversa daquela prevista pela referida Lei, uma vez que 
inexiste, na espécie, o fato gerador (venda, permuta) que autorize 
a cobrança do tributo ora exigido. 

2) Conforme estabelece o art. 631 do C. Civ., "a divisão 
entre condôminos é simplesmente (o grifo é nosso) declaratória e 
não atributiva da propriedade". Cumpre salientar que o referido 
dispositivo não faz distinção alguma entre divisão de um ou mais 
imóveis distintos. Portanto, onde alei não distingue, não cabe ao 
intérprete distinguir, como o fêz o v. acórdão recorrido, principal~ 

mente, em se tratando de exigência de pagamento de impôsto; 

3) Não ocorre, assim, com a divisão, transmissão alguma da 
propriedade (o grifo é nosso), sujeito ao pagamento de tributo 
específico que a tem por fato gerador (art. 19, n;;' 111. da C. 
Federal) ; 

4) Tanto não há transmissão, que o Código de Impostos e 
Taxa do Estado de São Paulo, particularmente minucioso no espe~ 
cificar os atos a êle sujeitos, não se refere à divisão como espécie 
tributável. Pelo contrário, determina o aludido Código, no art. 76, 
do Livro IV, que "os tabeliães e escrivães que lavrarem escrituras, 
autos e têrmos que fizeram cessar a comunhão de bens imóveis, 
expeçam guias negativas do impôsto, a não ser no caso de haver 
reposição; " 

5) Nem é de se ver permuta na simples materialização das 
cotas em proporções ou objetos ,que até então se achavam em 
comum; 
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6) Trata-se, portanto, no caso, de conceito de direito (venda 
e permuta), que não pode ser modificado, mediante construção 
jurídica fictícia (permuta de partes ideais) como pretende o v. 
acórdão recorrido; 

7) Além do mais, é impossível falar-se em permuta de partes 
ideais, porquanto as mesmas, como a própria denominação indica, 
não representam uma entidade objetiva, que possa ser determinada 
por antecipação, como quer o Fisco e o v. acórdão recorrido; 

8) Por outro lado, o vã acórdão recorrido, ao aplicar a Lei 
fiscal a fato diverso daquele nela previsto, está instituindo um nôvo 
tributo, o que é vedado pero § 34, do art. 141, da C.F., que reza em 
sua primeira parte que " nenhum tributo será exigido ou aumentan
tado sem que a lei o estabeleça" (o grifo é nosso); 

9) Finalmente. o recorrente, justificando o presente recurso, 
invoca ainda o acórdão proferido no agravo de petição n .Q 46.003, 
do ego Tribunal de Alçada , em que ficou decidido que "a divisão 
c a demarca ção amigável estão isentas do pagamento do impôsto de 
transmissão "inter vivos" (o grifo é nosso) {doc. 2);" 

O ilustre Presidente do Tribunal admitiu o excepcional apêlo 
para ensejar a manifestação da Suprema Côrte a respeito da 
questão federal discutida nestes autos, que é controvertida." 

O eminente Ministro Oswaldo Trigueiro, então Procurador 
Geral da República , aprovou o parecer de f. 98 , que conclui desta 
forma: 

"5. Pelo conhecimento do recurso, face ao dissídio jurispru
dencial. 

6. No mérito, opinamos pelo seu provimento. O impôsto de 
transmissão inter vivos incide sôbre a alienação de propriedade 
imobiliária. 

Não há alienação na divisão da propriedade em comunhão." 

É o relatório. 

VOTO 

o Sr. Ministro Prado Kelly (Relator) : - Conheço do re
curso: que pela alínea a do art. 101 , lU por haver a decisão infrin
gido o conceito que o artigo 631 do C. Ov. atribui à divisão entre 
condôminos; quer pela alínea d , em vista de dissídio jurispruden
cial, documentado à f. 79. 
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E dou provimento ao recurso, em sufrágio da doutrina que, 
lastreada em estudo comparativo e histórico acêrca da co-proprie
dade, expôs e justificou o Prof. Vicente Ráo (R.T. 273/90): 

"Desde que oS bens estejam em comum entre os mesmos co
munheiros, a diversidade de títulos de origem não impede que os 
atos de formação, separação e atribuição de quinhões "com bens 
de uma origem e de outra, ou de uma só delas, consistindo em 
partes de bens distintos ou em bens distintos por inteiro" sejam 
considerados atos de natureza divisória, que apenas "declaram e 
não atribuem" a propriedade dos aquinhoados. 

Nessa hipótese, pouco importa que os bens incluídos no qui
nhão de um comunheiro retirante hajam sido extraídos (por partes 
Oll por inteiro) de uma sucessão (ou comunhão) ou outra, pela 
simples razão de que sôbre o todo e cada uma de suas partes de 
qualquer dêsses bens comuns, o aquinhoado (ou retirante) é titu
lar, dono e possuidor. de uma quota ideal. pois "nosso Código 
Civil adotou. desenvolvendo-a, a doutrina romana do condomínio" 
(Clóvis, Comentário, artigo 623)." 

"Nem. sequer. interessa ao Direito, para os fins acima mencio
nados. a designação ou o modo contratual que as partes houverem 
adotado (venda. transação etc.), pois só o que importa é que o 
ato. assim praticado, produza uma divisão total, ou parcial em 
relação ao comunheiro que, pago, se retira dessa comunhão inte
grada por bens de origem diversa." 

VOTO 

O Sr. Ministro Eloy da Rocha: - Sr. Presidente, é evidente 
que a pluralidade dos bens e a diversidade de origem não impede 
a divisão, para a extinção do condomínio. 

Mas, determinada a parte ideal de cada um dos condôminos, 
em cada coisa, êles não poderão, mediante a divisão das coisas, 
consideradas na sua pluralidade, desfazer êsse condomínio. Po
derão, sim, obter êsse resultado, através de permuta. 

O Sr. Ministro Prado Kelly (Relator): - Não há uma 
permuta. 

O Sr. Ministro Eloy da Rocha: - Condôminos, titulares de 
partes indivisas em cada coisa,. poderiam extinguir o condomínio, 
pela venda a terceiro, pela venda da parte indivisa ao condomínio, 
pela venda judicial, e não pela divisão, simpJesmente declaratória 
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e não atributiva da propriedade. O que fizeram êfes? Permutaram 
as partes ideais. ~sse ato constituiu modo de extinguir o condo~ 
mínio em cada coisa, mas não divisão. Penso que houve permuta; 
incidirá, portanto, o tributo da permuta. 

Com a máxima vênia do eminente Relator, divirjo de S. Excia. 

O Sr. Ministro Prado Kelly (Relator): - V. Excia. me 
cumula com tôdas as gentilezas, mas acato, com todo o respeito, a 
manifestação de V. Excia. 

O Sr. Ministro Eloy da Rocha: - Assim, nego provimento 
ao recurso. 

O Sr. Ministro Gonçalves de Oliveira: - No caso não se 
trata de ação de divisão. ou escritura de divisão, de determinado 
imóvel. Dois irmãos, duas pessoas distintas, eram proprietários 
de dois imóveis, situados até mesmo em comarcas diversas. Cele~ 
braram uma escritura, segundo a qual cada pessoa ficou com 
determinado, uma ficou com um imóve.I, outra ficou com o outro. 

Neste caso, a meu ver, e como decidiu o acórdão recorrido, 
houve permuta e, se os valôres não são iguais, é devido o impôs to 
sôbre a diferença, "uma vez que se apurou ser menor o valor da 
propriedade" . 

Assim tem decidido o Tribunal de ] ustiça, R. T. 297/606; 
292/638 e 287/645). 

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto do 
Ministro Eloy da Rocha. 

(S. T . F. - RE 53.638 - SP - ReI., Ministro Prado Kelly. 
Conhecido unânimimente, negou~se provimento contra o voto do 
Ministro Prado Kelly. - Presidência do Sr, Ministro Luiz Gallotti, 
Presidente do Tribunal. Tomaram parte no julgamento os Senho~ 
res Ministro Eloy da Rocha, Prado Kelly, Gonçalves de Oliveira 
e Luiz Gallotti. Licenciado, o Sr. Ministro Hermes Lima - Brasí~ 

lia, 29 de setembro de 1967). Publicado em R.T.]., vaI. 47, 
pág. 103. 
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IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 

"Causa mortis" - Falecimento do "de cujus" quando o imóvel 
estava parcialmente desapropriado - Embora seja certo, de 
acôrdo com a lei 9.591/66 que nas transmissões causa mortis 
o valor a considerar no cálculo sreá o que servir de base ao 
lançamento dos impostos sôbre a propriedade, é também certo 
que tal lei ressalvou aos interessados o direito de requererem 
avaliação judicial. 

Acordam, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, 
por votação unânime, dar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

Discute~se, neste agravo, a respeito do impôsto a ser calcuJa~ 
do e pago por fideicomissários em razão de terem falecido os res~ 
pectivos fiduciários. 

:E:stes faleceram em janeiro de 1967. Na' ausência de Jança~ 
mentos dos bens cogitados nesse princípio de ano e de haver sido 
objeto de desapropriação uma parte dêles, o cálculo fôra feito 
"com base nos impostos lançados para o exercício de 1966", "u'ma 
vez que não havia lançamento para o exercício de 1967, quando 
ambos os 'fiduciários morreram, porque os imóveis estavam desa~ 
propriados" . 

Como tal foi julgado o cálculo. E a Fazenda, que já havia 
reclamado contra êfe, interpôs êste agravo dentro do prazo Jegal 
duplicado. Pretende nôvo cálcu ~o tendo por base "o valor da 
indenização" feita pela desapropriação e, quanto ao terreno não 
abrangido por ela, o valor "no exercício de 1967, época dos óbitoss 
dos fiduciários". 

O recurso processou~se regularmente. sem contraminuta dos 
fideicomissários, tendo a Procuradoria opinado pelo provimento do 
agravo. 

A sentença de liquidação não pode subsistir. 
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~ certo que o art. 15 da lei n.Q 9.591/66 estabelece que naS 
"transmissões "causa mortis",o valor" a considerar no cálculo 
"será o que servir de base ao lançamento dos impostos sôbre a 
propriedade" , 

Mas é certo, também, que ficou, nesse artigo, "ressalvado aos 
interessados o direito de requererem avaliação judicial". Aquêle 
não é, portanto, uma norma hermética. 

Dêsse modo, entende~se que a agravante não era obrigada a 
aceitar o cálculo feito com base no "lançamento" de 1966. 

Isto porque, de acôrdo com § 2.~ dêsse art. 15, o fato gerador 
do impôsto· devido pelo fideicomissário é a entrada dêle na posse 
dos bens. aste é o texto legal: .. Para cálculo do impôs to devido 
pe.lo fideicomissário, o valor será o do tempo em que êste entrar 
na posse dos bens legados". E isto ocorreu não em 1966, ano base 
adotado no cálculo sob exame, mas em 1967. "época dos óbitos 
dos fiduciários". 

Fica provido o agravo, portanto. adotado o lúcido parecer da 
Procuradoria. "Os bens parcialmente desapropriados" devem cons~ 
tar da liquidação pelo valor da indenização respectiva. E o terreno 
remanescente. pelo constante do lançamento de 1967. conforme se 
apurar nos autos. Esta é. aliás, a pretensão da recorrente. que. no 
tocante a esta última parte, aceita a estimativa do lançamento 
dêsse ano. (T. J . S . P. - Agr. I. n.9 170.836 - Capital - São 
Paulo, 23 de julho de 1968 - CARDOSO ROLIM, preso com 
voto - CARDOSO FILHO. relator - Participou do julgamento. 
com voto vencedor, o Des. Pacheco de Mattos). 

IMPôSTO DE TRANSMISSÃO - "Causa mortis" - O valor 
dos bens doados, de acôrdo com o art. 1.792 do C. C .. é 
aquêle declarado na escritura de doação, ou em caso de im~ 
pugnação, pelo que se apurar em avaliação regular. mas 
sempre tendo por base o valor à época da liberalidade. 

Trata~se de agravo de instrumento, com base no art. 842, 
n.9 X, do Código de Processo Civil interposto por vários herdeiros 
que não se conformaram com a sentença homologatória do cálculo 
do impôs to "causa mortis" no ,inventário de Ricardo Marcondes. 

Rebelam~se os recorrentes contra o valor adotado para os 
bens doados. que foi o da época da doação e insurgem~se, também 
contra a validade do testamento. 

Instruído o recurso , n decisão foi mantida. 
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Nada há que medificar~se. Manifesto que os recorrentes não 
podem discutir a validade do testamento nos autos do inventário 
e muito menos neste agravo que se destina ao exame de êrro de 
conta ou de cálculo. A matéria é de alta indagação e só pode ser 
apreciada peJas vias próprias. 

Quanto ao valor dos bens, bem decidiu o magistrado, pois 
que pelo § l.Q do art. 1.792 do Código Civil, os bens doados 
entram no inventário pelo valor declarado na escritura de doação, 
ou, quando essa estimativa é impugnada, pelo que se apurar em 
avaliação regular, mas sempre tendo por base o valor à época da 
liberalidade (cf. Washington de Barros Monteiro, "Diretor das 
Sucessões", vol. 6.'.>, 6.' ed., pág. 294 e segs.). Pelo exposto. 
Acordam, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por 
votação unânime, negar provimento ao recurso. (T. J . S . P. ~ 
Agr. Instr. n." 172.259 - São José dos Campos - São Paulo, 
23 de julho de 1968 - CARDOSO ROLlM, preso e relator -
Participaram do julgamento, com votos vencedores, os Des. Pa
checo de Mattos e Jonas Vilhena). 
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LEIS E DECRETOS: 

FEDERAIS 

ATO INSTITUCIONAL N,9 7, DE 26 DE FEVEREIRO DE 
1969 

O Presidente da República, 

Considerando que se impõe, no interêsse dos Estados e Mu~ 
nicípios e em defesa dos princípios da Revolução de 31 de março 
de 1964, a edição de normas que disciplinem o funcionamento das 
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais e a remuneração 
dos respectivos membros; 

Considerando que constitui privilégio inaceitável contar~se 

para fins de aposentadoria, o período de exercício do mandato 
legislativo por tempo superior ao do próprio mandato; 

Considerando que, no interêsse de reservar e consolidar a 
Revolução, é desaconselhável a realização de eleições parciais, para 
cargos executivos ou legislativos da União, dos Estados, dos 
Territórios e dos Municípios; resolve, editar o seguinte Ato 
Institucional: 

Art. 1.9 - Os deputados estaduais não poderão perceber 
subsídios superiores a dois têrços, quer em relação ao valor da 
parte fixa, como ao da parte variável. dos que são atribuídos aos 
deputados federais, nem ajuda de custo excedente a êsse limite; 

Parágrafo único - Não será devida ajmda de custo quando 
houver convocação extraordinária de Assembléia, no intervalo das 
sessões legislativas, ou prorrogação destas. 

Art. 2.9 - Durante o mês, não poderá exceder de 8 (oito) 
o número de sessões extraordinárias remuneradas das Assembléias 
Legislativas. 

Art. 3.9 - Além dos subsídios e da ajuda de custo, a que 
se referem os artigos anteriores, nenhum outro pagamento poderá 
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ser feito, a qualquer título ou sob ,qualquer pretexto, a deputado 
estadual. pelo exercício do mandato ou em razão dêle. 

Art. 4.'! - O parágrafo segundo do artigo 16 da Constituição 
de 24 de janeiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 16 .......... . .. ' ............................... . 

§ 2.9 - Sõmente serão remunerados os vereadores das capitais 
e dos municípios de população superior a trezentos mil (300.000) 
habitantes, dentro dos limites e critérios fixados em lei comple~ 

mentar. 

Art. 5.° - É vedado às Câmaras Municipais realizar durante 
o mês, mais de três (3) sessões extraordinárias remuneradas. 

Art. 6." - Nenhum funcionário público da União, Estados, 
Distrito Federal. Territórios e Municípios, assim ,como das respec~ 
autarquias, poderá contar, para qualquer efeito, o período cor~ 

respondente ao exercício de mandato eletivo por tempo excedente 
à efetiva duração dêste. 

Art. 7.9 - Ficam suspensas quaisquer eleições parc!alS para 
cargos executivos ou legislativos da União, dos Estados, dos 
Territórios e dos Municípios. 

§ 1.9 - Nos municípios em que se vagarem os cargos de 
prefeito e vice~prefeito, em virtude de renúncia, morte, perda ou 
extinção do mandato dos respectivos titulares, será decretada, pelo 
Presidente da República, a intervenção federal. 

§ 2.'1 - Se a vacância do cargo de prefeito municipal coincidir 
com o término do mandato dos membros da Câmara Municipal, o 
interventor exercerá, também, as atribuições que a êste confere a 
Lei Orgânica dos Municípios. 

Art. 8.'1 - Caberá ao Presidente da República, quando julgar 
oportuno, suspender a vigência do disposto no artigo anterior, 
providenciando a Justiça Eleitoral a fixação das datas para as 
novas eleições. 

Art. 9.Q - Excluem~se de qualquer apreciação judidal todos 
os atos praticados de acôrdo com êste Ato Institucional e seus 
Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos . 
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Art. 1O.Q - O Presidente da República poderá baixar Atos 
Complementares para a execução dêste Ato Institucional. 

Art. II. g - O presente Ato Institucional entrará em vigor 
nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de fevereiro de 1969; 148.9 da Independência e 
8l. g da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker GrüneLVald 

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 

Edmundo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite Júnior 

H.lio Beltrão 

José Costa Cavalcanti 

Carlos F. de Simas 

Publicado n') Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil de 27~2~19ó9. 

ATO INSTITUCIONAL N.9 8, DE 2 DE ABRIL DE 1969 

O Presidente da República, considerando a inadiável neces
sidade de dinamizar a Reforma dministra tiva, em face de pena 
implantação na esfera federaL inclusive com a sua extensão às 
demais áreas governamentais, resolve editar o seguinte Ato Ins~ 

titucional: 
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Art. 1.9• Fica atribuída, ao Poder Executivo dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios de população superior a 
duzentos mil habitantes, competência para realizar, por decreto, a 
respectiva reforma administrativa, observados os princípios fun
damentais adotados para a Administração Federal. 

Parágrafo único. A implantação da reforma administrativa 
não determinará aumento nas despesas de custeio de pessoal. 

Art. 2.9 • Para possibilitar a realização da reforma admi
nistrativa, poderá o Poder Executivo, inclusive o da União, através 
de decreto: 

I - alterar a denominação de cargos em comissão; 

11 - reclassificar cargos em comissão, respeitada a tabela 
de símbo.los em vigor; 

111 transformar funções gratificadas em cargos em co-
missão; e 

IV - declarar a extinção de cargos. 

Parágrafo único. Ficam revalidados os atos do Poder Exe
cutivo que já efetivaram quaisquer das medidas administrativas 
previstas neste artigo. 

Art. 3.<:>. O presente Ato Institucional entrará em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de abril de 1969; 148.9 da Independência e 81.<:> da 
República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto l1amann Rademaker Grünewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

José de Magalhães Pinto 

Antônio Delfim Netto 

Mário David Andreazzà 

Ivo Atzua Pereira 

Tarso Dutra 
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Jarbas G. Passarinho 

Márcio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 

Edmundo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio Beltrão 

José Costa Cavalcanti 

Carlos F. de Simas 

ATO INSTITUCIONAL N.'> 9. DE 25 DE ABRIL DE 1969 

O Presidente da República. 

Considerando a motivação contida nos preâmbulos dos Atos 
Institucionais números 5 e 6. respectivamente de 13 de dezembro 
de 1968 e 1.9 de fevereiro de 1969; 

Considerando. ainda. que a Reforma Agrária. para a sua 
execução. reclama instrumentos hábeis que implicam alterações de 
ordem constitucional, resolve editar o seguinte Ato Institucional; 

Art. 1. ~ - O § 1.9 do artigo 157 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 157 ~ 

§ 1.9 - Para os fins previstos neste artigo. a União poderá 
promover a desapropriação da propriedade territorial rural. me~ 

diante pagamento de justa indenização. fixada segundo os critérios 
que a lei estabe1ecer. em títulos especiais da dívida pública, com 
cláusula de exata correção monetária. resgatáveis no prazo máximo 
de vinte anos. em parcelas anuais sucessivas. assegurada a sua 
aceitação. a qualquer tempo. como meio de pagamento de até cin~ 
qüenta por cento do impôsto territorial rural e como pagamento 
do preço de terras públicas". 

Art. 2.9 É substituido o parágrafo 5.9 do art. 157, da Cons~ 
tituição Federal. pelo seguinte: 

"§ 5.\' - O Presidente da República poderá delegar as atri~ 

buiçôes para adesapropriação de imóveis rurais. por interêsse 
social. sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias". 
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Art. 3'\' - Revoga-se o § 11 do artigo 157 da Constituição 
Federal. 

Art. 4.9 - :E:ste Ato Institucional entra em vigor nesta data. 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 25 de abril de 1969; 148.9 da Independência e 81.'1 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís 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 

Edmu'J'ldo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio Beltrão 

José Costa Cavalcânti 

Carlos F. de Simas 
D. OI. 8/5/69. 

ATO INSTITUCIONAL N.~ 10. DE 16 DE MAIO DE 1969 

o Presidente da República. 

Considerando que os Atos Institucionais n.~ I, de 9 de abril 
de 1964, n.Q 2, de 27 de outubro de 1965. n.~ 5. de 13 de dezembro 
de 1968 e n.Q 6, de l.'Ç de fevereiro de 1969, estabeleceram, por 
diferentes motivos, sanções políticas e administrativas e restrições 
de direitos às pessoas que fôssem atingidas por aquelas medidas de 
natureza jurídico-institucional e; 
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Considerando que impõe , também, a determinação de normas 
uniformes a serem impostas a todos quantos, srvidores públicos, ou 
não, hajam sido ou venham a ser atingidos pelas disposições dos 
Atos Institucionais editados, entre outros motivos, com a finalidade 
de preservar os ideiais e princípios da Revolução de 31 de março 
de 1964 e assegurar a continuidade da obra revolucionária , 

Resolve editar o seguinte Ato Institucional: 

Art. 1.Q A suspensão dos direitos políticos, ou a cassação dos 
mandatos eletivos 'federais, estaduais ou municipais, com funda
mento nos Atos Institucionais n.\' 1, de 9 de abril de 1964, n.9 2, 
de 27 de outubro de 1965, n .'? 5, de 13 de dezembro de 1968 e 
n.q 6, de 1.9 de fevereiro de 1969, poderá, além do que dispõe a 
legislação em vigor, acarretar, ainda : 

a) a perda de qualquer cargo ou função exercida na admi
nistração direta ou indireta (autarquias, emprêsas públicas e 
sociedades de economia mista) , tanto da União, como dos Estados. 
Distrito Federal, Territórios e Municípios; 

b) a aposentadoria compulsória, com proventos proporcio
nais ao tempo efetivo de serviço, das pessoas que exerçam cargo 
ou função nas entidades previstas na alínea anterior; 

c) a cessação imediata do exercício de qualquer mandato 
eletivo federal, estadual ou municipal, caso não tenham sido êles 
expressamente cassados. 

§ I.\' A suspensão dos direitos políticos ou a cassação dos 
mandatos eletivos federais, estaduais ou municipais , referidas neste 
artigo, poderá acarretar, por prazo não superior a 10 (dez) anos, 
a proibição do exercício de atividades, cargos ou funções em em~ 
prêsas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, 
fundações criadas ou subvencionadas pelos Podêres Públicos, tanto 
da União, como dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios, bem como em instituições de ensino ou pesquisa e 
organizações de interêsse da segurança nacional. 

§ 2.Q O Presidente da República poderá, a qualquer tempo, 
impor as sanções previstas neste artigo, inclusive às pessoas já 
atingidas pelos Atos Institucionais anteriores a 13 de dezembro 
de 1968. 
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Art. 2.9 A representação ao Presidente da República para 
apricação das sanções previstas no artigo primeiro dêste Ato far
-se-á nos têrmos do Ato Comp.lementar n.Q 39, de 20 de dezembro 
de 1968. 

§ 1.'1 No caso do disposto nos §§ 1.'1 e 2.'1 do artigo 1.<> dêste 
Ato, a representação será encaminhada por intermédio da Secre
taria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

§ 2.<) Em se tratando de servidor público dos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Municípios, os respectivos Chefes dos 
Podêres Executivos disporão do prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da publicação do ato de suspensão de direitos políticos ou cassação 
de mandato eletivo, no Diário Oficial da União, para encaminhar 
a representação, por intermédio do Ministério da Justiça. 

Art. 3.9 A demissão, aposentadoria, transferência para reserva 
ou reforma, com fundamento nos Atos Institucionais acima citados, 
poderão determinar, também, a proibição do exercício de atividade, 
cargo ou função em qualquer das entidades referidas na alínea "a" 
no § 1.C) do artigo I.'! dêste Ato Institucional. 

Art. 4.9 O presente Ato Institucional entra em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 16 de maio de 1969, 118.'1 da Independência e 81.'1 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grüwald 

Aurélio de Lyra Tavares 

Mozart Gurgel Valente Túnior 

Antônio Delfim Netto 

Mário David Andreazza 

Ivo Arzua Pereira 

Pavorino Bastos Mércio 

Tarbas G. Passarinho 

Márcio de Souza e Mello 

Leonel Miranda 

Edmundo de Macedo Soares 
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Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio Beltráo 

José Costa Cavalcânti 

Carlos F. de Simas 

ATO COMPLEMENTAR N5) 48, DE 24 DE FEVEREIRO 
DE 1969 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe: 
conferem o ~ l.~ do Artigo 2.9 e o ArHgo 9.9 do Ato Institucional 
número 5, de treze de dezembro de mil novecentos e sessenta e: 
oito, e 

Considerando que, com 'fundamento no Artigo 2.Q do mencio
nado Ato Institucional, foi decretado o recesso do Congresso Na
cional e de Assembléia Legislativa de alguns Estados; 

Considerando que o Senado ,a Câmarados Deputados, as 
Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipais elegem, anual
mente, no início das sessões legislativas, as respectivas Comissões 
ou Mesas Diretoras; 

Considerando que, decretado o recesso parlamentar não pode
rão os órgãos legislativos reunir-se para eleger novas Comissões ou 
Mesas Diretoras, muito embora venha a terminar o mandatos dos 
integrantes destas; 

Considerando que, durante o período do recesso parlamentar, 
não podem os Podêres Legislativos ficar sem órgãos de direção 
que respondam pelos respectivos serviços internos e por suas rela
ções com os demais Podêres, resolve baixar o seguinte Ato 
Complementar: 

Art. 1.9 Fica prorrogado, enquanto durar o recesso parlamen
tar, decretado com fundamento no Artigo 2.~ do Ato Institucional 
número 5, de treze de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
oito, o mandato das Comissões ou Mesas Diretoras do Senado. 
Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas e Câmaras 
Municipais. 

Parágra fo UnICO. Na hipótese de vacância, seja qual fôr o 
motivo, de qualquer dos cargos de Comissão ou Mesa Diretora, 
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a substituição far~se~á de conformidade com o respectivo Regi~ 

mento Interno, vedada a eleição de novos membros. 

Art. 2.0 ~ste Ato Complementar entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de fevereiro de 1969; 148.9 da Independência e 
81.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

D. Of. da União 25/2/69. 

ATO COMPLEMENTAR N.9 50, DE 27 DE FEVEREIRO 
DE 1969 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe con
fere o artigo 7.'1 do Ato Institucional n.Q 7, de 26 de fevereiro de 
1969, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. 1.9 - É nula de pleno direito a contagem como de serviço 
público, do tempo de exercício de mandato eletivo, feita em desa
côrdo com o disposto no artigo 7.9 , do Ato Institucional n.C:> 7, 
de 26 de fevereiro de 1969. 

Art. 2.0 - Serão revistos, no prazo de sessenta (60) dias, os 
atos de concessão de aposentadoria, reforma ou transferência para 
a reserva, .ou de quaisquer vantagens com base em tempo de serviço 
contado de forma contrária ao que preceituar o artiglo anterior. 

Art. 3.C:> - Nenhuma autoridade da União, Estados, Distrito 
Federal, Territórios, Municípios ou das respectivas autarquias po~ 
derá, após o decurso do prazo fixado no parágrafo anterior e sob 
pena de perda de cargo de que fôr titular, efetuar pagamento de 
vantagens ou proventos de aposentadoria, de reforma ou de trans~ 
ferência para a reserva concedidos em desacôrdo com o disposto 
neste artigo. 

Art. 4::' - ~ste Ato Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas, as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de fevereiro de 1969; 148.9 da Independência e 
81.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e. Silua 
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ATO COMPLEMENTAR N.9 51, DE 17 DE ABRIL DE 1969 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe con~ 
fere o artigo 10 do Ato Institucional n5' 7, de 26 de fevereiro de 
1969, resolve baixar o seguinte ATO COMPLEMENTAR: 

Art. 1.9 - Os servidores públicos revertidos à atividade, em 
virtude do disposto no Ato Complementar n.9 50, de 27 de fevereiro 
de ]969, ficarão em disponibilidade remunerada, com vencimentos 
proporcionais ao efetivo tempo de serviço, até seu reaproveita~ 

mento, se o seu antigo cargo já estiver provido, na forma da lei. 

Art. 2.'1 - Ficam os servidores públicos atingidos pelos efeitos 
do Ato Complementar n.9 50, de 27 de fevereiro de 1969, dispen~ 
sados da devolução das diferenças dos proventos da aposentadoria 
percebidos até a data de vigência do referido Ato. 

Art. 3.9 - :E:ste Ato Complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 17 de abril de 1969; 148.9 da Independência e 81.9 

da República. 
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A. COSTA E SILVA 

Luis Antônio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker Griínewald 
Aurélio de Lyra Tavares 
losé de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andteazza 
Ivo Arzlla Pereira 
Tarso Dutra 
larbas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Mello 
Leonel Miranda 
Edmundo de Macedo Soares 
Antônio Dias Leite lúnior 
Hélio Beltrão 
losé Costa Cavalcânti 
Carlos F. de Simas 

D. Of. da União 18/4/69. 
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ATO COMPLEMENTAR N.'? 52 DE 2 DE MAIO DE 1969 

O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe 
confere o § 1.'.' do artigo 2'\' e o artigo 9.9 do Ato Institucional n.9 

5. de 13 de dezembro de 1968. e 

ConsideraNÍo que. com o Ato Complementar n'\' 41. de 22 
de janeiro de 1969. o Govêrno Federal visou a coibir possíveis 
excessos quanto à admissão de servidores públicos pelos Estados. 
Distrito Federal e Municípios; 

Considerando. porém. que as medidas baixadas não devem 
servir de obstáculo ao exercício das atividades públicas essenciais. 
resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Artigo 1.9 - O artigo 1.'1 do Ato Complementar n.? 41. de 
22 de janeiro de 1969. passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Artigo L" - Fica vedada a nomeação. contratação ou ad
missão de funcionário ou servidor da administração direta ou 
autárquica dos Estados. DistrHo Fçderal e Municípios. inclusive 
das Secretarias e Serviços Auxiliares dos Podêres Legislativo e 
Judiciário e dos Tribunais de Contas. a partir da publicação dêste 
Ato, 

§ 1 ,<.> - Excetuam-se dessa proibição: 

A nomeação para cargo em comissão ou a designação 
para 'função gratificada. criado por lei; 

II - A contratação ou admissão de pescargo ou função do 
quadro permanen te; 

UI - A contratação ou admissão de pessoall para serviços 
considerados essenciais nos setôres da saúde. ensino e pesquisa. 
assim como do pessoal auxiliar estritamente necessário à execução 
dê sses serviços; 

IV - A contratação ou admissão de pessoal para serviços de 
engenharia. obras e outros de natureza industrial. assim comO 
pa ra serviços braçais; 

V - A contratação ou admissão de pessoal para preenchi
mento de claros resultantes de exoneração. admissão ou dispensa; 
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VI - A renovação de contratos; 

§ 2.9 - A nomeação contratação ou admissão em desacôrdo 
com o dispôsto neste Ato é nula de pleno direito e acarreta a 
demissão da autoridade e do funcionário que a autorizou ou 
realizou." . 

Artigo 2.9 - A juízo e no interêsse da Administração, oS 
servidores civis estáveis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e dos Territórios, ocupantes, em caráter 
efetivo, de cargos ou funções extintas ou declaradas desneces
sarias, poderão ser compulsoriamente aproveitados em outros 
cargos ou funções compatíveis com sua capacidade funcional, 
mantido o vencimento do cargo ou a retribuição da função, ou 
ser postos em disponibilidade, nos termos do § 2.9 do artigo 99 
da Constituição, com a redação dada pelo artigo 3.<:> do Ato Com
plementar n.9 40. de 30 de dezembro de 1968, ratificado pelo 
artigo 3.9 do Ato Institucional n.<:> 6. de 1,<.' de feveriero de 1969. 

Artigo 3.<:> - Êste Ato Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 2 de maio de 1969; 148.<:> da Independência e 81.9 

da República. 
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A. COSTA E SILVA 

Luís 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 
Edmundo de Macedo Soares 
Antônio Dias Leite Júnior 
Hélio Beltrão 
José Costa Cavalcânti 
Carlos F. de Simas 

D. Of. de 2/5/69. 
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ATO COMPLEMENTAR N.Q 57, DE 10 DE JULHO DE 1969 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
conferem o § 1.9 do artigo 2.9 e o artigo 9.9 do Ato Institucional 
n.~ 5, de 13 de dezembro de 1968, e 

Considerando que o § l.9 do artigo 20 da Constituição do 
Brasil tem recebido interpretações diversas. havendo. portanto. 
necessidade de uniformizar a aplicação do referido dispositivo 
constitucional. de acôrdo com o seu verdadeiro espírito e objetivo. 
resolve baixar o seguinte: 

ATO COMPLEMENTAR 

Art. 1.9 - Sem prejuízo da tributação sôbre o patrimônio. a 
renda e os serviços vinculados a outras finalidades não essenciais 
das autarquias. os imóveis de propriedade destas prometidos à 
venda a particulares estão sujeitos ao ônus tributário. a cargo dos 
promitentes compradores. desde a data do contrato que serviu de 
base para a transação. 

Art. 2.9 - ~ste Ato Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 10 de julho de 1969; 148.9 da Independência e 81.<' 
da República. 

A. COSTA E SLVA 

Luís 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 
Romeu Honório Loures 
Edmundo de Macedo Soares 
Antônio Dias Leite Júnior 
Hélio Beltrão 
José Costa Cavalcânti 
João Aristides Wiltgen 
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ATO COMPLEMENTAR N.'! 58, DE 24 DE JULHO DE 1969 

o Presidente da Repúb,Jica, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 9.\> do Ato Institucional n.Q, de 13 de dezembro 
de 1968. resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 

Art. I:' - Fica decretado o recesso da Câmara de Vereadores 
do Município de Itu, no Estado de São Paulo, nos têrmos do 
artigo 2.'1 e seus parágrafos do Ato Institucional n.'! 5, de 13 de 
dezembro de 1968. 

Art. 2.'1 - O presente Ato Complementar entrará em vigor 
na data de sua pub1licação, revogadas as disposições em contrário, 

Brasília, 24 de julho de 1969; 148.'! da Independênciae 81.9 

da República. 
A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 
Augusto Hamann Rademaker Grünewald 

Aurélio de Lyra Tavares 
José de Magalhães Pinto 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 

Ruy Corrêa Lopes 
Tarso Dutra 

Jarbas G. Passarinho 
Márcio de Souza e Mello 

Romeu Honório Loures 

Edmundo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio Beltrão 

José Costa Cavalcânti 

João Aristides Wiftgen 

ATO COMPLEMENTAR N.'! 59, DE 24 DE JULHO DE 1969 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 10, do Ato Institucional n.'! 7, de 26 de 'fevereiro 
de 1969, resolve baixar o seguinte Ato Complementar: 
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Art. 1 . ~ - Até que sejam nomeados e empossados os Inter
ventores Federais para os municípios em que foram suspensas as 
eleições para cargos executivos, nos têrmos do artigo 7.9 , do Ato 
Institucional n.<> 7, de 26 de fevereiro de 1969. os Prefeitos Muni
cipais. cujos mandatos se extinguiram passarão a responder pelo 
expediente administrativo das respectivas Prefeituras, sendo-lhes 
vedado o exercício da atribuição prevista no § 25' do artigo 7.9 do 
referido Ato Institucional. 

Parágrafo único. O Ministro de Estado da Justiça resolverá. 
mediante consulta. quaiquer dúvidas para a fiel execução do dis
posto neste artigo. 

Art. 2.9 - O presente Ato Complementar entra em vigor na 
data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília . 24 de julho de 1969; 148.9 da Independência e 81.° 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grünewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

José de Magalhães Pinto 

Antônio Delfim Netto 

Mário David Andreazza 

Ruy Corrêa Lopes 

Tarso Dutra 

Jarbas G. Passarinho 

Márcio de SOlIZa e Mello 

Romeu Honório Loures 

Edmundo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio 8eltrão 

José Costa Cavalcânti 

r oão Aristides Wiltgen 
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ATO COMPLEMENTAR N.9 60, DE 24 DE JULHO DE 1969 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
conErem o § 1.9 do artigo 2.'1 e o artigo 9.9 do Ato Institucional n. Q 

5, de 13 de dezembro de 1968, e o artigo 10, do Ato Institucional 
n.9 7, de 26 de fevereiro de 1969, resolve baixar o seguinte Ato 
Complementar: 

Art. I.'! - A remuneração mensal dos interventores federais 
nos municípios, nomeados pelo Presidente da República nos têrmos 
do parágrafo único do artigo 3.'1 do Ato Institucional n.Q 5, de 13 
de dezembro de 1968, ou do § I.Q

, do artigo 7.'1. do Ato Institu~ 
donal n.9 7, de 26 de fevereiro de 1969. não poderá ultrapassar 
quantia correspondente a 12 (doze) salários mínimos da região 
em que estiver localizado o município sob intervenção. acrescidos 
de 50% (cinqüenta por cento) a título de representação. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica~se aos inter~ 
ventores atualmente no exercício de suas funções, promovendo~se, 
quando fôr O caso, o imediato reajustamento. 

Art. 2.Q - ~ste Ato Complementar entra em vigor na data 
de sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de julho de 1969; 148. Q da Independência e 8 I . Q 

da República. 
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A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grünewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

José de Magalhães Pinto 

Antônio Delfim Netto 

Mário David Andreazza 

Ruy Corrêa Lopes 

Tarso Dutra 

Jarbas G. Passarinho 

Márcio de SOl11Za e Mello 

Romeu Honório Loures 

Edmundo de Macedo Soares 
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Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio Beltrão 

José Costa Cavalcânti 

João Aristides Wiltgen 

DECRETO-LEI N.'! 448 - DE 3 DE FEVEREIRO DE 1969 

Dispõe sôbre a aplicação de penalidades às instituições financeiras, 
às sociedades e emprêsas integrantes do sistema de distribuição 
de títulos ou valôres mobiliários e aos seus agentes autônomos, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
confere o § 1.9 do artigo do Ato Institucional número 5, de 13 de 
dezembro de 1968 decreta: 

Art. 1.() - O descumprimento de normas legais ou regula
mentares pelas instituições financeiras sociedades e empresas inte
grantes do sistema de distribuição de títulos ou valõres mobiliários, 
ou pelos seus çgentes autônomos, contribuindo para gerar indis
ciplina ou para afetar a normalidade no mercado financeiro e de 
capitall será por decisão do Banco Central do Brasil. considerando 
falta grave e por êle punido com a inabilidade temporária ou per
manente dos administradores ou responsáveis indep~ndentemente 

da aplicação da pena de advertência e outras, capituladas nas Leis 
números 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 4.728, de 14 de 
julho le 1965. 

Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo não 
exime os responsáveis de outras penas previstas na legislação em 
vigor. 

Art. 2.9 A reincidência em falta grave punida na forma do 
artigo anterior, sujeita a pessoa física ou a emprêsa infratora a 
processo sumário de cassação do registro ou de carta-patente, e 
conseqüente liqUidação ex-trajudicial, no caso de instituição finan
ceira, independentemente da observância do que dispõe o § 9.9 do 
artigo 44 da Lei n.'! 4.595 de 31 de dezembro de 1964, e o § 1.'1 
do artigo 4.9 da Lei n.9 4.728 de 14 de julho de 1965, sem prejuízo 
de outras sanções previstas na legislação em vigor. 

Art. 3.9 - Das decisões do Banco Central do Brasil. relativas 
às penalidades revistas nos artigos 1.9 e 2.9 , caberá recurso, com 
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efeito suspensivo no prazo de 15 dias. ao Conselho Monetário 
Nacional a contar do recebimento da notificação. 

Art. 4.9 - f:ste Decreto-Lei entrará em vigor. na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 3 de fevereiro de 1969; 148.9 da Independência e 81. 0 

da República. 

A. COSTA E SILVA 

Hélio Delfim Netto 

Publicado no Diário d<1 União em 3-2-69 - pág. 1.122. 

DECRETO-LEI N.o 477 - DE 26 DE FEVEREIRO DE 1969 

Define infrações disciplinares praticadas por professôres, alunos 
fUlT/cionilrios ou empregados de estabelecimentos de ensino 
público cu particulares, e dá outras providências. 

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe 
confere o parágrafo 1,'-' do artigo 2,1' do Ato Institucional n.'! 5, 
de 13 de dezembro de 1968. decreta: 

Artigo 1.0 - Comete infração disciplinar o professor, aluno, 
funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino público ou 
particular que: 

I - ALicie ou incite a deflagração de movimento que tenha 
por finalidade a paralisação de atividade escolar ou participe nesse 
movimento; 

II - Atente contra pessoas ou bens tanto em prédio ou insta
lações. de qualquer natureza. dentro de estabelecimentos de ensino, 
como fora dêle; 

III - Pratique atos destinados à organização de movimentos 
subversivos. passeatas, desfiles ou comícios não autorizados, ou dêle 
participe; 

IV - Conduza ou realize. confeccione, imprima. tenha em 
depósito. distribua material subversivo de qualquer natureza; 
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v - Sequestre ou mantenha em cárcere privado diretor 
membro de corpo docente, funcionário ou empregado de estabele
cimnto de ensino, agente de autoridade ou aluno; 

VI - Use dependência ou recinto escolar, para fins de sub
versão ou para praticar ato contrário à moral ou à ordem pública. 

Parágrafo 1.° - As infrações definidas neste artigo serão 
punidas: 

I - Se se tratar de membro do corpo docente, funcionário ou 
empregado de estabelecimento de ensino com pena de demissão ou 
dispensa, e a proibição de ser nomeado, admitido ou contratado 
por qualquer outro da mesma natureza, pelo prazo de cinco (5) 
anos; 

II - Se se tratar de aluno, com a pena de desligamento, e a 
proibição de se matricular em qualquer outro estabelecimento de 
ensino pelo prazo de três (3) anos; 

Parágrafo 2.9 - Se o infrator fôr beneficiário de bôlsa de 
estudo ou percebe qualquer ajuda do Poder Público, perdê-Ia-á, 
e não poderá gozar de nenhum dêsses benefícios pelo prazo de 
cinco (5) anos; 

Parágrafo 3. 9 - Se se tratar de bolsista estrangeiro será 
solicitado a sua imediata retirada do território nacional. 

Artigo 2.? - A apuração das infrações que se refere êste 
Decreto-Lei far-se-á mediante processo sumário a ser concluído 
no prazo improrrogávl de vinte dias. 

Parágrafo único. Havendo suspeita de prática de crime, o 
dirigente do estabelecimento de ensino providenciará, desde logo 
a instauração de inquérito Policial. 

Art. 3.9 - O processo sumário será realizado por um funcio
nário ou empregado do estabelecimento de ensino, designado por 
seu dirigente, que procederá às diligências convenientes e citará o 
infrator para, no prazo de quarenta e oito horas, apresentar defesa. 
Se houver mais de um infrator o prazo será comum e de noventa 
e seis horas. 

Parágrafo I.? - O indiciado será suspenso até o julgamento, 
de seu cargo, função ou emprêgo, ou, se fôr estudante proibido de 
freqüentar as aulas, se o requerer o encarregado do processo. 
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Parágrafo 2. 9 - Se o infrator residir em .local ignorado, 
ocultar~se para não receber a citação, ou citado, não se defender, 
ser~lhe~á designado defensor para apresentar defesa. 

§ 3.9 - Apresentada a defesa, o encarregado do processo ela
borará relatório dentro de quarenta e oito horas, especificando a 
infração cometida o autor e as razões de seu convencimento. 

§ 4.Q - Recebido o processo, o dirigente do estabelecimento 
proferirá decisão fundamentada, dentro de quarenta e oito horas, 
sob pena do crime definido no artigo 319 do Código Penal, além 
da sanção cominada no Item I do § 1.'1 do artigo 1.'1 dêste 
Decreto-ui. 

§ 5." - Quando a infração estiver capitulada na Lei Penal, 
será remetida cópia dos autos à autoridade competente. 

Artigo 4.9 - Comprovada a existência de dano patrimonial 
no estabelecimento de ensino, o infrator ficará obrigado a ressarci~ 
~lo, independentemente das sanções disciplinares e criminais que, 
no caso, couberem. 

Artigo 5. 9 - O Ministro de Estado da Educação e CuJtura 
expedirá, dentro de trinta dias, contados da data de sua publica~ 
ção, instruções para a execução dêste Decreto~lei. 

Artigo 6.'1 - :Este Decreto~lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de fevereiro de 1969; 148.9 da Independência e 
8 1.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 
Tarso Dutra 

D. Of. Est. de São Paulo 6/3/69. 

DECRETO-LEI N.Q 484 - DE 3 DE MARÇO DE 1969 

Altera dispositivos do Decreto~lei n.ç 101, e dá outras pmvidências 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
confere o § 1.9 do artigo 2.Q do Ato Institucional n.9 5, de 13 de 
dezembro de 1968, decreta: 
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Artigo 1.~ - Fica acrescido ao artigo 6.9 do Decreto~lei n.9 

40 I, de 30 de dezembro de 1968, o seguinte parágrafo. 

§ 3.9 - O contribuinte que eduque menor pobre, sem atender 
simultânea mente às outras despesas com a sua manutenção, obterá 
o efetivamente despendido, até o limite anual para dependente. 

Artigo 2.1' - Ficam acrescidos ao artigo 10.9 do Decreto~lei 
n.') 401. de 30 de dezembro de 1968, os seguintes parágrafos: 

§ 3.9 - O disposto neste artigo não se aplica aos fretes pagos 
ou creditados às emprêsas de transporte ferroviário, aéreo, marí
timo, fluvial e lacustre. 

§ 4.? - As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem os 
rendimentos de que trata êste artigo fornecerão aos beneficiários 
dos pagamentos ou créditos, documento comprobatório da retenção 
do impôsto na fonte. 

Artigo 3.'1 - Ficam isentos do impôsto a que se refere o 
mtigo lI.? do Decreto~lei n5' 401 de 30 de dezembro de 1968, as 
remessas de juros devidas às exigências de governos estrangeiros, 
quando houver reciprocidade de tratamento. 

Artigo 4.<) - O parágrafo 2.'-' do artigo 13.9 do Decreto-lei 
n.? 401. de 30 de dezembro de 1968, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 2.9 - O saldo dos dividendos e bonificações não recla
mado pelos acionistas dentro de 60 (sessenta) dias contados da 
data da publicação da ata da Assembléia Geral .que autorizar a 
distribuição, respeitado O disposto no artigo 103, do Decret~lei 
n.'? 2.627, de 26 de setembro de 1940, deverá ser depositado no 
.Banco do Brasil. em conta vinculada". 

Artigo 5.<) - Ficam acrescidos ao artigo 13 do Decreto-lei 
n.? 401, de 30 de dezembro de 1968, os seguintes parágrafos: 

.. § 3.9 - O depósito a que se refere o parágrafo anter,ior 
será efetuado dentro de 15 (quinze) dias contados da data de 
vencimento do prazo nêle mencionado" . 

.. § 4.9 - O não cumprimento do disposto no § 2.9 dêste ar
tigo, implicará no desconto do impôsto na fonte como rendimento 
de beneficiário não iden tificado". 
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Artigo 6.9 - O disposto no artigo 13 do Decreto-lei n.O 401, 
de 30 de dezembro de 1968, com as modificações introduzidas pelo 
artigo 1.9 do Decreto-lei n." 427, de 22 de janeiro de 1969 não se 
aplica à matéria contida nas letras "b", "c", "d" e "e", do artigo 
8.9 da Lei n." 4.154, de 28 de novembro de 1962. 

Artigo 7.° - Ao artigo 2." do Decreto-lei n.? 427, de 22 de 
janeiro de 1969, acressente-se o seguinte parágra fo: 

"§ 5.9 - Fica o Ministro da Fazenda autorizado a expedir 
normas para disciplinar a emissão de notas promissórias e le tras 
de câmbio, padronizando os formulários e controlando seu forne
cimento" . 

Artigo 8.9 - Fica suspensa, até o dia 30 de junho de 1969. 
a exigibilidade do impôsto a que se refere o artigo 6.9 da Lei 
n." 4.862, de 29 de novembro de 1965, às sociedades anônimas 
que, até aquela data tenham aproveitado a faculdade outorgada 
no artigo 12, do Decreto-lei n.9 401, de 30 de dezembro de 1968. 

Artigo 9. 9 - A redução da penalidade prevista no § 2." ao· 
artigo 21, do Decreto-]ei n." 401, de 30 de dezembro de 1968, ap.li
ca-se também aos processos com reclamação ou recurso ainda não 
julgados definitivamente na esfera administrativa, desde que os 
interessados, concordando com o procedimento fiscal. requeiram o 
pagamento, até 30 (trinta) dias da data da publicação dêste De
creto-lei e efetuem o pagamento do débito até 30 de abril de 1969. 

Artigo 10 - f:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 3 de março de 1969; 148.° da Independência e 81.9 

da República. 

DECRETO-LEI N.9 488, DE 4 DE MARÇO DE 1969 

Dispõe sõbre a aplicação do artigo 4.9 do Decreto-lei n.9 474, de 
19 de fevereiro de 1969. 

O Presidente da República, usando da atribuição que .lhe COI1-

fere o parágrafo 1.9 , do artigo 2,1> do Ato Institucional n.? 5, de 
13 de dezembro de 1968 decreta: 

Artigo 1.9 - O artigo 4.<'> do Decreto-lei n." 474, de 19 de 
fevereiro de 1969, não conpreende os feitos de que trata o artigo 

76 - nOLETHI DA ASSOCIAÇÃO DOS SEHygXTIJ.U:IOS 
ll~ JUSTIÇA llO BSTAIJO J))~ 8,\0 PAULO * 



15, números 1. 11 e m, da Lei n.9 5.010, de 30 de maio de 1966, 
que continua em vigor. 

Artigo 2.'! - Êste Decreto-lei 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 

Luís Antônio da Gama e Silva 

DECRETO-LEI N.Q 489, DE 4 DE MARÇO DE 1969 

Regula a disponibilidade dos funcionários públicos civis. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o § 1.9 do Artigo 2.'! do Ato Institucional número 5. de 
13 de dezembro de 1968, e tendo em vista o § 2.9 do Artigo 99 
da Constituição de 24 de janeiro de 1967, com a redação que lhe 
foi dada pelo Ato Complementar n.9 40, de 30 de dezembro de 
1968, ratificada pelo Artigo 3.Q do Ato Institucional n." 6, de 1 de 
fevereiro de 1969, decreta: 

Art. 1.9 - Extinto o cargo ou declarada pelo Poder Executivo 
a sua desnecessidade, o funcionário estável será pôsto em dispo
r.ibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. 

§ 1.9 - A extinção do cargo far-se-á, na Administração Di
reta, mediante lei e, na Administração Indireta, por ato do Poder 
Executivo. 

§ 2.9 - A declaração da desnecessidade do cargo far-se-á 
por ato do Poder Executivo, podendo para êsse fim ser delegada 
competência aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos 
ou entidades da Administração Direta ou Indireta. 

Art. 2.9 - Na contagem de tempo e serviço, para fins de 
disponibilidade, serão observados os preceitos aplicáveis à apo
se ntadoria. 

Art. 3.° - O valor dos proventos a que tem direito o servidor 
pôsto em disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço, 
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na razão de uns trinta e cinco avos por ano de serviço se do sexo 
masculino, ou de um trinta avos, se do sexo 'feminino, acrescido dos 
adicionais por tempo de serviço, à data da disponibilidade, e do 
salário~familia. 

Art. 4.<:> - Ao funcionário põsto em disponibilidade, na forma 
dêste Decreto~lei, é vedado, sob pena de demissão, exercer qualquer 
cargo, função ou emprêgo, ou prestar serviços retribuídos mediante 
recibo, em órgão ou entidade da Administração Federal Direta ou 
Indireta ou da Administração Direta ou Indireta dos Estados ou 
dos M unicipios, ressalvada a hipótese de acumulação lícita, exis~ 

tente à data da vigência dêste Decreto~lei. 

Art. 5.<:> - O Poder Executivo expedirá as normas comple~ 
mentares necessárias à execução dêste Decreto-lei, que 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::' 
da República. 
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A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Redemaker Grünewald 

AU'l'élio 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 

Edmundo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio Beltrão 

José Costa Cavalcanti 

Carlos F. de Simas 
D. O. União 5/3/69. 

nOLF.TDl lU ASSOCI.\ÇÃO DOS SEnvENTUÁnWi' 
DN JUSTIÇ.-I. DO ESTADO DE SÁO PAULO * 



DECRETO~LEI N.9 502, DE 17 DE MARÇO DE 1969 

Estabelece medidas acauteladoras para o confisco de bens previsto 
no Artigo 8.Q do Ato Institucional n.Q 5, de 13 de dezembro 
de 1968 e no Ato Complementar n.\> 42, de 27 de janeiro 
de 1969. 

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
confere o § 1.9 do Artigo 2.'1 do Ato Institucional n.9 5, de 13 de 
dezembro de 1968, decreta: 

Artigo 1.<:> - Tão logo seja decretado o confisco de bens pelo 
Presidente da República, os órgãos mencionados nos itens abaixo 
não poderão: 

I - Os Registros de Imóveis, fazer transcrições ou averba~ 
ções de documentos públicos ou particulares relativos aos bens 
confiscados, ou de quaisquer atos ou contratos em que sejam in~ 

teressados pessoas naturais ou jurídicas, cujos bens tenham sido 
objeto de confisco; 

U - Os Registros de Comércio ou J untas Comerciais, arqui~ 
var atos ou contratos que importem em transferência de quotas so~ 
ciais, ações ou partes beneficiárias objeto de confisco; 

lU - As Bôlsas de Valores, realizar Ol!! registrar operações 
de títulos de qualquer natureza que tenham sido alcançados pelo 
decreto confisca tório, ou pertencentes as pessoas nele referidas. 

Parágrafo único - A violação do disposto no artigo 1.<:> dêste 
Decreto~lei tornará o infrator passível do crime previsto no artig,o 
319 do Código Penal, além da perda do cargo. 

Artigo 2.9 - A Comissão Geral de Investigações poderá pelo 
seu Presidente, se assim julgar conveniente e durante o curso da 
investigação sumária, notificar aos órgãos mencionados no artigo 
1.9 dêste Decreto~lei da existência de processo de confisco e de~ 
terminar. desde logo, as providências contidas nesse dispositivo. 

Artigo 35' - A Comissão Geral de Investigações poderá, 
também, observado o disposto nos artigos 1.9 e 4.<:> do Ato Com~ 
plementar número 39, de 20 de dezembro de 1968, promover inves~ 
tigações para apurar atos de corrupção ativa e passiva, ou con~ 
trários à preservação e consolidação da Revolução Brasileira de 
31 de março de 1964, para os efeitos de aplicação das medidas 
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previstas no Ato nstitucional n.9 5 de 13 de dezembro de 1968, en~ 
caminhando os resultados daquela investigação ao Ministro de Es~ 
tado da Justiça para os fins de direito. 

Parágrafo único - Se. ainda, no processo de investigação 
sumária, a Comissão Geral de Investigações apurar fatos ou atos 
que possam determinar a aplicação das medidas previstas nos ar~ 
tigos 4,~ e 6.° do Ato Institucional n5> 5, de 13 de dezembro de 
1968, mandará dêle extrair as peças .que julgar necessárias e as 
encamin hará ao Ministro de Estado da Justiça para os fins previstos 
no Ato Complementar número 39, de 20 de dezembro de 1968. 

Art. 4.9 - O Ministro de Estado da Justiça poderá determinar, 
pelo prazo máximo de noventa dias, a prisão administrativa de 
indiciado em processo instaurado pela Comissão Geral de Inves~ 
tigações, desde que se torne necessária à instrução do feito e haja 
indícios suficientes da existência do fato e de sua autoria. 

Artigo 5.9 - :E:ste Decreto~lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 17 de março de 1969; 148.9 daIndependência e 81.9 

da República. 
A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Antônio Delfim Netto 

Edmundo de Macedo Soares 
D. O. 24/4/69. 

DECRETO~LEI N.9 510, DE 20 DE MARÇO DE 1969 

Altera dispositiuos do Decreto-lei n.9 314, de 13 de março de 1967, 
e dá outras prouidências. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
confere o § l.~ do artigo 2.9 do Ato Institucional n.9 5, de 13 
de dezembro de 1968. decreta: 

Art. I.? - Os arts. 12 - 14 - 20 - 2S - 28 - 30 -
31 - 33 -36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 e 42 e o Capítulo III 
do Decreto~lei n.? 314, de 13 de março de 1967, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
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"Art. 12 - Formar, filiar~se ou manter associação de qual
quer título, comitê, entidade de classe ou agrupamento que, sob a 
orientação ou com o auxílio de govêrno estrangeiro ou organização 
internacional. exerça atividades prejudiciais ou perigosas à segu~ 
rança nacional: 

Pena: Reclusão de 2 a 5 anos, para os organizadores ou 
mantenedores, e, de 6 meses a 2 anos, para os demais . 

..... .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .... ..... . ... ... ................ . 

Art. 14 - Divulgar, por qualquer meio de comunicação social, 
notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deturpado, 
de modo a indispor ou tentar indispor o povo com as autoridades 
constituidas. 

Pena: Detenção, de 3 meses a 1 ano, 

§ I.~ - Se a divulgação provocar perturbação da ordem, 
publica ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o crédito 
ou o prestígio do Brasil. 

Pena: Detenção, de 6 meses a 2 anos. 

2.9 - Se a responsabilidade pela divulgação couber a di
retor ou responsáveJ pelo jornal, periódico, estação de rádio ou de 
televisão, será também imposta a multa de 50 a 100 vêzes o valor 
do salário~minimo vigente na localidade, elevada ao dobro na hi~ 

pótese do parágrafo anterior. 

§ 35 As penas serão aplicadas em dôbro, em casos de 
reincidência. 

Art. 20 - Exercer violência de qualquer natureza contra 
Chefe de Govêrno estrangeiro, quando em visita ao Brasil ou de 
passagem pelo seu território. 

Pena: Reclusão de 1 a 2 anos, além da correspondente à 
violência. 

Art. 25 - Praticar devastação, saque, assalto, roubo. se
q üestro, incêndio ou depredação; ato de sabotagem ou terrorismo. 
inclusive contra estabelecimento de crédito ou financiamento; mas
sacre, atentado pessoal; impedir ou dificultar o funcionamento de 
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serviços essenciais administrados pelo Estado ou mediante conces~ 
são ou autorização. 

Pena: Reclusão, de 2 a 6 anos. 

Art. 28 - Matar, por motivos de facciosismo ou inconíormismo 
poIítico~social quem exerça autoridade pública, ou estrangeiro que 
se encontre no Brasil, a convite do Govêrno Brasileiro, a serviço 
de seu País ou em missão de estudo. 

Pena: Reclusão, de 12 a 30 anos. 

Art. 30 - Atentar contra a liberdade pessoal do Presidente 
ou do Vice-Presidente da República, dos Presidente do Senado, da 
Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, de Mi~ 
nistros de Estado, de Governadores de Estado ou Territórios e 
do Prefeito do Distrito Federal. 

Pena: Recl usão de 4 a 12 anos. 

Art. 31 - O fender a honra ou a dignidade do Presidente 
ou do Vice~Presidente da República, dos Presidentes do Senado, 
da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, de 
Ministros de Estado, de Governadores de Estado ou Territórios 
e do Prefeito do Distrito Federal. 

Pena: Reclusão, de 1 a 3 anos. 

Art. 33 - Incitar: 

I - à guerra ou à subversão da ordem político-social; 

II - à desobediência coletiva às leis; 

III - à al1imosidade entre as Fôrças Armadas ou entre 
estas e as classes sociais ou a instituições civis; 

IV - à luta pela violência entre as classes sociais; 

V - à paralização de serviços públ'icos ou atividades es~ 

senciais; 

VI - ao ódio ou à discriminação racial. 
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Pena: Detenção, de 1 a 3 anos. 

Parágrafo único - Se o crime fôr praticado por meio de 
imprensa, planfletos ou escritos de qualquer natureza, radiodjfusão 
ou televisão, a pena será aumentada da metade. 

Art. 36 - Constituir, filiar~se ou manter organização de tipo 
militar, de qua1lquer forma ou natureza, armada ou não, com ou sem 
fardamento, com finalidade combativa. 

Pena: Reclusão de 1 a 3 anos para os cabeças, reduzida de 
metade para os demais. 

Art. 37 - Reorganizar ou tentar reorganizar de fato ou de 
direito, ainda que sob falso nome ou forma simulada, partido po~ 
litico ou associação dissolvidos por fôrça de disposição legal. ou 
que exerça atividades prejudiciais ou perigosas à segurança na
cional. ou fazê~lo funcionar, nas mesmas condições, quando legal
mente suspenso. 

Pena: Reclusão, de 2 a 5 anos. 

Art. 38 - Destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou 
símbolos nacionais, quando expostos em lugar público. 

Pena: Detenção, de 1 a 3 anos. 

Art. 39 - Constituem propaganda subversiva: 

I - a utilização de quaisquer meios de comunicação social. 
tais como jornais, revistas, periódicos, livros, boletins, planfletos, 
rádio, televisão, cinema, teatro e congêneres, como veículos de pro
paganda da guerra psicológica adversa ou de guerra revolucionária; 

II - o aliciamento de pessoas nos locais de trabalho ou 
ensino; 

IH - o comício, reunião pública, desfile ou passeata; 

IV - a greve proibida; 

V - a injúria, a calúnia, ou difamação, 
fôr órgão ou entidade que exerça autoridade 
nário em razão de suas atribuições; 
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VI - a manifestação de solidariedade a qualquer dos atos 
previstos nos itens anteriores. 

Pena: Detenção. de 6 meses a 2 anos. 

Parágrafo único - Se qualquer dos atos especificados neste 
artigo importar ameaça ou atentado à segurança nacional. 

Pena: Detenção, de I a 4: anos. 

Art. 4:0. Importar, fabricar! ter em depósito ou sob guarda, 
comprar, vender, doar, ou ceder. transportar ou traze r consigo 
armas de fogo, ou engenhos privativos das Fôrças Armadas, ou 
quaisquer instrumentos de destruição ou terror. 

Pena; Reclusão, de I a 3 anos. 

Art. 4: I - Incitar à prática de qualquer dos crimes previstos 
neste Decreto-Lei, ou fazer-lhes a apologia ou a dos seus autores. 

Pena: Detenção, de 1 a 2 anos. 

Parágrafo único - A pena será aumentada da metade, se 
o incitamento, publiCidade ou apologia é feito por meio de imprensa, 
radiodifusão ou televisão. 

Art. 4:2. - É punível a tentativa, inclusive os atos prepara
tórios, com um a dois têrços da pena prevista para o crime cin
sumado. 

CAPÍTULO III 

Do Processo e Julgamento 

Art. 4:4: - Ficam sujeitos ao fôro militar tantos os militares 
como os civis, na forma do artigo 122, §§ l.~ e 2. 9 , da Constituição 
com a redação dada pelo Ato Institucional n.9 6, de I.Q de' fevereiro 
de 1969, quanto ao processo e julgamento dos crimes definidos 
neste Decreto-Lei, assim como os perpetrados contra as Instituições 
Militares. 

Parágrafo U111CO - Instituições Militares são as Fôrças Ar~ 
madas constituídas pela Marinha de Guerra. Exército e Aeronáu~ 
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tica Militar. estruturadas em Ministérios. bem assim os altos órgãos 
militares de administração. planejamento e comando. 

Art. 45 - O fôro especial. estabelecido neste Decreto-lei. 
prevalecerá sôbre qualquer outro. ainda que os crimes tenham sido 
cometidos por meio da imprensa. radiodifusão ou televisão. 

Art. 46 - Aplica-se. quanto ao processo e julgamento. o 
Código da Justiça Militar. no que não colidir com as disposições 
da Constituição e dêste Decreto-lei. 

Art. 47 - Durante as investigações policiais. o indiciado po
derá ser preso. pelo Encarregado do Inquérito. até trinta (30) 
dias. comunicando-se a prisão à autoridade judiciária competente. 
~sse prazo poderá ser prorrogado uma vez. mediante solicitação 
fundamentada do Encarregado do Inquérito à autoridade que o 
nomeou. 

§ 1.9 - O Encarregado do Inquérito poderá manter inco
municável o indiciado até 10 (dez) dias. desde. que a medida se 
torne necessária . às averiguações policiais militares. 

§ 2.9 - Se entender necessário. o Encarregado solicitará. 
dentro do mesmo prazo ou de sua prorrogação. a prisão preventiva 
do indiciado, observadas as disposições do artigo 119. do Código 
da Justiça Militar. 

Art. 48. Em qualquer fase do processo. aplica-se as dis
posições relativas à prisão preventiva no Código de Justiça Militar. 

Art. 49 - Poderão ser instaurados. individual ou coleti
vamente , os processos contra os infratores de qualquer dos dispo
sitivos dêste Decreto-lei. 

Art. 50 -Recebida a denúncia, o auditor mandará citar o 
denunciado para se ver processar e julgar. 

Parágrafo único - a citação será por edital e wm prazo 
de (oito) dias, para os denunciados que não forem encontrados, 
c de vinte (20) dias. para os que se tenham ausentado voluntà
riamente do País. estejam ou não em lugar sabido. 

Art. 51 - O acusado. que não comparecer nos atos pro
cessuais para os quais foi devidamente citado ou notificado, será 
considerado revel. 
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Art. 52 - A ausência de qualquer dos acusados não im~ 

pedirá a realização dos atos do processo e do julgamento, nem 
obrigará seu adiamento. 

Parágrafo único - Se a ausência for do advogado constituído. 
o acusado será assistido por defensor designado, na hora pelo 
Presidente do Conselho. 

Art. 53 - A denúncia deverá arroJar até três (3) teste 
munhas. e, no caso de mais de um denunciado, poderá ser ouvida 
mais uma acêrca da responsabilidade daquêle a respeito do qual 
não houveram deposto às testemunhas inquiridas, 

Art. 54 - A defesa no curso do sumário, poderá indicar 
duas testemunhas para cada acusado, as quais deverão ser apre~ 
sentadas, independentemente de intimação, no dia e hora fixados 
paro a inquirição. 

Parágrafo único - As testemunhas de defesa que deixarem 
de comparecer à audiência marcada, sem motivo de fôrça maior 
comprovado pelo Conselho, não mais serão ouvidas, entendendo~se 
como desistência o seu não comparecimento. 

Art. 55 - Preterem a todos os serviços forenses locais as 
precatórias expedidas pelo auditor e deverão ser cumpridas no 
prazo máximo de quinze (15) dias, da data do seu recebimento, a 
devolvidas pelo mais rápido e seguro. 

Art. 56 - O exame de sanidade mental requerido pela de~ 
fesa de algum ou alguns dos acusados, não obstará sejam julgados 
os demais, se o .laudo correspondente não houver sido remetido ao 
Conselho, até a data marcada para o julgamento. Neste caso 
aquêles acusados serão julgados oportunamente. 

Art. 57 - Quando o estado de saúde do acusado não per~ 
mitir sua permanência na sessão de julgamento, esta prosseguirá 
com a presença do seu de fensor. 

Parágrafo único - Se o defensor se' recusar a permanecer 
na sessão, a defesa passará a ser feita por advogado, designado 
pelo Presidente do Conselhõ. 

Art. 58 - A acusação e a defesa terão respectviamente uma 
hora para ã sustentação oral, por ocasião do julgamento, podendo 
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o procurador e o defensor replicar e treplicar, por tempo não ex~ 
cedente a trinta (30) minutos. 

Parágrafo único - Se forem dois ou mais réus e diversos os 
defensores , cada um dêles terá, por sua vez e pela metade, os 
prazos acima estabelecidos. 

Art, 59 - Quando a sessão de julgamento não puder ser 
concluída, por motivos justificados e dentro do próprio trimestre , 
o Conselho Permanente de Justiça terá sua jurisdição prorrogada 
no respectivo processo. 

Art. 60 - O Conselho de Justiça poderá: 

a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na 
denúncia . ainda que em conseqüência, tenha de aplicar pena mais 
grave. desde que aquela definição haja sido formulada pelo Mi~ 
nistério Público, em alegações escritas e a defesa tenha tido opor~ 
tunidade de examiná~la; 

b) proferir sentença condenatória por fato articulado na 
denúncia, não obstante haver o Ministério Público. opinado pela 
absolvição, bem como reconhecer circunstância agravante não ar~ 
guida. mas referida. na narração do fato criminoso. na denúncia. 

Art. 61 - Ao Ministério cabe recorrer. obrigatoriamente, para 
o Superior Tribunal Militar: 

a) do despacho do auditor que rejeitar no todo ou em parte, 
a denúncia; 

b) da sentença absolutória, 

Art. 62 - O condenado à pena de. reclusão por mais de 
dois (2) anoS fica sujeito acessóriamente. à suspensão de direitos 
políticos. por pois (2) a dez (10) anos. 

Art. 63 - Não é admissível a suspensão condicional da 
pena dos crimes previstos neste Decreto~lei. 

Art. 64 - A pena privativa da liberdade será cumprida em 
estabelecimento militar ou civil. a critério do Juiz. mas sem rigor 
penitenciário, 
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Art. 65 - O livramento condicinal darse-á nos têrmos da 
legislação Penal Militar. 

Art. 66 - São inafiançáveis os crimes previstos neste Decreto-
-lei. 

Art. 67 - O Ministro da Justiça. sem prejuízo do disposto 
em leis especiais, poderá determinar investigações sôbre a organi
zação e o funcionamento das emprêsas jornalísticas. de radiodifusão 
ou de televisão, especialmente, quando à sua contabilidade. receita 
e defesa, assim como a existência de quaisquer fatôres ou influên
cias contrárias à Segurança Nacional. tal como definidos nos ar
tigos 2.C) e 3.9 e seus parágrafos dêste Decreto-lei". 

Artigo 2.9 - Ficam revogados os §§ 1.'1 a 4.1' do ortigo 63 da 
Lei n." 5.250, de 9 de fevereiro de 1957. 

Artigo 3.9 - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília , 20 de março de 1969; 148." da Independência e 81.? 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

DECRETO-LEI N.'1 549 - DE 24 DE ABRIL DE 1969 

Dá nova redação ao § 2. 9 do artigo 6.9 da Lei n.9 4.375, de 17 
de agôsto de 1964. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o § 1.9 do art. 2.C) do Ato Institucional número 5, de 13 de 
dezembro de 1968, decreta: 

Art. I.'! - O § 2." do artigo 6.9 da Lei n." 4 .375, de 17 de 
agõsto de 1964 (Lei do Serviço Militar), passa a vigorar com a 
redação: 

"§ 2.C) Mediante autorização do Presidente da República. a 
duração do tempo do Serviço Militar inicial poderá: 

a) ser dilatada por prazo superior a 18 (dezoito) meses, em 
caso de interêsse nacional; 
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b) ser reduzida de periodo superior a 2 (dois) meses.1 
desde que solicitada. justificadamente. pelo Ministério Militar 
interessado" . 

Art. 2,1' ~ste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 24 de abril de 1969; 148.9 da Independência e 81,'.' 
da República. 

Aurélio de Lyra Tavares 

A. COSTA E SILVA 

DECRETO~LEI N.Q 554 - DE 25 DE ABRIL DE 1969 

Dispõe sôbre desapropriação por interêsse social, de imóveis rurais, 
para fins de reforma agrária, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
confere o § 1.9 do artigo 2.9 do Ato Institucional número 5, de 13 
de dezembro de 1968. e tendo em vista o disposto no Ato lnsti~ 

tucional n .\> 9 . de 25 de abril de 1969, decreta: 

Art. 1.9 - A União poderá promover a desapropriação, por 
interêsse social, de imóveis rurais situados nas áreas declaradas 
prioritárias para fins de reforma agrária, nos têrmos do artigo 1571 
da Constituição Federal com a redação que lhe foi dada pelo Ato 
Institucional n.9 9, de 25 de abril de 1969. 

§ 1.9 - A desapropriação a que se refere êste artigo far~se-á 
por ato do Presidente da República, ou de outra autoridade a quem 
forem delegados podêres bastantes. 

§ 2. 9 - O ato expropriatório deverá conter a descrição e 
demais características do imóvel. 

Art. 2.9 - Ainda quando situados nas áreas de que trata o 
artigo 1.9 , não forma prevista neste Decreto-lei, os imóveis que l 
satisfizerem os requisitos para classificação como emprêsa rural, 
fi xados na Lei n .9 4 . 504 , de 30 de novembro de 1964, e sua 
regulamentação. 

Art. 3. 9 - Na desapropriação a que se refere o artigo 1.9 • 

considera~se justa indenização da propriedade: 

DE JUSTIÇA DO B:STADO DE SÃO PAULO * 
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SB:RVENTUÁnIO S 



I - O valor fixado por acôrdo entre o expropriante e o 
expropriado; 

II - Na falta de acôrdo, o valor da propriedade, declarado 
pelo seu titular para fins de pagamento do impôsto territorial rural, 
se aceito pelo expropriante; ou 

III - O valor apurado em avaliação, levada a efeito pelo 
expropriante, quando êste não aceitar o valor declarado pelo pro
prietário, na forma do inc,iso anterior, ou quando inexistir essa 
declaração. 

§ 1.9 Se entre a data da declaração a que se refere o inciso 
II e a do ato expropriatório houver decorrido mais de um ano, o 
valor da indenização será corrigido monetàriamente, de acôrdo 
com os índices oficiais. 

§ 2.9 Para a avaliação prevista no inciso IlI, que será prece
dida do cadastramento ex officio, o expropriante basear-se-á no 
efeito rendimento econômico do imóvel, verificado no ano agrícola 
imediatamente anterior. 

§ 3.9 Dentro, do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da data da publicação dêste Decreto-lei, os proprietários de imó
veis rurais poderão apresentar, mediante justificação, nova decla
ração do respectivo valor em substituição à anteriormente formu
lada para efeito de pagamento do impôsto territorial rural. 

Art. 4.9 Não havendo acôrdo, o expropriante depositará, em 
banco oficia 1, o valor da indenização, fixado nos têrmos do artigo 
3.9 e seus parágrafos. 

Parágrafo único. O valor da terra nua será depositado em 
títulos especiais da divida pública, e o das benfeitorias, em moeda 
corrente do País. 

Art. 5. Q A ação da desapropriação será proposta perante o 
Juiz Federal do Distrito Federal, do Estado ou do Território onde 
estiver situado o imóvel. 

Art. 6.Q Na petição inicial. o expropriante, juntando um exem
plar da publicação, em órgão oficial do ato de desapropriação, 
bem como o recibo bancário do depósito feito nos têrmos do artigo 
4." e seu parágrafo único, requererá seja o depósito convertido 
em pagamento do prêço e ordenados, em seu favor, a imissão na 
posse do bem e a respectiva transcrição no registro de imóveis. 
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Art. 7.9 De plano, ou no prazo maxlmo de 48 (quarenta e 
oito) horas, o juiz deferirá a incial declarando efetuado o paga
mento do prêço e determinando a expedição, dentro de 24 (vinte 
e quatro) horas ,dos competentes mandados, em nome do ex
propriante. 

Parágrafo UlllCO. A transcrição da propriedade no registro de 
imóveis far-se-á no prazo improrrogável de 3 (três) dias, contados 
da data da apresentação do mandado. 

Art. 8.9 Certificado nos autos o cumprimento dos mandados 
de que trata o artigo anterior, o Juiz ordenará a citação expro
priado para responder aos têrmos da ação. 

Art. 9.1' A contestação só poderá versar sôbre o valor depo
sitado pelo expropriante ou sôbre vício do processo judicial. 

Art. 10.9 Contestada a ação, a causa seguirá o rito ordinário. 

Art. 11.9 Na revisão do vaJor da indenização, deverá ser res
peitado, em qualquer caso, como limite máximo, o valor declarado 
pelo proprietário, para e feito de pagamento do impôsto territorial 
rural e eventualmente reajustado nos têrmos do § 3.1' do artigo 3.'1. 

Art. 12.9 Aplica-se às desapropriações por interêsse social de 
que trata êste Decreto-lei, o disposto, relativamente às desapro
priações por utilidade pública ,no artigo 9.'? do Decreto-lei n.\> 
3.365, de 21 de junho de 1941. 

Art. 13.\> O depósito, que se haverá como feito à disposição do 
juizo da ação de desapropriação, será levantado mediante prova da 
propriedade, da quitação de dívidas que recaiam sôbre o bem ex
propriado, e das multas delas decorrentes, e depois de publicados 
editais, na Capital do Estado e na sede da comarca de situação 
do bem com o prazo de 30 (trinta) dias, para conhecimento de 
terceiros. 

Parágrafo único. Havendo dúvida fundada sõbre o dominio, 
o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação 
própria para disputá-lo. 

Art. 14.0 Os bens expropriados, uma vez transcritos em nome 
cio expropriante, não poderão ser objeto de reivindicação ainda 
que fundada na nulidade da desapropriação. 
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Pargrafo único. Qualquer ação, julgada procedente, resolver
-se-á em perdas e danos. 

Art. 15. 9 O JUiz que descumprir os prazos estabelecidos neste' 
Decreto-lei incorrerá na sanção prevista no artigo 24.0 do Código· 
de Processo Civil. aplicada mediante representação de uma das 
partes ao Conselho da Justiça Federal. 

Parágrafo único. Tratando-se de serventuário da Justiça. ou. 
de Oficial do Registro de Imóveis, ficará êle sujeito a multa igual 
a dois têrços do maior salário-mínimo do País, por dia de retar
damento. 

Art. J 6.~ O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 25 de abril de 1969; H8.Q da Independência e 8 L'! 
da República. 

9.2 -

A. COSTA E SILVA 

Luís 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 

Edmundo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio Beltrão 

José Costa Cavalcánti 

Carlos F. de Simas 
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DECRETO-LEI N.9 579 - DE 14 DE MAIO DE 1969 

Estabelece condições especiais de recolhimento de contribuição 
para a previdência social nos casos que específica. 

o Presidente da Repúb]ica, usando das atribuições que lhe 
,confere o § 1' .9 do artigo 2,<1 do Ato Institucional n.Q 5, de 13 de 
,àezembro de 1968, decre ta: 

Art. 1.9 - O proprietário, promitente comprador ou cessio
nário dos direitos à compra de terreno, que não possu'a outro 
imóvel, e que, sob sua responsabilidade direta, nêle pretenda cons
truir sua residência, com o máximo de setenta metros quadrados 
de área construída, em zona rural ou suburbana, poderá obter dila
tação do razo normal para recolhimento das contribuição devidas 
ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), nos têrmos 
dêste Decreto-lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo palica-se a quem, 
sendo proprietário, promitente comprador ou cessionário dos direi
tos à compra de uma única unidade residencial de uso prório, 
pretenda nela fazer realizar, sob sua responsabilidade direta, obras 
de reparo ou acréscimo. 

Art. 2.<) ~ O recolhimento das contribuições será feito me
diante pagamentos mensais, consecutivos, vencendo-se o primeiro 
no último dia do mês civil subseqüente ao mês de competência, e 
de valor correspondente a uma percentagem do salário-mínimo 
regional variável com a área a construir ou acrescer, sendo: 

I - até cinqüenta metros quadradoS' - trinta por cento; 

11 - mais de cinqüenta metros quadrados, até setenta metros 
quadrados - sessenta por cento. 

Art. 3.9 - Quando a construção fôr executada parcialmente 
em regime de mu tirão ou equivalente, o disposto neste Decreto-lei 
será aplicável às contribuições referentes aos salários pagos, 

Art. 4.9 - O proprietário, promitente comprador ou cessioná
rio dos direitos à compra de um único imóvel, com o máximo de 
cem metros quadrados de área construída, que deva à previdência 
social contribuições referentes a obra já realizada ou iniciada, po
derá requerer ao INPS, até 31 de dezembro de 1969, o parcela-
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fnento do débito, com juros de mora, correção monetária e multa, 
se fôr o caso, observado o critério do artigo 2.Q

• 

! § 1.<:> - O valor da parcela mensal corresponderá a uma per
centagem do salário-mínimo regional variável com a área cons
'truída, sendo: 

a) até cinqüenta metros quadrados - trinta por cento; 

b) mais de cinqüenta metros quadrados até setenta metros 
quadrados - sessenta por cento; 

c) mais de setenta metros quadrados - cem por cento. 

§ 2.<:> - O requerimento será instruído com a confissão do 
tlébito, devendo ser paga no ato a primeira parcela. 

I § 35' - Se o débito já estiver ajuizado, o devedor poderá, 
Itlentro do prazo dêste artigo, obter o parcelamento do saldo de
:vedor, mediante confissão formal. 

I § 4.? - A correção monetária será apurada sem se levar em 
conta o período anterior à vigência do Decreto-lei n.? 66, de 21 
de novembro de 1966. 

§ 5.? - Será dispensado do pagamento de multa o aposentado 
por invaJidez ou o pensionista que não tenha outro rendimento. 

Art. 5.? - Nos casos em que forem deferidos os favores dêste 
ecreto-lei, serão dispensadas as contribUições devidas a terceiros 

e arrecadadas pela previdência social. 

I Art. 6;? - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

I Brasília, 14 de maio de 1969; 148.'1 da Independência e 81.<;> 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Jarbas G. Passarinho 

( • ) Nota do Sr. Pb. Republicado por ter saído com incorreção 110 

Diário Oficial de 2 de maio de 1969. 
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DECRETO~LEI N.Q 582 - DE 15 DE MAIO DE 1969 

Estabelece medidas para acelerar a Reforma Agrária, dispõe sóbre 
a organização e funcionamento do Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária e dá outra providências. 

o Presidente da República , no uso da atribuição que lhe 
confere o § l.Q do Artigo 2.? do Ato Institucional n.Q 5, de 13 de 
dezembro de 1968, e tendo em vista o disposto no Ato Institucional 
n.9 9, de 25 de abril de 1969, e no Decreto~lei n.Q 554 de igual 
data, decreta: 

Art. 1.9 A execução da Reforma Agrária será intensificada, a 
partir da v,igência do presente Decreto~lei, através de programas 
intensivo de implantação de novas unidades de exploração agrí
cola, em área prioritárias selecionadas pelo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária (lBRA) , aprovadas pelo Grupo Executivo de 
Re'forma Agrária ( GERA) e definidas por Decreto do Poder 
Executivo , de acôrdo com as metas a serem fixadas. 

Parágrafo único. Constituirão requisitos básicos para a iden~ 
tificação das áreas onde se executarão os projetos de Reforma 
Agrária, entre outros, os seguintes: 

a) existência de inversão públicas em projetos de desenvol
vimento, tais como obras de irrigação, de eletrificação rural, de 
estradas e outras; 

b) existência de latifúndios por exploração ou por extensão; 

c) manifesta tensão social 

d) concentração de minifúndios; 

e) elevada incidência de não proprietários; 

[) áreas mal exploradas, próximas aos centros consumidores. 

Art. 2.9 A Reforma Agrária preservará e estimulará. por 
todos os meios, a propriedade de extensão compatível com a ex
ploração existente, desde que utilizada de maneira racional. assegu
rando a função econômica e social da terra. 

Art. 3.° A Reforma Agrária será desenvolvida e intensificada 
com a co-participação e a co-responsabilidade dos diversos órgãos 
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federais, procurando-se assegurar, sempre, a participação dos 
Estados, Municípios e iniciativa privada. 

Parágrafo único. Os representantes sindicais rurais de traba
lhadores e de empresários participarão do planejamento e execução 
da Reforma Agrária. 

Art. 4.\> O Poder Executivo acompanhará a detivação da 
Reforma Agrária, adotando as providências que se tornarem ne
cessárias, atendida a alta prioridade conferida ao programa, a fim 
de assegurar, com a devida oportunidade, recursos financeiros para 
SLa efetiva implementação. 

Art. 5.9 Fica criado o Grupo Executivo da Reforma Agrária 
(GERA), órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Agricul
tura, com o encargo de orientar, coordenar, supervisionar e promo
ver a execução da Reforma Agrária. 

§ 1.'1 O GERA. órgão máximo consultivo e deliberativo para 
assuntos da Reforma Agrária, será constituído por onze membros, 
represen tando os seguintes órgãos: Ministério da Justiça, Ministé
rio da Agricultura, Ministério do Planejamento e Coordenação 
Geral. Ministério do Interior, Ministério da Fazenda, Ministério 
do Trabalho e Previdência Social. Banco Central. Confederação 
Nacional de Agricultura, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, 
Instituto Nacional de Desenvolvimento Ag rário e Con federação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. 

§ 2.9 Os membros do GERA serão nomeados pelo Presidente 
da República, por indicação dos respectivos Ministros de Estado 
e das representações sindicais. 

§ 3." A Presidência do GERA será exercida pelo Ministro da 
Agricultura, cabendo ao representante do Ministério do Planeja
mento e Coordenação Geral coordenar as medidas de caráter 
interministerial. 

Art. 6.'1 As contribuições criadas pela Lei n.'! 2.613, de 23 
de setembro de 1955, com as modificações introduzidas pela Lei 
n.'.' '4.863. de 29 de novembro de 1965, serão devidas ao IBRA. ao 
FUNRURAL E ao INDA na seguintes proporções: 

I - Ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA); 
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1) as contribuições a que se refere a Lei n. 9 2.613, de 23 
de setembro de 1955 no caput de seus artigos 6.9 e 7.9 , cuja arreca~ 
dação será feita pejo próprio lERA; 

2) 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante 
da arrecadação, pelo INPS, da contribuição fixada na Lei n. 9 

4.863, de 29 de novembro de 1965, em seu artigo 35.Q
, § 2.Q

, item 
VIII. 

11 - Ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 
(FUNRURAL); 50% (cinqüenta por cento) da receita resultante 
da arrecadação, pelo INPS, da contribuição fixada na artigo 35.Q 

~ 2.Q, item VIII da Lei n.Q 4.863, de 29 de novembro de 1965; 

III - ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 
(INDA j caberão 25% (vinte e cinco pr cento) da receita resul~ 

tante da arrecadação, pelo INPS, da contribuição estipulada na 
Lei n. Q 4.863, de 29 de novembro de 1965. em seu artigo 35.Q, 

§ 2.9 item VIII, 

Art. 7." Ficam transferidas para o Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária as atribuições referentes a colonização buscando~ 
-se ampliar a participação da iniciativa privada na execução do 
respectivo programa. 

Parágrafo único. O lERA terá sob sua jurisdição os Núcleos 
de Colonização que vinham sendo desenvolvidos pelo INDA e, 
do comum acôrdo com o Ministério da Agricultura, estudará a 
conveniência da emancipação dos mesmos a curto prazo com a 
conseqüência incorporação do acêrvo reman.escente ao patrimônio 
de outros órgãos federais, estaduais e municipais, mediante decreto 
do Poder Executivo. 

Art. 8." O IBRA, no prazo de 30 (trinta) dias, promoverá a 
extinção das Companhias de Prestação de Serviços (CAPSES) e 
Companhias de Produção de Insumos (CAPIAS) criadas com 
base no artigo 17 da Lei n.Q 4.947, de 6 de abril de 1966, ou 
estimulará a sua transformação em emprêsas privadas. 

Art. 9.'! O Fundo Nacional de Reforma Agrária de que trata 
o artigo 27.Q da Lei n.Q 4.504, de 30 de novembro de 1964, será 
constituído das seg uintes fontes de recursos: 

I - RecLI r50S on;amentários, programados, sempre que pos~ 

sível, em caráter plurian ual; 
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II - Contribuições criadas pela Lei n.\' 2.613, de 23 de 
setembro de 1955, com as modificações introduzidas pela Lei n.'? 
5.097, de 2 de setembro de 1966, e pelo Decreto-lei n.\' 58, de 21 
de novembro de 1966, na forma estabelecida no presente 
Decreto-lei. 

III - Recursos das Superintendência Regionais de Desenvol
vimento a serem estabelecidos em caráter plurianual na forma do 
artigo 29 da Lei n.9 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

IV - Produto da Contribuição de Melhoria cobrada pela 
União, de acãrdo com a legislação vigente. 

V - Parcela do Impôsto Territorial Rural atribuída à União 
para execução de projetos de Reforma Agrária, 

VI - Outros recursos de origem orçamentária ou de natu
reza diversa, destinados à execução da Reforma Agrária. 

VII - Outras receitas próprias do Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária. 

Art. 10.9 O limite máximo de circulação referente aos Títulos 
de Dívida Agrária, de que trata o artigo 105, da Lei n.'! 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, será corrigido anualmente de acôrdo 
com os índices oficiais de correção monetária. 

Parágrafo único. A atualização de que trata êste artigo será 
efetuada a partir da vigência da Lei n.\' 4.504 de 30 de novembro 
de 1964. 

Art. 11.'1 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um cré
dito especial ao Ministério da Agricultura, até a importância de 
NCr$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de cruzeiros novos). 
destinado ao IBRA para aplicaçã~ em despesas de qualquer natu
reza referente à execução da Reforma Agrária, inclusive com oS 
escritórios de extensão ruraL podendo compreender despesas rea
lizadas em exercício anteriores. 

Parágrafo único. Na forma da alínea c do § 1.9 do artigo 64, 
da Constituição, os recuros para ã cobertm:a das despésas abran
gidas pelo crédito especial autorizado neste artigo serão indicados 
por ocasião de sua abertura podendo ter origem em cancelamento 
de dotações orçamentárias constantes da Lei n.9 5.546, de 29 de 
novembro de 1968. 
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Art. 12.<:> Os artigos 37.9 e 385' e seus parágrafos, da Lei n.9 

4.504, de 30 de novembro de 1964, passam a vigorar com a se~ 

guinte redação: 

"Art. 37.<1. São órgãos específicos para a execução da Re~ 
forma Agrária: 

I - O Grupo Executivo da Reforma Agrária (GERA); 

II - O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (lBRA) , 
diretamente, ou através de suas Delegacias Regionais; 

III - as Comissões Agrárias. 

Art. 38.? O IBRA será dirigido por um Presidente nomeado 
pelo Presidente da República. 

§ 1.<> O Presidente do IBRA terá a remuneração correspon~ 
dente a 75% (setenta e cinco or cento) do que percebem os Mi~ 
nistros de Estado. 

§ 2.9 Integrarão, ainda, a Administração Superior do IBRA 
Diretores, até o máximo de seis, de nomeação do Presidente do 
IBRA, mediante aprovação do GERA". 

Parágrafo único. Os atuais cargos de direção do IBRA serão 
considerados extintos tão logo composta sua nova diretoria, na 
forma dêste artigo. 

Art. 13.? O GERA deverá ser instalado no prazo máximo de 
15 (quinze) dias após a publicação do presente Decreto~lei, deven~ 
do os respectivos órgãos que o integram indicar ao Presidente da 
República os seus representantes. 

Art. 14.9 O Poder Executivo promoverá a criação de um 
Grupo Especial de Trabalho para, no prazo máximo de 120 (cento 
e vinte) dias propor medidas para a reformulação dos objetivos, 
organização e funcionamento do INDA, com o propósito de evitar 
a duplicação de serviços e a dispersão de recursos e assegurar a 
adequada coordenação de suas atividades com as do IBRA e dos 
demais órgãos do Ministério da Agricultura. 

§ 1.9 Enquanto êsses estudos não forem concluídos, o INDA 
aplicará no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos próprios 
que lhe são atribuídos por êste Decreto~Jei na execução de progra~ 
mas de eletrificação rural. 
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§ 2.'-' Dos recursos próprios de que trata o artigo 6.", item I, 
do presente Decreto-lei, ora transferidos para o IBRA, serão des
tacadas no corrente exercício, se necessário, parcelas para suple
mentar a verba do INDA destinada ao pagamento de seu pessoal 
regido pela CLT, atualmente existente. 

Art. 15.'? O presente Decreto-lei será regulamentado dentro 
de 60 (sessenta) dias, devendo o ato dispor, inclusive, sõbre as 
atribuições e competência dos dirigentes do IBRA e o regime de 
seu pessoal. 

Art. 16.? ~ste Decreto-lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília . 15 de maio de 1969; 148.'-' da Independência e 81.~ 

do República . 
A. COSTA E SILVA 

Ivo Arzua Pereira 

Hélio Beltão 

DECRETO-LEI N.\> 685, DE 17 . DE JULHO DE 1969 

E stabelece normas complementares para resguardo da economia 
pública, poupança privada e segurança nacional no âmbito 
econômico-financeiro. 

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o § 1.1' do artigo 2:1' do Ato Institucional número 5, de 
13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1.'-' - Os administradores , gerentes e conseJheiros fiscais 
das sociedades suJeitas ao regime de liquidação extrajudicial , nos 
têrmos do Decreto-lei n.Q 48. de 18 de novembro de 1966, ficarão 
com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer 
forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até final e defi
nitiva apuração e liquidação de suas responsabilidades. 

§ 1.9 - A indisponibilidade de que trata o presente artigo 
decorre do ato que decretar a liquidação ou falência e atinge a 
todos aquêles. que tenham estado no exercício das funções nos 
doze meses anteriores ao mesmo ato, inclusive os administradores, 
gerentes e conselheiros fiscais das liquidações extrajudiciais em 
curso, aplicando-se à espécie o disposto nos números L II e 111 e 
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parágrafolJnico do -Ãrtigo 1.l'ão Decreto-lei n.~ sm, de-17--de 
março de 1969. 

§ 2.1' - Não poderão os administradores, gerentes e con
selheiros fiscais ausentar-se do lug,ar da liquidação extrajudicial. 
sem autorização expressa do Banco Central do Brasil, atendido, 
no que fôr cabível. o que dispõe o número lII, do Artigo 34, do 
Decreto-lei n.1' 7.661, de 21 de junho de 1945. 

Art. 2.Q - É competente a Justiça Federal para processar 
os feitos em que a sociedade liquidanda fôr autora, ré, assistente, 
litisconsorte ou opoente. 

§ 1.<1 - Nos feitos a que se refere êste artigo. os prazos serão 
contados em dôbro a 'favor da emprêsa liquidanda devendo noS 
processos respectivos intervir a União Federal, pelo Procurador 
da República, aplicando-se esta disposição também aos feitos sub
metidos à Justiça do Trabalho. 

§ 2." - Os processos em curso serão remetidos no prazo de 
15 dias à Justiça Federal. independentemente do pagamento ime
diato das custas. 

Art. 3.1' - No resguardo da economia pública, da poupança 
privada, e da segurança nacional. sempre que a atividade da ·insti
tuição ou entidade liquidanda, a critério do Conselho Monetário 
Nacional. colidir com os interêsses daquela área poderá o liqui
dante . sem prejuízo dos podêres que lhe são conferidos pela le
g.islaçâo vigente expressamente autorizado pelo mesmo Conselho, 
c sem dependência de manifestação ou concordância dos credores, 
acionistas ou sócios da entidade liquidanda, adotar qualquer forma 
especial ou qualificada de realização do ativo e liquidação do 
passivo, inclusive ceder o ativo a terceiros, organizar ou reorga
nizar sociedade para continuação geral ou parcial do negócio ou 
atividade da liquidanda. 

Art . 4.9 - Os atos referidos no artigo 3.9 produzem efeitos 
jurídicos imediatos independentemente de formalidades e registros. 

Parágrafo único. Os registros respectivos serão procedidos 
no prazo de 15 dias pelos Oficiais dos Registros de Imóveis e pelos 
Registros do Comércio, bem como pelos órgãos da administração 
pública da União, dos Estados e dos Municípios, na esfera da 
respectiva competência, à vista da comunicação formal que lhes 
seja feita , em caso, pelo liquidante. 
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Art. 5.Q - ~ste Decreto~lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

BrasUia, 17 de julho de 1969; 148Q da Independência e 81::' 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Antônio Delfim Netto 

DECRETO-LEI N.9 697 - DE 23 DE JULHO DE 1969 

Dispõe sôbre o registro previsto no artigo 1.9 do Decreto~lei n,') 286, 
de 28~2-67, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições conferidas 
pelo § I.'! do artigo 2.9 do Ato Institucional n.'1 5, de 13 de dezembro 
de 1968, e 

Considerando o disposto no artigo 78, da Lei n5' 4.242, de 
17-7-63 reiterado pelo Artigo 17 da Lei n.'1 4.728, de H~7-65, que 
acrescentou aos quatro requisitos fixados pelo artigo 54 do De~ 
ereto n.Q 2.044, de 31~12~68, um ,quinto requisito essencial para a 
caracterização do título cambial: "Deverão ter a coobrigação de 
uma instituição financeira para a sua colocação no mercado"; 

Considerando que a regularização de emissões ilegais de 
títulos, prevista no artigo 17 da Lei n.9 4.728, e no Decreto-lei 
n.'! 286, de 28~2~67, sem revogar a exigência do nôvo requisito 
cambial objetivou exclusivamente resguardar a economia popular 
inadvertidamente aplicada no mercado clandestino de títulos, en~ 

sejando a transação dos emitentes com os credores ou então a 
cobrança judicial da divida por via ordinária na forma da legis~ 

lação civil vigente: 

Considerando a necessidade de impedir que a regularização 
de emissões ilegais de títulos possa ensejar danos à Fazenda Na
cional e ao mercado de capitais, mediante a prática de sonegações 
e crimes contra a economia popular, decreta: 

Art. 1.9 - O registro previsto no artigo 1.'1, do Decreto~lei 
n.9 286, de 28~2~67 que caracteriza a responsabilidade civil das 
emprêsas emitentes, não confere caráter cambial ao título, despro~ 
vida do mesmo em virtude de infração do artigo 78, da Lei n.Q 

4.242, de 17~7~63, e do artigo 17, da Lei n5' 4.728, de 14~7~65. 
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Art. 2.9 - As pessoas jurídicas emitentes de títulos cujo re
gistro foi realizado na forma do Decreto-lei n.9 286. de 28-2-67. 
ficam obrigadas a contabilizar no prazo de 30 dias. contados a 
partir da data da publicação desta Lei. as operações de liquidação 
dos títulos. por transação aprovada pelo Banco Central do Brasil. 
sob pena de ficarem sujeitas. juntamente com os seus diretores. às 
penalidades fiscais. e criminais previstas em Lei. 

Art. 3.'1 - Extinguem-se a punibilidade dos crimes previstos 
no artigo 177 do Código Penal para as omissões contábeis relativas 
a títulos registrados na forma do Decreto-lei n.9 286. de 28-2-67. 
ficando também assegurada a isenção das penalidades fiscais e 
cambiais decorrentes. 

Parágrafo único. Os bene'fícios previstos nêste artigo não 
se aplicam aos diretores das emprêsas que não cumprirem. dentro 
do prazo fixado. as determinações do artigo anterior. 

Art. 4.9 - Os títulos não registrados na forma do Decreto-lei 
n.0 286, de 28-2-67, não poderão ser objeto de transação ou co
brança judicial sem o prévio pagamento da multa prevista no § 4.9 

do artigo 17, da Lei n.\> 4.728, acrescida de correção monetária, 
segundo os índices fixados para a cobrança da dívida ativa da 
Fazenda Nacional. calculada a partir do vencimento do prazo fa
cultado para o registro pelo artigo 1.<1, do Decreto-lei n.9 286. 
de 28-2-67. 

Art. s.\> - O presente Decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 23 de julho de 1969; 148.<1 da Independência e 81.9 

da Repúplica. 
A. COSTA E SILVA 

Antônio Delfim Netto 

DECRETO-LEI N.\> 745 DE 7 DE AGóSTO DE 1969 

Dispõe sôbre os contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei 
n.\> 58, de 10 de dezembro de 1937, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con
fere § 1.<1 do artigo 2.\>, do Ato Institucional n.<1 5, de 13 de dezembro 
de 1968, decreta: 
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Art. 1.'1 - Nos contratos a que se refere o artigo 22 do 
Decreto~Lei n.~ 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que dêles 
conste cláusula resolutiva expressa, a constituição em móra do 
promissário comprador depende de prévia interpelação judicial ou 
por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 
com quinze (15) dias de antecedência. 

Art. 2. 0 
- Êste Decreto-Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 7 de agôsto de 1969; 1485' da Independência e 81.'1 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silua 

Publicado no D.O.U. Edição n.· 150 - 8 de Agôsto de 1969. 

DECRETO-LEI N.'! 760, DE 13 DE AGôSTO DE 1969 

Dá nova redação aos artigos 5.<:> e 8.<:> do Decreto-lei n.r 369 de 
17 de dezembro de 1968. 

O Presidente da República, no uso das atrihuições que lhe 
confere o parágrafo I.'! do artigo 2.'1 do Ato Institucional n.Q 5, de 
13 de dezembro de 1968, decreta: 

Artigo 1.'1 - Os artigos 5.'! e 8.'1, do Decreto-lei n.'! 359, de 
17 de dezembro de 1968, passam a vigorar com a s~guinte redação: 

"Artigo 5.<:> - Encerrada a investigação. se a Comissão con
cluir pela existência de enriquecimento ilícito, proporá ao Presi
dente da República a expedição de decreto, com a especificação 
dos bens a serem confiscados e dos atos de alienação ou oneração 
de bens a serem declarados nulos. 

Parágrafo 1.'1 - Publicado o decreto no Diário Oficial. os 
registros competentes. no prazo de sessenta dias providenciarão, 
de ofício, a transcrição dos bens em nome da pessoa jurídica de 
direito público em favor da qual haja sido decretado o confisco. 
remetendo-lhe as respectivas certidões. 

Parágrafo 2.~ - A inobservância dos disposto no parágrafo 
anterior configurará crime de prevaricação". 

104 - Hor,ETnl nA ASSOCIAÇÃO DOS SI<:HVEXTUAItIOS 
DE JUSTiÇA DO BS'l'AIJO Im SÃO l'Al:LO * 



Artigo 8.9 - São nulos de pleno direito, em relação a Fa
zenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, e suas autarquias, 
emprêsas públicas, sociedades de economia mista e fundações, os 
atos de alienação ou oneração de bens, dinheiro ou valor, praticados 
por quem haja enriquecido ilicitamente nos têrmos do artigo 8.'" 
do Ato Institucional n.? 5, de 13 de dezembro de 1968, do Ato 
Complementar n.? 42, de 27 de janeiro de 1969, ou dos artigos 
6.9 e 11.9 dêste Decreto-lei. 

Parágrafo 1.9 - A declaração de nulidade far-se-á no de
creto de confisco dos bens. 

Parágrafo 2.9 - A nulidade abrangerá os atos de alienação 
ou oneração de bens desviados do patrimônio público. 

Parágrafo 3.9 - O confisco abrangerá indusive, os bens 
cuja alienação ou oneração forem declaradas nulas. 

Parágrafo 4.'1 - Aos terceiros possuidores de boa-fé e asse
gurado direito regressivo. 

Parágrafo 5.'" - Far-se-á a reintegração ou imissão de posse 
dos bens confiscados mediante mandado do Ministro da Justiça, 
do Secretário de Justiça, ou do Prefeito Municipal, conforme o 
confisco haja sido decretado em favor da União, Distrito Fe
deral. Estado, Território ou Município e respectiva autarquias, 
emprêsas públicas, sociedade de econômia mista e fundações. 

Parágrafo 6.9 - As autoridades de que trata o parágrafo 
anterior poderão requisitar fôrça policial para o cumprimento da 
ordem. 

Parágrafo 7.9 - O Presidente da República poderá nomear o 
indiciado, durante o prazo previsto no artigo 9.9 ou até a decisão 
de que trata o parágrafo 2.9 do mesmo artigo, depositário dos bens 
que lhe forem confiscados, lavrando-se o têrmo de compromisso 
perante a pessoa jurídica de direito público em favor da qual 
haja sido decretado o confisco". 

Artigo 2.') - Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Brasília, 13 de agôsto de 1969 - 148.9 da Independência e 
81.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grunewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

losé de Magalhães Pinto 

Antônio Delfim Netto 

Mário David Andreazza 

Ivo Arzua Pereira 

Tarso Dutra 

I arbas G. Passarinho 

Márcio de Souza e Melo 

Leonel Miranda 

Edmundo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite lúnior 

Hélio Beltrão 

losé Costa Cavalcanti 

Carlos F. de Simas 

DECRETO N.Q 64.124, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1969 

Regulamenta o disposto no artigo 25' da Lei n.9 5.119, de 1 de 
junho de 1968. 

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
confere o artigo 83, ítem II da Constituição, decreta: 

Artigo 1.'1 - Os Prefeitos dos Municípios declarados de in~ 

terêsse da segurança nacional. nos têrmos do artigo 16, § J .<;l, alínea 
b, da Constituição, serão nomeados pelo Governador do Estado 
respectivo, mediante prévia aprovação do Presidente da República. 

§ 1.9 - O nome escolhido pelo Governador será submetido 
ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado 
da Justiça. 
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§ 2.9 - Se o nome escolhido não merecer aprovação do 
Presidente da República. o Ministro de Estado da Justiça comuni
cará a decisão ao Governador do Estado. para que êste dentro do 
prazo de dez (10) dias. a contar da data da comunicação. faça 
nova indicação. 

Art. 2.'1 - Sste decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 19 de fevereiro de 1969; 148.9 da Independência e 
81.9 da República . 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

0.0. E. São Paulo 6/3/69. 

DECRETO N.9 64.248. DE 24 DE MARÇO DE 1969 

Regulamenta. com base no artigo 75 do Decreto-lei n.!' 37. de 
18 de dezembro de 1966, a concessão de autorização para 
admissão temporária com suspensão de tributos, de bens des
tinados a execução de obras de interêsse público. 

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe con
'fere o artigo 83. item 11. da Constituição e considerando a neces
sidade de regulamentar o disposto no artigo 75 do Decreto-lei n.Q 

37. de 18 de novembro de 1966. decreta: 

Art. 1.9 - Nos casos de realização de obras de interêsse 
público. mediante financiamento de entidades governamentais es
trangeiras ou de instituições internacionais. poderá ser concedida 
autorização. para a admissão temporária no território nacional. com 
suspensão de tributos. de máquinas. aparelhos. equipamentos e ma
teriais. sem similar nacional. indispensáveis à execução dos serviços. 
quando contratados. financiados ou garantidos por órgão devida
mente autorizado da Administração Pública Federal. Estadual ou 
Municipal. direta ou indireta. 

Parágrafo único - A suspensão temporária a que se refere 
,êste artigo compreende o impõsto de importação. ou impôsto sõbre 
produtos industrializados bem como os demais tributos e gravames. 
incidentes sõbre bens procedentes do exterior. 

DOLET1M DA ASSOCIAÇ.\O nos SEUVENTlJÁRJOS 
lm JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 107 



Art. 2.? - São condições essenCiaiS para concessão do re
gime estabe.lecido neste regulamento: 

I - A concorrência pública para execução de obFas; 

11 - A identificação classificação tarifária e avaliação dos 
bens; 

IH - A garantia do pagamento dos tributos e de outros 
ônus exigidos peja legislação em vigor, inclusive multas, no caso 
de não devolução dos bens admitidos temporàriamente ou de in
fração das normas legais e regulamentares pertinentes; 

IV - A utilização dos bens exclusivamente nos fins deter
minantes da admissão temporária. 

Parágrafo único - A garantia a que se refere o inciso IV 
dêste artigo será constituída mediante: 

a} depósito prévio da quantia exigível; ou 

b} têrmo de responsabilidade, com fiador idôneo a jluízo da 
autoridade concedente, que poderá dispensar a fiança em casos 
excepcionais e à vista de interêsse púhlico relevante. 

Art. 3.? - Os bens consumíveis que por sua quantidade e na
tureza, se aprestem à alienação, ficam excluídos do regime dêste
Regulamento, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. 

Parágrafo único - Poderá ser autorizado o desembaraço 
aduaneiro de partes, peças complementares e semelhantes, que sejam 
indispensáveis à operação das máquinas e equipamentos ou à exe
cução das obras e compatíveis com as necessidades de utilização 
durante '0 período de admissão autorizada. 

Art. ':I. Q 
- O ato concessivo da admissão temporária fixará 

o prazo de SUa vigência, com observância dos limites estabelecidos 
no art. 71 do Decreto-lei n.Q 37, de 18 de novembro de 1966. 

Art. 5.Q 
- O prazo fixado se extinguirá automàticamente 

quando ocorrer desvio ou transferência de propriedades dos hens 
admitidos pelo regime dêste Regulamento ou em caso de uso dos 
mesmos em finalidades diferentes das que justificaram a concessão. 
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Art. 6.Q - Os bens de que trata êste Regulamento constarão 
de re.lação, em 3 vias, na qual serão indicados todos os elementos 
que os indentifiquem e os respectivos valores unitários. 

§ 1.1? - A relação de que trata êste artigo será apresentada 
juntamente com o pedido de admissão temporária, sendo a l.~ via 
arquivada no órgão competente da Secretaria da Receita Federal, 
a 2.~ via arquivada no órgão competente da Secretaria da Receita 
Federal, a 2.~ encaminhada à repartição em que se processará o 
desembaraço aduaneiro dos bens e a 3.~, com o Carimbo oficiaL 
restituída ao interessado. 

§ 2.'" - A vista da relação, a repartição com jurisdição sôbre 
o ponto de entrada dos mesmos, para o fim de esclarecer a impor~ 
tância do depósito ou do têrmo de responsabilidade e respectiva 
fiança. 

§ 35' - Com os elementos constantes do parágrafo anterior, 
o pedido de a utorização para admissão temporária será submetido 
A decisão da autoridade concedente. 

Art. 7.? - A devolução ao exterior dos bens admitidos tem~ 
poràriamente deverá ser feita, obrigatoriamente, dentro do prazo 
estabelecido no ato de concessão. 

Parágrafo único - Expirado o prazo, sem que haja sido efe~ 
tivada a devolução, converter~se~á em renda o depósito ou pro~ 

mover~se~á a execução do têrmo de responsabilidade, para cobrança 
dos tributos e demais ônus devidos inclusive multas estabelecidas 
na legislação em vigor, com base no valor dos bens não devolvidos. 

Art. 8.1? - A devolução dos bens admitidos sob o regime dêste 
Regulamento, desde que realizada dentro do prazo concedido, 
poderá ser feita por qualquer ponto do território nacional. em que 
haja contrôle. aduaneiro. 

§ l.'! - O embarque será procedido de requerimento à auto~ 
ridade concedente. 

§ 2.Q 
- A autorização de embarque ficará condicionada à 

conferência da exatidão dos bens, quanto à natureza, quantidade e 
qualidade. 
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Art. 9.9 - No ato de conferência de que trata o § 2.9 do artigo 
anterior serão averbadas as diferenças porventura encontradas para 
cobrança dos tributos, multas e demais ônus devidos. 

§ l.? - A averbação prevista neste artigo será assinada peh 
funcionário designado para a conferência e pelo interessado ou 
seu representante. 

§ 2.Q 
- Sómente após o cumprimento das exiglências dêste 

artigo o embarque poderá ser realizado. 

Art. 10 - À vista da 2.~ via da relação exigida no art. 6.°, 
serão promovidas ex-officio, as seguintes medidas, conforme o
resultado da verificação final: 

I - Baixa do têrmo de responsabilidade ou sua execução 
para cobrança dos tributos e ônus devidos; 

II - Liberação do depósito ou conversão em renda da im
portância correspondente a tributos e demais ônus relativos aos 
bens não devolvidos. 

Parágra'fo único - No caso de haver sido imposta qualquer 
multa, a baixa do têrmo de responsabilidade ou levantamento de 
depósito, dependerá do recolhimento da importância correspondente, 
salvo se a requerimento da parte fôr feita a devida compensação. 
à conta do depósito. 

Art. 11 - Poderá ser autorizada. mediante requerimento da 
parte interessada, a deyolução parcelada dos bens admitidos tem
poràriamente na forma deste Regulamento. 

Parágrafo único - Cada embarque parcelado dependerá de 
conferência aduaneira, cujo resultado será averbado nas 2.~ e 3.~ 

vias da relação a que se refere o art. 6.9 , fazendo o órgão que 
houver fiscalizado a devolução, a devida comunicação ao órgão 
competente da Secretaria da Receita Federal, para anotação na 
l.~ via. 

Art. 12 -Na hipótese de embarque parcelado poderá ser 
autorizado, a requerimento do interessado, o levantamento da parte 
do depósito correspondente aos bens efetivamente devolvidos. 
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Parágrafo único - Em caso de têrmo de responsabilidade, 
serão averbados, neste, os embarques parcelados, para a corres~ 

pondente redução da obrigação assumida. 

Art. 13 - Poderá ser concedida autorização para a transfe~ 

rência de propriedade dos bens admitidos sob o regime deste Re~ 
gulamento, mediante requerimento da parte interessada, antes da 
expiração do prazo da permanência autorizada, desde que seja 
efetuado o recolhimento d'os tributos cujo pagamento haja sido 
suspenso e dos demais ônus exigíveis, na forma da legislação 
vigente. 

§ 1.1' - O recolhimento previsto neste artigo deliberará o 
depósito efetuado ou a obrigação assumida no têrmo de responsa~ 
bilidade, em importância equivalente ao pagamento realizado. 

§ 2.1' - Não se exigirá o recolhimento de que trata êste ar~ 
tigo, quando a transferência dos bens for feita mediante autorização 
prévia da autoridade concedente, a pessoa ou entidade que goze 
da isenção de tributos, observados os limites e os têrmos da lei 
concessiva de favor. 

§ 3.<:> - Nos casos de que tratam êste artigo e os parágrafos 
anteriores, a transferência dos bens equipara~se à importação, su~ 
jeita às normas da legislação que disciplina o intercâmbio comercial 
com o exterior. 

Art. 14 - Os bens admitidos sob o regime dêste Regulamento 
poderão ser despachados para consumo, antes da expedição do 
prazo da permanência autorizada, mediante o cumprimento das 
nOrmas legais e regulamentares que regem a importação e obser~ 
vadas, no que couber, as do artigo anterior. 

Art. 15 - Se os bens admitidos na forma dêste Regulamento 
forem destruídos em virtude de incendio, naufrágio ou outro qual~ 
quer sinistro, poderá ser autorizado o levantamento, parcial ou 
total. do depósito ou a baixa do têrmo de responsabilidade, em 
montante propordonal correspondente à garantia relativa ao bem 
destruído. 

§ 1.'> - Não terá aplicação o disposto neste artigo quando; 

I - Ficar provado que o evento: 

a) decorreu de culpa ou dolo do beneficiário; 
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b) resultou da utilização do bem em finalidade diferente da
quela que houver justificado a admissão temporária; 

c) ocorreu após a expiração do prazo dentro do qual deveria 
ter sido efetivada a devolução. 

11 - O sinistro estiver coberto por seguro. 

§ 2.° - Para os efeitos do disposto neste artigo, o interessado 
deverá requerer a baixa do têrmo de responsabilidade ou levanta
mento de depósito, total ou parcialmente mediante: 

I ~ Declaração expressa de inexistência de seguro ou exis
tência de cobertura, indicando, neste caso, o valor da mesma; 

11 - Juntada do laudo pericial de órgão oficial competente, 
do qual deverão constar as causas e os efeitos do sinistro. 

Art. 16 - O ju'lgamento da conveniencia da concessão, o ato 
de autorização da admissão temporária de bens, sob o regime esta
belecido neste regulamento e as condições a que ficarão sujeitos, 
são da competência do Ministro da Fazenda que a poderá delegar. 
no todo ou em parte , a outras autoridades do Ministério da Fa
zenda, mediante ato expresso. 

Parágrafo único - O exercício dos demais atos a que se refere 
êste Regulamento, não reservados à autoridade concedente, compete 
aos chefes das repartições com jurisdição sõbre os pontos em que 
se processar a entrada ou saída dos bens, salvo quando o Ministro 
da Fazenda, mediante Portaria, designar outras autoridades para 
desempenho dos mesmos atos. 

Art. 17 - As infrações dêste Regulamento ficam sujeitas às 
penalidades previstas na legislação em vigor. 

Art. 18 - ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de março de 1969; 148." da Independência e 81.~ 
da República. 

11,9 -

A. COSTA E SILVA 

Antônio Delfim Netto 

D. O. 8/5/69. 
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DECRETO N.~ 64.398. DE 24 DE ABRIL DE 1969 

Regulamenta a Lei n.() 5.133 de 8 de maio de 1968, que dispõe 

sõbre a microfilmagem de documentos e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe con
fere o artigo 83, item lI, da Constituição, e tendo em vista o dis
posto no artigo 3. o da Lei n'\' 5.433, de 8 de maio de 1968, decreta: 

Art. 1.9 - A microfilmagem, em todo território nacional, au
torizada pela Lei n.'! 5.433, de 8 de maio de 1968, compreende a 
dos documentos oficia,is arquivados nos órgãos dos Podêres Exe
cu tivo, Judiciário e Legislativo, incluvise nos da Administração 
Indireta. da União, dos Estados. do Distrito Federal, dos Ter
ritórios e dos Municípios, bem assim a dos documentos oficiais 
arquivados nos órgãos dos de pessoas naturais ou jurídicas, e será 
regulamentada por êste Decreto. 

Parágrafo único - Disporá. ainda, o presente Decreto do 
estabelecimento de normas sôbre o manuseio, preservação dos 
filmes resultantes, cópias, traslados, certidões extraídas de micro
filmes e autenticação dêsses documentos para que possam produzir 
efeitos legais em juízo ou fora dêle. 

Art. 2.9 - Considera-se oficial para os efeitos dêste Decreto 
todo e qualquer documento arquivado ou em trânsito nos órgãos 
públicos a que se refere o artigo anterior. 

Do equipamento de Microfilmagem. 

Art. 3.9 - A microfilmagem de documentos será feita em 
microfilmadora de tipo rotativo ou planetário. 

Artigo 4.0/) - Para o processamento dos filmes serão usados 
equipamentos manuais. semi-automáticos ou automáticos, desde 
que o processo utilizado assegure ao filme seu alto poder de 
deJinição, densidade uniforme e durabilidade, 

Parágrafo único - Compreende-se por processamento de 
filme os banhos de revelação, de interrupção. fixação e lavagem, e 
a secagem. 
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DOS FILMES 

Art. 5.0 - A microfilmagem de documentos de qualquer es
pécie será feita sempre em filme negativo de segurança, sem perfu~ 
ração, com o mínimo de 180 linhas por milímetros da definição, 
com suporte de acetato ou poliester. 

§ p - Poderão ser usados filmes de 16 mm, 35 mm, 70 rom, 
ou 105 mm, desde que sem perfuração, 

§ 2.~ - A escolha da dimensão do filme a ser utilizado será 
condicionada sempre à apresentação física do documento a s·er 
microfi 'lmado. 

Art. 6,° - A microfilmagem de documentos será feita em 
filme negativo sem perfuração, sendo obrigatória a extração de 
cópia em filme. 

Art. 7.° - Não poderá ser utilizado filme de 16 mm para 
microfilmagem de documento que contenha fotografia ou gravura. 

Art. 8.° - A redução máxima permitida para microfilmagem 
àe documentos é a seguinte: 

Para filme de 16 mm 

Para filme de 35 mm 

Para filme de 70 mm 

Para filme de 105 mm 

40 vêzes 

26 vêzes 

19 vêzes 

12 vêzes 

Parágrafo único - Quando se tratar de documento cujo ta~ 

manho ultrapasse o máximo de redução permitida para o tipo de 
filme usado, a microfilmagem poderá ser feita por etapas, sendo 
obrigatória a repetição ,de uma parte da imagem anterior em cada 
imagem subseqüente, de modo que se possa identificar, por super 
posição, a continuidade entre as seções adjacentes microfilmadas. 

DA MICROFILMAGEM DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

Art. 9,9 - Na microfilmagem de documentos oficiais, cada 
série será precedida de imagem de abertura do filme, com os 
seguintes elementos (modêlo n.? 1): 
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] - Nome da organização e data do início da microfilmagem; 

11 - Número do filme em ordem crescente. codificado, quan~ 
do necessário; 

111 - Têrmo de abertura do filme, contendo nomes e assina~ 
turas do responsável direto pela documentação arquivada e do res~ 
ponsável pelo setor de microfilmagem: 

IV - Indicação dos documentos constantes do filme e res~ 

pectivas datas. 

Art. tO - No final de cada rôlo de fi]me, imediatamente após 
a reprodução do último documento, será microfilmada imagem de 
encerramento, çom os seguintes elementos (modêlo n.~ 2): 

I - Nome da organização e data do término da microfil~ 

magem: 

11 - Ordem de colocação dos documentos contidos no filme; 

III - Indicativo de final do filme; 

IV - Têrmo de encerramento e autenticação. 

Art. 11 - Os documentos da mesma série ou sequencia, 
-eventualmete omitidos quando da micro'filmagem, serão reproduzidos 
posteriormente e colocados no filme, mediante têrmo de correção 
prévia (modêlo n. Q 3), e emendados na seqüência natural por meio 
de repetição, na parte inserida, das duas imagens imediatamente 
anteriores e das duas posteriores ao corte. 

Art. 12 - A documentação, em trânsito ou em estudo, poderá 
a critério da autoridade competente, ser micro'filmada, devendo os 
filmes resultantes ficar sob guarda da autoridade requisitante, 
proibida destruição dos originais até o recolhimento definitivo 
para arquivamento. 

Art. 13 - Os filmes negativos resultantes de miérofilmagem 
de documentação ofiCia] ficarão obrigatoriamente arquivados na 
organização detentora d arquivo, vedada a sua cessão sob qualquer 
pretexto. 

Art. 14 ~ A eliminação de documentos oficiais microfilmados 
será precedida de lavratura de têrmo em livro próprio após a re~ 

visão e montagem dos filmes correção das falhas àcaso existentes. 
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Art. 15 - Os documentos oficiais de valor histórico não po
dem ser eliminados, sendo no entanto permitida a sua transferência 
para outro local ou repartição, após a microfilmagem, mediante 
relacionamento. 

Art. 16 - A documentação oficial de caráter sigiloso poderá 
ser microfilmada, a critério da autoridade competente, sem obriga
toriedade de emissão da cópia de filme, regulando-se pelo Decreto 
n.9 6.417. de 11 de março de 1967, o manuseio e guarda dos fil
mes, bem assim a destruição dos originais. 

Art. 17 - A validade em juízo ou fora dêle de traslado, cer
tidões e cópias, em papel, de documentos oficais, extraídos de 
microfilmes. dependerá de autenticação de autoridade detentora 
do filme negativo (modêio n.9 4) mas, em se tratando de cópia 
em filme, a autenticação dependerá do têrmo próprio (modêlo 
n.9 5). 

Art. 18 - É dispensável o reconhecimento da firma da autor,i
dade que autenticar os translados, as certidões e as cópias em papei] 
e em filme. 

DA MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS 
PARTICULARES 

Art. 19 - A microfilmagem de documentos de origem parti
cular, de pessoas naturais ou jurídicas, poderá ser feita, para efeito 
de arquivamento ou por motivo de segurança, por cartórios ou 
estabelecimentos particulares habilitados, nos têrmos dêste ReHu
lamento. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos particulares poderãt> 
quando houver conveniência, possuir equiamento para microfilma
gem de sua própria documentação, desde que observado o disposto 
neste Regulamento. 

Art. 20 - Para exercer a atividade de microfilmagem de do
cumentos, os cartórios e estabelecimentos particulares, além da 
legislação a que estão sujeitos, deverão requerer registro no Depar
tamento de Justiça do Ministério da Justiça e sujeitar-se à fisca
lização que por êste será exercida quanto ao cumprimento do dis
posto no presente Decreto. 
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Art. 21 - A microfilmagem de documentos realizada por car
tórios e estabelecimentos particulares que se dedicarem a eSSa ati
vidade ,obedecerá aos requisitos contidos nos artigos 9.9 e 10.9 

dêste Decreto. 

DA AUTENTICAÇÃO DOS FILMES, TRASLADOS, 
CERTIDõES E CóPIAS EM PAPEL DE 

DOCUMENTOS PARTICULARES 

Art. 22 - Os traslados e as cópias em papel e em filme de 
documentos particular, microfilmado, para produzirem efeitos 
legais, em Juizo ou fora dêle, terão que ser assinados pelo respon
sável da organização ou estabelecimento detentor do filme nega
tiv'o, e obrigatoriamente autenticados em Cartório. 

§ I.'.' - A autenticação a que se refere êste artigo far-se-á 
por meio de carimbo apósto em cada fôlha (modêlo n.Q 6), ou me
diante têrmo próprio quando em filme (modêlo n.Q 7). 

§ 2.9 - Somente os Cartórios que satisfizerem os requisitos 
especificados no art. 20.'-' poderão fazer a autenticação supramen
cionada. 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 23 - Quando houver conveniência de aproveitamento 
de filme negativo. na operação de microfilmagem de uma seqüên
cia, ou não, do documentos, poderão ser feitas emendas, repetindo
-se nas partes a serem emendadas, procedida de têrmo de adita
mento (modêlo n.? 8), as duas imagens imeditamente anteriores 
àquelas. 

Art. 24 - Os microfilmes e copias em filme, produzidos no 
exterior, somente terão validade em juizo ou fora dêle quando. 

a) 

b) 
a firma 

c) 

autenticados por autoridade estrang,eira competente; 

tiverem reconhecida pela autoridade consular brasileira, 
da autoridade estrangeira que os houver autenticado; 

forem acompanhadas de tradução oficial. 

Art. 25 - Os microfilmes negativos e as cópias em filme de 
documentos sujeitos à fiscalização ou necessários à prestação de 
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contas serão mantidos em rolos, por prazo igual ao exigido em 
lei para os respectivos originais. 

Art. 26 - Para a confecção de cópia em 'filme, poderá ser uti~ 
Iizado filme dos tipos diazóico, térmico ou outros que ofereçam 
igual segurança. 

Art. 27 - A copia em papel poderá ser reproduzida pelo 
sistema fotográfico tradicional , por aparelho leitor-copiador, pro
cesso eletrostático ou outros que lhe assegurem reprodução fiel e 
durabilidade . 

Art. 28 - Os cartórios e estabelecimentos particulares, que 
se dedicarem à microfilmagem de documentos de terceiros, forne
cerão obrigatóriamente em certificado de garantia do serviço exe
cutado (modêlo n.'? 9). 

Art . 29 - Não terá valor probante em filme que não estejam 
conforme traslado, certidão, cópia em papel e em filme que não 
estejam conforme o disposto neste Regulamento. 

Art. 30 - Os cartórios e estabelecimentos particulares que. 
na data da entrada em vigor dêste Regulamento , estiverem exe
cutando serviço de microfilmagem para terceiros, deverão adap
tar-se às normas nêle previstas, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. 

Art. 31 - As infrações às normas dês te Regulamento . por 
pi1rte dos Cartórios e estabelecimentos particulares, serão sancio
nac!Js. atenta a sua gravidade, com a pena de multa de duas a 
cem vêzes do maior salário minimo vigente no País, na data de 
sua imposição, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis. 

Parágrafo único - No caso de reincidência, será cassado 
definitivamente o registro para microfilmar documento . 

Art. 32 ~ Em se tratando de órgãos dos Podêres Executivo. 
Judiciário e Legislativo, indusiv~ dos órgãos de administração 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal. dos Terri
tórios e Municípios, além das sanções civis e penais cabíveis, serão 
aplicadas as penas disciplinares previstas na respectiva legislação. 

Art. 33 - O Ministro da Justiça expedirá as instruções que 
se fizerem necessárias ao cumprimento dêste Regulamento. 

118 ~ BOLl!lTl)[ D.\. .\8S0CIAÇAO nos SERVI';l\TUAIlIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTAVO ])J~ SÃO PAULO * 



Art. 34 - l!ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 24 de abril de 1969; 148.9 da Independência e 81." 
da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

Augusto Hamann Rademaker Grunewald 

Aurélio de Lyra Tavares 

José de Magalhães Pinto 

Antônio Delfim Netto 

Mário Andreazza 

Ivo Arzua Pereira 

Tarso Dutra 

Jarbas G. Passarinho 

Márcio de Souza e Mello 

Leonel Miranda 

Edmundo de Macedo Soares 

Antônio Dias Leite Júnior 

Hélio Be/trão 

José Costa Cavalcanti 

Carlos F. de Simas 

(Publicado no ··D.D.U." de 28-4-1969, com Modelos de Impressos). 

DECRETO N.'! 64.608 - DE 29 DE MAIO DE 1969 

Modifica a redação dos artigos 182 e 188 do Decreto n.9 4.857. 
de 9 de novembro de 1939. e dá outras providências. 

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe con~ 
fere o artigo 83. item lI. da Constituição. e tendo em vista o dis~ 

posto no artigo 31 do Decreto~lei n.'! 413. de 9 de janeiro de 
1969. decreta: 

Art. 1.'1 - Os artigos 182 e 188 do Decreto n.\> 4.857. de 
9 de novembro de 1939. passam a vigorar com a seguinte redação: 
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.. Art. 182 - Haverá no registro de imóveis os seguintes 
iivros: 

Livro n.9 1 - protocolo, com 300 fôlhas; 

Livro n.o, 2 - inscrição hipotecária, com 300 fôlhas; 

Livro n.o, 3 - inscrição das transmissões, com 300 fôlhas; 

Livro n.Q 4 - registros diversos, com 300 fôlhas; 

Livro n.o, 5 - emissão de debêntures, com 150 fôlhas; 

Livro n.9 6 - indicador real, com 300 fôlhas; 

Livro n.o, 7 - indicador pessoal, com 300 fôlhas; 

Livro n.Q 8 - registro especial, com 300 fôlhas; 

Livro n. Q 9 - registro de cédulas de credito rural, com 300 
fôlhas; 

Livro n." 1 O - registro de cédulas de crédito industrial, com 
300 fÔJhas. 

Art. 188. O Livro n." 6 - Indicador Real - será o reper
tório de todos os imóveis que, direta ou indiretamente, figurarem 
nos Livros ns. 2, 3, 4, 8, 9 elO. 

As fôlhas dêsse livro repartise-ão por igual, entre as cir
cunscrições, que se compreenderem na comarca ou na zona perten
cente ao respectivo ofício. 

Cada indicação terá por espaço, pelo menos, um sexto da pá
gina do livro, e, cada espaço, cinco colunas, formadas por linhas 
perpendiculares correspondentes aos requisitos seguintes: 

1.0, - número de ordem; 

2.Q 
- denominação do imóvel, se fôr rural, menção da rua 

e do número, se fôr urbano; 

3.0, - nome do proprietário: 

4.0, - referência aos números de ordem e páginas dos demais 
livros; 

5.0, - anotações." 
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Art. 2.9 - Fica acrescido ao Decreto n.<1 4.857, de 9 de no
vembro de 1939, o art. 196-B, com a seguinte redação: 

"Art. 196-B - O livro n5' 10 - Registro de Células de 
Crédito Industrial destinado a inscrição das Cédulas de Crédito 
Industrial, na forma do Decreto-lei n .... ' 413, de 9 de janeiro de 
1969, obedecerá ao modêlo anexo a êste decreto." 

Art. 3.~ - :Sste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de maio de 1969; 148." da Independência e 81.9 

da República. 
A. COSTA E SILVA 

Luís Antônio da Gama e Silva 

PORTARIA N." GB-70, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1969 

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n.9 427, de 22 de janeiro 
de 1969 e a Regulamentação de que trat<l o Decreto n5' 64.156, de 
4 de março de 1969, resolve: 

1 - O registro das notas promissórias e letras de câmbio a 
que se refere o Decreto-lei n.9 427, de 22 de janeiro de 1969 
regulamentado pelo decreto n." 64.156, de 4 de março de 1969, será 
feito pelas Delegacias, Inspetorias, Agências ou Postos da Se
cretaria da Receita Federal, com jur,isdição direta do domicílio 
do credor do título, ou em Agência do Banco do Brasil S.A. se
diada no mesmo local. 

2 - O registro far-se-á gratuitamente mediante apresentação 
dos títulos, acompanhados da "ficha-relação" (modêlo n.9 I. anexo) , 
preenchidas e assinadas pelo credor, em 2 (duas) vias, contendo 
o valor de cada título, os nomes do devedor, do credor e dos 
avalistas, se houver, bem assim as datas de emissão ou saque e de 
vencimento. 

2. 1 - O número do registro será a numeração que tomar a 
ficha-relação" acrescida do número de ordem do título relacionado. 

2.2 - A repartição ou Agência do Banco do Brasil que efe
tuar o registro arquivará a 1.~ via das "fichas-relações" (modêlo 
n.? 1), numeradas seguidamente e organizadas em livros de 200 
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(duzenta) fôlhas, às quais juntará os "têrmos" de abertura e de 
encerramento. 

2.3 - A V (segunda via das "fichas-relações" (modêlo 1), 
será remetida ao órgão da Secretaria da Receita Federal. da ju
risdição. 

2.4 - Os funcionários encarregados do degistro autentica
rão os títulos apresentados com a aposição de carinho do qual 
deverão constar o nome da repartição ou Agência do Banco, o 
número e data do registro do título, e nome legível do funcionário. 

3 - Nos títulos emitidos ou sacados em garantia do paga
mento de transações de compra e venda de bens e serviços, a 
emprêsa vendedora fará constar as indicações relativas ao re
gistro em sua contabilidade, além da data e assinatura do fun
cionário responsável. 

3.1 - Nos títulos vinculados a contratos ou escrituras de 
compra e venda de bens imóveis, o tabelião fará constar as indi
cações re]ativas ao registro de contrato ou escritura, datando-os 
autenticando-os. 

3.2 - Aplicam-se apenas aos títulos emitidos a partir da 
publicação desta Portaria as exigências dos itens 3 e 3.1 acima. 

3.3 - No verso dos títulos que, na data da publicação do 
Decreto número 64.156, de 4 de março de 1969, estiverem para 
cobrança, em estabelecimento de crédito, ou, para protesto, em 
Cartório de Notas, serão feitas as anotações pertinentes ao re
gistro de que trata o artigo 3.9 do referido diploma legal. 

3.4 - Os estabelecimentos de crédito e os Cartório de No
tas deverão preencher e remeter ao órgão competente da Secretaria 
da Receita Federal de sua jurisdição, relação dos títulos referidos 
no item anterior, conforme modêlo anexo n.\> 1, a ser confeccionado 
em côr branca. 

3.5 - Se a nota promissona ou letra de câmbio 'fôr endos
sada, deverá ser feito nôvo registro do título no órgão competente 
da Secretaria da Receita Federal da jurisdição com remissão ao 
registro anterior, desde que o favorecido não seja estabelecimento 
de crédito. 
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3.6 - No caso de título endossado o seu nôvo registro será 
feito mediante o preenchimento da relação conforme modêlo n.9 2, 
anexo, a ser confeccionado em côr azul claro. 

3.7 - No caso de títulos em cobrança através de estabele
cimento de crédito ou de cartórios, como referimos nos itens 3.3 e 
3.5, serã preenchida relação, modêlo n.') 1, ou modêlo n.9 2, con
forme o caso, indicando-se abaixo o nome do credor, o nome e o 
enderêço do estabelecimento de crédito ou do Cartório encarregado 
da cobrança. 

3.8 - A relação mencionada no item 3.4 deverá ser remetida 
ao órgão da Secretaria da Receita Federa] da jurisdição, dentro 
de 30 (trinta) dias da publicação desta Portaria. 

4 - A comunicação a que se refere o artigo 5.'1 do Decreto-lei 
número 427, de 22 de janeiro de 1969, será feita mensalmente 
pelos Cartórios de Notas ao órgão da Secretaria da Receita Fe
deral de sua jurisdição, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente 
à celebração dos atos, conforme 'modêlo anexo n.9 3, a ser con
feccionado em côr amarela. 

5 - Ao Secretário da Receita Federal fica delegada com
petência para modificar as fichas modêlos anexos, bem como para 
baixar as instruções complementares necessárias. - Antônio Delfim 
Netto, Ministro da Fazenda. 
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416 em 416em 

, 

ANO ........ LIVRO N.' 10 , ANO ........ 

INSCRIÇÃO DE CÉDULA I DE Cf:DULA INDUSTRIAL 

1 I 2 I 3 I 1 I 5 I 6 I 7 I 8 
I 

9 I lO I 1i I 12 I 
13 

i 

I I 
I 

I 
I 

I I 

I I 
I 
I 

1-' I 

I 
, . 
i 
I 

I I I 

I) Número de Ordem 8) Juros e Comissões a Pagar 
2) Data da Inscrição 9) Data e Praça do Pagamento 
3) Circunscrição 10) Bem Vinculado. Característicos e Confrontações 
1) Nome. Profissão e Domicílio do Credor ou Avalista 11) Valor do Seguro do bem oferecido em garantia 
5) Nome. Profissão e Domicilio do Devedor ou Emitente 12) Condições 
6) Data e Lugar da Emissão 13) Averbações 
7) Valor de Crédito Deferido 



contra capa do li\'ro 41,5 cene;merros conua capa do livro 41 ,5 centímetros , 

Ir 

Tf:RMO DE ABERTURA Tf:RMO DE ENCERRAMENTO 

SERVIRA ~STE LIVRO. SOB O N.. . ..... CONT~M f:STE LIVRO ........ FóLHAS. 
COM AS FóLHAS NUMERADAS DE 1." ..... TóDAS POR MIM RUBRICADAS E ~ DESTI-
TóDAS AUTENTICADAS COM A RUBRICA NADO PARA O FIM CONSTANTE DO Tf:RMO 
............ DE MEU USO. PARA ............ DE ABERTURA . 

.............. NO CARTóRIO DO OFICIO DE JUIZO DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS 

REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CIDADE. PÚBLICOS. RIO DE JANEIRO. 

JUIZO DE DIREITO DA V ARA DE REGISTROS ESTADO DA GUANABARA 
PÚBLICOS. 

O JUIZ O JUIZ 

I 



Ministério da Fazenda 

Secretaria da Receita Federal 

Nome: 

MOD~LO N .. " 1 

Enderêço: CGC ou CPF: 
(Repartição de registro) 

Credor -----..,----.-- --\ -I N.- Ficha --I 
~------~------~-------

FICHA-RELAÇÃO DE REGISTRO DE TITULOS NÃO NEGOCIADOS EM ESTABELECIMENTOS DE CR~DITOS 

Número Natureza Da tas COOBRIGADOS 

de do VALOR (NCr$) 

1 

ordem título Emissão ou Vencimento Emitente (s) ou Avalista ( s) saque sacador (es) 

Requer o registro dos titulos acima relacionados Recebi os Ttitulos para Registro 

............. , em ....... de ............. de 19..... Em ...... I ...... I 19 ..... . 

(assinatura do credor) (funcionário) 



Ministério da Fazenda 
MODBLO N." 2 

,------------c;- Credor-Endossatário 
\ \~FiCha-1 Secretaria da Receita Federal 

(Repartição de registro) 
Nome: Enderêço CGC ou CPN: 

FICHA-RELAÇÃO DE REGISTRO DE TITULOS CAMBIAIS NÃO NEGOCIADOS EM ESTABELECIMENTOS 
DE CR~DITO 

Número Natureza Da t a 
VALOR 

COOBRIGADOS 

de do Emissão 

I 
Emitente~ 

I 
NCr$ I Endossante N." Registro ordem Título ou Vencimento ou sacador Avalista (s) (s) anterior saque (es) 

I1 

I I I 

I 
Requer o registro dos titulos acima relacionados. Recebi os Títulos para Registro 

. . . . . . . . . . . . . . em .... .. de .. . . ... ... .. . .. de 19 . .. . . 

Em . . ... . / . ..... / 19 • ..... 

(assinatura do credor) (funcionário) 



MODeLO N,' 3 
.-___ ---;-__ Cartório de Notas _ _____ ----, 

Ofício \ Município I Comarca Estado I 
N," 

Mês de "" " ""., 

RELAÇAO DAS ESCRITURAS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS CELEBRADOS 

(Art. 5, ' do Decreto-lei n" 427, de 22-1-69) 

Transação Registro Nome e endereço dos interessados 

Data I Natureza Valor (NCr$) Número I Livro I outorgante (s) I outorgado (s ) interveniente (s) 

I I I I 

I 

Em, , . " de .. . ..... de 19 . , 
Obs. - Transações e contratos de mútuo valor superior a 100 vézes o salário minimo fiscal. 

(assinatura) 



ESTADUAIS 

DECRETO~LEI N.~ 131, DE 23 DE JULHO DE 1969 

Dispõe sôbre os contribuintes do Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual - IAMSPE - e seus be~ 

neficiários. 

o Governador do Estado de São Paulo, no uso da atribuição 
que, por fôrça do Ato Complementar n.9 47, de 7 de fevereiro de 
1969, lhe confere o § I.", do artigo 2.~, do Ato Institucional n.9 5, 
de 13 de dezembro de 1968. 

Decceta: 

Artigo 1.0 - Consideram-se contribuintes do Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE: 

I - Os servidores públicos estaduais, inclusive os inativos 
dos Podêres Executivos e suas Autarquias, Legislativo e Judiciário, 
excetuando~se. os que tenham regime previdenciário próprio. 

II - As viúvas dos servidores re'Íeridos no item anterior. 

§ I.? - As viúvas e os inativos poderão solicitar, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados respectivamente do fale
cimento do contribuinte ou de sua aposentaria, o cancelamento de 
SUa inscrição como contribuinte. 

§ 2.~ - Para os atuais inativos e Vluvas o prazo previsto no 
parágrafo anterior contar-se-á da data da publicação dêste decreto
-lei. 

§ 3.9 - Os inaltivos anteriores à vlgencia da Lei n.~ 3.819, 
de 5 de fevereiro de 1967, deverão completar as contribuições ao 
IAMSPB a partir daquela data, na forma estabelecida em reso-
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lução pelo Conse'lho do IAMSPE, sem prelUlZO dos descontos 
necessários, a partir da publicação dêste decreto-lei. 

§ 4.9 - O período de carência será sustado para aquêles 
que ora o estão cumprindo, ficando obrigados ao pagamento do 
restante do débito, na forma estabelecida em resolução pelo con
selho do IAMSPE. sem prejuizo dos descontos devidos a partir 
da publicação dêste decreto-lei. 

Artigo 2." - Poderão requerer sua inscrlçao como contribuin
tes os servidores das serventias da justiça não oficializadas. dentro 
do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. contados da data da pu
blicação dêste decreto-lei. 

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo para os 
servidores da justiça. contratados após a publicação dêste decreto
-lei, contar-se-á da data de sua emissão no respectivo cartório, 
ofício ou tabelionato. 

Aritgo 3.Q ~ Vencidas. e não pagas. três contribuições mensais 
seguidas, caducará a inscrição dos contribuintes previstos no artigo 
anterior. 

§ I.'! - Considera-se vencida a contribuição não paga até 
o dia lO do mês a que corresponde. 

§ 2.Q - As contribuições em mora ficam sujeitas à multa de 
10% sôbre o seu respectivo valor. 

Artigo 4.9 - O cancelamento da inscnçao previsto. como fa
cultativo para os contribuintes a que se refere o parágrafo I.? do 
artigo I.'·'. acarretará a perda do direito à assistência médico-hos
pita lar de forma irreversível. 

Parágrafo único - O cancelamento sàmente surtirá efeito após 
sua publicação no "Diário Oficial", sendo, até essa data. devidas 
as contribuições previstas. 

Artigo 5.~ - Consideram-se beneficiários do contribuinte: 

I - a espôsa; 

II - o marido. desde que incapacitado para o trabalho, sem 
economia própria e não amparado por outro regime previdenciário; 
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IH - os filhos solteiros até completarem 21 (vinte e um) 
anoS; 

IV - os filhos maiores até 24 (vinte e quatro) anos, cur
sando estabelecimento de ensino superior, desde que sem economia 
própria; 

V - os filhos maiores, desde que incapacitados para o tra
balho. sem economia própria e não amparodos por outro regime 
previdenciário; 

VI - os pais , padrasto e madrasta, desde que sem economia 
própria. não amparados por outro regime previdenciário e que 
vivam às expensas do contribuinte. 

§ 1.9 - Equiparam-se a filhos do contribuinte, para os efeitos 
dêste decreto-lei: 

1 - os adotivos; 

2 - os enteados; 

3 - os menores que, por determinação judicial. se achem 
sob sua guarda; 

4 - os tute.lados, sem economia própria. 

§ 2.? - O contribuinte poderá inscrever. como beneficiários, 
os pais adotivos, desde que não amparados por outro regime previ
der.ciário, sem economia própria e que vivam às suas expensas. 

§ 3.9 - No caso de desquite, a espõsa poderá continuar 
como beneficiária se houver declaração expressa do contribuinte 
neste sentido. 

§ 4.9 - O contribuinte solteiro, VIUVO ou desquitado, que 
não tenha mantida a inscrição da ex-espõsa, poderá instituir como 
beneficiária a companheira, observadas as condições que forem es
tabelecidas em resolução do Conselho do IAMSPE. 

Artigo 6.9 - Consideram-se beneficiários do contribuinte 
falecido: 

I - os filhos menores, observadas as condições previstas no 
artigo anterior; 

II - os filhos maiores. mencionados nos itens IV e V do 
artigo 5.9 ; 

HO J.l·)TIM IH A S>;O~IAÇ ,\O nos >; J~Hvr':NTUÁItlOi; 
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III - as pessôas a que alude o ítem VI do mesmo artigo 5.9 , 

inscritas no IAMSPE antes do falecimento do contribuinte. 

Artigo 7.9 - :f:ste decreto~lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Artigo 8.9 - Revogam~se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 23 de julho de 1969. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Virgílio Lopes da Silva, Secretário do Trabalho e Adminis~ 
tração. Publicado na Assessoria Técnico~Legislativa, aos 23 de 
julho de 1969. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Subst .. 
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