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ANO XIX 

BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA 
LEI N." 464. DE 26 SETEMBRO DE 1949". 

JANEIRO A JUNHO DE 1971 

REDAÇÃO: 

N.· 91 

Sabemos, perfeitamente, que os Estatutos de nossa enti
dade associativa a proibem de envolver-se, como tal, em assun
tos de ordem politica. ISiSo, entretanto, não nos impede, 
obviamente, de apreciar os atos e atitudes de noss()s homens 
públicos, seja qual fôr a sua filiação partidá:ria, sempre que, 
para tanto, se nos ofereça a devida oportunidade. 

Está llesse caso o Sr. IJAUDO NATEL, que vem de assu
mir o Govêrno de nosso Estado, - e cuja personalidade se 
impôs ao respeito e apl'êço de todos nós, serventuários da 
Justiça, desde quando, pela primeira vez, exerceu e dignificou 
as mesmas altas funções que ora desempenha, cercado, aliás, 
pelas simpatias gerais. 

Realmente, pudemos constatar, no curso de sua gestão 
anterior, que nossa classe lhe mereceu especial atenção, bas
tando dizer, para ilustrar a veracidade de tal afirmativa, 
que ao levarmos ao conhecimento de sua Excia., - por in
termédio do então e também hoje seu Secretário da Justiça, 
DI'. OSWALDO MULLER DA SILVA, - a situa<:,ão de 
penúria em que viviam nos'sos colegas aposentados, não teve 
dúvida em ordenar Imediatas providências, no sentido de que 
o angustiante problema daqueles servidores fôsse pronta e 
adequadamente solucionado. 

De fato, uma Comissão foi logo constituida pelo ilustre 
titular da mencionada Pasta, com a finalidade de estudar 
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e reformular a legislação então vigente relativa à noSisa 
aposentadoria, - trabalho êsse em que a mesma se empe
nhou com afinco, terminando por elaborar um anteprojeto 
de lei de todo em todo criterioso, que s6 por carência de 
tempo não pôde ser encaminhado à Assembléia Legislativa 
para a devida apreciação, - pois o curto período de seu 
Govêrno havia, já então, cheg·a.do ao fim. 

Temos, as,sim, razão de sobra para nos regozijar com a 
volta de S. Excia. ao Govêrno do Estado, - certos, como 
estamos, de que os problemas de nossa classe continuarão 
a merecer-lhe a mesma atenção que lhe dispensou quando de 
sua primeira investidura nas elevadas funções a que foi re
conduzido, - graças não s6 aos seus médtos de adminis
trador excepcional revelados naquela oportunidade, como 
também pela condut.:'t superior com que se houve sempre no 
trato das questões políticas e na defesa dos legítimos inte
rêsses de São Paulo. 

Outrossim, cumpre-nos registrar, com satisfação, o fato 
do novo Chefe do Executivo haver escolhido, mais uma vez, 
o DI'. OSWALDO ~{ULLER DA SILVA para dirigir a. Se
cretaria. da Justiça, à qual, como todos sabem, o ilustre 
Professor da UNIVERSIDADE MACKENZIE já prestou 
os mais assinalados serviços quando de sua primeira inves
tidura no mesmo cargo. Amigo certo, como sempre foi, de 
nossa classe, o seu retôrno àquela Secretaria constitui, tam
bém, para todos nós, motivo de justificado júbilo, razão pela 
qual, apresentando a S. Excia. os nossos cumprimentos pela 
sua nomeação para tã.o altas funções, formulamos os me
lhores votos pelo êxito integral da missão que lhe foi con
fiada. 
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ASSUNTOS DIVERSOS: 

APLICAÇÃO DE REGRAS DO PENHOR A 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

Regras aplicáveis - Indivisibilidade da 
gat"antia - Vencime11to ante tempus da divida 
- Jwros - Extmção da gM"a1'/'tia. 

Determina a lei se apliquem à alienação fiduciária em 
garantia algumas regras comuns aos direitos pignoraticios 
e certas disposições próprias do penhor (1). 

As regras comuns sãO' as seguintes: 

l.") O pagamento de uma ou mais prestações da divida 
não importa exoneraçã.o correspondente da garantia, ainda 
que esta compreenda vários bens, salvo disposição expret'lsa 
no titulo, ou na quitação (2). 

2. ~) A divida considera-se vencida: 

I - se, deteriorando-se ou depreciando-se a coisa dada 
em segurança, desfalcar a g"arantia, e o devedor, intimado, 
não a reforçar; 

II - se o devedor cair em insolvência, ou falir: 

III - se as prestações não forem pontualment.e pagas, 
tôda vez que dêste modo se estipular o pagamento; 

IV - se perecer o objeto dado em garantia; 

V - se se desapropriar a coisa dada em garantia, depo
sitando-se a parte do preço que fôr necessária para o paga
mento integral do credor (3). 

1) Decreto-lei n .· 911, art. 1.·, § 7.·. 
2) Código Civil, art. 758. 
3) Código Civil, art. 762. 
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3.~) o antecipado vencimento da divida, nas hipóteses 
registradas, não importa o dos juros correspondentes ao 
prazo convencional por decorrer (4). 

As três regras traduzem principios gerais aplicávejs aos 
direitos reais de garantia e estendidas à alienação fidueiária, 
que se conhecem por estas expressões. 

1. Q) principio da indivisibilidade; 

2.") principio da anteeipação do vencimento; 

3:") principio da correspondência temporal dos inre
rêsses. 

São adequados ao negócio fiduciário regulado na lei do 
mercado de capitais, embora não seja êste um direito real 
de garantia, justificando·se a remissão legal. 

A disposição relativa ao penhor, aplicável por expressa 
menção legal, é a que se segue: 

Resolve-se o penhor: 

I - extinguindo-se a obrigação; 

II - perecendo a coü~a; 

rII - renunciando o credor; 

IV - dando-se a adjudicação judicial, remição, ou a 
venda amigável do penhor; 

V - confundind<rse na mesma pessoa as qualidades 
de credor e dono da coisa (5). 

O principio da indivisibilidade da garantia acha-se de
clarado na lei comum com o propósito de tornar mais eficaz 
a proteção dispensada ao credor. Contudo, reconheceu o le
gi\\'llador que êle não é da essência dos direitos pignoraticios, 
tanto assim que autoriza as partes a afastá-lo, mediante cláu
sula no próprio contrato e até na quitação do pagamento de 
qualquer das prestações da divida. 

4) Código Civil, art. 763. 
5) Código Civil, art. 802. 
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Significa a indivisibilidade, nas palavras de um autor, 
que cada porção do crédito é garantia por tôda a coisa one
rada e cada porção do objeto garante o crédito inteiro: est 
tota. in toto. Consisrte, segundo Lafayette, nisto que o bem 
dado em garantia e cada uma de suas partes fieam trujeitos 
à divida tôda e fi cada uma das frações dela (~). No inte
rêsse da clareza, decompõe êle essa proposiç-ão nas duas se
guintes: a) a coisa em sua integridade fica sujeita ao pa
gamento da divida tôda e de cada uma de suas frações, b) 
cada uma das partes da coisa, divisas ou indivisas, fica 
essencialmente obrigada à dívida inteira e a cada uma de 
suas frações e). 

Aplicada a regra à alienação fiduciária em garantia, 
seu efeito é o de maior integra a coisa que foi transmitida 
pelo fiduciante, sejam quais forem as amortizações da di
vida. Enquanto não saldá-la, continua simples possuidor na 
relação juridica em que o fiduciário. Nem haveria, a rigo·r, 
possibilidade de fracionamento da garantia com a redução 
da divida, salvo se aquela recaisse em vários bens. O fidu
ciário, tornando-se dono, sob condição uma parcela do seu 
direito de pro·priedade. 

Sendo vários os bens, podem as partes estipular, que, 
pagas algumas prestações da divida, uma, ou algumas, das 
coisas seja liberada do ônus, isto é) reverta à propriedade 
do fiduciante. Permite-se, em suma) nesse caso e sob essas 
condições, a correspondente diminuição da garantia. 

Obriga-se o devedor, que alienou fiduciàriamente o bem, 
a pagar pontualmente as prestações em que se desdobra a 
divida. O retardamento injusto no pagamento de qualquer 
dessas parcelas determina o vencimento antecipado das pres
tações vincendas. Essa antecipação do vencimento da di
vida importa, para o fiduciante, a perda do direito à reversão 
da propriedade do bem que alienara fiduciàriamente, por
quando poderá o credor, independentemente de notificação 

6) "Direito das Coisas", vol. n, pág. 48, Rio, 1877. 
7) Op. e lo<:. cito 
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judicial ou extrajudicial, promover, por qualquer dos meios 
admitidos, a execução do, crédito, servindo-se da garantia. 

O vencimento ante tem1nts da divida não se verifica 
apenas na hipótese assinalada, mas também nos casos admi
tidos para antecjpação da que está garantida pignoraticia
mente_ 

Conquanto na alienação fiduciária não se constitua um 
direito real de garantia na coisa alheia sua função é, igual
mente, assegurar ao credor um direito ao valor do bem, com 
os mesmos atributos. A coisa que lhe é alienada fiducià
riamente se destina precisamente à garantia do seu crédito, 
autorizado que está a vendê-la, caso o devedor não pague. 
Justifica-se, em conseqüência, a e..xtensão à alienação fidu
ciária da regra que, em outras hipóteses, considera vencida 
a divida, tornando-a imediatamente exigível. 

O perecimento, a deterioração, a depreciação da res fi
duciae privam ou diminuem a garantia do credor, reper
cutindo na solidez da obrigação principal. Justo, portanto, 
que não seja obrigado a esperar que se vençam as prestações 
por decorrer. 

No caso de perecimento da coisa, o credor tem à sua 
disposição a ação executiva se o devedor não salda a divida, 
uma só a empregará raramente porque exige, ao contratar, 
que seja segurada, a.ssist indo-Ihe o direito de se reembolsar 
,com a indenização. 

A hipótese de antecipação do vencimento pela desapro
priação da coisa é meramente admissível em teoria, dada a 
qualidade dos bens que se alienam em garantia. 

No caso da falência do fiduciante, a divida tem também 
o seu vencimento antecipado, podendo o fiduciário pedir, de 
logo, a restituição do bem, porquanto está excluído do pro
cesso concursal (8). 

Em qualquer das hipóteses de vencimento antecipado da 
dívida, os juros correspondentes ao prazo convencional por 
decorrer não podem ser exigidos, re~;ulte a antecipação de 

8) V. CapItulo 15, D.· 103. 
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culpa do devedor, como o atraso no pagamento, ou de caso 
fortuito, como o perecimento; e ainda do fato do príncipe, 
como a desapropriação. 

A própria natureza dos juros justifica a regra. Sendo 
êsses frutos civis a remuneração que o credor exige por 
se privar de soma de dinheiro que lhe é devida, nascem, 
evidentemente, pro rata tempo1"is. Vencida a dívida ante 
tempu8) não teria cabimento exigi-los até o têrmo final. Se 
foram pagos antecipadamente, cumpre ao credor restitui-los, 
admitindo-se, no pagamento voluntário, que o devedor os 
deduza. 

Os juros a que se reporta a lei são os compensatórios. 
Os juros moratórios serão devidos se a dívida não fôr paga 
quando ocorra uma das hipóte-ses nas quais a lei considera 
antecipado o vencimento. 

Coincidem os modos de resolução do penhor e da alie
nação fiduciária em garantia, não se superpondo apenas 
quando a extinção decorre da venda extrajudicial do bem, 
que, naquele deve ser expressamente permitida no contrato, 
ou autorizada pelo devedor, enquanto neste é prescrita na 
lei, embora as partes possam prescrevê-lo. 

A extinção da obrigação principal ocorre, na alienação 
fiduciária, com o pagamento da última prestação, acarre
tando a extinção da garantia pela reversão da propriedade 
do bem ao fiduciante e devedor. Dá-se, ainda, por qualquer 
das modalidades de pagamento, entre as quais a confusão, 
ressaltada ociosamente na lei. Necessário, como em relação 
à garantia pignoratícia, que a extinção seja total e defi
nitiva. 

O perecimento é natural causa extintiva. A garantia 
desaparece por falta de objeto, resolvendo-se, incontinenti, 
o contrato. 

Quanto à renúcia, também pode ser tácita pela prática 
de atos, por parte do fiduciário, que a presumam, mas a hi
pótese clássica do consentimento para a venda do bem dado 
em garantia não se apresenta, porque, na alienação fidu
ciária, pertence êle ao credor. 
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A adjudicação judicial da coisa não é, do mesmo modo, 
e pela mesma razão, posaível. O fiduciário é proprietário 
do bem, embora sob condição resolutiva, de sorte que quando 
fica com êste, no processo de busca e apreensão, por sentença 
judicial, não o adjudica, obtendo porém a consolidação da 
propriedade. 

A remissão, possível no penhor, é inadmissível na aliena
ção fiduciária em garantia. As financeiras são emprêsas 
comerciais, que não podem perdoar dívidas. Extingue-se a 
garantia, porém, pela remição, que ocorre tôda vez que ter
ceiro, geralmente adquirente do bem, o libera, pagando a 
dívida. 

12 -

Transcrito da "Tribuna da .Justiça", de 6/7/71 
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REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E O 
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE 

SITUAÇÃO ("C.R.S." DO INPS) 

Emprêsa mecânica desta Capital aprestntou ao Registro 
de Titulos e Documentos da Comarca de Jundiai um contrato 
de compra e venda com reserva de dominio, para ser trans
crito, por ser lá o domicilio da compradora. O titular do 
Cartório exigiu-lhe o Certificado de Regularidade de Situação 
("C. R. S.") do INPS, não só da apresentante, vendedora, 
como também da compradora. Por intermédio do seu advo
gado, Dl'. Netto Armando, desta Capital, a emprêsa vendedora 
levantou a dúvida perante a Colenda Segunda Vara daquela 
Comarca, alegando que a legislação pertinente à matéria não 
exige a apresentação daqueles dois certificados, acr~centando 
que, se fôsse exigido também o C. R. S. da compradora-deve
dora, inconcretizável tornar-se-ia, via de regra, a transcrição 
de tais contratos no Registro de Titulos e Documentos, uma 
vez que as emprêsas compradoras não se interessam por essa 
transcrição que é, sabidamente, do exclusivo interêsse da 
vendedora-credora. Ademais, o referido advogado Netto Ar
mando alegou que, na Comarca de São Paulo, os oficios de 
Registro de Titulos e Documentos contentam-se com a apre
sentação apenas do "C. R. S." da vendedora, única interes
sada na transcrição, sem qualquer oposição por parte do 
INPS. 

Manifestando-se, o Dl'. Paulo de Tarso Barbosa Duarte, 
ilustre 2. Q Promotor Público da Comarca de Jundiai, proferiu 
brilhante parecer, no sentido também de que o critério do 
interêsse no registro é o prevalente. Dêsse parecer desta
camos 00 seguintes tópicos: 
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"A exibição dos Certificados de Matrícula, de Regula
ridade de Situação e de Quitação, que o INPS expede às 
emprêsas vinculadas nos têrmos do Regulamento baixado 
com o Decreto n.C:> 60.368, de 11/3/1967, "presuposto de efi
cácia de certos atos ou negócios jurídicos praticados ou 
celebrados por pessoas física s ou jurídicas, qualificadas como 
contribuintes obrigatórios da Previdência Social (cf. Lei n.\> 
3.807, de 26/8/1960, com as modificações do Dec.-Lei n.C:> 66, 
de 21/11/66, art. 142, cap1,tt), constituindo-se em sanção indi
reta ao descumprimento de obrigações previdenciárias. Na 
perspectiva do Certificado de Regularidade de Situação", a 
Lei Orgânica da Previdência Social (art. 141, § 2.'1) define 
as hipóteses em que sua exibiçã.o é de rigor, entre elas figu
rando a transcrição de quaisquer documentos no Registro 
de Titulos e Documentos (letra "H")... Os atos e negó
cios de que cuida a lei (art. 141, § 2.'1), e para os quais exige 
a exibição do C. R. S., condicionam a aquisição ou o exer
cício de direitos, em maior ou menor extensão. Em conse
qüência, a pesquisa da legitimação para a prática de atos de 
aquisição ou de exercício dêsses: direitos só é de ser feita em 
relação às pessoas que são ou pretendem ser seus respectivos 
titulares. .. O registro do contrato de compra e venda com 
reserva de domínio é condição de exercicio "erga omnes" do 
direito de vindicação da coisa móvel sob condição resolutiva 
de pagamento do prêço respectivo. Assim, salvo "ad proba
tionem tantum" (Regulamento dos Registros Públicos, art. 
134, "A", n.<i 1), não aproveita o regis1tro ao comprador, cujos 
direitos são exercitáveis desde o respectivo ato de aquisição. 
Dessarte, não exigindo a lei a exibição do "C. R. S." das em
prêsas vinculadas ao INPS, partes em negócios cujos instru
mentos estão sendo levados a registro, resta o Critério do 
Interêsse no Registro, como vero elemento de definição das 
hipóteses em que a providência há de ser solicitada. Efetiva
mente. Limita-se a lei a prever o fornecimento do "C. R. S.", 
à.s emprêsas vinculadas (a todas elas, indistintamente) e a 
exigir sua exibição para a transcrição de quaisquer instru
mentos no Registro de Títulos e Documentos. É que, em 
resumo, a legitimação há de ser examinada em cada caso, 
pôsto que, sendo o evidente intuito do legislador o estabele
cimento de sanções indiretas à violação das obrigações pre-
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videnciárias -, caIna no vazio a eXIgencia do "C. R. S." a 
quem não dedepcnda do ato de registro para a aquisição ou 
para o exercicio de .seus direitos contratuais... É o que 
me parece, com a sugestão de que o 1\fM. Juiz determine ao 
Oficial do Registro de Titulas e Documentos que se satisfaça 
com a só exibição do Certificado de Regularidade de Situação 
do vendedor, ao acolher, para transcrição, quaisquer contratos 
de compra e venda com reserva de domínio" . 

Depois dêsse substancioso parecer do Promotor Barbosa 
Duarte, os autos foram conclusos ao M1\L Juiz da Colenda 
Segunda Vara de Jundiai, Dl'. Adhemar Gomes da Silva, cuja 
decisão foi no sentido também de que deveria servir como 
regra o critério do interêsse no regis tro. Dessa magnifica 
decisão demacamos os' seguintes tópicos: 

"Trata·se de contrato de compra e venda com reserva 
de domínio; decorrendo dêsse contrato que o proprietário 
continua a ser o vendedor, restando ao comprador o uso e 
gôzo da coisa, com a obrigação de não transferir sua proprie
dade a outrem, segue-se que os direitos do adquirente são 
exercitáveis , na sua amplitude desde o respectivo ato de aqui
slçao. Irrelevante, para êlc, conseguintemente, o registro. 
Diversa, no entanto, a posição do vendedor, frente ao "pactum 
reservati dominii" , pois a êle importa, fundamentalmente, o 
registro, como condição de validade contra terceiros. Ora, 
nossa linha de entendimento, está a saltar aos olhos que a 
legislação previdenciária, inst ituidora do Certificado de Re
gularidade de Situação, cairia no vazio se obrigasse à exibi
ção dessa prova o contratante, que nenhum interêsse pode 
ter na publicidade do ato... O "C.R.S." é evigivel, efetiva
mente, para a transcrição de quaisquer documentos no Re
gistro de Titulos e Documentos (IJei Orgânica da Previ
dência Social, art. 141, § 2.<), letra "h", e seu Regulamento, 
a rt. 184, lI, "h"). Mas em nenhum dêsses dispositivos está 
posta , "in claris", a obrigatoriedade da exibição do certifi
cado para todos os partícipes do contrato, o que obvia certa
mente sua interpretação com alcance restritivo, em relação 
àquele qne nenhum interêsse pode ter na divulgação do ato. 
Assim, o critério do interêsse no registro há de regTar a 
hipótese focalizada, tanto como outras em que o registro 
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seja necessário. De resto, o douto Conselho Diretor do De
partamento Nacional da Previdência Social (Resolução n .'? 
CD/INPS - 218/70, publicada na "R. T. Imforma", n .'? 14, 
pág. 24), à unanimidade, - reconhecendo as dificuldades 
ocorrentes na expedição do CQ e do CRS e sob a consideração 
de que, durante os três anos e meio de vigência das disposi
ções citadas, sua aplicação vem trazendo sérios embaraçOjiJ à 
vida normal das emprêBas -, entendeu possivel e conveniente 
encetar um abrandamento destinado a facilitar às emprêsas 
a prática de atos indispensáveis à sua vida normal. Perce
be-se, dêsse modo, que a própria instituição previdenciária 
não está interessada no desenvolvimento de uma politica de 
restrições odiosas, que em nada possa beneficiá-la, tal como 
nos parece o caso em exame. Assim e tendo em vista o 
judicioso parecer ministerial, jugo procedente a dúvida sus
citada pela emprêsa vendedora, para determinar que o Oficial 
leve a efeito o ato desejado, com a só exibição do Certific·ado 
.de Regularidade de Situação da vendedora, servindo a pre
sente decisão como norma para casos urgentes. Transmitam
-se o parecer do M. P. e a presente decisão, com ofício, à 
Procuradoria Regional do INPS, para conhecimento". 
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ALTERAÇÕES NA LEI DE REGISTROS 
PÚBLICOS 

Os livros de Registros Públicos serão uniformes-, em todo 
o Pais ficando a aquisição deles, a cargo dos serventuários, 
sujeitos, contudo à correição da autoridade competente e deve
rão obedecer aos modelos atualmente usados, com exceção 
dos de Registro de Imóveis. 

Essas propostas são do deputado Accioly Filho (ARENA
PR), na Câmara, com vistas e terminar com as omissões e 
imperfeições contidas na "Lei de Registros Públicos" baixada 
através do Decreto-Lei n.'1 1.000, de 29 de outubro de 1969, 
que a impedem de entrar em vigor, levando seus aplicadores 
à perplexidade. 

De acôrdo com o Projeto de Lei do deputado Accioly 
Filho, o Decreto-Lei n .9 1.000 sofrera as seguintes alterações: 

1 - Considerando que a intenção do legislador foi ra
cionalizar e atualizar os serviços concernentes aos registros 
públicos e,em especial ao registro de Imóveis, mediante a 
implantação de um sistema que viesI.Se facilitar, sobremodo, 
uma futura cadastração, torna-se imprescindível modificar a 
sistemática atualmente em vigor, no sentido de criar um re
gime de matrícula dos imóveis. 

2 - O englobamento das designações "transcrição" e 
"inscrição" em uma única "registro" e decorrência natural e 
obrigatória da sistemática que se pretende introduzir, o mes
mo acontecendo com a unificação dos livros 2, 3 e 4. Obser
va-se que os redatores do projeto não precederam ao englo
bamento dae expressões e as mantiveram isoladas em vários 
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dispositivos, faz'endo-as constar como Titulos dos OapitulOlS 
VI e VII do Titulo V. 

Olaro está que o englobamento não se processou de forma 
integral como deveria. Tal englobamento obrigaria, outros
sim, a incorporação dos citados Oapitulos VI e VII num único, 
sob o Titulo "Registro". 

No Oapitulo I do Titulo V as' atribuições do registro de 
imóveis foram classificadas em 3 itens subordinados aos Títu
los "Inscrição", "Transcrição" e "Averbação", carecendo, por
tanto, modificá-lo para que constem apenas dois Titulos -
"Registro" e "Averbação". 

3 - A lei facultou a substituição dos livros de registros 
pelos de folhas soltas, estabelecendo que estes deverão conter 
os mesmos requisitos daqueles. Entendem alguns que, por 
"mesmos requisitosl' deve-se entender a mesma forma gráfica 
das folhas, inclusive no que toCc't às suas dimensões. O que 
deveria ter s,ido consignado é que as folhas soltas deveriam 
S(,l' confeccionadas de molde a se poder nelas lançar todos 00 

requisitos do registro e não "com" os requisitos dos livros. 
O sistema de folhas, soltas, nos padrões aventados neste 

projeto, proporcionará tal redução no tamanho dos livros que 
contenha 300 delas, que o espaço para arquivamento ficarú 
satisfatoriamente diminuido. 

4 - Oonseqüência natural da adoção do s,istema de ma
tricula dos imóveis é a eliminação do indicador geral, pois 
o projeto Livro 2 do Regist.ro Geral o substitui plenamente. 
As caracteristicas do imóvel, consignadas no Livro 2 se apre
sentam com maior número de pormenores, resultando maior 
eficiência no processo das indicações. Resta determinar a 
confecção de um índice por sistema de fichas para localização 
das respectivas matriculas. Os registros feitos em outros li
vros serão reunidos na coluna de verbações do Livro 2, para 
maior exatidão das buscas. 

5 - Existem no Decreto-Lei n.'! 1.000 incorreções no tex
to, que vão desde pequenos êrros gráficos, como no caso do 
art. 167 - inciso III, onde a palavra "hipotecas" foi 'gTa
fada "hipoteses", até graves êrros de redação que alteram 
substancialmente o sentido dOIS artigos respectivos'. 
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o art. 127 se refere à "fraude de credores" para caracte
rizar à fraude contra credores'_ N o mesmo artigo, não se 
estabeleceu a necessária ligação entre a expressão "anulações" 
e a parte inicial do t exto. Alguns dispositivos precisam Bel' 
eliminados. 

6 - No Título l, que trata das disposições gerais, exis
tem no Decreto-Lei n." 1.000 disposi t ivos que dizem respeito 
exclusivamente ao registro de imóveis, e estão confundidos com 
disposições relativas aos demais serviços regulamentados. 

7 - Os dispositivos pertinentes à obrigatoriedade do re
gistro de título anterior foram integralmente reformulados. 

8 - A parte relativa aos ~erviços concernentes aos re
gistros civil e de títulos e documentos não foi analisada e, 
assim, mantida integralmente com a mesma redação·. 

No capítulo relativo as disposições gerais, no Título l, 
o projeto propõe a alteração dos artigos 5." e 15.". 

PRORR.()GAÇÃO 

Em sua jUi~tifica.tiva, assinala o Sr. Accioly Filho que o 
Decreto-Lei n.Q 1.000, teve sua execuç1ío prorrogada duas vê
zes e nos decretos que determinaram tais prorrogações, foi 
apresentada, como razão principal, a exiguidade do tempo de 
que dispunham os oficiais de r egistro, para mandarem con
feccionar os livros de escrituração. 

"Na realidade - explica o deputado paranaense - o 
tempo não era exíguo, pois entre a data da promulgação do 
decreto (21/10/69) e a prevista. originariamente à sua exe
cução (21/4/70), os livros poderiam ter sido confeccionados 
sem qualquer dificuldade. Em' verdade a execução da lei 
estava prejudicada por impropdedade em seu texto, princi
palmente no que se relaciona com o referido entendimento 
no processo de escrituração no registro de imóveis"_ 

Lembrou, ainda, que nos "considerandos" que acompa
nharam o projeto que subiu a sanção presidencial, o ex-mi
nistro da Justiça, Gama e Silva, enfatizava as principais 
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modificações que a nova lei estaria introduzindo na sistemá
tica do registro de imóveis, entre as quais destaeava: 

1 - Unificação dos primitivos livros 2, 3 e 4 que se des
tinavam, respectivamente, à inscrição de hipotecas, à trans
crição das transmissões e aos registros diversos, alegando 
que tal unificação viria simplificar a escrituração dos atos, 
proporcionando maior número de registros em menor tempo 
e reduzindo os elementos a serem pagos; 2 - Instituição do 
sistema de "um registro próprio para cada imóvel", o que 
viria facilitar, sobremodo, uma futura cadastração; 3 - Fa
culdade da substituição dos livros pelo sistema de folhas 
soltas; 4 - Englobamento na designação generica de "re
gistro" das expressões "transcrição" e "inscrição". 

"Os redatores do projeto, todavia, não se aperceberam 
das reais intenções do ministro e as modificações previstas 
não foram incluidas no texto, pelo menos todas elas". 

ATOS 

"O sistema - pross~fTUe - atualmente em vigor estabe
lece um registro próprio para cada ato, havendo livros espe
cificos para cada modalidade de ato. Os registros são feitos 
por "inscrição", "transcrição" e "averbação". A reformula
ção de tal sistema exigiria, não "um registro para cada imó
vel" e sim "matricula para cada imóveis" e registro, na ma
tricula dos atos que tivessem por objeto o imóvel matriculado. 

Cabe, portanto, distinguir - conlui o sr. Accioly Filho 
- as designações "matricula" e "registro" que são especificas 
e de significados diversos. 

A implantação da nova sistemática impunha, pois, vir
tual alteração no processo de escrituração e, conseqüente
mente, a modificaçãD dos livros, no que diz respeito à sua 
apresentação gráfica. 
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JUNTA COMERCIAL 
REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 

Lembramos aos interessados que, nos termos da Portaria 
n .... 25/69, de 19 de junho de 1969, da Junta Comercial, essa 
repartição está atendendo o público das 9 às 17 horas, ininter
ruptamente, para o registro de livros, os quais são autentica
dos e registrados', no ato, corno devolução imediata ao reque-
1·ente. 

/ Nas demais Comarcas deste Estado, que não as da Capital 
o serviço, na conformidade da deliberação 3/70 da mesma 
,Junta Comercial, vem sendo feito pelos Serventuários da 
J'ustiça, designados pelo exmo. sr. Corregedor da Justiça do 
Estado, nas próprias Comarcas. 

Em face de-ssa sistemática, a Associação Comercial de 
São Paulo deixou de incluir entre os serviços que presta a 
seus ass::>ciados o referente à autenticação e registro de livros, 
do qual se desincumbiu durante longos e repetidos anos, sem
pre a contento dos que dele se valiam. A exclusão é perfeita
mente compreensivel, uma vez que na Capital, o registro é 
feito pela Junta na pr6pda hora em que é apresentado, e, 
na tocante ao interior, com::> ficou claro na exposição supra, 
o serviço passou a ser feito nas próprias Comarcas de cada 
interessado. 

Na Ol)Ortunidade cabem os seguintes ese1arecimentos: 

1. Os livros apresentados a registro e autentica.ção de 
yerão conter, respectivamente, na pI'imeira e última página 
tipográficamente númerados os termos de abertura e encer
ramento. 
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:!. Dos termos de abertura deve constar a finalidadb 
a que se destina o livro, o número de ordem, Ü' número de 
folhas, a firma individual a que pertence, o local da séde 011 

ef!tabelecimento e o número de registro no Cadastro Geral 
dos Contribuintes do Ministério da Fazenda. 

3. O têrmo de encerramento indicará o fim a que se 
destinou o livro, o número de ordem, o número de fôlhas e 
a respectiva firma individual ou sociedade mercantil. 

4. Os têrmos de abertura e encerramento serão datados 
e assinados pelo comerciante ou por procurador e por conta
bilista legalmente habilitado. 

5. Nas localidades em que não hajam profissionais :habi
litados, os termos de abertura e de encerramento serão assi
nados apenas pelo comerciante ou seu procurador. 

Em relação a esta Capital cabe, ainda, a observação de 
que a Junta Comercial, até 5 (cinco) livros por pessoas, 
autenticando-os e devolvendo-os imediatamente. Os livros não 
retirados no ato só serão entr~oues mediante requerimento 
à Secção competente. 

Para melhor esclarecimento dos interessados" publicamos 
a deliberação n.Q 3/70, da Junta Comercial do Estado de São 
Paulo e o provimento n.Q 92/70, da Corregedoria Geral da 
Justi~,a do Estado, que disciplinam a matéria, com base 
no Dec. Lei n.'" 486, de 3 de março de 1969. 

JUNTA COMERCIAL 

Deliberações n.'! 3/70, D. O. 27/5/70 

A Junta Comercial do Estado de São Paulo, por deli
beração unânime de seu Plenario, em sessão de maio de 1970. 
Considerando que, o Decreto-lei n.'" 486, de 3 de março de 
1969, regulamentado pelo Decreto-Federal n. Q 64.567, de 22 
de maio de 1970, modificou o sistema de legalização dos 
Uvros mercantis; 

Considerando que, pela citada legislação, em vigor' desde 
26 de maio de 1969, é da competência exclus iva das Juntas 
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Comerciais a autenticação dos livros mercantis, as quais 
pod('rão deleg'ar essa atribuição a outras autoridades públi
cas, nas loca.lidades situadas fora da Capital, onde é sediada; 

Considerando ser mais conveniente ao serviço público e 
ao intel'êsse das pm'tes, seja mant ida sob a tutela do Poder 
Judiciúrio essa autenticação, nas r eferidas localidades'; 

Considerando os entendimentos mantidos com a Dignis
sima Conegedoria Geral da J ustiça dêste Estado, no sentido 
de uma solução alta que tivesse em mira principalmente o 
relevante serTiço público a ser prestado, sem maiores entra
\'('s blll'ocrúti cos; 

Delibera,: 

I - delegar competência aos Servidores ou Serventuários 
da Justiça, designados pelo Exmo, Sr. Corregedor Geral da 
Justiça do Estado, para, consoante ato próprio que o mesmo 
baixar e as regras constantes desta Deliberação e da legisla
ç:ão que lhe fôr aplicável, procederem a autenticação dos 
livros mercantis nas Comarcas deste Estado, que não as 
da Capital; 

n - Os excedentes dos, serviços delegados a que se refere 
a presente Deliberação cobrarão ou arrecadarão as taxas ou 
emolumentos pertinentes, conforme dispuzer o Regimento de 
Custas e Emolumentos do Estado. 

In - Os servidores ou serventuários da Justiça deve
rão obedecer ao seguinte procedimento para a autenticação 
dos livroo: 

a) Verificação se os mesmos cumprem os requisitos le
gais (Decreto-lei n. 9 486, de 3/3/69, regulamentado pelo De
creto Federal n.<J 64.567, de 22/5/69), ou seja, se contem os 
termos de abertura e de encerramento, respectivamente, na 
primeira a última página numeradas, devidamente datados e 
assinados pelo comerciant.e, di-retor de sociedade por ações 
ou por seus procuradores, e, ainda, por contabilista legal
mente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilista 
(C . R. C. ), com menção do correspondente número de registro; 
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ou ainda, apenas por comerciante ou seu procurador nas 
localidades onde não haja profissional habilitado (artigo 7.9 

do Decreto citado) ; 

b) do termos de abertura contará a finalidade a que 
se destina o livro, o número de ordem ,o número de fôlhas, 
a firma ou estabelecimento, o número e data do arquivamento 
dos atos constitutivos na Junta Comercial e o número de 
Cadastro Geral de Contribuintes no Minstério da Fazenda; 

c) do termos de encerramento constará a indicação do 
fim a que se destinou o livro, o número de ordem, o número 
de fôlhas e a respectiva firma individual ou sociedade mer
cantil ; 

d) verificará, também, se o interessado tem t;eus docu
mentos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Esta
do de São Paulo, ou se nela é registrado como comerciante 
em firma individual, mediante a apresentação necessária do 
comprovante r espectivo expedido especialmente a êsse fim 
por aquela repartição; 

e) quando forem apresentadas fichat; continuas em for
ma de sanfona para autenticação conforme facultam os artigos 
8.'1, 9.'1, 10.'1 e 11.'1, do Decreto n.'1 64.567, as mesmas serão 
recebidas e após examinadas os respectivos têrmos de de 
abertura e encerramento (vide n.Q 3, alienas "b" e "c") apos
tos no anverso da 1.~ ficha e no verso da última dobra de 
cada bloco dar-se-á prosseguimento ao registro; 

f) quando forem apresentadas fichas soltas ou avulsas, 
o funcionário verificará se as mesmas estão numeradas tipo
gráficamente e se os têrmos de abertura e encerramento 
(n. Q 3 alineas "b" e "c"), estão respectivamente apostas na 
1.~ e última ficha na forma descrita no art. 9.'1 do referido 
Decreto. A autenticação de fichas soltas au avulsas será 
feita. com sinete ou carimbo próprio de cada Serventia em 
todas as fichas; 

g) verificará, outrossim, o comprovante referente ao 
pagamento da taxa ou emolumento respectivo, fiscalizando 
sua cobrança; 
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h) uma vez verificada se os livros ou a,s fichas preen
chem os requisitos legais citados, o funcionário dará seqüência 
a autenticação dos mesmos, "endo que aos livros e fichas 
aplicará carimbo autenticador, o qual terá o n.9 de registro 
e o dia da autenticação com a assinatura de funcionário ou 
serventuário designado para êste fim, o qual será aposto na 
1.'" página tipogràficamente numerada na forma do art. 12 
do Decreto; 

i) a seguir será registrado em livro próprio da reparti
ção ou do Cartório para efeito de informações, buscas e cer
tidões referentes ao registro e autenticação de livros e fichas. 

IV - Os servidores ou serventuários Delegados deverão, 
apor têrmo de autenticação, preferentemente em carimbo, 
na primeira página do livro, ou então, no caso de fichas, na 
primeira, em que declarem expresoomente, sob fé pública, 
serem exatos os têrmos de abertura e de encerramento, respec
tivamente, mencionando o seu Oficio ou Cartório, a data, o 
número de ordem correspondente, a;'3sinando a final. 

V - Cada servidor ou serventuário Delegado dos ~r
viços objeto desta Deliberação, deverá manter um livro de 
registro de livros ou fichas feito em duas vias, devidamente 
autenticado em todas as suas págii1as, devendo, uma das vias 
ser remetida mensaJmente à Junta Comercial do Estado de 
São Paulo, para fins de estatist ica e contôle. Igualmente, 
manterão fichas referentes a cada sociedade ou firma indi
vidual, na qual anotarão as ocorrências referentes aos res
pectivos registros. 

VI - M:ensalmente, enviarão à junta Comercial do Esta
do um relatório mencionado r esumidamente os atos pratica
dos em relação à autenticação de livros, concernente ao nú
mero de livros conforme a quantidade de fôlhas constantes
de cada um, bem como, das quantias arrecadas, que se trate 
de dependência oficializada ou não. 

(a) João Baptista Morell;o: Netto) Presidente. 
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PROVIMENTO N.Q 12/70, DA CORREGEDORIA 
GERAL A QUE SE REFERE A DELIBERAÇÃO 

DA JUNTA COMERCIAL 

o desembargador José Geraldo Rodrigues de Alcknün,. 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, atendendo à Deliberação n. Q 3/70, 
da DD Junta Comercial do Estado de São Paulo, resolve: 

1.9 - Designar os Escrivães dos Cartórios Distribuidores 
das Comaracas do Estado, exceto a da Capital, para proce
der à autenticação dos livros mercantis, observado o Decreto
lei n.9 486, de 3 de março de 1969, regulmentado pelo Decreto 
Federal n.9 64.567, de 22 de maio de 1969, ou seja: 

a) se os têrmos de abertura e de encerramento foram 
regularmente lavrados na primeira e última páginas numera
das, se estão datados e assinados pelo comerciante, diretor 
da sociedade por ações ou por seus procuradores e por conta
bilista legalmente habilitado perante o Conselho R,egional de 
Contabilistas, ou ainda, apenas por comerciante ou procura
dor, nas localidades onde não houver contabilista habilií.:'ldo; 

b) se o têrmo de abertura constam a finalidade a que 
se detl,tina o livro, o número de ordem o número de fôlhas, a 
firma ou estabelecimento, o número e a data do arquivamento 
dos atos constitutivos na Junta Comercial e o número de 
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

c) se do têrmo de encerramento constam a indicação 
do fim a que se destinou o livro, o número de ordem, o número 
de fôlhas e reS'pectiva firma individual ou sociedade mercantil; 

d) se as fichas continuas, em forma de "sanfona" fo
ram apresentadas, em substituição aos livros conforme facul
tam os artigos 8.9, 9. Q

, 10.9 e 11.9 do decreto 64.567, deverá 
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ser examinado se os têrmos de abertura e de encerramento 
foram, respectivamente lançados no anverso da primeira ficha 
e no verso da úWma dobra de cada bloco; 

e) se forem apresentadas fichas soltas ou avulsas o 
escrivão verificará se os têrmos de abertura e de encerramen
to estão lançados respectivamente, na primeira e última fichas 
e se estão tipogTáficamente n umeradas; 

f) se foi feito o pagamento da taxa ou emolumento 
devidos segundo o Decreto Estadual n. 9 50.067 de 24 de julho 
de 1968. 

2.9 - A autenticação deverá ser feita na primeira página 
do livro ou na primeira ficha numerada, através de carimbo 
com os dizeres constantes do modêlo anexo; em se tratando 
de fichas soltas, o carimbo deverá se aposto em todas elas; 

3.9 - Os Cartórios registrarão as autenticações em livro 
próprio, que deverá ser escriturado em fôlhas soltas, confor
me modêl0 anexo, para posterior encadernação. Os lança
mentos serão feitos em duas vias, permanecendo o original 
em cartório, rementendo·se a outra, mensalmente, à Junta 
Comercial do Estado de São Paulo. 

4.9 - De todas as firmas comerciais cujas fichas ou 
livros autenticarem, os Cartórios confeccionarão fichas, em 
duas vias uma das quais será encaminhada ~ Junta Comercial 

do E'stado de Sã.o Paulo juntamente com a relação a que 
se refere o item 3.9, destinando-se a outra à organização do 
Cartório. 

5.'1 - Este provimento entrará em vigor em 1.'1 de agôsto 
de 1970, revogadas as disposições em contrário. 

Registre, publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 16 de julho de 1970. 

José Gel"aldo Rod/rigues de Alckmm 

Corregedor Geral da Justiça. 

Transcrito do "Diário, 
de S. Paulo", 15/10/70 
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CERTIFICADO DE QUITAÇÃO E REGULA
RIZAÇÃO DE IMóVEIS 

o J wz de Direito da Vara de Registros Públicos, em 
consulta formulada pela Associação dos Serventuários da 
Justiça sôbre a obrigatoriedade de apresentação do Certifi
cado de Quitação, no caso das construções iniciadas antes do 
dia 20 de novembro de 1966, no da primeira transação imo
bilária e no das emprêfias que comercializam com imóveis, 
exarou importante despacho aprovando parecer que, sôbre 
o assunto, fôra elaborado pelo Procurador Regional Adjunto 
de Consultoria. 

A Divisão J uridica da Federação do Comércio do Estado 
de São Paulo analisou a matéria e divulgou o seguinte : 

"O proprietário de imóvel não está obrigado a apresen
tar o Certificado de Quitação com a Previdência Social no 
caso de construção, reforma ou acréscimo de área, desde que 
faça prova circunstanciada de que a obra foi iniciada antes 
de 20 de novembro de 1966. 

Isto significa que o proprietúrio poderá regularizar a 
sua construção e proceder à averbação da mesma no Registro 
de Imóveis, sem o certificado de Quitação, desde que prove, 
cabalmente, que iniciou a construção antes de novembro de 
1966. 

Como o despacho não especifica quais as provas que o 
pruprietário deverá fazer, acredita-se que, entre outras, uma 
das seguintes, poderão ser produzidas: a) o lançamento do 
Impôsto Predial, se houver; b) a planta aprovada, com o 
inicio da obra, acompanhada de notas fiscais de compra de 
material e documentos hábeis de pagamento de mãCfrde-obra; 
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.c) auto de infração ou intimação lavrados pela fiscalização 
municipal, referente à obra. 

"O despacho, por outro lado, esclareceu que o Decreto-lei 
n.<I 821, de 5 de setembro de 1969, artigo 1.9 , não revogou 
o disposto no artigo 4.<1 do Decreto n .9 60.368, de março 
{te 1967, que exige a apresentação do Certificado de Quitação 
com a Previdência Social na primeira transação a ser reali
zada com prédio ou unidade imobiliária, seja qual fór a sua 
forma, desde que a respectiva construção tenha sido termi
nada após a vigência do Decreto-Iei n.<I 66, de 21 de novembro 
de 1966. 

Ora, mesmo que a construção tenha sido iniciada antes 
de 20 de novembro de 1966, se o seu término ocorreu pos
teriormente a essa data, para a primeira venda é exigida a 
apresentação do Certificado de Quitação. 

Digno de ser reS6altado, no entanto, é a interpretação 
dada pelo parecer ao disposto no, inciso Ir, do § 5.<1, do artigo 
1.<1, do Decreto·lei n.'I 821, de: 1969, que diz: "Independem 
da apresentação do Certificado de Quitação (CQ): II -
:as transações realizadas pelas emprêsas que exercitem a ati
vidade de comercialização de imóveis, desde que apresentem 
o Certificado de Regularidade de Situação (CRS) e que dêle 
,conste expressamente essa finalidade". 

Segundo a opinião do relator, "para que a operação se 
enquadre na hipótese figurada no inciso II do § 5.<1 do artigo 
1.<1 do Decreto-lei n.<I 821, não há necessidade de que a em
prêsa exercite exclusiva ou precipuamente a atividade de 
comercialização de imóveis; basta que, na realidade, a exer
cite. Seria, porém, quase desnecessário acrescentar que só 
se dispensa o Certificado de Quitação no caso de venda de 
imóveis que se destinam efetivamente à comercialização; não 
,de outros que, por exemplo, integTem o ativo imobilizado da 
'emprêsa." 

Com êsse despacho do Juiz da Vara de Registros PÚ
blicos, os tabelionatos de notas e os Registros de Imóveis 
,deverão adotar a orientação do parecer, que definiu as di
versas situações em que o Certificado de Quitação poderá ser 
,dispensado" . 

Transcrito do "Diário do Comércio", de 6/2/71 
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CRÔNICA: 

FIDELIDADE CONJUGAL ... 

Não sei se vocês conhecem a velha história daquele casal 
que estava dormindo, quando, de repente, a mulher acordou, 
tremendo e debulhada em lágrimas. Conta-se que, 00 so
luços da espõsa, despertaram o marido, que ao vê-la, assim 
transtornada, lhe perguntou, carinhoso e solicito: 

rido. 

- Querida! querida! - Que aconteceu? 

- Ah! que sonho! Que coisa horrivel! 

Mas, que foi? - Um pesadêlo? 

Sim! Um pesadêlo arrepiante! 

Vamos! Acalme-se e conte-me tudo, di~e-lhe o ma-

Sonhei com uma escada enorme, compridissima, que 
ia até o céu. 

Lá em cima, estava São Pedro, r ecebendo as almas, que 
iam chegando. 

Mas, tôda essa multidão de egpiritos era obrigada a 
fazer uma cruz, nos degraus da escada, com um pedaço de 
giz, que lhe era entregue, ao iniciar a subida ... 

- Uma cruz? Mas, para quê, - perguntou o varão. 

- Para que São Pedro Boubesse quantas yêzes os ma-
ridos tinham sido infiéis às suas espõsas, aqui na terra. 

- Essa é boa! - disse o marido, rindo. 

- Mas acontece, - prosseguiu a mulher - que tu es-
tavas entre aquela multidão de almas. E, de súbito, te vi 
correndo, correndo, de volta. 
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Julguei que também me tivesses visto e fiquei te espe
rando cá em baixo, anciosa, certa de que virias ao meu en
contro. Ah! meu Deus! que horror! 

- Mas, francament e, não vejo nada de horrivel netlse 
teu sonho, querida! E que vinha eu fazer cá em baixo, se 
todos subiam? 

- Vinhas buscar mais giz,-- miserável traidor! 
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SOCIAIS: 

EXTREMOS ... 

Se é que os extremos se tocam, 
aquêle que, nada tendo, 
nenhuma coiga deseja, 
- por certo que tudo tem ... 
Dessa forma, por igual, 
quem tem muito, tem de sobra, 
e o que tem não o contenta, 
- é qual se nada tivesse ... 
Assim, também, quem 6e orgulha 
julgando que muito sabe, 
- não sabe que só é sábio 
quem sabe que nada sabe ... 

S. Paulo, 1952 

32 -

A ESFINGE ... 

Há milênios que os homens, 
- pobres Édipos sem sorte! 
insistem em desvendar 
o segrêdo inviolável 
dessa Esfinge, que é a Morte! 
Levados pelo temor 
de um Fim que os apavora, 
porfiam em interrogá-la 
dia e noite, hora após hora ... 
Mas como, de forma alguma, 
conseguem adivinhá-la, 
ela, então, a gargantona, 
sem nenhuma cerimônia, 
- gostosamente os devora! 

F.T. 
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CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA: 

PROVIMENTO N.Q LX/70 

o Conselho Superior da Magistratura usando de suas 
atribuições legais e à vista do que ficou decidido no Proc. 
CG-33.991-70, em sessão de 18 de setembro de 1970, 

Considerando que a comunicação da prisão em flagrante 
é ato do inquérito policial e portanto ligado à Polícia Judi
ciária; 

Considerando que tal formalidade não se enquadra nas 
espécies mencionadas no art. 83 do C. de Processo Penal, que 
fixam a competência do juiz, por prevenção, constituindo não 
obstante, garantia constitucional sôbre a legalidade de prisão; 

Considerando que "A correição permanente consistente 
na atividade fiscalizadora dos órgiIos da justiça sôbre todos 
os seus s erviços auxiliares, a Polícia Judiciária e os presidios, 
e será exercida nos têrmos do regimento próprio" (art.. 50 
do Decreto-lei complementar n.'! 3-69) ; 

Considerando que natS comarcas do interior onde houver 
mais de um juiz com competência comum e cumulativa ou 
varal"! especializadas, a Corregedoria será exercida pelo Juiz 
da Vara ao qual fôr atribuída esta competência, nos têrmos 
do art. 48 de Decreto-lei complementar n.'! 3-69; 

Detennina: 

1.'1 - Na,s comarcas do interior, onde houver mais de 
1illla Vara com competência comum e cumulativa ou espe
cializada, as comunicações das prisões em flag-rante (art. 
155, parágrafo 2.<'>, da Emenda Constitucional n.C/ 1-69) serão 
remetidas ao Juiz da Vara que fôr competente para exercer 
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a Corregedoria Permanente dos Presidios e da Policia Ju
diciária; 

2.'1 - Recebida a comunicação, o Juiz examinará se o 
auto de prisão em flagrante ~e . encontra formalmente em 
ordem e determinará seu arquivamento, na hipótese afir
mativa; ocorrendo o contrário, se fór o caso, será relaxada 
a prisão e expedido alvará de soltura. 

3.Q 
- Remetido o inquérito policial a Juizo, será êle 

distribuido ao Juiz da Vara que tiver competência comum e 
cumulativa ou espe~ializada, para conhecer e decidir a ma
téria. 

4.<1 - Êste Provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publiqu~se. Registre-se. Intim~se e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de outubro de 1970. 

(aa) Oant'idiano. Garaia de Almeida, Presidente. 

Tácito. Mo.rbach de Góes Nobre, Vice-Presidente. 

Márcio. ~Martins Ferreira, Corregedor Gera( da 

Justiça, em exercício. 

PROVIMENTO N.9 LXI/70 

o Conselho Superior da ~fagistratura, usando de suas
atribuições legais e à vista do que ficou decidido no Processo 
GG-33.801-70. 

Considerando a orientação traçada pela E. Corregedoria 
Geral, para os casos de "Habeas Corpusl' despachados du
rante o plantão judiciário (art. 7.(\ parágrafo 3.'1 da Por
taria n.'? 682-64 - CSM) ; 

Considerando a necessidade de se resolver casos simi
lares, quando houver algum "habeas corpus" para ser despa-
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chado depois do encerramento do expediente da distribuição 
criminal (Provo 2-69, art. 3.9 - Parágrafo único); 

DetermÃilta : 

1.9 - Não sendo possível por qualquer circunstâucia, a 
distribuição de "habeas corpus" na conformidade do art. 3.9 , 

parágrafo único do Provimento n .') 2-69 - CGJ, após às 
17,30 horas, serão êles submetidos a despacho de juiz cri
minal que ainda fôr encontrado no Forum. 

2.9 - Determinada a requisição de informações, o es
crivão do ofício da vara cujo juiz assim proceder, expedirá 
e encaminhará os oficios respectivos, pro·videnciando, no dia 
útil seguinte, a remessa da petição e documentos que a ins
truem, a distribuição criminal. 

3.9 - Hecebendo as informações, o escrivão diligenciará 
a fim de verificar para qual vara foi distribuido o "habeas 
corpus" e a ela remeterá as informações. 

4.9 - O presente Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Hegistre·se e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de outubro de 1970. 

(aa) CantidJiano: GMda de Almeida) Presidente. 

Tácito Morbaoh de Góes NoMe) Vice-Presidente. 

Má1-do Mwrtins Ferreira) Corregedor Geral da 

Justiça, em exerci ci O. 
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PROVIMENTO N.~ LXIV /62 

ALTERA E DÁ NOVA REDAÇÃO AO PROVIMENTO 
N.9 LXIV/62 

Dispõe sôbre depósitos e levatamento ju
d'iciais de quantias em dinhe,v/io. 

O Oonselho Superior da Magistratura, no uso de suas 
atribuiçõoo, na conformidade da Lei Federal n. Q 1.869, de 
27-5·1953, objetivando simplificar, sem prejuizo da segurança 
adequada, as normas existentes, relativas ao depósito e le
vantamento judiciais de quantias' em dinheiro, a fim de 
facilitar a execução de tais atos por quem os hajaAle cum
prir DETERMINA: 

I - Os depósitos judiciais de quantias em dinheiro se
rão feito~, preferencialmente, na Oaixa Econômica do Estado 
de São Paulo mediante abertura de "Oonta Judicial" nu
merada, com juros de 5% ao ano, capitalizados semestral
mente, sem limite de depósit o e dispensada a emissão de 
caderneta correspondente. 

II - Os depósitos serão realizados mediante guia es
pecial (modêlo A), em três vias impressas, mimeografadas 
ou datilografadas em original ou cópia e preenchida por 
decalque a carbono, a mão com lápis copiativo ou à máquina, 
tendo em cada uma, respectivamente, os dizeres: 1.'1- via; 
2.~ via e 3.~ via. 

III - Os depósitos em cumprimento ao Decreto-lei n.~ 
7.036, de 10-11-1944 (Lei de Acidentes) serão feitos me
diante guia especial (modêlo B) que atenderá às especifi
cações do item anterior. 
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IV - Apenas as guias emitidas por órgão do Minis
tério Público e pelos Cartórios Judiciais serão numeradas 
seguidamente em cada Curadoria ou Cartório. 

V - Quando o depositante não fôr órgão do Ministério 
Público, as guias serão fornecidas aos interessados pelo 
Cartório em que corra o processo, nada podendo, por isso, 
ser cobrado. 

VI - As três vias da guia de depósito, passado recibo 
nas mesmas, terão as seguintes destinações: 

a) a primeira ficará em poder do estabelecimento de
positário, que a arquivará; 

b) as duas últimas serão entregues ao depositante, que 
exibirá ou juntará aos autos a 2.\ na forma adiante indi
cada (itens VII, VIII, IX e X), ret.endo a 3.~ em seu poder. 

VII - Os depósit.os decorrentes do artigo 22 do De
creto-lei n. 9 7.036, de 10-11-1944, serão efetuados, prévia e 
diretamente, pelo empregador, seu representante ou subro
gado nas obrigaçõe.s, que exibirá, na audiência de homolo
gação ou liquidação, para ser junta aos autos, a 2.~ via de 
guia com o recibo do estabelecimento depositário, consig
nando-se o fato no têrmo de audiência. 

VIII - Todo pagamento que deva ser feito a espólio 
ou herdeiro incapaz, em virtude de alvará ou autorização 
concedida pelo Juiz em processo de inventário, arrolamento 
ou outros, sê-Io-á, salvo expressR dispensa judicial, através 
de recolhimento, na forma aqui estabelecida, pelo devedor 
ou seu representante, que entregará em cartório, para jun
tada aos autos, a 2.~ via da guia de depósito com o recibo do 
estabelecimento depositário. 

IX - Quando, nos casos do item anterior o pagamento 
deva ser efetuado por repartição pública ou entidade autár
quica, se-lo-á diretamente ao órgão do Ministério Público 
que oficiar no processo, o qual fará o depósito pela forma 
aqui preceituada, comunicando-o em seguida ao Juizo, atra
vés de petição acompanhada da 2.~ via da guia de depósito, 
para juntada aos autos. 
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x - Nos autos em que o pagamento, por fôrça de 
alvará judicial, deva ser feito por ocasião de escritura, aquêle 
a quem incumbir, ou seu representante, o efetuará por meio 
de depósito judicial, devendo o interessado entregar ao ór
gão do Ministério Público que comparecer ao ato, a 2." via 
da guia com o recibo do estabelecimento depositário, do 
fato se fazendo menção na escritura. O órgão do Ministério 
Público oficiante comunicará, em seguida, ao Juizo, o reco
lhimento ocorrido, na forma do item anterior. 

XI - Os levantamento totais ou parciais das impor
tâncias depositadas nas contas judiciais, jnclusive os seus 
respectivos juros, far-se-ão por meio de "Ordem de I.Jevant..'t
mento" (modêlo C) que atenderá às especificações do item 
II, exceto quanto ao número de vias, que serão apenas duas, 
dispensada a expedição de mandado. 

XII - A ordem de levanta.mento mencionará, neces
sàriamente, a fôlha dos autos em que se encontra o despacho 
que a autoriza; terá, para contrôle do estabelecimento dep{)
sitário, o carimbo do Cartório e a rubrica do respectivo es
crivão ou escrevente autorizado e será assinada pelo Juiz. 

XIII - As ordens de levantamento serão preenchidas 
pelos Cartórios, numerada seguidamente em cada um e terão, 
na L" via reconhecida a firma do Juiz. 

XIV - Será dispensado o reconhecimento da firma na 
L" via quando o estabelecimento depositário possuir padrões 
da firma do Juiz signatário. 

XV - Todos os Juizes em exercicio na Capital terão 
seus padrões de firma para identificáção na Agência Clóvis 
Bevilácqua da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, 
colhidos na 1." Subsecção do Pessoal do Tribunal de Justiça, 
em impressos fornecidos pela referida Agência. ' 

XVI - Nas demais comarcas, os Juizes providenciarão 
para que as agências locais da Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo possuam seus padrões de firma. 

XVII - Quando o levantamento fôr feito por procurador 
deverá constar, necessàriamente, da ordem, a declaração de 
que o mesmo tem legítimos e especiais poderes para receber 

38 - BOLETD{ DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



e dar quitação, com a indicação da fôlha dos au~ em que 
se encontra o instrumento de procuração. 

XVIII - No ato do levantamento, o interessado ou 
seu procurador deverá provar a sua identidade, fazendo-se, 
na primeira via da ordem, as anotações relativas ao do
cumento exibido. 

XIX - As duas vias da ordem de levantamento terão 
os seguintes destinos: 

a) a primeira, passado o recibo na mesma, ficará com 
o estabelecimento depositário que a arquivará, comunicando 
o levantamento ao Juizo interessado; 

b) a segunda, que não será entregue ao interessado 
nem levada ao estabelecimento depositá rio, permanente em 
cartório, será junta aos autos, depois de lançado na mesma, 
pelo interessado ou seu procurador, o recibo da entrega da 
primeira via. 

XIX A - Nas ações acidentárias, a critério do Juiz, 
poderá ser dispensada a expedição de guias para levanta
mento da indenização, ficando liberado o depósito da cláu
sula "conta judicial". 

XIX B - No caso do item anterior o Juiz oficiará ao 
estabelecimento depositário comunicando a liberação do de
pósito, podendo o beneficiário da indenização, se maior e 
capaz, movimentar livremente sua conta. 

I - Da expedição do oficio será cientificado pessoal
mente o beneficiário que não tenha procurador nos autos 
ou quando tenha sido a ação patrocinada pelo Ministério 
Público. 

XX - Anualmente a Agência Clóvis Bevilácqua da 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo remeterá ao Tri
bunal de Justiça, Diretoria de Serviço - Custas e Preparo, 
balanço do movimento das contas judiciais. 

XXI - Impressos para guias de depósito serão distri
buídos pelo Almoxarifado do Tribunal de Justiça, mediante 
requisição para ordens de levantamento, apenas a êstes. 
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L"{II - Permanecem em vigor as determinações dos 
provimentos anteriores, relativos à matéria, que não confli
tem com as presentes. 

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

São Paulo, 5 de outubro de 1!)70. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 

PROVIMENTO N.9 15/70 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em exercicio, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela nota 4.", 
da Tabela 7 do Decreto n.9 52.425, de 25 de março de 1970 
(Regimento de Custas e Emolumentos), com a redação dada 
pelo Decreto n.'I 52.526, de 15 de setembro de 1970, resolve: 

I - Fixar a seguinte tabela de despesas de condução 
dos oficiais de Justiça das Varas Civeis, Criminais, da Fa
milia e das Sucessões, das Fazendas Públicas e dos Registros 
Públicos: 

a) para o 1.9 perimetro da Zona Urbana 0,40 

b) para os Kms. restantes da Zona Urbana. 0,85 

c) para a Zona Suburbana.............. 1,90 

d) para a Zona Rural .................. 3,00 
e ma,is Cr$ 0,35 por Km que exceder a 
vinte (20). 

II - Fixar em Cr$ 0,80 por diligência, para as despesas 
de condução dos oficiais de Justiça das Varas Distritais 
da Capital, sem consideração das distâncias efetivamente 
percorridas. 

lU - Quando forem efetuadas várias diligências ao 
mesmo tempo em locais vizinhos, com o uso de apenas uma 
condução, o oficial fará jus ao reembôlso de uma s6 verba. 
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Publique-se. Anote-se_ Arquive-se. 

São Paulo, 7 de outubro de 1970. 

(a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da 
Justiça, em exercício. 
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PROVIMENTO N.'! 17/70 

o Def'lembargador José Geraldo Rodrigues de Alclanin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais; 

Considerando o que dispõe o art. 14 do Decreto-lei n.\> 
203/70, a Nota 3.l). da Tabela "10" e a Nota única do inciso I 
da Tabela II do Decreto n.'1 52.425/70, 

Considerando a necessidade de disciplinar a questão e 
de salvaguardar os interêsses não só dos serventuários, como 
também e principalmenü~ da Fazenda Estadual e da Car
teira das Serventias, 

Determina: 

1.'1 - As custas, emolumentos e contribuições dos atos 
praticados pelo escrivão de notas ou pelo oficial do registro 
de imóveis serão calculados de acôrdo com os valôres tri
butários fL.~ados no último lançamento pela Prefeitura Mu
nicipal, quando se tratar de imóvel urbano ou pelo Insti
tuto Brasileiro de Reforma Agrária, no caso de imóvel rural, 
sempre que o preço ou valor declarado lhes seja inferior. 

"., 2. Q - Para a verificação do valor, o escrivão de notas 
e o oficial do registro de imóveis poderão pedir a exibição 
do lançamento do exercicio, ou, quando ainda não expedido, 
o do exercicio anterior. 

3.'1 - Tratando-se de prédio em construção e não ha
vendo ainda o lançamento, as custas, emolumentos e con
tribuições serão calculados com base no preço ou valor de-
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clarado no contrato, ressalvando-se ao serventuário a facul
dade de impugná-lo se manifestamente inferior ao valor real, 
a fim de fixar a cobrança em bases razoáveis. 

4. 9 - O presente provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de novembro de 1970. 

(a ) José Geraldo Rodrigues de Alckmin} Corregedor 
Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO N.Q 18/70 

o Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, 

Considerando o decidido no Proc. n.Q 3." DP. CG·284/70, 
pelo Egrégio Conselho Superior da l\fagistratura, 

Dete1'mina: 

1 - Os emolumentos que, a partir de 1.Q de setembro 
de 1970, sejam devidos ao Oficial de Justiça, pela realização, 
como Porteiro, de praças ou leilões judiciais, constituem 
renda do Estado; 

2 - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 28 de dezembro de 1970. 

(a ) José Geraldo Rodrigues de Alckmin) Corregedor 
Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO N.Q 1/71 

o Desembargador JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE 
ALOKMIN, Oorregedor Geral da Justiça, usando de suas 
atribuições legais: 

Oonsiderando a representação formulada pelo Exmo. Sr. 
PreS'i.dente do Instituto de Previdência do Estado no Pro
cesso n. Q OG-34.590, visando a regulamentação do art. 23 e 
seus parágrafos, da Lei n.Q 10.393, de 16 de dezembro de 
1970, que reorganizou a Oarteira de Previdência das SeI"
ventia,s não Oficializadas da Justiça do Estado (OPSNOJE), 

Oonsiderando ser oportuno disciplinar a situação dos 
servidores que se encontrem naquelas condições para melhor 
contrôle do Oorregedor Permanente e da O. P . S . N . O . J . E., 

DeterrJ1À;n.a : 

V> - Os Oart6rios da Oorregedoria Permanente dos 
Oartórios ou Oficios não oficializados da Capital e do In
terior organizarão cadastro de todos os ser-vidores, para os 
fins do art. 23 e seus parágrafos, da Lei n.Q 10.393/70. 

2. Q 
- Noventa dias antes da data. em que o servidor 

completar 70 (setenta) anos de idade, o escrivão fará a 
comunicação por escrito ao Juiz Oorregedor Permanente, 
constando o nome do funcionário, local, dia, mês e ano do 
nascimento, além de outros elementos referentes a.o seu as
sento. 

3. Q 
- O Juiz Oorregedor Permanente determinará ao 

funcion{u'io ne$a situação que se dirija dentro do prazo es
tabelecido no art.. 23 da Lei n. Q 10.393/70 à O.P.S.N.O.J.E., 
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qual o encaminhará com ofício, a fim de se submeter ao> 
exame médico obrigatório, com a observação de que ficará 
automàticamente afastado de suas funções no dia em que 
atingir essa idade, se antes disso, não obtiver manifestação 
favorável de junta médic::L designada pelo referido Instituto. 

4.~ - No caso do § 2.9 do art. 23, a comunicação de que 
trata o item "2.Q

" retro, será feita 90 (noventa) dias antes 
do vencimento do biênio, procedendo-se da mesma forma 
constante do item "2.~" dêste Provimento, ficando sujeito o 
servidor às sanções previstas' para ° inadimplemento. 

5.~ - Cientificado o servidor, em qualquer caso, o Juiz 
Corregedor Permanente oficiará à O. P . S. N. O. J . E., dan
do-lhe conhecimento da comunicação. 

:Êste Provimento entrará em vigor na data de sua pu
blicaçã.o, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 15 de fevereiro de 1971. 

(a) José Geraldo Rodrigu.es de Alckmin) Oorregedor
Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO N.Q 2/71 

o Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, em exercício, 

Considerando o decidido no Processo n.Q CG-34.721j71, 

Resolve: 

1 - O item 1 do Provimento n.') CG-IOj70 passa a ter 
ü seguinte redação: 

"Os Escrivães dos Cartórios de Protestos e Títulos, sob 
pena de responsabilidade devem cumprir rigorosamente as 
prescrições do artigo 730 do Código de Processo Civil e artigo 
42 do Decreto-lei Estadual n.'! 203, de 25 de março de 1970, 
fazendo as intimações por carta registrada com recibo de 
volta ou entregue em mão própria. Só se valerão do edital, 
no qual será mencionado o CIC ou o RG do devedor, sempre 
que tais dados figurem nos títulos levados a protesto, quando 
o devedor estiver em lugar incerto, o que deverá ser certi
ficado, ou fôr pessoa desconhecida. 

Será certificado que o devedor está em lugar incerto só 
após esgotados os meios normais de localizaç-ão, dentre os 
-quais a busca de endereços constantes das listas telefônicas." 

2 - Êste Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 15 de março de 1971. 

D . J. de 17/ 3/71 
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PROVIMENTO N.~ 3/71 

o Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, 

Considerando a representação formulada pelo Exmo. Sr. 
Presidente do Instituto de Previdência do' Estado de São 
Paulo no Proc. n.~ CG-34.590j70, visando a regulamenta~,ão 
da situação dos servidores de Cartórios ou Ofícios de Justiça 
não Oficializados, que já contavam 70 anos à data da pro
mulgação da Lei n. 9 10.393, de 16 de dezembro de 1970, 

Considerando a necessidade de fixar entendimento uni
forme quanto aos referidos servidores e os de que trata o 
art. 23 e seus parágrafos, da citada lei, 

Considerando finalmente ser mister o tratamento igual 
['ara servidores na mesma situação, isto é, com mais de 70 
anos, a finalidade da lei e a conveniência dos, serviços e o 
interêsse da administração, 

Resolve: 

Art. 1.9 - Recomendar aos .Tuizf's Corregedores PerTna
nentes dos Cartórios ou Oficios de Justiça nã.o Oficializados 
da Capital e do interior que determinem aos segurados que 
contavam mais de 70 anos à data da promulgação da Lei 
n. 9 10.393/70, se dirijam à Carteira de Previdência das Ser
ventias não Oficializadas da Justiça, à qual serão encami
nhados com ofício, a fim de se submeterem ao exame médico 
obrigatório por junta médica com Instituto de Previdência 
do Estado de São Paulo, assinando-se-lhes para isso, o prazo 
de 60 (sessenta) dias, .sob pena de suspensão do servidor 
inadimplente, imposta pelo magistrado, até o cumprimento da 
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eXlgencia e manifestação favorável do IPESP (art. 24, pa
rágrafo único). 

Art. 2.<'> - O exame rnéclico yalerá por dois ano,s, no 
múximo, sendo olJrigatório no\'o exame dentro dê~se periodo 
ou sempre que fôr rondenaclo pelo Juiz COl'l'egedor Perma
nente da serventia, qne poderá suspender o servidor, até o 
cumprimento da exigência e apresentac;ão de laudo favorável 
(art. 23, § 2.<'» . 

Cientificado o se l'\' i dor, em qualquer caso, o Juiz Cor
regedor Pf'rmanente oficiará à C. P. S . N . O. J. E ., dando-lhe 
conhecimento da comunicação. 

Art. 3.<'> - O servidor nas condições mencionadas' será 
registrado no Cadastro de que trata o art.. 1.<'> do Provimento 
CG-n.'.> 1/71. 

Art. 4. 9 
- Êste Provimento entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

São Paulo. 

( a) 
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José Geraldo ROId'l'igu,es de Alck1Win) Corregedor 
Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO N.9 4/71 

o Desembargador JOtSé Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Conegedor Geral da Justiça, usando de suas atribuições 
legais: 

Considerando a necessidade de düsciplinar a organização 
dos fichários do Serviço de Distribuição Cível de L" Ins
tância e dos Distribuidores da comarca da Capital e do 
Interior, 

Considerando o que ficou resolvido no Proc. n.O 34.873/71, 

Determina: 

Art. 1.9 - Os Cartórios, sempre que houver litisconsór
cio ativo ulterior, chamamento à autoria, no caso do art. 95, 
§ 1.9 do Código de Processo Civil, opúsrição ou reconvenção, 
farão a devida comunicação ao Serviço de Distribuição Civel 
de 1.~ Instância na comarca da Capital e aos Distribuidores 
respectivos. 

Art. 2.<:> - Ocorrendo litisconsórcio p3JSsivo ulterior, cha
mamento à autoria, no caio do art. 95, § 2. Q do Código de 
Processo Civil e nomeação à autoria, a. comunicação se fará 
apenas aos Distribuidores respectivOS". 

Art. 3.9 - Êste Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disPQsições em contrário. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 30 de abril de 1971. 

(a) José Geraldo Rodr·igues de Alclem:i1/r, Corregedor 
Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO N.'? 5/71 

o Desembargador Doutor José Geraldo Rodrigues de 
Alckmin, Oorregedor Geral da Justiça, usando de suas atri
buições legais, 

Determina: 

1 - Para evitar perecimen to de direito, em caso de 
impossibilidade de prévio recolhimento das custas, poderá ser 
feita a distribui~Ao ou praticado ato- dêle dependente, me
diante despacho judicial. No primeiro dia imediato em que 
houver expediente bancá.rio, será apresentada a prova do 
recolhimento das custas. 

2 - Por ocasião da distribuição, e pedido do interes
sado, será anotado, no T'espectivo comprovante, o valor total 
das custas recolhidas. Se houver pagamento de parcela das 
custas~ durante o andamento do feito, o escrivão dará com
provante dêsse pagamento, se pedido pelo interessado. 

3 - Êste provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contl'ário. 

P .R.LO. 

São Paulo, 30 de abril de 1971. 

(a) 
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José Gerraldo Rodrigues de Alckmin) Oorregedor 
Geral da Justiça. 
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RECURSO N.Q 49/70 

Senhor Corregedor Geral: 

1. A MUNICIPALIDADE DE SANTO ANDRÉ ma
nifestou dúvida a respeito do pagamento inicial das custas, 
nas ações que ajuiza, alegando que os cartórios locais estão 
exigindo o pagamento prévio de tajs custas, certo que a 
nota n.<1 5 do item X da Tabela n.'? 1 anexa ao Decreto n.'! 
52.425, de 1970, não diz em que momento devem ser pagas 
as custas, prevalecendo 'asmm o artigo 56, § V', do Código 
de Processo Civil. 

2. o.s Serventuários do Di::rtribuidor e do 1.~ Cartório 
de Notas e Oficio de Justiça da Comarca manifestaram-se 
pela validade da cobrança prévia da metade das custas, con
forme o Decreto-Lei n." 203, de 1970, e o Decreto n.9 52.425, 
de 1970. 

3. Em sua decisã.o o MM. Juiz Corregedor Permanente 
lembrou que o artigo 144 da vigente Carta Magna atribue 
aos Estados a organ:ização da ~'Ila Justiça local e, portanto, 
a t ribue aos Estados a competência para legislar sôbre custas} 
como meio de acesso ao Judiciário, pois, elas faz·em parte 
"do mecanismo total de distribuição da justiça". Ponderou 
nflO haver prejuizos para o Poder Público municipal com 
a cobranç,.a prévia que vem sendo exigida, sendo que, na 
dúvida, deveria preponderar a solução que melhor ampa
rasse a parte econômicamente mais fraca, no cal'lO, os car
tórios. 

4. Inconformada, a Municipalidade de Santo André 
apresentou tempe::rtivo recurso, em cujas razões, às fls. 14/16, 
bate-se pela reforma do decidido, para que prevaleça a apli
cação do artigo 56, § L", do Código de Processo Civil sôbre 
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a lei estadual, continuando, assim, o pagamento das cust.as 
dos atos judiciais praticados a seu requerimento a ser efe-
tuado, a final, pelo vencido. 

- É o relatório. 

5. Cumpre afirmar, de início, que aos Estados compete 
legislar sôbre a sua org'anização judiciária e as custas de 
seus respectivos serviços, de acôrdo com a Constituição Fe-
deral. 

No entanto, torna-se indiscutível que à União compete 
legislar sôbre o processo civil. 

6. Por isso mesmo, e porque repercute nas obrigações 
do PODER PÚBLICO, quer parecer que à União, em casos 
que tais, cabe fixar o morrrlACnto pr()~cessual da exigibilidade 
do pagamento das custas - embora ao Estado caiba fixar 
o seu montante -, nos atos judiciais praticados a requeri
mento do Poder Público. 

Realmente, como doutrina PONTES DE MIRAi"VDA 
(in "Comentários ao Código de Processo Civil", voI. I, Edi
tora Forense, 1947, pág. 249, final), com a sua autoridade 
indiscutível, 

"a inclusão de regras de custas no Código de Pro
cesso Civil serve de base aos Regimentos de Custas, 
correspondentes às diferentes organizações judiciá
rias. Trata-se, evidentemente, de preceitos que con
cernem mesmo à parte material, excepcionalíssima, 
do direito processual, parte que por isso mesmo se 
poderia pôr em Código Civil. Atribuem-se direitos, 
dão-se direitos subjetivos, pretensões, ações, concer
nentes a custas. Alguns preceitos são apenas som
bras de regras de direito civil no plano do processo". 

7. Essa, data venia) a melhor interpretação constitu
cional dos textos legais, com o que não se pode falar em 
inconstjtucionalidade ou ineficácia de qualquer dêles, seja 
o do Código de Processo Civil, seja o do relativo às Tabelas 
do Regimento de Custas. 

C. A. LÚCIO BITTENCOURT (in "O Contrôle Juris
dicional da Constitucionalidade das Leis", obra atualizada 
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por JOSÉ AGUIAR DIAS, Editora Forense, 1968, pá,g. 118) 
ensina que 

"sempre que possível, adotar-se-á a exegese que torne 
a lei compatível com a Constituição. ... Se a lei 
pelos seus têrmos, permite duas interpretações, uma 
que a põe na órbita constitucional e outra que a 
torna incompatível com a lei suprema, deve o juiz 
preferir aquela e desprezar esta última. Aí, real
mente, tem pleno cabimento a presunção de que o 
legislador deve ter pretendido realizar obra válida 
e não um diploma cuja eficácia pudesse ser contes
tada". 

8. Aliás, o argumento sentimental de que o cartório 
é a parte econôm·ica;me'nte rnais fraca. e que MO há p1-ejuízo 
para a Pública Admli'lúst1"aç(io o recolhimento prévio das 
custas, não pode vingar ou mer'ccer sorte, a pretexto de ser 
interpretação mais consentânea com a Constituição Federal. 

Com efeito, não cabe ao Poder Jndidário entrar no 
mérito das conveniências do Poder Executivo, salvo quando 
extravasem os limites legais. Por isso mesmo, quer parecer 
certos, não pode o Poder Judiciário dizer se haverá, ou não 
prejuízo ao Poder Executivo Municipal com o recolhimento 
antecipado das custas) como exigido pelos cartórios de Santo 
André, mesmo porque a fixação da ueS'pesa e a previsão da 
receita é ato estranho às linde. judiciais. 

E não é demais dizer que o Direj to Público assenta no 
princípio da supremacia do Poder Público sôbre os cidadãos; 
no caso dos autos, há, efetivamente, desigualdade entre o 
Poder Público e o Serventuário da Justiça; mas, essa desi
gualdade resulta da supremacja daquele sôbre êste, enquanto 
seja certo que o Serventuá,rio exerce funções públicas pró .. 
prias do seu cargo, sem que isso lhe tire a qualidade de 
particular, desde que não oficiabzada a serventia. 

Como preleciona HELY LOPES l\IEIR.ELLES (Últ "Di
reito Adminii;;trati vo Brasileiro", Editora R.evista dos Tri
bunais) 1966, pág. 20), 

"dessa desigualdade originária entre a Administração 
e os particulares, resultam inegáveis privilégios, e 
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prerrogativas que não podem ser desconhecidos nem 
desconsiderados pelo intérprete ou aplicador das re
gras e principios dêsse ramo do Direito. Sempre que 
entrarem em conflito o direito do indivíduo e o in
terêsse da comunidade, há de prevalecer êste, uma 
vez que o objetivo primacial da administração é o 
be1r1< Gom-um: ... Ao aplicador da lei compete inter
pretá-la de modo a estabelecer o equilíbrio entre os 
privilégios estatais e os direitos individuajs, sem per
der de vista aquela supremacia". 

9. Portanto, quer parecer correta a tese esposada pela 
Municipalidade de Santo André no sentido de que as ser
ventias locais devam observar o preceituado no artigo 56, 
§ V', do Código de Processo Civil, ou seja, as custas dos 
atos judiciais praticados a seu requerimento serão pagas, a 
final, pelo vencido, mesmo porque, a Tabela 1, item I, nota 
5.''' anexa ao Decreto Estadual ll. Q 52.425, de 1970, não trata 
do momento processual do pagamento das custas nas desa
propriações e outras açõ<,s movidas pela Fazenda Pública 
(Federal, Estadual e Municipal). 

10. Isto pôsto, opino pelo provimento do recurso inter
posto pela Municipalidade de Santo André, sugerindo que, 
dada a importância da questão levantada, seja publicado co
municado aos MM. Juízes Corregedores Permanentes e de
mais interessados dando conhecimento da orientação da Cor
regedoria Geral da Justiça a respeito do momento do paga
mento das custas dos atos judiciais praticados a requerimento 
da Fazenda Pública ~funicipal. 

11. É o parecer, 8tlb cen8wra. 

São Paulo, 19 de junho de 1970. 

(a) Álva1·o Lazza!]'"ú~i> Juiz Auxiliar. 

Despacho do J. Corregedor: 

Ciência do parecer retro ao DI'. Juiz de Direito. 

São Paulo, 2-10-70. 
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PROT. N.9 20.675/70 

Senhor Corregedor Geral: 

1. O MM. Juiz de Direito da 1.~ Vara de Taubaté, 
Corregedor Permanente do Ca rtório do Regisüo Civil das 
P~soas Naturais c Anexo:s do distrito de Quiririm enca
llÚnhou Portaria expedida em 4-12-1970, da qual se infere 
que, à vista de inúmeras incgularidades verificadas durante 
a visita correcional procedida na aludida serventia, resolveu 
recolher ao Cartório do R.egistro Civil do 1.C) subdistrito do 
distrito da sede, todos os livros e demais papéis, findos e 
em andamento, daquela serventia, permanecendo sob a res
ponsa bibdade do serventuário e oficial maior do cartório 
que recebeu mencionados documentos. 

2. Da·ta venria tenho para mim que diferentes das que 
foram tomadas, deveriam ter sido as providências que a si
tuação requeria, no caso enfocado. 

2.1. Impunha-se, ao invés da transferência operada, o 
afastamento do oficial e dos funcionários implicados na prá
tica das irregularidades, primeiramente por prazo até 30 
dias, prorrogável até 90 dias, instaurando-se imediatamente, 
sindicância para melhor apuração dos fatos. 

2.2. Relativamente ao serventuário, aplicam-se as dis
posições do Decreto-lei complementar n.C) 3/69, c/c o artigo 
40 do Decreto-lei n. 9 159/ 69, artigos 251 e seguintes do 
E. F. P_ (Lei n.C) 10.216/68). 

2.3. Quanto aos escreventes e auxiliares, a situação 
é disciplinada pelos artigos 233 e seguintes do Decreto-lei 
complementar n. 9 3/69, c/c o artigo 4. 9 do Decreto-lei n. 9· 

158/69. 
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2.4. A designação de funcionário ou pessoa para res
ponder pelo expediente do cartório far-se-á de acôrdo com 
preceituado na Lei n.'! 2.177/ 53 e Provimento ns. 13/ 53 e 
15/67, no que forem aplicáveis à espécie. 

3. Dessarte, sendo êste aprovado, proponho seu enca
minhamento por cópia ao MM. Juiz, para as providências 
cabíveis. 

4. É o relatório, sub-censura. 

São Paulo, 16 de dezembro de 1970. 

(a) José H(J;Y'O'ldo de Oliveitra e Costa, Juiz Auxiliar. 

Despacho do Sr. Corregedor, em exercicio: 

Aprovo o parecer, remetendo-se cópia. 
16-12-70. 

(a) Márcio Ma;rtins Fer1-eú"a, Corregedor Geral, em 
exercicio. 
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Indicação de substituto para as funções 
de Oficial Maior. 

PROa. N.Q 33.235/70 

Senhor Corregedor Geral: 

1. Trata-se de processo referente a possibilidade de ser 
dado substituto a oficial maior de Oartório não oficializado, 
matéria que foi apreciada no parecer de fls. 12/15, aprovado 
por V. Exa. (fls. 16). 

2. Assim, arrimado no aludido entendimento, o ~IM. 

Juiz de Direito da Vara dos R.egistros Públicos nomeou 
Vanda Maria de Oliveira Penna, "para exercer o cargo de 
Oficial Maior" do R.egistro de Imóveis da 16.~ Circunscrição 
da Capital, "enquanto durar o impedimento da titular, que 
entrará em gôzo de férias" (sic. fls. 21) e encaminhou a 
respectiva Portaria à Secretaria da Justiça que a devolveu 
a essa Corregedoria Geral, com a informação de que, "até 
1963 inclusive, as homologações da espécie eram feitas por 
esta Secretaria de Estado. Mas, de conformidade com o 
disposto no art. 86, da Lei n.Q 8.101/64, combinado com o 
estabelecido no Provimento n.Q 2/6 .. , do Conselho Superior 
da Magistratura, a matéria ficou adstrita à competência da 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça" (sic. - fls. 29). 

3. Com efeito, assim ocorria à vista do que estabeleciam 
os preceitos citados e ainda acontece atualmente, na forma 
do art. 117, inc. XVIII do Regimento Inter-no do E. Tri
bunal de Justiça (Consolidação aprovada em sessão plenária 
de 7 de junho de 1967) e do art. 68 do Decreto-lei comple
mentar n.Q 3/69, mas no que respeita a cartórios of,iciali
~ados. 

Na hipótese dos autos, a designação de Oficial :~faior 

substitutivo é para serventia não oficializada que, por ana-

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA. DO' ElSTADO DEl SÃO PAULO * - 59 



logia deve, 1}en,ia concessa, se orientar pelo que dispõe o § 1.<'> 
do artigo 32, do DecretD-Iei n. 9 159/69, modificado pelo artigo 
1.9 do Decreto-lei n." 206/70, nos têrmos do aludido parecer 
aprovado (fls. 11/16). 

4. Assim, cuido, s. l1h j., tenha sido correta e oportuna 
o envio à Secretaria da Justiça, da portaria de nomeação de 
Vanda Maria de Oliveira Penna, como também a de "Van
derley Rosada (fls. 34), no mesmo sentido. 

5. Nesta ordem de considerações, pois, sendo êste apro
vado, proponho a remessa à Secretaria da J u~tiça de xero
cópias do presente, do parecer de fls. 12/16 e do Provimento 
de f1.s. 30/31, para os devidos fins. 

À consideração de V. Exa. 

São Paulo, 08 de setembro de 1970. 

(a) José Ha1~olldo de Oliveira e Costa, Juiz Auxiliar. 

Encaminhe-se cópia do parecer. 

São Paulo, 11 de setembro de 1970. 

( a ) José Geraldo Rodrigues de Alckm'i'n, Corregedor 
Geral da Justiça. 

PROC. N.'.> CG-33.235 

São Paulo, 11 de setembro de 1970. 

Senhor Secretário: 

Para os devidos fins, tenho a honra de transmitir a 
Vossa Excelência as inclusas cópias extraídas do processo 
em epígrafe, em que figura como interessado o Dl'. Juiz de 
Direito da Vara dos Registros Públicos e referentes à ma
nifestação daquele Juízo, em face de diversas representações 
que lhe foram encaminhadas por alguns serventuários ver
sando sôbre a substituição do Oficial Maior, afastado ou 
impedido por qualquer motivo. 
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Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência 
os meus protestos de consideração e aprêço. 

(a ) José Rodrigues de Alckmin) Corregedor Geral da 
Justiça. 

Ao Excelentíssimo Senhor Prof. HELY LOPES MEI
RELLES D. D. Secretário de Estado e Negócios da Justiça. 

PROC. N.9 95.673/70 

São Paulo, 11 de setembro de 1970. 

Senhor Corregedor Geral: 

Com referência ao oficio 11.Q 4.605, de 2 de julho último, 
sôbre a possibilidade de indicação de substituto para as 
funções de Oficial Maior das serventias de Justiça, tenho 
a honra de transmitir a Vo>ssa Excelência, em anexo, xero
cópias dos pareceres emitidos pela Consultoria Jurídica e 
Diretoria Geral desta Pasta, bem como do despacho por mim 
proferido, a respeito do assuntQ, no respectivo processo (SJ .. -
95.673/70) . 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alte'1 
-consideração. 

( a ) II elly Lopes M eirelles) Secretário de Estado. 

À Sua Excelência e Desembargador JOSÉ GERALDO 
RODRIGUES DE ALCKMIN, Corregedor Geral da Jus
tiça. 

Interessa·da: Corregedoria Geral da Justiça. 

Assunto: Possibilidade de indicação de substituto para 
as funções de Oficial Maior face aos têrmos do ar
tigo 32 do Decreto-lei n.\> 159/69. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVEN'TUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 61 



Senhor Procurador Seccional: 
A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 

Paulo encaminhou a est.a Pasta o ofício de fls. 2, acompa
nhado de parecer proferido pelo MM. Juiz Auxiliar, DI'. 
José Haroldo de Oliveira Costa, aprovado pelo Exmo. Sr. 
Corregedor Geral, em que é estudada a possibilidade de 
substituição de Oficial Maior, nos têrmos do artigo 32 do 
Decreto-lei n. Q 159/69. 

A matéria foi brilhante e convenientemente estudada no 
tra,balho de fls. 3/6 e concordamos inteiramente com os seus 
têrmos. 

Face às razões apresentadas naquele parecer, deve-se~ 

obrigatoriamente, concluir pela possibilidade de substituição 
de Oficial Maior, sob pena de se criar, eventualmente, um 
obstáculo ao bom andamento das serventias, ocorrendo, con
seqüentemente, prejuízos aos municípes que delas necessitam. 

Entendemos que, por outro lado, a designação do substi
tuto deve obedecer às mesmas formalidades previstas no 
texto legal para a indicação do Oficial Maior, uma vez que 
as responsabilidades e obrigações que, porventura venha 
exercer, são as mesmas e" conseqüentemente, a sua indicaç.<'lo 
deve se revestir das cautelas e requisitos necessários para 
ser assegurada a designação de pessoa apta para tal mister. 

É o nosso parecer, s. m. j. 

Consultoria Jurídica, aos 6 de agôsto de 1970. 

( a) Vem de AVme'icla N ovelli) Procuradora do Estado. 

De acôrdo com a Oonsultoria Jurídica. 
Aduza-se, em refôrço, que, antes do advento da Lei n.Q 

8.101/64, constituia praxe, nesta Secretaria, a designação de 
substituto, em casos de impedimento do oficial maior. 

Aliás, tais servidores - auxiliares diretos dos escrivães 
- exercem funções de imporHmcia vital para o bom anda
mento dos serviços cartorúnos - pelo que não se compreende 
fiquem elas, mer.rmo temporàriamente, acéfalas. 
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À consideração do Exmo. Sr. Secretário. 

D. G., em 27 de agôsto de 1970. 

(a) lJ1 eúrcelo Á. 111 on teú'o de Oli,veira, Diretor Geral. 

PROCESSO N.? 95.673/70 - SJ 

1. Acolho as conclusões a que chegaram a Consultoria 
J uridica e o Senhor Diretor Geral desta Secretaria. 

Em conseqüência, entendo possível a designação de subsc
titutos de oficial maior nas serventias ofic.ializadas e não 
oficializadas, observadas, entretanto, as mesmas formalidades 
previstas em lei para a designação de oficiais maioretl. 

2. Destarte, em consonância e a exemplo do que decidi 
no Processo n.<! 93.874/70·SJ, também os substitutos de ofi
cial maior deverão ser por mim designados, a requerimento 
do esc.rivão, ou, em caso de extrema urgência, através de 
portaria do Juiz Corregedor Permanente, sujeita à minha 
homologação. 

3. Extraiam·,se xerocópias dos pronunciamentos de fls. 
10/12 e do presente despacho e prepare-se expediente enca
minhando-as ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça. 

GSJ, em 9 de setembro de 1970. 

(a) Helly Lopes lvIeirelles, Secretário da Justiça. 
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PROC. N.Q 34.106/70 

Senhor Corregedor Geral: 

1. Trata-se de processo de contagem de tempo em que 
é interessado HYERÚCLIO ELOY PESSOA DE BARROS 
NETO, elS'crivão do Cartório do Registro Civil e das Pessoas 
Naturais da sede da comarca de Monte Aprazível. 

2. A Subsecretaria Auxiliar Administrati.va da E. Cor
regedoria Geral consulta, à vista, da finalidade da certidão 
pleiteada - ,Nns de concuno) se deverá ou não ser compu
tado o exercício do requerente como vereador à Câmara 
Municipal de Monte Aprazível, no per1odo de 1-1-1956 a 
15-10-1956. 

3, Dada a peculiaridade da matérüt e a necessidade 
de se fixar orientação segura a l'e-speito, algumas conside
rações devem ser feita,s .. 

3.1, O servidor em questão é escrivão do cartório ex
tra-judicial não oficializado e se acha afastado de seu cargo 
desde 1-1-1956 para o exercício de mandato eletivo muni
cipal (vereador) por determinação da E. Corregedoria Geral 
(Proc. n.Q 12.727/56). 

3.2. Ao que consta, a vereança não é r emunerada e 
inexiste "incompatibilidade de horários de funcionamento do 
cartório referido e da Câmara Municipal de Monte Apra
zível, que se relme quinzenalmente, no período noturno, ordi
nàriamente" (sic. - fl s. 43 - Proc. n.'! 12.727/56). 

3.3. Ora, nessa conformidade, cuida clata-venia que 
seria prescindível o afastamento do cargo de escrivão, por 
não se tratar de servidor estipendiado pelos cofres públicos, 
sendo a vereança gratuita e não incorrendo incompatibili
dade de horário. 

64 - B OLETThf DA ASSOClAÇ;W DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA. DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



3.4. É que a hipótese, sôbre ser peculiar, não se en
quadra em qualquel' dos casos prev:istos nas Lei$ ns. 4.102, 
de ,1-9-1D57 (art. 280 da C. L. F.), 9.327, de 16-5-1966 e 
D.8,12, de 19-9-1967. 

3. 5. Assim sendo) mister se faz seja regularizada a 
situação do referido escrivão com as seguintes observações, 
que submeto à consideração de V. Exa. 

A) Como o afastamento se deu por determinação ex
pressa da E. Coregedoria Geral da Justiça, tendo-se em 
vista, por outro lado que a finalidade precípua do mesmo 
foi para o exercicio de mandato legislativo municipal, 
cuido, data-ve11,ia" que se poderia considerar comO' tempo 
de serviço público, tal licença, nos têrmos do art. 109 da 
Constituição Estadual de 1967, c/c o art. 1,'-' da Lei n. Q 

4.102/66. 

Mas dever-se-ia computar diferentemente alguns perío
dos, segunda as leis disciplinadoras da matéria , a saber; 
não, p01'én1" pwra fins de concwrso. 

I - de 01/01/1956 a 16/05/1966, "para percepção de 
vantagens pecuniárias e para fins de aposentadoria, esta
bj]jdade, disponibilidade e esbigio probatório" (art. 280 da 
C.L.F. c/c o art. 2. 9 da Lei n.9 9.327, de 16/5/1966 e orien
tação então vigente no C. Supremo Tribunal Federal, con
substanciada no Recurso Extraordinário n. 9 47.368, em que 
foi relator o Ministro Pedro Chaves, in. R.D.A., voI. 85, 
pág. llD); 

II - de 17/ 05/ 1966 em diante, apenas, "para os efei
tos de aposentadoria e disponibilidade" (art. 101, § 1.9 da 
Constituição Federal de 24/ 1/1967, muito embora a Cons
tituição Estadual de 13/ 5/1967 tenha dispôsto de forma di
versa, no art. !)2, inc.. XI, pois "a contagem de tempo de 
serviço prestado ao Municipio não pode ser feita, para 
todos os efeitos, em favôr do funcionário est.adual, mas 
somente para aposentadoria e disponibilidade" , conf. V. 
Acórdão proferido no Rec. Extraordinário n. '? 61.956, rela
tado pelo :Millistro BARROS MONTEIRO, em julgamento 
realizado em 26/8/1969, publicado ,in. R.D .A., voI. 100, pág. 
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91, que traduz entendimento dominante no Excelso Pretó
rio (R. D. A. n.'! 101, pág. 131), tanto que a Emenda Cons
titucional n.'! 2/69 estabeleceu expressamente que "o tempo 
de serviço público prestado à União, a outros Estados e Mu
nicípios, e suas autarquias será contado integralmente para 
()f; efeitos de aposentadoria e disponibilidade - art. 92, inc. 
XI), modificando expressamente o art. 92, inc. XI da Cons
tituição Estadual anterior, em consonância com o que já 
precentuavam as Emenda Constitucional n.'! 1/69 (art. 102, 
§ 3. '!) e Constituição Federais de 1967 (art. 101) e de 1946 
(art. 142) e Constituição Estadual de 1946 (art. 105). 

B) Em face da desnecessidade do afastamento, cumpre 
sE;ja determinada sna. cessação e con~eqüentemente a imediata 
reassunção do eXNeicio, pelo servidor, comunicando-se in
continenti, à E . Corregedoria Geral da Jum;iça. 

4. N essa ordem de considerações, pois) sendo êste apro
yado, opino pela remessa de xerocópia ao MM. Juiz Corre
gedor Permanente, para as providências cabíveis e juntada 
no Processo n.'! 12.727, voltando os autos conclusos dentro 
de 20 dias, se antes não hO\lyer rccehimento de infol'mar;ões. 

5. Ê o parecer, sub-censH1·(/'. 

São Paulo, 09 de noyembro de 1970. 

(a) J,osé Haro,ldo de Olimúra e Costa, Juiz Auxiliar. 
Aprovo. 

São Paulo, 16/11/1970 

(a) 
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José Gem-ldo Ro(ü'igues de Alckrni-n. 
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RECURSO N.9 C. G. - 117/71 

Senhor Corregedor Geral: 

1. O Escrivão do Cartório do Registro Civil das Pes
soas Naturais e Anexos da Comarca de Americana suscitou 
ao M:M:. Juiz Corregedor Permanente dúvida sôbre cobrança 
de custas, emolumentos e contribuições nas ações de acidente 
do trabalho, em que intervenha o Instituto Nacional de Pre
vidência Social (INPS), pois? entende que a gratuidade pre
vista na Lei Federal n .'! 5.316, de 1967, alterada pelo Decreto
Lei Federal n.O 893, de 1969, somente é viável no Distrito 
Federal e Territórios. 

Também, consultou, na oportunidade, como proceder 
quanto as despesas para guarda, fiscalização, conservação e 
administração de bens depositados, quando pertenéentes ou 
relacionados com a União ou o Estado, tendo em vista que 
o vigente Regimento de Custas e Emo]umentos silenciou a 
respeito, ao contrário do que era previsto na Tabela "E", 
item VIII, anexa à Lei Estadual n.'! 9.531, de 1966, agora 
expressamente, revogada. 

2. Pela respeitável decisão de fls·. 5v. o MM:. Juiz 
Corregedor Permanente deixou ordenado que a Lei Federal 
deve prevalecer sôbre a estadual, de modo que os acidenta
dos, mesmo quando vencidos, não estão sujeitos ao pagamento 
de quaisquer despesas proce&Suais. Ainda deixou precisado 
que, se a lei nova, que revogou a anterior, silenciou a res
peito é porque não são devidas as despesas quando os bens 
depositados pertençam à União ou ao Estado. 

Inconformado, o Escrivão manifestou o recurso de fls. 
8/9, limitando-se a atacar a respeitável decisão no que diz 
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respeito à isenção de custas na$ ações de acidentes do tra
balho em que seja parte o I NPS. 

É o relatório: 

3. Preliminarmente, lembro que o l\Iinisi:ério Público 
não é parte que deva intervir em dúvida sôbre aplicação 
de tabelas do Regimento de Custas, em casos que tais. 

Por isso mesmo é qlle deixo de opinar pela devolução 
dos autos à instância de origem, a fim de que o DI'. Promo
tor Público da Comarca assine a manife~'lção de fls. 10 V., 

o que teria sido oferecida a titulo de contra-razões ou, então, 
de parecer. 

4. N o mérito, o recorrente limitou o seu recurso ao 
ponto que diz respeito à isenção de custas, nas ações de 
acidentes do trabalho. Não deve, pois, ser examinada a ques
tão relativa ao pagamento das despesas com o depósito de 
bens pertencentes à Unlã.o ou ao Est.'ldo. 

E bem decidiu o MM. Juiz Corregedor Permanente a 
questão da isenção de custas, nas ações acidentárias, embora 
não tenha motivado o seu decisório. 

5. Com efeito, não se trata, aqui, de dizer que a lei 
federal é s,uperior a estadual. Não se trata pois, de hierar
quia de leis, como pretendeu o Dl'. Promotor Público que se 
manifestou às fls. 5. 

Na descentralização politica da República Federativa do 
Brasil, a partilha das atribuições referentes ao setor da de
claração dos direitos ficou especificada na Constituição Fe
deral. 

5.1. AB::rim, pelo que consta de nossa Carta Magna, é 
induvidoso que aos Estadoo compete legiBlar sôbre a sua 
organização judiciária e as custas de seus respectivos ser
viços; todavia, indiscutivel se torna que à União compete 
legislar sôbre o "cumprimento da Constituição" e sôbre o di
reito processual (Constituição F ederal de 1969, artigo 8.~, 

item XVII, letras "a" e "b"). 

5.2. Ora, se deve prevalecer a lei federal que concede 
a isenção, como verbi gratia, a Lei Federal n. C) 5.316 de 1967, 
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artigo 15, parágrafo 1.9 , que declara a gratuidade da ação 
acident:'tl'ia, quando yencidos os autores, é a própria Cons
tituição Federal de 1969, no seu artigo 153, parágrafo 32, 
que o diz, ao declarar, como garantia individual, que "será 
concedida assistência judieiária aos necessitados na forma 
da lei". 

Pontes de :Miranda, comentando igual dispositivo cons
titucional previsto na anterior Constituição Federal de 1967 
(artigo 150, parágrafo 32), esclarece que "Isso confere valor 
especial aos artigos da lei processual sôbre justiça gratuita. 
A lei é federal, porém os Estados-membros e os Municipios 
- desde que não a cerceiem, mesmo em interpretação -
podem legislar sôbre a~sistência judiciária" (in "Comentários 
à Constituição de 19G7", 19G8, Ed. Bev. dos Tribunais, tomo 
V, pág. 601). 

5.3. Destarte, embora ao Estado-membro caiba legislar 
sôbre as custas emolumentos e contribuições devidas pela 
execução dos serviços judiciários, à União compete legislar 
sôbre a concessão da assistência judiciária, sem prejuizo do 
que dispnser a legislação estadual a respeito, como acima 
focalizado. 

6. Por isso mesmo é passível dizer que, ex-vi do artigo 
15, pa rágrafo 1.°,. da Lei Federal n.~ 5.316, de 1967, não mo
dificado pelo dispôsto no Decreto-Lei Federal n.9 893, de 
196D, as ações acidentál"ias, quando vencidos os autores, 
sel'ão gTa tuitas. 

G .1. Igualmente, f'x-yi , do artigo 2.", caput, do Decreto
Lei Estadual n.~ 203, de 1070, torna-se possível concluir que 
o INPS, autarquia federal que é, está isento de pagamento 
de custas, emolumentos e contribtüções lJrevidenciál'ias, em 
quaisquer atos praticadoR por serventuários judiciais ou ex
trajudiciais, mesmo que vencidos nas ações acidentárias, ora 
focalizadas. 

G.2. Como se verifica, os autores de ação addentária 
são considerados beneficiál'ios da assistência judiciária, quan
do vencidos, por fôrç'l da lei federal; e o INPS, como autar
quia da União, por fôrça da lei estadual, é beneficiário, de 
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isenção de pagamento de custas, emolumentos e contribuições 
previdenciárias, embora vencido em tais ações acídentárias 
do trabalho. 

Portanto, por gratuita a ação quando vencidos os auto
res e por isento o INPS do pagamento de custas, emolumen
tos e contribuições previdenciárias, em principio, não deverá 
ter aplicação a norma do artigo 2.'1, parágrafo 2.'1, do Decre
to-Lei Estadual n.'! 203, de 1970, que para o caso da isenção 
prevista para o INPS, "não dispensa do reembôlso, a final, 
à parte contrária vencedora, das cu·stas, emolumentos', con
tibuições e despesas adiantadas em juizo". 

7. Por todo o exposto meu parecer e pelo improvimento 
do recurso. 

S. Sub censura. 

São Paulo, 19 de fevereiro de 1971. 

o .ruiz Auxiliar, Awa;ro; La.zZC1Irilfl,i. 
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PROC. N.9 C. G. - 34.644/71 

Senhor Corregedor Geral: 

1. O MM. Juiz da Vara dos Registros Públicos comu· 
nica ter instaurado sindicância e nomeado comissão para 
apurar irregularidades que teriam sido cometidas por FRAN
CISCO ANTONIO MIRANDA, Juiz de Casamentos do 16.<1 
Sl.lbdistrito da Comarca da Capital - Moóca, conforme re
presentação formulada pelo Delegado de Policia Adjunto 
à Especializada de Cdmes Fazendários. 

2. Embora o artigo 10 do Regu11ento das Correições de 
1930 declare estar o Juiz de Casamento sujeito à Correge
doria Permanente do Juiz de Direito, na verdade, o artigo 
51, parágrafo único, do Código Judiciário de 1969 não o 
arrola entre os sujeitos ao Poder Di~ciplinar do Juiz Cor
regedor Permanente. 

Igualmente, nem o Egrégio COll!:,elho Superior da Ma
gistratura, nem a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
têm Poder Disciplinar contra Juiz de Casamentos. 

3. Por isso mesmo quer paracer que, desde já, deva 
ficar assentado que, verificando abusos ou irregularidades 
cometidas por Juiz de Cai'lamentos, não lhe imporá o Cor
regedor Permanente penas di.sciplinares, mas fará, reserva
damente, a devida comunicação ao Govêrno do Estado, atra
vés da Secretaria da Justiça. 

Com efeito, quer parecer que se deve aplicar à hipótese 
a regra do artigo 36 do Regimento das Correições de 1930, 
podendo, até mesmo, ser dispensado, no caso dos autos, 
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qualquer procedimento administrativo-disciplinar por parte 
do MM. Juiz Corregedor Permanente_ 

4. À consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 04 de fevereiro de 1971. 

( a) Álvaro Lazzarinij Juiz Auxiliar. 

Despacho do Sr. Corregedor: 

Aprovo. 

São Paulo, 15/11/70. 
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PROT. N.9 C. G. - 02.982/71 

Senhor Corregedor Geral: 

1. O 1\01. Juiz Corregedor Permanente da Comarca de 
Dois Córregos informa não ter remetido escala de férias re
lativa ao Cartório do R,egistro Civil das Pes.soas Naturais 
do Distrüo da Sede da Comarca, bem como a do Distrito 
de Guarapuã, porque, ambas serventias têm um único escri
vão - o fetivo da Sede é o interino de Guarapuã -, não 
tendo mai,s ninguém, ist.o é, escrevente ou auxiliar, razão 
pela qual não pôde ser elaborada a escala, por falta de 
quem substitua dito escrivão. 

2. Ora, as férias são obrigatórias e irrenúnóá veis, por 
fôrça da Lei Estadual n.9 2.177, de 23 de .iulho de 1953, 
artigo 1.", e do Proyimento n.C:> 15/67, item 7. 9, da Correge
doria Geral da J nstiça. 

Ê que "o descanso do funcionário constitui medida 
que favorece amplamente o serviço, pelo aumento da ren
dimento do trabalho individual. Os próprios fundamentos 
desta concessão do Estado em favor dos seus funcionários, 
transformaram logicamente êste direito em dever, imposi
ção obrigatória do poder público a todos os seus funcioná
rios" (THE1\HSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, in 
"O Funcionário Público e o seu Esta tu to", 1940, Freitas 
Bastos, pág. 310; o mesmo autor no seu "Tratado de Direito 
Administ.rativo", vol. IV, 5." ed., 1964, Freitas ]3ast.o.s, pág. 
306; JOSÉ CRETELIA JÚNIOR, in "Tratado de Direito 
Administrativo", vo1. IV, 1.~ ed., 1967, Forense, pág. 334; 
e J. GUIl\IARÃES 1\ffiNEGALE, ,in O Estatuto dos Funcio
nários", vol. I, 1.~ ed., 1962, Forense, pág. 307, final). Assim, 
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"'reconhecendo a necessidade, para o funcionário, de um 
repouso anual com aquêle objetivo, tornou o Estado obriga
tório o gôzo das férias, não .sendo licito ao servidor recusá-lo, 
sob qualquer pretexto" (A. A. CONTREIRAS DE CARVA
LHO, in "Estatuto dos Funcionários Públicos Interpretado", 
vo1. I, 1964, Freitas Bastos, pág. 314). 

2.1. Por isso é que se pode afirmar as férias são de 
uso forçado, embora constituam um direito, devendo, por
tanto, ser gozadas obrigatoriamente de acôrdo com a escala 
organizada (cf. MARIO MASAGÃO, in "Curso de Direito 
Administrativo", tomo lI, 1960, Max Limonad, pág. 226, 
n.~ 366). 

3. Todavia, "em ocorrendo necessidade do serviço, po
derão os corregedores permanet~ sustá-las, excepcionalmente, 
caso em que os serventuários e demais servidores terão de 
gozá-las, as possiveis, no mesrno ano, quer por inteiro" quer 
pelo restante, fazendo-se a devida comunicação à Correge
doria Geral" (Provimento n.Q C. G. - 15/67, item 8.(1). 

3.1. E quanto a substituição do serventuário, deve fi
car assentado que "inexistindo oficial maior ou escrevente 
no cartório, será designado para a substituição -escrevente 
habilitado ou serventuário de outro cartório da mesma co
marca. Não sendo possivel a observância dessa ordem de 
substitutos, o serventuário será substituido por pessoa idô
nea que indicar (Decreto-lei n.<I 11.058, de 26/4/1940, art. 
59, parágrafo único)" (Provimento n. Q C. G. - 15/67, item 
27.(1) . 

4. Aliás, está a merecer a atenção da Corregedoria Ge
ral da Justiça a informação de que o serventuário não 
conta com cartorário que o possa substituir, mesmo nos seus 
impedimentos ocasionais, como, ve'1·bi. gratia) ligeiras indis
posições fisicas que não determinem um maior agastamen
to, etc. 

Lembro, a propósito, que, como dizia PIRES FERRÃO, 
"porque se utilize o Notário dos trabalhos do pessoal a quem 
dirige e retribue, deve ernpTegar todo o esfôTço e cuidado 
para que seja êsse pessoal suficien.te em núm6To) e paTa 
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qu.e satisfaça, por s,uas habilitações e boa vontade, ao PÚ
blioo a quem tiver de servi;r" (in "Tabelião de Notas", 1.870, 
TypogTaphia Nacional, lJág. 44; grifos meus). 

4.1. Assim, quer parecer recomendável que o MM. Juiz 
Corregedor Permanente proceda a uma verificaçã,o nos ser
viços afetos à serventia, a fim de que possa inteirar-se e 
comunicar à Corregedoria Geral da Ju~tiça se a falta de 
eartorário não é prejudicial aos mesmos serviços. 

Desde já, anoto que, segundo entendo e conforme orien
tação firmada pela Corregedoria Geral da Justiça no Pronto 
n.'! C. G. - 15.798 (Cx. n.ç 1.108), por despacho de Vossa 
Excelência, datado de 31 de agôsto de 1970, a interinidade 
do serventuário não justifica, s6 por si, a falta de p~soal 
cartorário, se necessário fôr para a p€rfeita normalidade dos 
serviços afetos à serventia. 

5. Para finalizar não é demais ponderar que deve ser 
observada, com exatidão, a legislação referente às férias dos 
servidores de Justiça dos Cartórios não oficializados, mesmo 
porque, também, ditos servidores não mais poderão contaI' 
em dôbro tais férias, se nã'o gozadas, ex-vi· do artigo 39, 
parágrafo único, do Decreto-lei n.Q 159, de 1969. 

Aliás, o Provimento n.Q C. G. - 15/67, no seu item 
34.<), deixa expresso que "~o revogadas as dispoíSições de 
leis, gerais e especiais, relativas aos servidores públicos, que 
permitem o cômputo de tempo de serviço em dôbro para 
quaisquer efeitos, ressalvada a contagem, nos têrmos da 
legislação revogada pela Lei n. 9 9.327, de 16/5/1966, do 
tempo de serviço prestado anteriormente à mencionada lei 
(Constituição do Éstado, art. 92, item XI)". 

6. Pelo expo-sto, OPINO no sentido de que, se apro
vado, cópia dêste parecer seja remetida ao MM. Juiz Corre
gedor Permanente para as providências' decorrentes. 

Outrossim, sugiro, ante a reiteração de questões da mes
ma natureza abordada neste parecer, a publicação, pela Im
prensa Oficial, dêste mesmo parecer, para conhecimento dos 
·demais MM. Juizes Corregedores Permanentes das Comarcas 
·do Estado. 
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7. É meu parecer, B. m. j. 

São Paulo, 26 de fevereiro de 1971. 

(a) Álwr'o Laz,'Ccvrini} Juiz de Direito, Auxiliar. 

Despacho do Sr. COITegedor: 

Encaminhar cópia. 

São Paulo, 1.9 /3/1971. 

Processo de Contagem de Tempo: 

São Paulo, 25 de fevereiro de 1971. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Adriano 
Marrey, Corregedor Geral da Justiça, em exercício, foi apro
va.do o parecer abaixo, emitido pelo Dl'. José Haroldo de 
Oliveira e Costa, MM. Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral 
da Justiça. 

Proc. n.'? 17.485-59 

Senhor Corregedor Geral: 

1 - O escrivão Antonio Custódio da Cunha, do Car
tório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do 
distrito e municipio de Marin6poliSl, comarca de Palmeira 
D'Oeste, requereu certidão de tempo de serviço para finS' 
do concurso, tendo sido expedida a que se acha por cópia 
à,s fls. 66-68, cujo original foi retirado em 13-8-1970 (fIs. 78). 

2 - No citado documento foi computado o tempo em 
que o interessado exerceu as funções de secretário na Pre
feitura Municipal ele Marin6polis, de 14-4-1966 a 31-12-1966 
e na Prefeitura Municipal de Aparecida D'Oeste, de 1.'1.1-
1970 a 25-5-1970, al .iás de acôrdo com o parecer de fls. 56-59, 
devidamente aprovado àS' fls . 59. 

3 - Posteriormente, noya certidão foi requerida para 
o mesmJ fim, mas desta feita não se lhe computaram os 
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exercíciO's cO'mO' secretários de Prefeituras Municipais, à vista 
da nO'va orientação fixada pela E. Corregedoria Geral nos 
Processos ns. 11.038-54, 23.113-63, 18.320-60 e 34.106-70, em 
que são interessados Nelson Urbano Cursino, Ulysses Ca
margo, Alcides Chacon Couto e Hyeroclio Pess'oa de Barros 
Neto ( fls. 84). 

4 - Inconformado com a exclusão dos referidos peMo
dos, o requerente pede reconsideração, invocando o artigo 54 
do Decreto-lei n.'? 159, de 28-10-1969. 

5 - Não lhe assiste razão, s. m. j. 

5.1 - Com efeito, dispunha o artigO' 192 da C. F. de 
1946, que "o tempo de serviço público, federal, estadual ou 
municipal, computar-se-á integTalmente para efeitos de dis
ponibilidade e aposentadoria". 

5.2 - Posteriormente, o tempo de serviç.o prestado por 
funcionário (inclusive por escrivães), passou a ser compu
tado "para efeito de percepção de vantagens pecuniárias e 
para fins de aposentadoria" (Lei n.'? 4.102, de 4-9-57, artigo 
280 da C. L. F., revogado pela Lei n.'? 9.327, de 15-5-(6). 

5.3 - E, como se ponderou alhures, a contagem "para 
todos os fins" somente foi prevista na C. E. de 1967, publi
cada em 13-5-1967 (art. 92, inc. XI) e assim mesmo contra 
disposição expressa da C. F. de 1967, publicada em 24-1-1967 
(art. 101, pa.rágrafo 1.'1) (R. D. A., 100-91 e 101-131), tanto 
que a Emenda Constitucional n.Q 2-69 dispôs que aquela 
contagem será para "efeitos de aposentadoria e disponibili
dade" (art. 92, inc. XI), em consonância com o que já 
preceituavam a C. E. de 1957, publicada em 10-7-1967 (art. 
105) e a C. F. de 18-9-1946 (art. 192). 

5.4 - A propósito, a jurisprudência mais recente está 
palmilhando entendimento no sentido de que "o tempo de 
serviço prestado à União, a outros Estados e lVrunicipios, e 
suas autarquias será contado integralmente para os efeitos 
de aposentadoria e disponibilidade" (art. 92, inc. XI da 
Emenda Constitucional n. Q 2-(9), conforme V. V. Decisões 
do Excelso Pretório, publicadas in R. D. A., 100-91 e 101-131, 
que ditaram e inspiraram a nova orientação vigente na E. 
Corregedoria Geral da .Justiça a respeito da matéria. 
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5.5 - Dessarte, a disposição constante do art. 54 do 
Dec.-lei estadual n.'" 159-69, s~oundo à qual "o tempo de 
serviço público efetivamente prestado pelo serventuário, efl

crevente ou auxiliar, à União, a E·stado ou Município, quando 
afastado por fôrça de lei, ou ato da Corregedoria. Geral da 
Justiça, será computado, singelamente, para todos· os fins)' 
deve ser entendida em consonância com os preceitos legais e 
a jurisprudência dominante citados, contando-se o tempo de 
4-9-57 (Lei n.? 4.102 e C. L. F., art. 280) a 15-5-66 (Lei 
n.~ 9.327), "para percepção de vantagens pecuniárias e para 
fins de aposentadoria, estabilidade, disponibilidade e estágio 
probatório" (ex-vi Recurso Extraordinário n.'? 47.368, do E. 
Supremo Tribunal Federal, em que foi relator o Ministro 
Pedro Chaves, in R. D. A., voI. 85, pág. 119), e, de 16-5-66, 
"para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade", apenas 
(Procs. ns. CG-11.038-54, 23.113-63. 18.320-60 e 34.106-70). 

6 - Pelo indeferimento, pois, da pretensão de fls. 88, 
é o parecer, sub-censura. 

7 - À consideraç-ão superior. 

São Paulo, 24 de fevereiro de 1971. 

(a) José H01-oldo de Oliveim e Costa, Juiz Auxiliar. 
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RECURSO N.9 C. G. - 126/71 

Senhor Corregedor Geral: 

1. Trata-se de recurso manifestado por IVONE SCAR
LATE CUNHA, Escrivã do Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Distrito da Sede da Comarca de Fer
nandópolis, contra a decisão do MM. Juiz Corregedor Per
manente da Comarca que a apenou com 1-epreensão por ter 
recusado a lavrar assento de nascimento de uma filha menor 
de Jorge Hornes - pessoa pobre, conforme atestado de po
breza firmado pela autoridade policial local. 

2. OPINO pelo improvimento do recurso, ficando, as
sim, mantida a decisão punitiva. 

3. Com efeito, diz a recorrente ter ocorrido- cercea-
1ne1~to de defesa) porque, o MM. Juiz não atendeu seu re
querimento no sentido de que fôsse oficiado à autoridade 
policial local, a fim de se esclarecer se houve ou não sindi
cância para expedição do atestado de pobreza. 

À evidência, não ocorreu o alegado cerceamento de de
fesa, porquanto, o ~n1. Juiz não estava obrigado a deferir" 
prova manifestamente protelatória e de nenhum interêsse 
para o esclarecimento do fato de ter a recorrente se recusado 
a lavrar o assento de nascimento, gratuitamente, à vista do 
atestado de pobreza. Ademais, de um modo geral, os ates
tados passados pelos órgãos da Pública Administração (o 
Delegado de Policia é órgão singular e local da Pública 
Administração) são atos pelos quais a Administração com
prova um fato ou uma situação de que tenha conhecimento 
por seus órgãos compet.entes, conforme conceitua HELY 
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LOPES MEIRELLES (-in "Direito Adminü;trativo Brasi
leiro", 1966, Ed. Revista dos Tribunais", pág. 199). Assim, 
um atestado - inclusive o de pobreza - se enquadra na 
eSI*cie de ato admi1ústr'aúvo enunoiatÍlüO. Como tal, a exem
plo do que ocorre com todo ato ai/;mMtistrativo) um a.testado 
tem a pr'esunçao de legiti1nidade) a qual "autoriza a ime
diata execução ou operatividade dos atos administrativos, 
mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que os levem à 
invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronuncia
mento de ineficácia os atos administrativOs são tidos por 
válidos e opel'antes, quer para a Administraç,ão, quer para 
os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitoo" 
(HELY LOPES MEIRELLES, in obra e ed. cits., pág. 165). 

3.1. Portanto, o MM. Juiz bem andou ao não tomar 
<conhecimento do requerimento, requerimento êsse que, tam
bém, vizava alterar o ônus da prova da validade do atestado. 
A validade do atestado, como focalizado se presume, sendo 
desnecessário o Delegado de Policia fazer a prova preten
dida pela recorrente. 

Novamente, é de HELY LOPES ~fEIRELLES o ensino 
de que "conseqüência da presunção de legitimidade é a trans
ferência do ônus da prova de invalidade do ato administra
tivo para quem a invoca. Cuide-se de argii.ição de nulidade 
·do ato, de vicio formal ou ideológico, a prova do defeito 
apontado ficará sempre a cargo do impugnante" (in obra 
e ed. cits., pág. 165). 

4. Assim, apresentado pelo interessado o atesta,cZo de 
pobreza) deveria a recorrente aceitá-lo como válido) como 
idôneo para produzir os seus regulares e especificos efeitos, 
quais s'ejam o de positivar a pobreza de Jorge Hornes para, 
gratuitamente, êle obter a lavratura do assento de nasci
mento de sua filha menor, sem maiores delongas. 

Lembre-se, a propósito, que "a idoneidade que se reco
nhece ao ato administrativo para produzir os seus efeitos 
-especificos", denomina-se eficácia) a qual é uma das carac
terísticas do ato administrativo. A eficácia pressupõe a 
realização de tôdas fases e operações necessárias à formação 
do ato final (no caso o atestado de pobreza), como expõe 
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HELY LOPES MENRELLES na sua. cita.da obra, pág. 165. 
Outrossim, é ens:ino de SERP A LOPES, quando examina 
os casos de gra.tuidade obrigatória. do Registro Oi vil das 
Pessoas Naturais, que "Dispõe o art. 40 que as pessoas 
corrltp1A owdamente pobr es gozarão do beneficio da gratuidade 
do seu respectivo Registro Oivil. A expre!';iSão "pessoas mi
seráveis", que se "ia no Decreto n.'! 18.542, de 1928, foi 
assim, substituída. A lJOsitiva-ção dessa situação é f ei ta me
diante atestado da autoridade policwl à req~tisi.ção do Juiz 
oOflnrpetente ou· a pedido do Oficial do 1-egist1-0)) (,in "Tratado 
dos Registros Públicos", vol. I, 5. ~ ed., 1962, Livraria Freitas 
Bastos, pág. 126, n. Q 51). ~Ias, é indu vidoso que o próprio 
interessado, quando procure pelo Oartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais, já compareça munido do necessário 
atestado de pobreza, a fim de obter a gTatuidade do ato que 
deseje que seja praticado. 

4.1. Mas; alega a r ecorrente que o interessado, Jorge 
Hornes, não é pobre porque ganha salário de Or$ 200,00 e 
é proprietário de uma casa. 

A assertiva, com efeito, não é concludente, porque, só 
por si, não pode ilidir a contida na atestação firmada pela 
autoridade policial. Oom efeito, "miserabilidade no sentido 
jurídico não quer dizer mendicúncia ou estado dp extrema 
pobreza. A intençã,o do legislador foi bastante clara, quan
do conceituou a miserabilidade" (acórdão unânime da 5.~ 

Câmara Oivil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25 
de setembro de 1959, no agTavo de :instrumento n." 97.147, 
da Oapital, relator Desembargador ALOIDES FARO, in 
"Rev. dos Tribs.", vo1. 292, pág. 257). Assim, o fato de 
ganhar pouco além do salário minimo e de ter um imóvel 
não quer dizer, necessàriamente, que a pessoa não seja ne· 
cessitada, de vez que, para os efeitos jur-ídicos, deve consi
derar-se n ecessitado todo aquêle que não estiver em condições 
de arcar com as despeiSas exigidas para a prática do ato 
judicial ou extra·judicial, sem prejuízo do sustento próprio 
ou da familia. 

Do exposto, pode-se dizer que, por pa-ssado por autori
dade policial pret3untivamente idônea e imparcial, não po-
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deria ter sido recusado de plano o atestado de pobreza apre
sentado por J org~ Hornes. 

5. Ora, em retardando a prática do ato solicitado, a 
recorrente se houve com quebra de dever do cargo, razão 
pela qual justa foi a sua re$pommbilização administrativa
-disciplinar. 

Com efeito, "como acentua MÁRIO ~fASAGÃO, a res
ponsabilidade disciplinar origina-se de a<:ão ou omissão que 
o funcionário pratique com quebra de dever do cargo. Em 
razão dela fica sujeito a penalidade de caráter administra
tivo, e que se destina, ou a corrigi-lo, ou a expulsá-lo do 
serviço" (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, Ú~ "Tratado de Di
reito Administrativo", ed. e voI. cits., pág. 1(9). 

5.1. Quanto a alegação da recorrente de que "nada de 
gravidade e danos de ordem moral ou material, teve-se apu
rado" (fls. 35) , é po,ssÍvel responder com MARCELLO 
CAETANO no sentido de que "para que haja infraçno não 
é indispensável que desta conduta tenha resultado alguma 
conseqüência perturbadora ou prejudicial para o serviço ou 
para outrem: a açã.o ou omissão indevidas são puniveis in
dependentemente de terem produzido rest&ltacl()J, apenas pelo 
per'igo que em si mesmas constituem. A infração disciplinar 
é formal e 'Só em certos casos a lei inclui na definição de 
alguma infração a produção de resultados maléficos" (11Jt 
"Manual de Direito Administrativo", Tomo lI, 8.~ ed., 1969, 
Lisboa, Coimbra Editora, pág. 742). 

E note-se que "una falta cometida en el servicio no 
exterioriza necesariamente, de parte deI agente público . fal
tante, maldad, deseo de danar, o intenci6n de violar las 
leyes sociales de orden público. Puede tratal'se simplemente 
de torpeza, inoportunidad, negligencia u omisión perjudicial 
aI buem funcionamiento deI servicio" (GASTON JEZE, in 
"Principios Generales deI Derecho Administrativo", vaI. lII, 
Editorial Depalma - Buenos Aires, traducci6n directa de 
la 3.~ edición francesa por JULIO N. SAN MILLÁN AL
MAGRO, pág. 100, n.'! IV). 

5.2. Destarte, 'Sendo o procedimento da recorrente de
corrente de uma vontade esçlarecida e livre, mesmo que êle 
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não tiyesse pl'oduzido resultado danoso para Jorge Hornes, 
torna-se induvidosa a existência da falta discip1inar, pelo 
simples perigo que tal procedimento ensejou. 

Saliente·se que "a falta existe, independentemente da 
intenção do agente" (MARCELO CAETANO, in "Do Poder 
Disciplinar", 1932, Imprensa da Unjversidade de Coimbra, 
pág. 57), sendo, pois, bastante que "o agente tenha proce
dido consciente e livremente ao praticar a ação ou ao co
meter a omissão: é suficiente a 11vera· c'ulpa, sem necessidade 
de intenção" (MARCELO CAETANO, in "Manual de Di
reito Adnünistrativo", ecl. e tomo cits., pág. 743). 

6. Mas, confunde a recorrente delito com fa1t(~ disci
plinar, ou em outras palavras, infra.ção penal com infração 
administratima-clisG'ipUI/'Ul/r) isto, às fls. 36}37 do seu recurso. 

Nada mai inexato. Realmente, como bem observa 
THEMISTOCI..JES BRANDÃO CAVALCANTI, é preciso 
que se diga, desde logo, "como Zanobini que, somente os 
autores muito antigos c anteriores à renovação dos prin
cípios de direito público é que admitem a confusão de di
reito discipUnar com o direito pena1. A tendência moderna 
é no sentido de admitir caráter puramente administrativo 
disciplinar, considerando a ,situaç,ão do Estado quer dentro 
do sistema contratual, quer no da supremacia do poder es
tatal. ° poder discipUuar subsiste independentemente do 
poder repressivo penal; o critério, o fundamento de ambos 
são bem diverso, no fundo como na forma" (in "Direito e 
Processo Disciplinar", Fundação Getúlio Vargas, 1966, 
pág. 103). 

E como adverte GASTON JEZE, im- 'l:erb'is: "Confun
dir la falta de :servicio y el delito deI agente público, seria 
uu errar capital, en el que muchas veces se ha incurrido. 
Olvidar esta idea fundamental, es correr el riesgo de dar aI 
poder disciplinario una significación juddica que no tiene. 
La 'repres'ión disciplinaria de los agentes públicos que co
metem faltas y la represú5n penal de los agentes públicos 
delincu,e111tes !3on dos cosas totalmente diferentes. La re
presi6n penal tiene esencialmente por objeto la punición pe'r
sonal deI agente público delincuente, en nombre de la idea 
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de justicia) siendo secundaria la idea de ejemplaridad. La 
represi6n penal de los agentes públicos delincuentes no tiene 
por finalidad el mejoramiento deI funcionamiento de un ser
vicio público" (in obra, 00. e vol. cits'., págs. D2j93, n.9 I) . 

Aliás, no tocante a falta administrativa-disciplinar não 
vigora, sequer, o principio de Dir eito Penal: ((1vu,llu11'I- c'rimem,. 
sine legeJJ

• De fato, como salienta RAFAEL EN'l'R.ENA 
CUESTA, ao tratar da falta disciplinar, "constituye un lu
gar común en la doctrina la afir-tnación de que no l'ige en 
esta materia el principio n,ulhlln c1"Ímen siIJ'l<e lege. Lo que 
no equivale, naturalmente, a afirmar que la Administración 
puede discrecionalmente sancionar a los funcionarios'. Pues 
habrá; que probar, en todo caso, que aquéllos han incurrido 
en falta . Es decir, que han incumplido, en aJguna de SllS 

manifestaciones concretas, el deber de desempenar fielmente 
la función o cargo que tengan encomendados" (ir1- "Curso 
de Derecho Administrativo", 3 . ~ ed., 1970, Editorial Tecnos 
- Madrid, pág. 431). 

7. Assim, indiscutível que ° injustificável retardamento 
na lavratura do ato de registro de nascimento, por parte 
da recorrente, nã.o seja infração administrativa-disciplinar. 
Na sua falta de presteza - a pretexto de que iria inves
tigaN~e o atestado de pobreza fôra bem passado pela auto
ridade policial local -, a recorrente infringiu o dever ínsito 
no artigo 241, item lII, do E:statuto dos Funcionários PÚ
blicos Civis do Estado, combinado com os artigos 233 e 220 
do Código Judiciário do Estado, e com o artigo 40 do De
creto-lei n .Q 159, de 1969, bem justificando a inlposição de 
repreensãol} que é penalidade prevista no artigo 251, item I, 
do referido Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, apli
cável por escrito quando houver "falta de cumprimento dos 
deveres" (artigo 253 do mesmo Diploma Legal) . 

8. ~sS'es os fundamentos que me levaram a opinar pelo 
improvimento do recurso, fundamentos que, agora, submeto 
à consideração de Vossa Excelência. 
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São Paulo, 02 de abril de 1971. 

(a) Ál1/wro Lazzwrilni) Juiz de Direito Auxiliar. 

Despacho do Sr. Corregedor: 

Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios funda
mentos e pelos motivos aduzidos no parecer retro que adoto. 

São Paulo, 23/4/71. 

( a) José Gerald:()! Rod'rigues de Alckmin. 
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COMPETÊNCIA DOS CARTóRIOS DO 
REGISTRO CIVIL DOS SUBDISTRITOS DA 
CAPITAL, PARA RECONHECEREM FIRMAS 

E LAVRAREM PROCURAÇÕES 

Senhor Corregedor Geral: 

1 - O escrivão Léo Galvão da Silva, do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 3.<:> Subdistrito - Penha de França, 
da Capital, apresentou representação contra o 23.<:> Cartório 
de Notas da Capital, -especialmente, o qual, escudado no 
entendimento de que o art. 95, do Dec.-lei n .<I 158/ 69 revogou 
o art. 6.<1 da Lei n." 8.406/64 que dava competência aos Car
tórios do Registro Civil das Pessoas Naturais dos subdis
tritos da Capital para reconhecerem firmas e lavrarem pro
curações, vem recusando sistemàticamente o r ecebimento de 
procurações passadas por aquelas serventias, causando em
baraços e prejuízos às partes, além de transtornos ao car
tório com desprestígio da própria .Justiça. Pede, finalmente, 
seja bajxada orientação a respeito. 

2 - Preliminarmente é de se ressaltar que a matéria 
deveria, a rigor, ser submetida à apreciação do ~nf . .Juiz 
Corregedor Permanente, funcionando, ao depois, se fôsse o 
caso, a E. Corregedoria Geral como instância recursal (art. 
51, parágrafo único e art. 241, do Dec.-Iei complementar n.<:> 
3/69) . 

2.1 - Ocorre no entanto que o IDI . .Juiz Corregedor 
Permanente do C. R. C.P .N. do 3.<:> subdistrito - Penha de 
França visou a representação (fls. 3), ato com o qual de
feriu à E. Corregedoria Geral a apreciação e decisão da 
matéria. 
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2.2 - E cuido, s. m. j ., possa a E. Corregedoria Geral 
da Justiça examinar e resolver a questão, fixando orientação 
normativa a respeito não apenas pelas conseqüências que 
ta.l entendünento (item "1") vem causando, como também 
porque nesse sentido é a opinião do IDL Juiz de Direito da 
Vara dos Hegistros Públicos, Corregedor Permanente de ou
t.ros cartórios extrajudiciais e de Hegisl:,ro Civil das Pessoas 
Naturais da Capital (fls. 6/7). 

3 - A Lei n.9 8.406, de 13 de novembro de 1964, que 
dispõe sôbre a alteração da organização do ser'Viço judiciário 
do Estado e da Capital, preceituou, no art. 6.9 : 

"Os oficiais do Hegistro Civil das PesíSoas Naturais dos 
subdistritos da Capital têm competência para reconhecer fir
mas e lavrar procurações". 

4 - Tendo·se em vista a edição do Dec.-lei complementar 
n." 3/69 (C. Judiciário) especialmente o que estaheleceram 
os arts. 205, 206 e o art. 95 do Dec.-lei n." 158/69 houve 
quem entendesse que o art. 6.'1 da Lei n.'? 8.406/64 tivesse 
sido revogado, de sorte que os Cartórios do Hegistro Civil 
das Pessoas Naturais localizados na Capital não poderiam, 
vàlidamente, praticar a.tos notariais'. 

4 - Tendo-ge em vista a edição do Dec.-Iei complemen, 
tal' n .'? 3/ 69, (C. J udiciário 

4.1 - Isso não ocorreu. Aliás, a matéria já foi objeto 
de exame e decisão da E. Corregedoria Geral no Proc. n.Q 

30.945/G9, quando da promuJgação da Lei li.Q 10.219, de 12, 
9-1968. 

4.2 - E o parecer do eminente juiz auxiliar Dl'. Már
cio Martins B onilha, aprovado pelo então Desembargador 
Corregedor Geral da Justiça foi no sentido de que "é licito 
aos cartórios do Hegistro Civil das Pessoas Naturais, dos 
subdistritos da Capital, reconhecer firmas e lavrar procura
ções, nos têrmos do artigo G.'I da Lei n.Q 8.406/64, não obs
tante a vigência do Códig-o Judiciário do Estado" (sic -
doc. 1). em conseqüência do que foi expedido o Comunicado 
publicado no D. J. de 1.9-2-1969, constando a orientação tam
bém do Provimento n .Q 1/69 (doc. 2). 
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5 - A situação não se alterou com o disposto no artigo 
206 do Decreto-lei complementar n. Q 3-69, que repete o esta
belecido no artigo 209 da Lei n. Q 10.219-68_ 

5.1 - Nem mesmo o artigo 95 do Decreto-lei n.\> 158-69' 
revogou a questionada p rrmissão ao estabelecer que "os Car
tórios de Registro Ci"il dos distritos e municípios que não 
sejam sede de comarca poderão exercer as funções de tabe
lionato, na forma estabelecida em lei". 

5.2 - É que não ht'l incompatibilidade entre os textos 
exarrúnados, considerando que anteriormente havia a per
missão para os Cartórios do Registro Civil das Pessoas :Na
turais dos subdistritos da Capital lavrarem procurações e rc
c.onhecerem (Lei n.Q 8.406-64, artigo 6.9 ), como também, e. g. 
para certos Cartórios exercerem funções notariais (Decreto 
n. Q 5.204-31), ar-tigo 1.9 , letra {(~" - doc. 3). 

5 .3 - Ora, assim sendo, é de se entender que o fato 
de tais cartórios terem competência própria, segundo a lei 
dos Registros Públicos, nada obsta que lei estadual lltes 
atribua outros mistéres, como ocorreu também com o De
creto-lei complemcntar n. <i 9, de 1969, artigo 55, parágTafo 
4.<1, c. C. o Decreto n.? 52.425, de 25-3-1970, Tabela 14, 
item VIII. 

5.4 - Nessa ordem de considerações pois, se já havia 
leis dando outras atribuições aos referidos cartórios, não 
tendo sido elas expressamente revogadas, nem existindo in
compatibilidade entre as mesmas, há que se inferir que se 
devem conciliar e entrelaçar umas com as outras, segundo 
as lições dos mestres (conf. Serpa Lopes, in "CUl'.so de Di
reito Civil", ed. Freitas Bastos, 1962, voI. I, pág. 95, Clóvis 
Bevilácqua, in "Código Civil", voI. I, 00. Francisco Alves, -
1953, pág. 82 e Carlos Maximiliano, in "Hermenêutica e Apli
cação de Direito", ed. Freitas Bastos" 1951, pág. 428). E 
isto é possível, no caso dos autos. 

6 - No que respeita ao preceituado no artigo 95 do 
Decreto-lei n .Q 158-69, não se há de interpretar que a per
missão se refere e..xclusivamente aos cartórios de Registro 
Civil dos distritos que não sejam sede de comarca, pois 
outros há que tem competência para exercer atos notariais 
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(Decreto-lei n.9 5.204-31, artigo 1.'-', letra "a") e uma parte 
qu~ só pode lan'ar procurações e reconhecer firmas, como
no caso do O. R O. P. N. do 3.9 subdistrito - Penha de 
França, da Oapital - (Lei n.<I 8.406-64, artigo 6.9 ). 

G.l - De r esto, a permissão para "exercer funções de 
tabc']ionato, na. forma estabelecida em lei" (Decreto-lei n.<I 
158-(}n, artigo 95) refere-se justamente aquelas já existentes, 
pois, não dist.jnguindo o preceito se essa autorização- deve 
ser anterior ou po.sterior, ao intérprete não é dado fazê-lo, 
especialmente pane restringir, como no caso sub examen. 

6.2 - Então, não se pode, com base no artigo 95 do 
Decreto-lei n.<'> 158-69 excluir a competência para lavrar pro
curações e reconhecer firmas, dada pelo artigo 6.9 da Lei n.9 

8.406-64 aos Oartórios de Registro Oivil das Pessoas Natu
rais dos subdis tritos da Oapital, que continua em vigor. 

7 - Imo põsto, sendo êste aprovado, proponho sejam 
ratificados o entendimento preconizado no parecer exarado 
às fls. 7-11 do Processo n.'? 30.946-69, aprovado pelo eminente 
Des. Hildebrando Dantas de Freitas, antecessor de V. Exa., 
bem como o Oomunicado publicado in D. J. de 1-2-1969, 
Seçno XXIII e o disposto no n.<'> 14, inc. XXI do Provi
mento n.<I 1-69. 

Sugiro, outrossim, seja o presente publicado na imprensa 
oficial como orientação normativa e de caráter geral, para 
conhecimento dos interessados, remet.endo-se cópias aos MM. 
Juizes da Vara Distrital da Penha e da Vara dos Registros; 
Públicos. 

8 - É o parecer, eub censura. 

São Paulo, 7 de janeiro de 1970. 

(a) José HM',o,ldo de Oliveim e Costa) Juiz Auxiliar. 

Aprovo. 

São Paulo 8-1-1971. 

(a ) José Geraldo Rodrigues de Alckmin) Oorregedor 
Geral da Justiça. 
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VARA DOS REGISTROS PúBLICOS: 

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR ABONO 

Despacho do Juiz: 

210/69 - Reexame de Provimento - Corregedoria Ge
ral da Justiça e Juizo de Direito da Vara de Registros PÚ
blicos. Despacho: Visrt.os. etc. Considerando os têrmos do 
brilhante parecer do ~IM. Juiz Au.xiliar da Egrégia Corre
gedoria Geral da Justiça aprovado pelo Exmo. Sr. Desem
bargador Corregedor Geral, onde é examinado com segurança 
e erudição o reconhecimento de firma por abono; Conside
rando o assento doutrinário da matéria citada no aludido 
parecer; Considerando as conclusões emitidas pelos membros 
da comissão nomeada por &st.e juizo para exame do tema; 
Considerando a conveniência para oS' interêsses da Justiça 
em se rest.abelecer o reconhecimento de firma por abono; 
Resolve: restabelecer o Provimen to 1/70, desta Vara com 
as modificações abaixo especificadas : 1.9 ) Os Srs. Tabeliã~ 
da Capit.al e os Escrivães do Registro Civil que exercerem 
funções de tabelionat.o, poderão reconhecer firmas por abo
no; 2. 9 ) Os Documentos que forem apresentados para aquela 
finalidade deverão vir com a firma ou as firmas a serem 
reconhecidas, devidamente abonadas por duas pessoas idô
neas conhecidas do Tabelião; 3.'1 ) Os abonadores deverão 
se qualificar no ato do abono declinando seu nome, filiação, 
residência, profissão, estado civil e o número da sua cédula 
de identidade, ou documento equivalente expedido por re
partição oficial; 4.'1) Os abonadores deverão pOfisuir ficha 
de firma, no arquivo da serventia que prat.icar o ato do 
reconhecimento de firma; 5.9 ) Os Serventuários, Escreven
tes e auxiliar~ deverão exercer rigorosa fiscalização sôbre 
o assunto, de modo a evitarem irregularidades ou abusos e 
de modo a fixar responsabilidades civis e criminais. Expe
ça-se Provimento. Publique-se. Remeta-se cópia. da presente 
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decisão ao Exmo. Sr. Desembargador Corregedor GemI da 
Justiça. 

Publicado no Diário Oficial da 
Justiça de 2/10/70 

"Vistos, etc. Recebido para registro o titulo preno
tado sob n.'" 234.951, apresentado por João Farkas, recuS'ou
-se a lavrá-lo, suscitando dúvida, o Oficial da 7.'1- Circuns
crição. Alega que a escritura apresentada, rotulada de 
partilha amigável, não dividiu o acêrvo, contendo várias 
transações de herdeiros, antes da formalização pela trans
crição_ Tratando-se de direitos hereditários, êle não tem 
ingresso no registro, não podendo ser registrada a reserva 
de usufruto do vendedor viúvo meeiro que não recebeu do
mínio do imóvel. Impugnada a dúvida, com alegação de 
que a escritura impugnada traduz a partilha amigável, ut 
art. 1.773, do Código Civil e 512 do C. p_ C. ; há necessidade 
da transcrição de ce;<;são de direitos', conforme Acórdão que 
cita do Supremo Tribunal Federal. O dominio do imóvel 
remonta, em r elação ao meeiro, à data da compra, na. forma 
do art.. 266 do Cód. Civil e, com a morte do cons orte (art. 
261, I CC ), a parte ideal do condômino passa "para pro
priedade definida". Pela Morte, os herdeiros adquiriram, 
de logo, o dominio da herança, pelo que s5.0 proprietários 
independentemente de titulo de transferência. Eis os argu
mentos enumerados pelo impugnado, pleiteando, a improce
dência da dúvida. O Dr_ Curador de Registros Públicos 
ofereceu o P arecer de fl s. 47v."', propugnando pela proce
dência da dúvida, eis que a partilha anligável deveria ser 
regis trada, efetuando-se, ao depois, as transações dos inte
ressados. É o relatório_ Decido. Enumerou o impugnado, 
em sua defesa, quatro argumentos em detrimento da recusa 
do serventuário; validade da partilha amigável, por escri
tura pública; possibilidade da partilha amigável, por escri
tura pública; poss~bilidade do regil.Stro de direitos heredi
t ários; dominio do meeiro antecedendo a morte e, com esta, 
convertida sua parte ideal em propriedade definida e, final
mente, que o dominio dos herdeiros opera por fôrça de lei, 
pelo fato da morte, sem necessidade de qualquer titulo de 
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transferência. Todos êles) sem p<r.ocedê1wia. O Oficial, pri
meüamente, não negou a validade da partilha por escritura 
pública, apenas, ante os têrmos equívocos da /Sua redação 
("o viúvo receberia ... a cada um dos herdeiros cabe
ria ... "), reputou-a não efetivada pelas partes. A ocor
rência da divisão será analisada ulteriormente. Tem razã;a 
o Ofioial) quando afirmou que direitos hereditários não têm 
ingresso no registro de Imóveis; o V. Acórdão. a que se 
apega o impugnante, proferido em 1." 'Turma do STF, relator 
Min. Evandro Lins, in RTJ 34/49, divorcia-/Se, data venia, 
da melhor doutrina, pelo que não pode prevalecer, como 
orientação geral. Há que se atentar ser a herança wna cousa 
universal (Cód. Civil, art. 57); a venda de herança, cons1/S
tindo em venda de universum jus, objeto,s indeterminados, 
não atribui ao comprador, no ato do contrato, propriedade, 
justamente devido à indeterminação das coisas, seglIndo en
sina CO VIELLO (Della Transcrizione, pág. 392). Ensina 
Lysippo Garcia que "O direito do co-herdeiro se extende à 
herança tôda, embora não se possa deixar de fixar os di
reitos de cada um sob a forma de quotas partes, que não 
se referem aos objetos individuais, mas ao valor patrimonial, 
isto é, uma parte dos benefícios, e do produto líquido, pre
viamente deduzido i oassu, digo, deduzido o passivo .. , A 
partilha não se vai efetuar sôbre todos os bens que formam 
o acêrvo hereditário, mas tão somente sôbre o liquido, isto 
é, sôbre OB que restarem depois de deduzidas as dividas" 
(Inscrição, pág. 124). Ressalta o inolvidável 'l'EIXEIRA 
DE FREITAS, em sua Consolidação pág. CXV, que a he
rança "é a propriedade em complexo ideal, contendo nã.o 
s6 00 direitos reais como os direitos pessoais, ativa e a passi
vamente; e desta maneira ela se resolve em quantidade pura, 
que pode ser negativa ou igual a zero". É, para ALMEI
DA PRADO, o direito à sucessão aberta (CC., art. 43, IH), 
um direito imobiliário /Sui generis, "direito real em expec
tativa (Transmissão da Propriedade Imóvel 148), segundo 
a doutrina de SÁ PEREIRA, para quem "a propriedade, 
na comunhão hereditária, não está com o herdeiro ilS"olado 
nem com os herdeiros em conjunto, porque está em suspenso. 
S6 a partilha eleo'(>rá os proprietários. Até então há titu
lares de cotas, com uma expectativa de domínio. (Manual 
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do Cód. Civil, VIII, pág. 400). Em síntese, como base à 
transcrição dos direitos hereditários, falta-lhe a publicidade 
e a especialidade, ema "consistente na determinação precisa 
do conteúdo do direito que /iie procura assegurar, e da indi
vidualidade do imóvel que dêle é objeto" (lysippo, op. cit., 
149). :N ão pode, pois, pelo repúdio maciço da doutrina, 
prosperar a t ese que pretende fazer prevalecer o impugnado, 
ainda que apoiado em V. Acórdão do Pretório E xcelso. De 
equivoco quanto à natur eza da comunhão heredHária, surge 
G terceiro fundam ento da impugnação do suscitado. Em
bora antes da morte da consorte, fô sse, logicamente, o viúvo
-meeiro um condômino legal (CC. 2(6) dos bens do casal, 
pelo falecimento da de-cujus opera-se, com os herdeiros dela, 
uma comprOl1l"i edade geral do espólio que somente a partilha 
extingue. Antes que ela, a partilha, especialize os bens 
cabentes à Ineação do viúvo e às legítimas do·s herdeiros, 
aquêle, como êstcs, nã.o pode dispor de bens determinados, 
objetos da antiga sociedade, dissolvida pela morte do côn
juge. Finalmente, merece reparo a afirmação de que o di
reito dos herdeiros não carece de título que lhe constitua 
a propriedade. É sabido que, pela saissine, o fato da morte, 
por si, opera a investidura legal da herança (CC. 1.572). 
Mas, como já visto, a herança aberta atribui propriedade 
comum em bens indeterminados, vale dizer, não especiali
zados. Apenas a partilha, atribuindo bens mat eriais e pal
páveis (geométrica) ou cotas partes ideais (aritmética) ao 
herdeiro, especializa o seu direito real (se lhe couberam 
imóveis nessa divisão), possibilitando, assim, sua publicidade, 
pelo ingress o no registro fundiário. Não é a transcrição, 
apenas, modo aquisWvo da propriedade imóvel. Tem fun
ção, também relevante, de representar o CSltaclo de proprie
dade imóvel, como ° demonstrou superiormente CLÓVIS, 
em lum.inoso Parecer (R.ev. Trib., LXIII, págs. 226/228), 
para que o registro possa constituir o espelho fiel da reali
·dade, segundo a clássica versão de DERNBUR.G (Das 
Grundbuch soU ein treuer Spiegel desjeweiligen R.echtszus
tang der Grundstueche"). Bem porisso exige a lei que, 
para efeito de disposição, sejam transcritos os julgados que 
pôem têrmo à indivisão (CC. art. 532, I). Desfeitos Of; equí
vocos d.orut1'iná,pios e sistemáticos) cu,mpn3 exam·inar o tít1Llo 
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impugnado. Êle não p1'ima pela cl®"eza) mas deve ser aus
cultado em, sua in.tenção (1:ontade 1-ea.l) certo que) ern.. ma
téria de reg'ij]tro) de'l/ e-se propende'Y' sempre) pela facil'itação 
ao ingresso do. ato. Trata-se de inventário em que, para 
partilha, existe um único imóvel, distribuido entre o viúvo
-meeiro, metade e cinco herdeiros, cujas cotas foram, pois, 
aritmeticamente atribuidas em 10/ 20 para o meeiro e 2/10 
para cada herdeiro. Estando o imóvel já avaliado e sabida 
a cota de cada herdeiro, a partilha aritmética consistia na 
simples atribuição das cotas acima a cada interes,sado. É, 
pois, de se admitir como tendo sido feita, nos têrmos do 
cálculo operado. Depois da partilha, meramente declara
tória de direitos, os proprietários, já agora de cotas distintas 
fizeram tran&'lções reciprocas. Verdade que foram precipi
ta-dos, devendo, antes, registrar a partilha. Mas, se as de
mais transações foram a ela posteriores, há que entender 
que são válidas, apenas cabendo, para regularização, duplo 
registro. Primeiro, do ato de partilha que atribuiu, a cada 
herdeiro 2/20 do imóvel e ao meeiro 10/20 dêle; a seguir, 
serão transcritas os atos de disposição dos herdeiros, já en
tão proprietários, por fôrça da especialização e publicidade 
decorrente do registro da partilha operada. Tenho então 
que a dúvida se esvanece, com a observância de sucessivo 
registro que se operará: a) da partilha aritmética entre 
herdeiros; b) da venda de partes ideais e constituição de 
usufruto. Custas na forma da lei. P. lnt. 

São Paulo, 26 de maio de 1970. 

(a) 
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158/69 - Consulta - Associação doS' Serventuários da 
Justiça do Estado de São Paulo e Juizo de Direito da Vara 
dos Registros Públicos - Despacho - Parecer n.ç 189/69 
- SPR.P - Gabinete do Procurador Regional Adjunto de 
Consultoria, em 11/12/69. - Fef.: - Associação dos Ser· 
ventuários da Justiça do Estado de São Paulo - Certificado 
de Quitação - Primeira transação a ser realjzada com pré
dio ou unidade imobiliá ria - Consulta da Associação dos 
Serventuádos da Justiça do Estado de São Paulo - 1 -
Em apenso, encont ram-se os autos do Processo n.'! 158/69 
da Vara dos R.egistros Públicos, iniciado por consulta da 
Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São 
Paulo, sôbre se, no caso de construção, reforma ou acrés
cimo de imóveis iniciados até 20 de novembro de 1966, bas
tará, para dispensa da apresentação do Certificado de Qui
tação, declaração· do proprietá rio nesse senbdo ou se se faz 
mister a apresentação de prova da circunstância, isto, é de 
que a obra foi iniciada antes de 20 de novembro de 1966. 
Em face de advento do Decreto-lei n.'! 821, de 5 de setembro 
de 1969, a aludida Associação adita a consulta, a fim de 
que fique esclarecido: - "a) se o decreto-Iei incluso revo
gou, efetivamente Os dispositivos que tornam exigivel a apre
sentação do Certificado de Quitação na primeira operação 
realizada com prédios ou unidades imobiliárias de proprie
dade de pessoas não vinculadas à Previdência Social, cons
truidas na vigência do Decreto-lei n.') 66, de 21 de novembro 
de 1966; e "b) se as pessoas juridicas acima referidas po
dem ser equipar adas a emprêsas, para efeito do Parecer n.'! 
21/179/69 disposto no inciso II, do mencionado parágrafo". 
O item b da consulta supra-tanscrita se prende à disposição 
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do Dec.-Iei n.') 821, já mencionado, que dispensa a apresen
tação do Certificado de Quitação "nas transações realizadas 
pelas emprêsas que exercitam a atividade de comercialização 
de imóveis, desde que apresen tem o Certificado de Regula
ridade de Situação e dêle conste expressamente essa finali
dade". Indaga, então, a dita Associação se as pessoas jurÍ
dicas, que embora não constit uam propriamente emprêsas, 
exer cem, paralelamente a sua atiyjdade principal a comercia
liza<:~o de imóveis, também estariam abrangidas pela exceção 
legal. 2. - No que djz r espeito à primeira parte da con
sulta, já houve pronunciamento dessa Procuradoria, men
cionado, aliás, pela própria consu] ente, no sentido de que 
se faz necessária a prova de que a obra é anterior a 20 de 
novembro de 1966. O parecer a que me referi é da lavra 
do ilustrado procurador, Dl'. HeI1lani de Camargo Vianna 
que, lamentàvelmente já não abrDhanta esta Procuradoria, 
por estar aposentado, e foi publicado no' Boletim da Asso
ciação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo 
n.9 84, referente ao periodo compreendido entre julho e 
outubro de 1968. Ao estudo daquele eminente colega nada 
há que acrescentar, pois que o adoto em todos os seus têrmos. 
3. - Acontece porém que após êle, que é de 1.'1 de março 
de 1968 e o Decreto-lei n. 9 821, de 5/9/69. Indaga, então, 
a Associaçã.o dO>9 ServentuárioS! de Justiça do Estado de 
São Paulo se o artigo 1.9 dêste último Decreto-lei (821) 
teria revog·ado o artigo 4.° do Decreto n.9 60.368, de 11/3/67 
que exigia a apresentação do Certificado de Quitação na 
primeira transação a s'er realizada com prédio ou unidade 
ünobiliária seja qual fôr a sua forma, desde que a respectiva 
construção tenha sido terminada, após a vigência do ,Dec.-lei 
n. 9 66, de 21 de novembro de 1966. Vejamos. 4. - O 
artigo V', inciso I do Decreto-lei n.Q 821 dispõe: "Fica 
acrescentado ao artigo 141 da Lei n. CJ 3.897, de 26 de agôsto 
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), na redação 
dada pejo Dec.-lei n. ') 66, de 21 de novembro de 1966, o 
seguinte parágTafo: § 5. 9 - Independem da apresentação 
do Certificado de Quitação (CQ): I - as transações em 
flue forem outorgantes a União Federal, os Estados, os 
Municípios e as entidades públicas do direito interno sem 
finalidade econômica, assim como as pessoas ou entidades 
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não obrigadas a contribuir para a providência social (fri
samos). Por outro lado, dispõe o artigo 4. 9 do Decreto n.9 

60.368, de 11/3/1967: "O Certificado de Quitação (CQ) 
constitui documento obrigatório para efetivação dos seguin
tes atos: I) pr imeira t ransação a s er realizada com prédio 
ou unidade imobiliária seja qual fôr a. sua forma, desde 
que a. respectiva const rução tenha .sido terminada após a 
vigência. do Decreto-lei n. <) 66, de 21 de novembro de 1966". 
Antes de qualquer outro esclarecimento é necessá rio que 
se transcreva o § 2.9 do artigo 176 do Decreto n. 9 60.501, de 
14 de março de 1967 (Regulamento Geral da Previdência 
Social) que estabelece: "§ 2. 9 - O proprietário, o dono 
da obra ou o condômino de unidade imobiliária, qualquer 
que seja a forma por que haja contratado a execução de 
obra de construção, reforma ou acréscimo de imóvel é soli
dàriamente responsável com o construtor pelo cumprimento 
das obrigações decorrentes dêste Regulamento, ressalvado 
seu direito regressivo contra o executor ou contratante das 
obras e admitida a retenção de importância a. êstes devidas 
para garantia do cumprimento dessa,s· obrigações, até a expe
dição do Certificado de Quitação previsto no art. 184, item 
IIl". Dêsse modo, qualquer dono de obra, em virtude da 
responsabilidade solidária com o empreiteiro ou construtor, 
é obrigado a contribuir para a previdência social, pela cons
trução. Diante disso, impõe-S'e a conclusão do que o Dec.-lei 
n.'1 821, de 1969 não revogou, nem sequer derrogou o Decreto 
n.<1 60.368, de 1967; logo, subsiste integra a obrigação de 
a.presentação do Certificado de Quitação, de acôrdo com 
exigência dêste último Diploma legal. 5. - A segunda 
parte da consulta refere-se à possibilidade de dispensa do 
Certificado por emprêsas que não se dedicando exclusiva
mente à comercia.lização de imóveis, exercitem também essa 
atividade. Não me parece que o problema ofereça maiores 
dificuldades pois que o Decreto-lei n. 9 821 não exige que a 
atividade seja exclusiva e nem sequer principal. A redação 
do inciso II do 5.<1 § do decreto-lei supra mencionado é a 
seguinte: "§ 5.<:' - Independem de apresentação de Certi
ficado de Quitação (CQ): II - as transações realizadas 
pelas emprêsas que exercitem a atividade de comercialização 
de imóveis, desde que apresentem o Certificado· de Regula-
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ridade de Situação (CUS) o que dêle conste expressamente 
essa finalidade". Como o diploma legal supra-aludido im
põe a exigência da apresentação do Certificado de Regula
ridade de Situação, do qual deve constar expressamente que 
emprêsa exercita atividade de comercialização de imóveis, 
feita a prova perant e o INPS desta última circunstância, 
será expedido o Certificado de Regularidade de Situação, 
ficando atendido o pressuposto legal. Parece-me, portanto, 
para que a operação se enquadre na hipótelSe figurada no 
inciso II do 5.'1 § do artigo 1."1 do Decreto-lei n. Q 821, que 
não há necess idade de que a cmprêsa exercite exclusiva ou 
precipuamente a atividade de comercialização de imóveis : 
basta que, na r ealidade, a exercite. Seria, porém quase des
necessário acrescentar que só se dispensa o Certificado de 
Quitação no caso da venda de imóveis que se destinam efe
tivamente à comercia lização; não de outros que, por e..xemplo, 
integrem o ativo imobilizado da emprêsa. Verifica-se pelo 
exposto, que se evitem fraudes que poderão ser cometidal3 
por emprêsas menos C'scl·upulosas e que in cluam entre suas 
atividades a da comercialização de imóveif', apenas para 
fugh' ao cumprimento ele'- obr igações pa ra com a Previdência 
Social. É o meu parecer, que s ubmete à cle,-ada conside
ração do Dl'. Procurador Regional Adjunto de COl1l3ultoria, 
sugerindo, caso seja êles aprovado, se r emeta cópia do mesmo 
ao Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara dos Registros PÚ
blicos desta Capital, em apenso ao processo que acompanha 
o presente. 

(a ) José de OM1X1-1ho F erreim, Procurador. 

Despacho: 

Aprovo o Parecer, ao qual me reporto, como resposta 
à consulta. Publique-sc-o. 

(a) 
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DespMho do Juiz 

Proc. 63.768 - Vrp 53-70 

DÚ1)ida - 11.9 Reg. de Imóveis - Associação P ia de 
São Vicente de Paulo. 

O Oficial da 11 . ~ Circunscrição I mobiliária, recebendo 
para registro o titulo apresentado pela As,sociação P ia São 
Vicente de Paulo, teve dúvida em registrá-lo, lançando-a 
fundamentadamente. 

Aduz que a suscHada apr esenta carta de sentença pas.
sada em 8/2/1915 e que se resente das óbvias omissões de 
documentos t ão antigos. 

:N ão se pode situar, devidamente, os limites e confron
tações da área, nem a si t uação desta, pelo que entendeu de 
adia r o regis tro, submetendo o caso à apreeiação do Juízo. 

A dúvida foi impugnada, com alegação de que há ele
mentos seguros que permitem individuar o imóvel, estando 
mencionados suas caracter ísticas e circun c.rição. 

O dI'. Curador, em bril hante Parecer, entende proce
dente a dúvida, sendo mis tér registrar os titulos anteriores 
e, quanto à s ituação dos imóveis, por cento, dado o lapso de 
tempo decorrido, t erá sofrido pr ofun das modificações. 

Nova s manifestações das partes, realizando-se dili gên-
cia pericial determinada pelo juizo. 

É o relatório. 

Decido. 

A re~entou a suscitada, para registro, carta de sentença 
expedida em 8/2/1915, anteriormente, portanto, ao Código 
Civil. Esse título, em que pese sua vetustez, apresenta re
quisitos que permitem a localização e determinação da área, 
como se depreende da vistoria pericial efetuada. 

Com efeito, tendo este Juizo determinado diligência, 
segundo recomenda~ão que é do mestre Almeida Prado, infor
mou o louvado que "é perfeitamente pDssivel localizar a 
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área com os elementos do processo. Dada a facilidade com 
que foram encontrados doig dos marcos de locação, prova
velmente não haverá maior dificuldade em 10caJizar as divi
sas de todo loteamento". 

Carecem de fundanlento, portan to, os temores' do dili
gente serventuário quanto à situaç..ão e loca]jzação da área. 

Nem se olvide que o título (formal de partilha), exarado 
em 1915, o foi sob a égide do· Decreto n.9 370, de 2/5/1890, 
que não exigia, segundo seu art. 212 a declaração dos carac
terísticos do imóvel. Nem seria cu ria! exigir contenha o 
titulo antigo, requisitos da lei atuaL 

Quanto a necessidade do registro do titulo anterior alvi
trada pelo dI'. Curador, sabido é que o requisito nasceu com 
o Decreto 18.542-28 que veio regulamentar o Código Civil. 
Ressalvou, entretanto seu art. 234, que a exigência seria dis
pensada quando, pelo direito então vigente, o titulo anterior 
não estivesse sujeito a registro. 

Ora, o titulo registrado remonta a doi s fitos jurídicos 
distintos: o lote 6.3, foi havido por compra aos herdeiros de 
Claudio Antonio Alves (fls. 14) e o lote 69 foi herança de 
sua irmã Maria Leopoldina de Siqueira Machado (fls. 14v). 

É desnecessário o registro, quanto ao imóvel herdado 
de Maria Leopoldina, do titulo anterior, porque, à expressa, 
seu registro não estava. obrigado, segundo o art. 237 do 
Decreto 370 de 2/5/1890, então vigorante. 

Quanto à escritura de compra e venda, a hipótese é con
troversa.. Se juriSlta de nomeada, citados pelo dI'. Cura
dor, entendiam exigível o registro, da compra e venda, pelo 
regime anterior, outros sustentavam sua. desnecessidade, como 
o grande Laudo de Canlargo que afirmava. que o registro 
"obrigatório se tornou desde o Código Civil (art. 533) . No 
direito anterior, apesar de opiniões em contrário, a transcri
ção era exigida mas tão s6 para valer contra terceiros" (in 
Amaral Gurgel, r~gistros Públicos, flS'. 121). 

De qualquer forma, o problema não atormenta., porque 
há nos autos a aludida escritura anterior (fls. 7), cujo 
registro é útil para a perfeita continuidade do registro e 
poderá sp.r feita em tempo oportuno. 
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Temos, pois, que o título foi exarado segundo a lei do 
tempo, não estando sujeito às alter'ações da lei nova; o titulo 
anterior, causa mortis, não é de ser exigido e o inter vivos, 
por utilidade, ser{l, anteriormente registrado. 

Com tais observações, à dúvida, reputo improcedente, 
nada obstando ao r egistro pleiteado. 

Custa s, na forma da lei. 

P. R. lnt. 

São Paulo, 25 de setembro de 1970. 

RIu i Geraldo: Camt.argo Via,na, Juiz de Direito. Advo
gados: Jayme Vita Roso, Glório Naoko Suzuki e Ver a Lucia 
Salvadori. 

Processo 1.625/70 - Vrp. 55-70. 

Nadina Nikitin. 

Averbação regüne de bens. 

Vistos, etc. 

Nadina Nikitin, qualificada nos autos, requereu aver
bação, à margem da transcrição aquisitiva n.q 28.189, da 
11.' C. R. l. , para constar que o regime de bens de seu casal 
com o falecido Nicolall Nj]dtin, (>ra o de separação. 

Alega. que, em 1911, se casaram, na !{,úflsia, em Moscou, 
tendo filhos e a li vivendo vários anos; o regime vigente era 
o de separação, consoante lição dos tratadistas. 

Vindo o casal para o Brasil com os filhos (aqui não 
nesceu nenhum), lJerderam todos os documentos; sempre res
peitaram, porém, o regime de bens adotado. 

Veio a inicial devidamente instruida. 

Encontrou oposição da ilustrada Curadoria, no teor de 
que não comprovou, siqueI' a requerente sua nacionalidade. 
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Nem o evento do casamento que teria ocorrido· na Rússia 
pré-revolucionária. 

Não comprovou os pressupostos do pedido. E o casa
mento russo, segundo Amilcar de Castro é registrado. Ade
mais haveI'ia segundo o direito russo, comunhão, ainda que 
em parte inferior à nossa meação. Obstaculiza a pretensão, 
finalmente, o artigo 7."! parágrafo 4.~ da Lei de Introdução 
ao Código Civil. 

Determinou o Juizo diligência que foi atendida, com 
ciência do dI'. Curador. 

É o relatório. Decido. 
Embora não o tenha feito anteriormente, apresentou sob 

provocação do Juízo, a interessada, provas do seu estado 
civil. 

Assim, seu passaporte comprova a saída de Rostov Don, 
em 1926, em companhia de dois filhos, constando o seu 
estado civil como casada (fls. 37). 

A certidão de nascimento de Lidia, filha que veio em 
sua companhia, expedida pela Igreja Militar de T'ighina, 
comprova a filiação desta, sendo s'Cus pais Nicolau e Nadejna 
(a requerente) fls. 38. 

Assrim também, o documento do filho Vsevolov. 

Sempre se declarou, em atos civis, a requerente, como 
casada, sendo, em. alguns deles, até, assistida pelo marido. 

Comprovou, pois, posse de estado de casada (nominatio, 
reputatio et tractatio). Tendo deixado a Rússia Soviética 
em 1926, com uma filha de 13 anos, é de presumir, em vir
tude da declaração de legitimidade da filha (fls. 38) que 
o casamento seja anterior a 1912. 

Segundo nossa Lei de Introdução (artigo 7.'1 parú
grafo 4. 9 : O Regime de bens, legal ou convencional, 
obedece à lei do pais em que tiverem os nubentes domi
cílio, e, se ême fôr diver6o, . à do primeiro domicilio 
conjugal. 

Ora, os cônjuges, quando casaram, eram domiciliados, 
ambos, na Rússia, e, ai foi seu primeiro domicilio conjugal. 
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Então, data venia do Dr. Curador, a Lei de Introdução 
não obstaculiza sua pretensão, antes impõe se aplique a lei 
russa então vigente. 

Ora, segundo> informação do "Iniurkolleguia" de Moscou, 
a legislação russa de HJ11, quanto ao casamento civil, "não 
estabelecia o domínio comum entre os cônj uges' '. Refere, 
entretanto, que, com a morte do cônjuge, o outro tinha so
mente, sua part.e de viuvo, sôbre a sétima parte da proprie
dade imóvel e quarta par-te da propriedade móvel. 

í:s a referência, pouco clara, está parcialmente, con
trária à dDutrina" lembrando Arminjon-Nolde-'iVolff, no seu 
Traité de Dr'oit Comparé, Paris 1952, Tomo In, fls. 381 
que: 

"Dans l'ancien droit russe, le regune matrimonial 
était celui de la séparation des bienSl, Le Code de fa
mille sociétique de 1926 l'a remplacé par celui de la 
communauté des acquéts .. ,", 

'rambém o nosso Affonso> Dionysio Gama, citado peja 
requerente (Regimes Matrimoruais e Sucessões Legitimas, 
Linaria Acadêmica, 1929) traJlscrevia o arbgo 105 do Có
digo Russo de Familia, em cujo feor se lê : Artigo 105: 
O ca-srullento não cria nenhuma comunhão de bens entre 
eSll oS08. 

Atendendo, pois, a doutrina e àS' provas existentes nos 
antos, defiro> o pedido da requerente, para que se expeça 
o mandado requ(,Y·i.do para constar, no registro imobiliário 
que seu casamento com o falecido Nicolau Nikitin era sob 
o r egime da Sel)aração de bens, não sujeito à alteraç~o pelas 
lei-s posteriores. 

Se se aJentar que as provas do casamento são circuns
tanciais, há ponderar que, à falta delas, ter-se-ia de relmtá-la 
solteira, conCição em que, igualmente, afastado estaria o 
problema da comunhão, ainda com maior comodidade para 
a requerente. 
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Custas na forma da lei. 

P. - R. - Int. 

São Paulo, em 25 de setembro de 1970. 

Rui Geraldo Oammrgo Viana7 Juiz de Direito. 

Advogado: Otavio Uchoa da Veiga.. 

Proc. 433/70 - 54.70. 

10.Q Reg. de Imóveis contra Ruy Galvâo de Moura La
cerda. 

Vistos, etc. 

Recusou-se a Oficial do 10.9 . Cartório de Regjstro de 
imóveis a registrar o título apresentado por Ruy Galvão de 
Moura Lacerda, suscitando a competente dúvida. 

A seu ver, deverá haver uma pergunta, porque, conforme 
transcrição n.9 54.083, o imóvel constante do lote 10, da. 
quadra 2, do Jardim Timbauí, foi vendido por Ruy G. M. 
Lacerda para Jair Galvão, apresentadas certidões negativas. 

Pretendendo as partes, agora., retificar o ato originário 
da aludida transcrição, porque o terreno vendido, na reali
dade, é o lote n .0 11, caso lhe parece ser de permuta. 

A dúvida foi impug11ada pelo suscitado, com o funda
mento de que, na realidade, ocorreu engano, ao se lavrar a 
escritura orginária, descrevendo-se o lote contíguo, ao invés 
do adquirido. 

O dI'. Curador ofereceu Parecer pela procedência. da 
dúvida. Realizou-se diligência pericial no imóvel, por de
terminação do Juizo, segundo doutrina de Almeida Prado 
(Transmissão da Propriedade do Imóvel) . 

É o relatório. Decido. 

Pretendem os suscitados registrar escritura de retifi
cação e ratificação, referentemente ao número do lote ven
dido a Jair GalYão, no Jardim Timbaui. 
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Os elementos constantes dos autos, permitem aferir que 
houve engano, na escritura primitiva, no tocante à descrição 
do lote vendido. 

Assim se vê que o lote 11 continua registrado em nome 
de Ruy Galvão (fJs. 26) . A construção de Jair Galvão, 
segundo apurado (f] s. 31) eSJtá no lote 11 e o lote 10 está 
na posse de Sebastião Vitorio da Silva que o adquiriu em 
1967, conforme escritura nos autos, bem depois da aquisição 
feita por Jair que, entretanto, desde o inicio, ocupou o 
lote 11. 

Ambos os terrenos têm as mesmas metragens, confinan
do-se. Não há prejuiz:o para terceiros, antes a retificação 
pleiteada vem regularizar a situaç-ão existente, atendendo-se, 
assim, à real intenção das partes que foi de comprar e 
vender o lote 11 da quadra 2. 

Entretanto, a expr~são literal de seu pensamento não 
foi mais fiel à intenção) devendo, entretanto, esta prevalecer 
sôbre aquela (Código Civil, art. 85). 

Isto posto, atendendo às' provas constantes dos autos, 
julgo improcedente a dúvida, determinando a retificação. do 
registro em causa, averbando-se a escritura de retificação 
quanto ao número do lote vendido e suas confrontaçõeS'. 

Deverá o interessado oferecer certidões negativas, de 
impostos referentes ao lote 11 que foi o, realmente, adqui
rido_ Nem há prejuizo para terceiros, eis que a inscrição 
do lote 11 está, ainda, em nome do vendedor. 

P. R. lnt. 

São Paulo, em 8 de outubro de 1970. 

Rui Geraldo Cama1-go Viana, JUls de Direito. 

Advogado Sebastião Martins de Macedo. 

D. J . de 12/11/70 
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PROC. N.9 311/71 

Dúv·ida - Roberto Cardoso de Almeida Amorim. Vis
tos, etc. - I - O 13.9 Oficial do Registro de Imóveis adiou 
a transcrição da carta de arrematação que lhe foi apresen
tada por Roberto Cardoso de Almeida Amorim, prenot.ando-a 
{Sob n. 9 102.351. Aduziu que o titulo não contém a prova 
do trânsito em julgado da sentença e do autor de arrema
tação e além disso não- traz a prova de quitação da credora 
hipotecária, Caixa Econômica do Estado. Por fiJl1 observou 
o serventuário que recebeu protesto judicial e notificação 
para não transcrever o título. II - O sm~citado impugnou 
a fls. 30 propugnando pela transcrição do titulo. Anotou 
.que o trânsito em julgado da sentença estava comprovado 
pela certidão de fls. 26; que a CaL'l:a Econômica do Estado 
fôra devidamente notificada da penhora, para fazer valer 
os s eus direitos e que a hipoteca não restringia o seu direito 
de ver a arrematação devidamente transcrita. I II - O Dr. 
Curador opinou peJa procedência da dúvida. IV - Irnllro
cede a dúvida. A arrematação indepellde de sentcnc;a e se 
aperfeiçoa logo após a assinatura do respectiyo auto, como 
preleciona Gabriel J os'é R:JdriguEs de Rezende F ilho, in 
Curso de Direito Processual Civil, \'01. III, pág. 263. A 
adjudicação e a remissão, estas sim, dependem de sentença, 
conforme o direito processual vigente. Consta da sentença 
proferida pelo- MM. Juiz da 4.') Vara Civel que a ação, em 
razão da qual houve a anematação se prendia a crédito 
quirografário e a credora hipotecária, Caixa Econômica do 
Estado protestou por preferência e rateio, consoante sua ma
nifestação de fls. 40 dos autos. Os doutrinadores divergem 
a respeito da natureza da a.rrematação ou adjudicação feita 
em ação, que diga respeito a imóvel hipotecad o. Clóvis per-
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filha o entendimento de que a extinção do ônuf/ 18ó se espera 
quando se trata de ação executiva hipotecária, por lhe pa
recer mais consentânea com a indo,le do direito hipotecário. 
(Cód. Civ. Com., vol. lII, pág. 478). Titu Fulgêncio en
tende, com o apoio de Azevedo Marques, Carvalho Santos, 
Lisipo Garcia e Serpa Lopes "verbis" ';a arrematação extin
gue a hipoteca (art. 849, n. 9 VII), desde que tenham sido 
notificados judicialmente 0'80 respect ivos credores hipotecários 
que não foram, de qualquer modo, parter.s na execução (art. 
826)" (Direito Real de Hipoteca, vol. lI, pág. 4(6). O 
emÍllente W. Barros Monteiro no seu CuriSo de Direito Civil 
- Direito das Coisas<, pág. 387 acompanha a maioria dos 
autores preconizando que a arrematação ou adjudicação tem 
o condão de extinguir a hipoteca, desde que o credor esteja 
ciente da ação movida por credores quirogr-afários. Na sem
pre citada obra, Tratado dos Registros Públicos, vol. II, 
pág. 398, Serpa Lopes ensina - "A arrematação, ou a adju
dicação são formas extintivas da hipot.eca constantes sempre 
de um mandato judicial, que se torna exeqüível por meio da 
respectiva carta de arrematação. Todavia há divergência na 
doutrina a respeito de se saber se a venda judicial produz 
aquêle efeito qualquer que seja a natureza. da execução ou 
se somente tal efeito se verifica unicamente no caso de se 
tratar de uma arrematação ocorrida num executivo hipDte
·cário. Quando em exercicio na Vara de Alistamento Elei
toral (hoje Juízo dos Registros Públicos) decidimos que a 
venda judicial, qualquer que seja a natureza da execução, 
extingue o ônus hipotecário, desde que os credores hipotecá
rios tenham sido devidamente intimados". Ora, no caso 
"sub examen" a credora hipotecálYia, Caixa Econômica do 
E stado teve ciência da propositura da ação executiva, por 
titulo quirografário e tanto isso é certo que o digno Juiz 
prolator da sentença anotou o protesto por preferência e 
rateio. 

Entendo que "in casu" operou-se a extinção do ônus 
hipotecário, por fôrça da arrematação feita por Roberto Car
doso de Almeida Amorim. É certo que com o prot0!3to por 
preferência e rateio, a CaLxa Econômica do Estado deduzirá 
o seu direito no concurso de credores, que segundo a lição 
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do mesmo mestre Gabriel Rezende "versa sôbre o preço da 
arrematação ... " - (ob. cit., pág. 306). 

Por derradeiro cumpre examinar R questão aventada pelo 
digno Oficial, no tocante ao protesto judicial formulado por 
Rosa lCruchin Clermann. Segundo tenho entendido o pro· 
testo contra alienação não tem o condã.o de impedir a trans
missão de imóveis, e, a sua conseqüente transcrição em nome 
do proprietário. É que o processo previsto no artigo 720 
do Código Processo Ci,ril visa apenas prevenir responsabili· 
dades e prover a conservação e ressalya de direitos. 

V - Ante o expendido e considerando tudo o mais que 
dos autos consta julgo improcedente a dúvida. 

Publiq ue-se. 

São PRuIo, 6 de maio de 1971. 

Juiz Corregedor Permanente. 

(a) R,tby de 111 elo Almada) Juiz Corregedor Perma
nente. 

D. J. 7/5/71 

Dú?;ida - 2.263/70 - Vistos, etc. - I - O Serven· 
tuário do 3.9 Registro de Imóveis adiou a transcrição duma 
escritura pública de compra e venda sob a alegação de que 
do traslado não consta R qualificação e assinatura de duas 
testem unhas. 

II - Trata-se de ato praticado pelo 2.9 Cartório de 
Notas da Capital, no Lino n. Q 1.094, folha 71, figurando 
como contratant.es - Vicente de Paula Ungaretti e sua mu
lher e Braz Francisco de Paula Rizzo, vendedores e com
prador, r espect.ivamente. 

III - O suscitado impugnou a folha 10 sustentando CJue 
a exigência do Serventuário da 3.l) Circunscrição do Registro 
de Imóveis não tem assento em lei. Citou as' disposições 
das Ordenações Filipinas a re·speito do assunto. Naquele 
tempo os tabeliães não deviam lavrar escrituras se não co
nhecessem as partes, podendo fazê-lo, entretanto se estas 
trouxessem duas testemunhas que também as,sinariam o ato. 
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Citou acórdão da 3.') Câmara do Tribunal de Apelação que 
perfilhou o entendimento de que "não é mais de rigor, a 
presença de testemunhas instrumentárias nos atos públicos 
lavrados pelos tabeliães? '. Lembrou ajnda que recente Pro· 
vimento de n. Q 14/69 exigiu dos Notário>s a menção nos atos 
que praticarem, da identidade das rartes. 

III - O DI'. Curador opinou pela improcedência da 
dúvida. 

IV - Improcede a dúvida. 

Os Notários são pessoas credenciadas pelo Estado para 
a prática de atos e para isso lhes dá o penhor da fé pública. 
Os tabeliães escrevem em seus Livros de Notas a vontade 
das partes, em consonância com os principios de direito e 
os atos assim praticados servem de prova da existência dos 
contratos. Além disso os Notários' são encarregados de 
autenticar atos e -reconhecer fjr'mas e letras. 

Ora, o nosso direito positivo não cogitou da escritura 
pública. Apenas em alguns artigos de lei fazem exigência 
de que determinados contratos sejam celebrados por escri
tura pública. Êles valem, portanto pelo que declaram as 
partes sendo tudo sancionado pelo Estado, através dos Ta· 
beliães, que emprestam a êsses atos' o sêlo da sua fé de oficio. 
Se o legislador pátdo não codificou a escritura muito menos 
se referiu a exigência de duas testemunhas par'a tais atos, 
Apenas qua,lüo aos testamentos é que o Código Civil exige 
cinco testemunhas presenciaiK 

Assim sendo não vejo como se possa vàlidamente recusar 
um ato, lavrado por um tabelião investido de fé pública, pelo 
simples fato de nêle não constar a presença de duas teste· 
munhas, que lei alguma obriga a presenciá·lo e atestá·lo, 

V - Julgo improcedente a dúvida, pois, 

Publique·se. 

São Paulo, 16 de fevereiro de 1971. 

(a) RUlJjde Mello Alma4a) Juiz Corregedor Perma· 
nente. 

BOLETThi DA ASSOOIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO' ESTADO DE SÃO PAULO * - 109 



77/71 - D Ú,.r1da - Vistos, etc. - I - O Serventuário 
da 11." Circunscrição do Registro de Imóveis suscitou a 
presente dúvida remetendo a êste juízo o titulo de folha 5 
e as razões da recusa de proceder o registro. Alega em sín· 
tese que o contrato é uma promessa de permuta de ár(;a 
ideal de terreno com ár&'"t a ser construida. O seu escrúpulo 
em praticar o ato r equeddo se manifesta por não -se tratar 
de coisas certn s e determinadas. 

H - O suscitado impugnou a folha 14 e em longas 
considerações pleiteou a improcedência da dúvida. Argel
mentou qne a legi~;laçã.o vigente permite aquela forma de 
contrato, a o lado das legislações alienigenas. 

I H - O dI'. Curador opinou pela il11proced Anda da dú
vida. 

I V - Estranha. o Serventuário suscHant e a forma juri
dica dada leIas partes ao convencionarem uma "promessa 
de permuta de área ideal de terr eno por área a ser edificada". 
Trata-se então duma promessa de cois cer ta por coisa fu
tura. A meu ver nada impede a inscrição do que foi con
\'encionado, nma veíl que o titulo descreve com exatidão a~ 
duas coi sas transacionadas. 

Entreta nto, a dúvida procede por outro fundamento. É 
que se trata de incorporaçãol e o r001 0nsável por ela não 
pro\rou que cumpriu as disposições do art. 32 da Lei n. Q 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964. O dispo>'l'to nesse artigo é claro. 
"O incor]1orador somente poderá negociar sôbre unidades a u
tônomas após ter arqGÍvad o, no cartório competente de Re
gistro de I móveis, os segujnte~ docnmentos: a) titulo de 
propriedade etc ... ". O texto legal fala <"m negociar sôbre 
unida'des autônomas, e . qua.lquer que seja o contrato cele
hrado, depende, para sua validade da prévia satisfação das 
formalidades do já citado art. 32. 

P<"los fundamentos ror mim aduzidos julgo procedente 
a dúvida. 

Custas pelo suscitado. 
Publique-se. 

São Paulo, lG de fevereiro de 1!)71. 

(a) Ruy de Mello Almada} Juiz Corregedor Perma
nente. 
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2M /71 - D zí IJ ida - VistoS', etc. - I - A 11." Oficial 
do R egistr o de I mó\"eis a diou a transcrição da escritura pú
blic..'t de compra e " enda que lhe foi apresent ada por Luiz 
Gl"andeza p orque a s part es cont ratan tes, em ajuste que exi
biram firmaram r esponsabilidade sôbre os t ributos incident€lS 
sôbre o imóvel, a fim de possibilitar a prát ica do ato. sem 
a a.presentação de quit:'lção fisca l. II - O suscitado impug
nou a dúvida p r opugnando pela sua improcedência no que 
foi secundado pelo. Dl'. Curado.r. IH - P ro.cede a dúvida. 
Para a tra nscrição do. título é for<;uso que sejam apresen 
tada:s as cer t idões n egativas fiscais não. sendo suficiente o. 
têrmo de respo.nsabilidade de fls. 7. Só co.m o Decreto-lei 
n. 9 203 de 25/3/70 é que surgiu a possibilidade de serem 
regist radas escritur as sem a apresentação de certidões ne
gat ivas de débitos fiscais. O art. 44 do citado. estatuto dis
pôs - "verbis" - " o.s oficiais do reg"imro de imóveis regis
t rarã o escrit uras ou instrumentos particulares, independen- . 
temente de certidões n ega tivas de débitos de impoBtos, taxas 
ou tarifas incidentes sôbre o. imóvel, desde que, no. próprio 
instr umento., os co.nt ratantes se responsabilizem, expressa e 
solidàriamen te 1)01' eventuais' débito.s ' . Erigiu a legislação 
estadual, co.mo. con dição primordial que no próprio. instru
mento as partes se respo.nsabilizassem por eventuais débito.s. 
O têrm o. de fls. 7 n ão sab sfaz as exigências legais, sendo. 
po.r tanto. irrito. A decis-ão. p ro.latada no pro.cesso. de dúvida 
TI.

n 1.225/70 não. é da minha lavra permitindo-me discordar 
do seu eminen te prolator. J ulgo. pro.cedente a dúvida. 

Cust as pelo susciü1do. 

Pl' blique-se. 

São Paulo, 20 de abril de 1971. 

(u) Rtf,'lj de Mello, Almada, Juiz Corregedor Perma
nente. 

no '..ETDf DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTOAR.IOS 
Dg J USTIÇA DO ElS'l'AD O DB SÃO PAULO * 

D. J. 29/4/71 

- 111' 



218/71 - Dúvida - Vistos, etc. - I - O 4.9 Oficial 
do Registro de Imóveis adiou a transcrição e inscrição da 
escritura pública de compra e venda e confissão de débito 
com garantia hipotecária que lhe foi apresentada por Fer
nando de Aguiar Magano. Argumenta o serventuário que 
sôbre o imóvel transacionado pesa a infScrição de seqüestro 
em favor da Fazenda Nacional, sob n. '! 23.411, de 26/11/70. 

II - O suscitado impugnou a fls. 16 alegando que o 
imóvel já não pertencia mais a -Wanderley Suzano quando 
da inscrição do seqües,tro, pois pela transcrição n. '! 72.408, 
de 16 de dezembro de 196\), foi vendido a José Massad Curi. 

III - O DI'. Curador opinou pelo acolhimento da dú
vida sustentando que o regist.ro do imóvel e a inscrição da 
hipoteca estavam na dependência do cancelamento da ins
crição do seqüestro. 

IV - Improcede a dúvida. O fato de se achar seqües
trado o imóvel, em favor da Fazenda Nacional não impede 
que o mesmo seja alienado e hipotecado'. O que a inscrição 
anterior acarreta é sujeitar o a.dquirente e o credor hipo
tecário aos incômodos advindos do desfecho da pendência 
judicial que causou o seqüestro. Não há alegar boa fé futu
ramente. O seqüestro inscrito não tem o condão de tornar 
indisponi veI o bem. 

Serpa Lopes com a acuidade que lhe é característica pre
leciona - "o seu efeito é simplesmente o de constituir em 
estado de má-fé o terceiro adquirente que transcreveu ou 
inscreveu o seu direito após a inscrição". (Tratado dos' Re
gistros Públicos, vo1. lI, pág. 417, edição 1962). 

A inicial faz referência a procesjSo crime instaurado con
tra Wanderley Suzano e outros, do qual originou o seqüestro. 
Procedente essa ação penal poderá haver perda do bem em 
favor do Poder Público, que inclusive poderá anular a tran
sação lesiva aos seus interêsscs', por via de ação ordinária. 

A única ressalva que deverá ser feita no titulo será a 
de que .sôbre o imóvel pesa o hipoteca será inscrita em pri
meiro lugar, porém terá concorrência. 
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Julgo improcedente a dúvida com a ressalva acima pro· 
nunciada. 

Publiq ue·se. 

São Paulo, 20 de abril de 1971. 

(a) Ruy de Mello Alntada) Juiz Corregedor Perma· 
nente. 

DÍIIV'ida - 1620/ 70 - Vistos, etc. - I - O Serven· 
tuário do 3.9 Registro de Imóveis tem dúvida em inscrever 
o compromisso de compra e venda celebl-ado entre Hedwig 
Rappl, Heinrich Karl Bappi e sua mulher, Hermann Rappl 
e sua mulher - como promitentes vendedore.s' e Ludwig Rappl 
- promitente comprador, referente ao imóvel da rua ltaici 
n .Q 250. É que os primeiros prometeram vender ao último 
setenta e cinco por cento do referido imóvel, que é possuido 
em comunhão por todos. :Mas êles são proprietários plenos 
apenas da meta.de do imóvel, pois a outra porção lhes foi 
doada por sua mãe, com reserva de usufruto. 

H - A folhas 8, está a impugnação de Ludwig Rappl. 
Em longas considerações e com citação de diversos autores 
pátrios êle sustentou não .haver a distinção que o suscitante 
faz entre propriedade plena e nua propriedade. O conceito 
é unitário, na opinião de Orlando Gomes. 

IH - O Dl'. Curador foi de parecer que era indispen
sável no caso dos autos, a anuência da usufrutuária para 
que o negócio ficasse perfeito lavrando-se então uma escri· 
tura de retificação e ratificação. 

IV - Improcede a dúvida. 

A escritura apresentada para inscrição em verdade est.:'i. 
em condições de titularidade que permitem a prática do ato 
requerido. Segundo se vê dos seus têrmos os promitentes 
vendedores vão alienar ao seu irmão três quart.as partes, do 
imóvel. Apenas sôbre a metade da parte de cada comunheiro 
pesa o usufruto em favor da mãe dêles. Assim sendo nada 
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impede que os promitentesl descrevam setenta e cinco por 
cento do imóvel como sua quota de propriedade. 

O fato de pef>ar usufruto sôbre a metade do imóvel não 
impede a sua alienação. E, que o direito de propriedade é 
unik'Írio, consoante a lição já citada. Apenas ao beneficiário 
do u·sufruto' é que assiste G ;':~reito de desfrutar da coisa. 
Êsse direito é oponivel "erga. omnis" e ao usufrutuário se 
permite a seqüela para exercê-lo. A venda independe da 
anuência do usufrutuário, como quer o DI". Curador. Em
bora em mãos de outrem, o usufrutuário não perde os direitoo 
inerentes ao usufruto. Êste se acha inscrito o que impermitE' 
que seja ignorado. 

V - Julgo improcedente a dúvida. 

Publique-se. 

São Paulo, 16 de fevereiro de 1971. 

(a) Ruy de Mello: Almada.) Juiz Corregedor Perma
nente. 

8/71 - Dúvida TI/versa - Vistos, etc. - I - AméUa 
Santoro, brasileira, desquitada, doméstica, residente e domi
ciliada à rua José Antonio Coelho, n. Q 730, apto. 74, devi
damente representada sllseitou a presente dúvida inversa, na 
qual pleiteia: a) que o 13. Q Cartório de Notas lavre escri
tura de compromisso d(>, compra e venda em nome da Reqte., 
ou de pessoa que indicar e b) que O' Ofieüll do l,Q Registro 
de Imóveis faça a transerição da pal'tilha do seu desquite e 
averbe como cessão de direitos de eompromisso, o documento 
de fls. 7. Alegoll em seu IJrol no de5quite do seu casal 
recebeu em partilha OF; direitos de compromisso de compra 
e venda, referente ao .lote de terreno n(Ullel'o dozp, da quadra 
número oib, s ituado à rua Uranium, em Vila Cal'mem, no . 
bairro do llrooklim, Santo Amaro. Era promitente vendedor 
Heitor Freire de Carvalho. Como cedeu êsses dil'eitos a 
Iwan O. You Hertwig e sim., por contrato pur-tienlar, re-
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quereu e obteve alvará para a outorga de escritura definitiva, 
por paI·te do espólio de Heitor Freü'e de Carvalho. A la
vratura dessa escrüura está na dependência da transcrição 
da sentença do desquite do casal da Reqte. 

II - O Serventuário do 1. Q Registro de Imóveis prestou 
esclarecimentolS a fls. 25 vs. aduzindo que o contrato de fls. 
7-8, não poderá ser averbado porque Heitor Freire de Car
valho não era proprietário do lote e aSBim sendo não podia 
fazer compromisso de compra e venda a José Sbano, marido 
da Reqte. Êsse contrato deverá ser retificado e ratificado 
para ficar declarado que é uma cessão de compromisso. 

III - O DI'. Curador oficiando a fls. 30 opinou pela 
averbação do compromisso de compra e venda de fls. 7, como 
se fôsse uma cessão de direitos, com fundamento no art. 85 
do Código Civil. Logo após seria averbado o desquite do 
casal da Reqte. e após ainda, a cessão operada em favor de 
Iwan O. Von Hertwig. 

IV - Passo à dedsào. 

Em primeiro lugar cumpre a&'Sinalar que os documentos 
esparsos juntados peja Reqte., comprobatórios do :seu des
quite não são suficientes para a transcdção da partilha. As 
partilhas feitas em desquite são transcritas e não simples
mente averbadas, nos têrmos do art. 241 do Dec. n. Q 4.857, 
de 9/ 11/39, que é posterior ao Código de Proce.sso Civil. 
Est a é <1, lição do sempre lembrado Serpa Lopes in Tratado 
dos Registros Públicos, vol. lII, págs. 257-259. Há necessi
dade, pois de formal de partilha do qual constem as peças 
neces:s.arlas. Êste documento iSerá averbado à margem da 
inscrição n _ Q 2, porque no caso especifico dos autos ainda 
José Sbano não é proprietário, não operando portanto a 
sentença do desquite os efeitoo 9.e transmissão de dominio. 

Cumpre, entretanto, antes da averbaç~o no Registro de 
Imóveis já preconizada acima, que seja averbado o contrato 
de fls. 7. Em que pese a imperfeição do aludido contrato, 
pois se refere a um compromisso de compra e venda, quando 
devia se referir a cessão de direitos de compromis-so de com
pra e venda, determino, não obstante a sua averbação. Vi
sível foi o engano das partes na sua elaboração e conside-
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rando-~ que agora é impossível a sua correlÇao por ser 
falecido o promitente vendedor Heitor Freire de Carvalho_ 
Cumpre assinalar que a sua viúva está plenamente de acôrdo 
tanto que requereu e obteve autorização judicial para tal 
fim, consubstanciada no alvará de fls. 20, com a sua vigência 
revigorada por duas vêzes. O deferimento se funda no art. 
85 do Código Civil que permite a interpretação do contra.to, 
em detrimento da sua linguagem. -

Feitas as averbações nada impedirá a trans'Crição da 
escritura que a Reqte. outorgará a Iwan O. Von Hertwig, 
com anuência do espólio de Heitor Freire de Carvalho, cuja 
revalidaão de alvará deverá ser pleiteada no juizo compe
tente_ Aludido alvará deverá ser corrigido para ficar de
clarado que o espólio é cedente dos direitos oriundos de 
compromisso de compra. e venda inscrito, ou melhor aver
bado sob n. Q 252, à margem da inscrição n." 2, na L" Cir
cunscrição. 

É a orientação que deixo fixada para o atendimento 
das pretensões da R,eq te. 

Publique-se. 

São Paulo, 19 de abril de 1971. 

(aa) Ruy de Mello, Alma-da" Juiz Corregedor Perma
nente - Advogados: R01wrato Berg(f!m';" Maria 
Lí'l/ia, A'f"mentano Koewigstei.n. 
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LEIS, DECRETOS-LEIS E DECRETOS: 

FEDERAIS 

DECRETO-LEI N.Ç 1.161 - DE 19 DE MARÇO DE 1971 

Dispõe sôb1-e Os abwtÍ1nento's da renda 
bruta, e dedtbções do i.1n:pôsto de 1-enda, reaU
zados por pessoa-s tísicas em dec~rrência de 
Glplicações .fin(J,1tceiras de interêsse econômico 
011- social. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art igo 55, item lI, da Const.ituição, decreta: 

Art . 1.9 Obededdos os percentuais e condições esiabe
lecidos peJa leIDs1ação vigente, às pessoas físicas fica man
tido o direito de abater da renda bruta, as aplicações finan
ceiras em Obri gações do Tesouro Nacional e titulos da divida 
pública de emissão dos Estados e ~Iunic.ipios; em cotas de 
participação em fundos de condomínio ; em letras imobiliá
rias ; em letras hipotecúr-ias ; em ações de sociedades de in
vestimento, de sociedade anônima de capital aberto, de em
presas industriais e agr ícola, consideradas de interêsse para 
o desenvolvimento econômico do Nordeste e da Amazônia 
ou ações compradas às Instituições Financeiras, na forma 
do artigo 3.9 do Decreto-Lei n.<:> 1.089, de 2 de março de 1970, 
desde que o benefici ário cumpra o disposto neste Decreto-Lei. 

Parágrafo único. Aplicam-se também às disposições 
dêste Decreto-Lei à suhscrição de ações do Banco da Ama
zônia S.A. e Banco do Nordeste do Brasil S.A., utilizadas 

, na redução do impôsto de renda pelas pessoas físicas, nos 
têrmos do artigo 5.<1, da Lei n. Q 5.122, de 28 de .setembro de 
1966 e artigo 20, da Lei n.O 5.508, de 11 de outubro de 1968. 

Art. 2.'.' Os su1Jscritores ou adquirentes, que desejarem 
utilizar as aplicações financeiras para os fins do artigo ante
rior, declararão expressamente o fato, no ato da subscrição 
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ou aquisição, a fim de que a emprêsa emilSsora ou vendedora 
dos títulos ou valôroo mobiliários faça eSiSa consignação no 
documento fornecido ao interessado. 

Parágrafo único. Na hipótese de o ,subscritor ou adqui
rente, posteriormente ao ato de subscrição ou aquisição, de
cidir fazer uso do direito ao incentivo fiscal, poderá efeti
vá-lo desde que restitua os títulos à emprêsa emissora ou 
vendedora para 00 fins do disposto no artigo seguinte. 

Art. 3." Os títulos ou valôres mobiliários adquiridos 
na forma do artigo 2.", serão obrigatoriamente custodiados 
pela própria instituição financeira interveniente, onde serão 
mantidos, em nome do adquirente, pelo prazo de dois anos, 
contados da subscrição ou aquisição. 

Parágrafo único. As demais entida.des emissoras ou 
vendedoras manterão convênio com instituições financeiras 
para as quais ficam obrigadaS' a remeter] no prazo de 30 
dias contados da data da operação, os títulos ou valôres mo
biliários vinculadoo ao sistema de incentivos fiscais. 

Art. 4. 9 O levantamento da cumódia, antes de expirado 
o prazo de dois anos] poderá ser efetivado, total ou parcial~ 
mente] desde que o beneficiário apresente o recibo de custó
dia à repartição de seu domicilio fiscal e seja por esta auto
rizado, após satisfeitas as exigências de pagamento do impôs
ot reduzido na declaração ou de reinclusão de parcelas' corres
pondentes ao abatimento da renda bruta. 

Parágrafo 1.9 Quando a utilização do incentivo tenha 
importado em redução direta do impooto devido, o contri
buinte obterá a liberação da custódia mediante apresentação, 
ao órgão fiscal , do comprovante de recolhimento do impôsto 
de renda correspondente. 

Parágrafo 2. 9 Na:s casos de abatimento da renda bruta 
o contribuinte manifestará expressamente que incluirá na 
declaração do exercício imediato, como rendimento da cédula 
"H", a importâ.ncia que haja abatido. 

Art. 5." Embora consignado na nota de venda nos têr
mos do artigo 2. 9 , e, conseqüentemente, custodiados os titulos 
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ou valôres mobiliários, se o contribuinte, por qualquer mo
tivo, não se utilizou do benefício a que se refere o artigo 1.'1, 
a repartiçã.o fiscal, constatada a veracidade liberará imedia
tamente o leyantamento da custódia, sem qualquer ônus para 
a parte. 

Art. 6.<:> As normas para execução dos serviços de custó
dia pelas instituições financeiras serão baixadas pelo ConsB
~ho Monetário N acionaI. 

Art. 7. Q As Obrigações do Tesouro Nacional ou os titu
los de dívida pública estadual ou municipal, para gôzo do 
beneficio fiscal, terão prazo de resgate igualou sUpBrior 
a 2 (dois) anos e suas modalidades serão nominativas ou 
nominativas endos-sáveis. 

Parágrafo único. As letras imobiliárias não poderão 
ser de prazo inferior a 2 (dois.) anos', e serão na modalidade 
nominativa ou "ao portador", quando indentificado. 

Art. 8.<:> :ftste Decreto-Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de março de 1971; 150.'9 da Independência 
e 83.<:> da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Antônio D elfim. Netto 
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DECRETO-LEI N.Ç 1.145 - DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 1970' 

Prorroga o dispo'sto no rroaput!) do artigo 
28 da Lei n.!' 4.862) de 29 de niOiVem,bra de 
1965) e da outras provi4êrwias. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta: 

Art. 1. 9 Fica prorrogada até o exercício financeiro de 
1971, inclusive, a não incidência do Impô-sto de Renda de 
que trata o "caput" do artigo 28 da Lei n.<:> 4.862, de 29 de 
novembro de 1965, altera.do pelo artigo 7.<1 da Lei n.9 5.455, 
de 10 de junho de Hl68. 

Parágrafo único. Aplicar-se-á às Cédula Hipotecárias 
o disposto neste artigo. 

Art. 2.° A partir de primeiro de janeiro de 1972 e até 
o exercício financeiro de 1977, os juros das Letras Imobiljá
rias a que se r efere o artigo 44 da Lei n.<:> 4.380', de 21 de 
agôsto de 1964, quando adquiridas: voluntàriamente, serão 
incluídos na declaração da pessoa física beneficiada e adi
cionados ao lucro real da pessoa juridica, quando excederem 
os seguintes percentuais calculadossôbre o valor do título 
corrigido monetàriamente: 

I - Ano-base de 1972 - 6% (seis por cento). 

II - Ano-base de 1973 - 5% (cinco por cento) 

III - Ano-base de 1974 - 4% (quatro por cento). 

IV - Ano-base de 1975 

V - Ano-base de 1976 

3 % (três: po'r cento). 

2% (dois por cento). 
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Art. 3.'1 O abatimento da renda bruta previsto no inciso 
II do § V' do artigo 28 da Lei n. Q 4.862, de 29 de novembro 
de 1965, será admitido até o exercício financeiro de 1977, 
respeitados os seguintes limites : 

I - Até 25% (vinte e cinco por cento), no Ano-base 
de 1972; 

II - Até 20% (vinte por cento), no Ano-base de 1973; 

III - Até 15% (quinze por cento), no Ano-base de 
1974; 

IV - Até 10% (dez por cento), no Ano-base de 1975; 

V - Até 5% (cinco por cento), no Ano-base de 1976. 

Parágrafo único. O montante dos juros anuais, que 
excederem os percentuais fixados 110 artigo 2.9

, poderá ser 
abatido da renda bruta até o limite de Cr$ 792,00 (setecentoS' 
e noventa e dois cruzeiros). 

Art. 4.'1 O presente Decreto-Lei entrará em vigor na 
data de sua _publicação, revogado o inciso I do § 1.<) do artigo 
28 da Lei n.'1 4.862, de 29 de novembro de 1965, e demais dis
posições em contrário. 

Br-asilia, 31 de dezembro de 1970 ; 149.9 da Independên
cia e 82.'1 da República. 

EMÍLIO G. M ÉDICI 

Antônio D elfim Netto. 
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DEORETO-LEI N.'! 1.146, DE. 31 DE DEZEMBRO 
DE 1970 

Oon.solida os (visposUivos sóbre as contri
buições C"rÜul(1 .. s pela LfJ,i 1~.Ç 2.613, de 23 de 
setembro de 1955 e dá rOrlttras pro v iclên cia8>. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item Ir, da Oonstituição decreta: 

Art. 1.'1 - As contribuições criadas pela Lei n. Q 2.613, 
de 23 de setembro de 1955, mantidas nos têrmos dêste De
creto-lei, são devidas de acôrdo com o artigo 6.9 do Decreto-lei 
n.'! 582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2. 9 do Decret.o
-lei n.'! 1.110, de 9 de julho de 1970: 

I - Ao Instituto Nacional de Oolonização e Reforma 
Agrária - INORA: 

1 - as contribuições de que tratam os artigos 2.'1 e 5.'1 
dêste Decreto-lei; 

2 - 50% (cinqüenta por cento) da receita resultante 
da contribuição de que trata o art. 3.9 dêste Decreto-lei. 

Ir - Ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural 
- FUNRURAL, 50% (cinqüenta por cento) da receita re
sultante da contribuição e que trata o artigo 3.'1 dêste De
creto-lei. 

Art. 2. 9 - A contribuição illstituida no "caput" do ar
tigo 6.'1 da Lei n. 9 2.613, de 23 de setembro de 1955, é re
duzida para 2,5 % (dois e meio por cento), a. partir de 1.') 
de janeiro de 1971, sendo devida sôbre a soma da fôlha men
sal dos salários de contribuição previdenciária dos seuS' em-
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pregados pelas pet3Soas naturais e juridicas, inclusive coope
rativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas;: 

I - Indústria de cana-de-açúcar; 

Il - Indústria de laticínios; 

III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate; 

IV - Indústria da uva; 

V - Indústria de extração e beneficiamento de fi
bras vegetais e de descaroçamento de algodão; 

VI - Indústria de beneficiamento de cereais; 

VII - Indústria de beneficiamento de café; 

VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, 
de resina, lenha e carvão' vegetal; 

IX - Matadouros' ou aba.tedouros' de animais de 
quaisquer espécies e charqueadas. 

§ 1.9 • Os contribuintes de que trata êste artigo estão 
dispensados das contribuições para os Serviços Sociais da 
Indústria (SESI) ou do Comércio (SESC) e Serviços Na
cionais de Aprendizagem Industrial (SEN AI) ou do Comér
cio (SEN AC), estabelecidas na respectiva legislação. 

§ 2. Q
• As pessoas naturais ou jurídicas cujas atividades, 

previstas no artigo 6.<:> da Lei n.<i 2.613, de 23 de setembro 
de 1955, que não foram incluídas neste artigo, estão sujeitas a 
partir de 1.<:> de janeiro de 1971, às contribuições para as 
entidades referidas no parágrafo anterior, na forma da res
pectiva legislação. 

§ 3. Q . Ficam isentos das obrigações referidas neste ar
tigo as indústrias caseiras, o artesanato, bem como as peque
nas instalações rurais de transformação ou beneficiamento 
de produtos do próprio dono e cujo valor não exceder de 
oitenta s'alários-mínimos regionais mensais. 

Art. 3.Q 
- É mantido o adicional de 0,4% (quatro dé

cimos por cento) à contribuição previdenciária das emprêsas, 
iní3tituído no § 4.<:> do artigo 6.9 da Lei n.'1 2.613, de 23 de 
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setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2.\', 
item VIII, da Lei n.~ 4.863, de 29 de novembro de 1965. 

Art. 4. 9 - Cabe ao Instituto Nacional de Previdência 
Social - I. N . P . S. - arrecadar as contribuições de que 
tratam os artigos 2. 9 e 3.9 dêste Decreto-lei, nos têrmos do 
artigo 35 da Lei n.'? 4.863, de 29 de novembro de 1965, com 
as modificações da legislação posterior. 

§ 1.°. Pela prestação dos serviços de que trata êste 
artigo, o Instituto Nacional de Previdência Social será re
tribuído com percentagem calculada sôbre o custo real do 
serviço. 

§ 2.'1. A arrecadação da contribuição prevista no artigo 
2. 9 dêste Decreto-lei, relativa aos meses anteriores a dezembro 
de 1970, inclusive, remanesce com O INCRA. 

Art. 5.'1. É mantida a contribuição de 1% (um por 
cento), instituída no artigo 7.9 da Lei n. 9 2.613, de 23 de 
setembro de 1955, com a alteração do artigo 3.9 do Decreto-lei 
n. 9 58, de 21 de novembro de 1966, sendo devida apenas pelos 
exercentes de atividades rurais em imóvel sujeito ao Impôsto 
Territorial R.ural. 

§ 1.9. A contribuição é calculada na base de 1 % (um 
por cento) do salário-mínimo regional anual para cada mó
dulo, atribuído ao respectivo imóvel rural de conformidade 
com o inciso III do artigo 4.'1 da Lei n.9 4.504, de 30 de 
novembro de 1964. 

§ 2.'1. A contribuição é lançada e arrecadada conjun
famente com o Impôsto Territorial Rural, pelo INCRA que 
baixará. as normas necessárias de execução. 

§ 3.9 • São isentos da contribuição os proprietários de 
imóveis rurais: 

a) de área igualou inferior a um 1) módulo; 

b) e os cla,ssificadoB pelo INCRA como emprêsa rural, 
nos têrmos do artigo 4.'1, item VI, da Lei n. 9 4.504, de 30 
de novembro de 1964. 
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§ 4.9 • A contribuição paga pelo proprietário de imóvel 
rural, que tiver contrato de arrendamento ou de parceria, 
poderá ser por êle considerada como seu crédito no respectivo 
contrato. 

§ 5.\>. Os contribuintes nas condições do artigo 1.'1 da 
Lei n. 'I 5.360, de 23 de novembro de 19G7, continuam gozando 
das deduções aí Ilrevistas dentro dos prazos estabelecidos de 
conformidade com a mesma Lei. 

Art. 6.'1 - O INORA fica autorizado a cancelar- 'os le
vantamentos e as inscrições de débitos resultantes da con
tribuição instituída no artigo 7.'1 da Lei n.<? 2.613, de 23 de 
de set-embro de 1955, quando em desacôrdo com as normas 
do artigo 5_'1 dêste Decreto-lei. 

Art. 7." - O INORA promoverá durante o exerci cio de 
1971, a restituição dos créditos originários de contribuições 
extintas pela Lei n_9 5_097, de 2 de setembro de 1966, me
diante a apresentação aos seus órgãos regionais das respec
tivas notas de crédito, expedidas pelo extinto INDA. 

Art. 8.'1 - Das decisões administrativas relativas à con
tribuição de que trata o art_ 5.<) dêste Decreto-lei, caberá 
recurso ao Terceiro Oonselho de Contribuintes em requeri
mento protocolado, no prazo de trinta dias, nas repartições 
regionais, estaduais ou locais do INCRA, onde foi proferida 
a decisão. 

Art. 9.<) - Dentro do critério de enquadramento de con
tribuintes previsto no al'tigo 2.<) dêste Decreto-lei, o INCRA 
fica autorizado a transigir com as entidaDes referidas no 
'seu § 1.9 , pondo têrmo aos processos administrativos e ju
diciais decorrentes da int-erpretação do "ca,put" do artigo 6. '1 
da Lei n.\> 2_613, de 23 de setembro de 1955, desde que apu
rado o recolhimento da contribuição a alguma das entidades 
,em causa. 

Art. 10 - Nos têrmos do artigo 4.<) do Decreto-lei n.o 
58, de 21 de noyembro de 1966, são extensivas às contribui
,ções de que trata êste DE'(~reto-lei, no que couber, as dispo
sições do artigo 7.9 e parágrafo da Lei li.'! 4.357, de 16 de 
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junho de 1964 e dos artigos 15 e parágrafos, 16 e 17 da Lei 
n. Q 4.862, de 29 de novembro de 1965, na forma vigente. 

Art. 11 - São revogados os artigos 6.'> e 7. 9 da Lei 
n .9 2.613, de 23 de setembro de 1955, e o artigo 3.9 do De
creto-lei n.? 58, de 21 de novembro de 1966, ressalvados seus 
efeitos mantidos nOB têrrnos dêste Decreto-lei. 

Art. 12 - ~te Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasilia, 31 de dezembro de 1970; 149.9 da Independência 
e 82.9 da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 
L. F. Oi'rne Litrr/;(1, 
Júlio Barata·. 

DECRETO N.? 68.773 - DE 18 DE JUNHO DE 1971 

Prorroga o prazo para a cxoonçã:o dos S0r-viços con
cernentes aos registros p-í~bUcos, rCflul,(uJ;os pelo Decreto-lei 
n." 1'.000, de 21 de out1/.b;ro de 1969. 

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe con
fere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta: 

Art. 1.'> - Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1971 o pt'azo 
para execução dos serviços concernentes aos registros públicos, re
gull1dos pelo 'Decreto-lei n." 1.000, de 21 de outubro de 1969. 

Art. 2.~ - Durante o prazo a que se refere o artigo antecendente, 
a execução dos serviços concernentes aos registros públicos obdecerá 
ao disposto na Lei n.· 4.827, de 7 'de fevereiro de 1924, e seu Re
gulamento baixado pelo Decreto n" 4.857, de 9 de novembro de 1939, 
e demais disposições em vigor na data dêste Decreto. 

Art. 3 .. - '1l:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pu
illicação revogadas as disposições em contrário. 

B msíli a, 18 de junho de 1971; 150 .. da Independência e 83.· da 
República. 

D.O.V. de 21/6/71. 
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DECRETO N.9 68.576, DE 1 DE MAIO DE 1971 

Altem a ta,bela de 8alár'i-o-mínim,o ap1'o-
1)ad~I pelo Decreto 11.9 66.523) de 30 deab1'il 
de 1970. 

o Presidente da Repúública, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no ar·tigo 116, § 2.", da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aproyada pelo Decreto-lei n.? 5.452, de 
1 de maio de 1943, decret.a: 

Art. 1.Q 
- A tabela de salário-mínimo estabelecida pelo 

Decreto n. 9 66.523, de 30 de abril de 1970, fica alterada na 
forma da nova tabela que acompanha o presente Decreto 
e vigorará pelo' prazo de três anos, conforme dispõe o § 1.9 

do artigo 116 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n. 9 5.452, de 1 de maio de 1943. 

Art. 2.9 - O f;a];'il'io-mÍnimo, para os menores de 16 
a. 18 anos, será igual a setenta e cinco por cento (75%) 
do estabelecido na nova tabela referida no artigo anterior. 

Al"t. 3. 9 - Para. os menores de 16 anos, as'Sün como os 
de 16 a 18 anos, snjeitos a formação profissional metódica, 
o salário-mínimo não seI"Ú inferior a cinqüenta por cento 
(50%) do estabelecido na nova tabela referida no artigo 
1.9 dêste Decreto. 

Art. 4. 9 - Aplicar-se-á o disposto na Lei n. 9 5.381, de 
9 de fevereiro de 19G3, para os l\funicipio:s que vierem a 
ser criados na vigência dêste Decreto. 

Art. 5.9 - Pam os tl"abalhadores que tenham fixado 
110r lei o máximo da. jornada diária de trabalho em menos 
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de oito horas, o salário-minimo horário será igual ao da 
nova tabela multiplicado por oito e dividido por aquêle 
máximo legal. 

Art. 6. 9 - O presente Decreto entrará em vigor em 
1 de maio de 1971, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 1 de maio de 1971; 150.'1 da Independência e 
83. 9 da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Júl~o Barata. 

TABELA A QUE SE REFERE o ART. 1.· DO DECRETO N.· 68.576, 
DE 1 DE MAIO DE 1971 

Regiões e s.ub-relliões 

17.' Região: E stado de São 
Paulo 

1.' Sub-região: Municípios de 
São Paulo, Americana, Ara
çatuba, Araraquara, Araras, 
Banetos, Barueri , Caieiras, 
Campinas, Campo Limpo, Ca
rapicuíba, Cruzeiro, Cubatão, 
Diadema, Ferraz de Vascon
celos, Francisco Morato, Fran
co da Rocha, Guarujá, Gua
rulhos, Jundiai, Limeira, Ma
rília, Mauá, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Piracicaba, Poa, Ri
beirão Pires, Ribeirão Prêto, 
Rio Claro, Santo André, San
tos, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, São Car
los, São José dos Campos, São 
Vicente, Soroeaba, Suzano, 
Taubaté, Valinhos, Várzea 
Paulista e Votorantim ... . . 
2.' Sub-região: Demais Muni-
cípios ......... ... ........ . 

Saláj'io ·rnínimo em 
moeda con-ente para o 
trabalhado.,. adulto cal
culado na base de 30 
dias ou 240 horas de 

traba.fho 

Cmzeiros (Cr$) 

225,60 7,52 0,94 

216.00 7,20 0,90 

Percentagem do salá
rio 1IllÍnimo para efeito 
de desconto até a ocor
j'ênoia de 70%, de que 
trata o art. 82 da 
Consolidação das Le·is 

do Trabalho 

Pe·rcen·tagens 

43 33 14 6 4 

43 33 14 6 4 



LEI N.O 5.653, DE 27 DE ABRIL DE 1971 

Altera o art. 19 do Decreto-ki n.9 3.200) 
de 19 de abril de 1941) alterado pela Lei n.9 

2.514) de 27 de jUMO de 1955) que dispõe sô
ll1"e bern de família. 

o Presidente da República, 

Paço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1. 9 - O art. 19 do Decreto-lei n.O 3.200, de 19 de 
abril de 1941, alterado pela Lei n. 9 2.514, de 27 de junho 
de 1955, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 19 - Não ,será instituido em bem de fa.
miJja imóvel de valor supedor a 500 (quinhentas) 
vêzes o maior salário-minimo vigente no P ai g" . 

Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
pnblicação revogadas as diS)losiçõe)S em contrário. 

Brasilia, 27 de abril de 1971 ; 150. 9 da Independência 
e 88. Q da República. 

EMíLIO G. M .ÉDICI 

Alfredo Bu,zaid. 
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ESTADUAIS 
DECRETO N.'! 52.705, DE 11 DE MARÇO DE, 1971 

Aprova as Tabelas de Oustas e Emolu
mentos Ju.d;iciais e Ext1-ajudioiais. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVER,NA
DOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas a.tri
tuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 49 da 
Lei n.ç 10.393, de 16 de dezembro de 1970, e as conveniência 
de manter-se o critério simplificador de leitura direta dos 
preços dos a.tos judiciais e extrajudiciais, 

Decreta: 

Artigo 1.'! - Ficam aprovadas, nos têrmos e para os fins 
dos artigos 254 e 259 do Decreto-lei Complementar n.'! 3, de 
27 de agôsto de 1969, e do Decreto-lei n.9 203, de 25 de março 
de 1970, as quatorze Tabelas que acompanham êJ;;te decreto. 

Artigo 2.'1 - Além das custas, constituem renda do Es
tado os emolumentos das serventias oficiali~adaS' e dos atoe 
praticado& pelos Oficiais de Justiça. 

Artigo 3.'! - De acôrdo com o iljj'lposto no inciso II do 
artigo 21 do Decreto-lei n.'! 203, de 25 de março de 1970, 
das custas arrecadadas pelo Estado nos feitos e recursos', tanto 
civeis como criminais, 8% (oito por cento) serão entregues 
à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, 
e 12% (doze por cento) à Carteira de Previdência dos Ad
vogados de São Pa.ulo. 

Parágrafo único - Os emolumentoj'l que nas servent.ias 
não oficializadas são devidos aos respectivos serventuários e 
que nas oficializadas' constituem renda do Es,tado não se 
compreendem na disposição dêste artigo. 
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Artigo 4.<'> - A contribuição à Carteira de Previdência 
das Servent.ias não Oficializadas da Just iça do Estado, em
bora mencionada nas 'l'abelas, somente será devida nos atos 
praticados em cartórios não oficializados e obedecerá ao dis
posto no artigo 49 da Lei n.ç 10.393, de 16 de dezembro 
de 1970. 

Artigo 5. Q 
- Nas colunas em que estiverem englobados 

os emolumentos do ~crivão e do distribuidor, ser-lhes-ão atri
buídos, l'espectivamente, 90% (noventa por cento) e 10% 
(dez por cento) do total fixado. 

Artigo 6. <'> - As Ti:Lbelas em anexo não se aplicam: 

I - aos atos judiciajs ou extrajudiciais já solicitados 
a qualquer dos escrivães ou ao oficial do registro de imóveis, 
haja ou não a par1e feito depósito total ou parcial das cust.as 
e emolumentos previmos; 

II - aos recursos jtl interpo~'tos e às execuções ini
ciadas. 

Al·tigo 7. 0 
- As custas e em.olumentos, tabelados neste 

Decreto, serão devidos pela metade quando o ato praticado 
ou as certidões expedidas se destinarem à formalização de 
contratos de financiamento agropecuári.o. 

Parágrafo único - Na hipótese dêste artigo, das certi
dões e papéis constará a seguinte .observa~-ã.o: "Somente terá 
valor para fins de financiament.o agropecuário". 

Artigo 8.~ - Êste Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicaçã.o, rev.ogados .o Decreto n.<'> 52.425, de 25 de 
març.o de 1970, e .o Decret.o n.'! 52.526, de 15 de setembr.o 
de 1970. 

Palácio d.os Bandeirantes, 11 de março de 1971. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODR,É 

Hely Lopes .iYleirelles, Secretário da Justiça. 

Publicado na Casa Civil, aos 11 de março de 1971. 

l1IOff1a, Angélica Galiazzi, Responsável pelo S. N. A. 
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.X TABELA 1 

DOS FEITOS E RECURSOS CíVEIS E CRIMINAIS 

Notas genéricas: 

1.' - Os preços desta Tabela remuneram todos os atos e têrmos do 
respectivo feito, à exceção dos expressamente referidos nas Tabelas 2 a 9. 

2.' - Nos feitos de competência originária dos Tribunais de Justiça 
e de Alçada, os emolumentos consignados na coluna relativa ao escrivão e ao 
distribuidor constituem renda do Estado. 

3.' - Consideram-se de valor inestimável: 
a) os pedidos de interdição, tutela, cura tela, remoção e destituição de 

tutOl' ou curador; 
b) os protestos, interpelações e notificações; 
c) os processos acessórios, preparatórios, preventivos e incidentes, salvo 

os embargos de terceiro; 
d) qualqu er outro feito cível em que não seja formulado pedido econô

micamente apreciável. 

4,' - Os preços serão divididos em duas prestações iguais, pagas nas 
seguintes oportunidades: 

a) a primeira, obrigatoriamente, pa ra a distribuição do feito ou se 
esta não fôr necessária, para despacho da inicial; 

b) a segunda, por ocasião de recurso voluntário, interposto da sentença, 
5." - Excetuam-se da regra de r ecolhimento dos preços estabelecida na 

nota anterior a ação popular (v, item I, 'nota 1."), o desquite litigioso (v. item 
I, nota 2."), o executivo fiscal (v, artigo 2,· do Decl'eto-lei n .• 203, de 25 de 
março de 1970, e item lI, nota 2.'), a a<:ão de alimentos, o I1 edido de ali
mentos pl'ovisionais, a ação de revisão de pcnsão alimentícia (v, item lI, 
nota 4.') e os processos de cl"imes de a<:üo pública, 

6," - Para que se processe a oposição, o opoente devcrá paga r impor
tância igual à devida, até o momento, pelo antor ou requerente, 

7.' - Para ser admitido no feito como IitisconsOl'te ativo ou assistente 
do autor, deve o interessado reembolsar previam ente a êste uma quota-parte cor
respondente de custas e emolumentos já pagos, r essalvado o disposto n a 
3,' nota do item lI. 

8 .. - Aplica-se ao recurso interllOsto por litisconsorte, assistente, opoento 
ou tercei ro prejudicado a dis posição da letra "b" da 4.' Nota genérica, 

9," - Se o feito estiver tabelado em mais de um item, a disposição espe
cífica prevalecerá sôbre a genérica, 

10.' - Os feitos cíveis com mais de 200 folhas passarão automàticamente 
a ser tabelados de acôrdo com o item I, sendo exigível fi partir dêsse momento 
o complemento do pl'eço, vedados espaços inúteis entre os têrmos do processo, 

11.' - Nos feitos em qu e o valor declarado fôr inferior ao da liquidação, 
a parte vencedora não poderá prosseguir na execução sem que efetue o 
pagamento da diferença de custas, emolumentos e contribuições, recalculados de 
acôrdo com a importância a fin al apurada OU resultante da condenação defi
nitiva, 

12.' - A reconvenção está sujeita a distribuição autônoma, e preparo 
calculado sôbre a metade do seu valor, sem outros acréscimos no curso da 
lide, não podendo ser junta aos autos antes dêsse preparo, 
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I - Feitos cíveis não tabelados nos itens H c IH - prestação inicial : 

o 
) '':::; " 

.~ ~ 
VALOR DA CAUSA 

~ Q 
~ c 
c ti 
"'Ij", 

- até Cr$ 100,00 4,00 
- de Cr$ 100,01 a 200,00 8,00 
- de Cr$ 200,01 a :::00,00 12,00 
- de Cr$ 300,ü1 a 400,00 16,00 
- de Cr$ 400,01 a 500,00 20,00 
- de Cr$ 500.01 a 600,00 20,00 
- de Cr$ 600.01 a 800,00 22.00 
- de Cr$ SOO,01 a 1 .000.00 24,00 
- de Cr$ 1.000,01 a 1 .200,00 26,00 
- (Ic Cr$ 1.200,01 :1 1.400,00 28,00 
- ile Cr$ 1 .400,01 a 1.600.00 30.00 
- de Cr$ 1.600,01 a 1.800,00 32,00 
- dp Cr$ 1. 800,01 a 2. 000,00 36.00 
- de Cr$ 2 .000,01 a 3 .000,00 40,00 
- de Cr$ :':.000,01 a 4 .000,00 44,00 
- dI' Cr$ 4.000.01 a Ú.OOO,OO 48,00 
- de CI'$ 5.000,01 a 6 .000,00 52,00 
- de Cr$ 6.000.01 a 8.000,00 60,00 
- de Cr$ 8. 000,01 a 10 .000,00 68.00 
- de Cr$ 10 .000,01 a 12 .000,00 76,00 
- de Cr$ 12 .000,01 a 14. 000,00 84,00 
- de Cr$ ]4.000,01 a ]6 .000,00 92,00 
- de Cr$ ]6.000,01 a 18 .000,00 100.00 
- de Cr$ 18 .000,01 a 20 .000,00 104,00 
- de Cr$ 20 .000,01 a 25 .000,00 108,00 
-!le Cr$ ~5.000.01 a 30 .000,00 112,00 
- de Cr$ ~lO.OOO ,Ol a 40 .000,00 116,00 
- de CI'$ 40 .000,01 a 50 .000,00 120,00 
- de Cr$ 50.000,01 a 60 .000.00 124,00 
- de Cr$ 60 .000,01 a 80.000,00 128,00 
- r1(' Cr$ AO. 000,01 a 100 .000.00 132,00 
- de Cr$ 100 .000,01 a 150.000,00 ]36,00 
- d I; Cr$ ]50 .000,01 a 200.000,00 140,00 
- de CI'$ 200 .000,01 fl 250.000,00 148,00 
- de Cr$ 250 .000,01 a 300.000,00 152,00 
- dI' Cr$ :::00.000,01 a 400.000,00 160,00 
- !l(']o CJue !'xeeder de Cr$ 

400.000,00 : cada Cr$ 100.000,00 6,00 
011 fl'n<:iio ... .. .... .... . .. .. " . 

- di' "alol' illcstirnú vel . . ... . .. . . . 24,00 
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'" "t:l "-
~ ~ .~ 

'" ~ 
~ 

~ '" '" ] Ç.) ;> 
c c '" '-

~ ~ âJ 
C 

"'Ij h h 

nihil. 4,00 0 ,60 4,60 
nihil 8,00 1,20 9,20 
nihil 12,00 1,80 13,80 
nihil 16,00 2,40 18,40 
nihil 20,00 3,00 23,00 
4,00 24,00 3,00 27 ,00 
6,00 28,00 3,30 31,30 
8,00 32,00 0,60 35,60 

10,00 36,00 3,90 39,90 
12,00 40,00 4,20 44.20 
14,00 44,00 4,50 48,50 
16,00 48,00 4,80 52,80 
20,00 56,00 5,40 61,40 
24,00 64,00 6,00 70,00 
28,00 72,00 6,60 78,60 
32,00 80,00 7,20 87,20 
36,00 S8,00 7,80 95,80 
44,00 104,00 9,0'0 113,00 
52,00 120,00 10,20 130,20 
64,00 140,00 11,40 151,40 
76,00 160,00 12,60 172,60 
8.'3,00 180,00 13,80 193.80 

100,00 200,00 15,00 215,00 
116,00 220,00 15,60 235,60 
136,00 244,00 16,20 260,20 
156,00 2-68,00 16,80 284,80 
176,00 292,00 17,40 309,40 
200,00 320,00 18,00 338,00 
236,00 360,00 18,60 378.00 
272,00 400,00 19,20 419,20 
308,00 440,00 19,80 459,80 
344,00 480,00 20,40 500,40 
380,00 520,00 21,00 541,00 
452,00 600,00 22,20 622,20 
528,00 680,00 22,80 702.80 
640,00 800,00 24,00 824,00 

24,00 30,00 0,90 30,90 

16,00 40,00 3,60 43,60 
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Notas: 

1.' - Na ação popular, as custas, emolumentos e outras despesas somente 
serão pagos a final. 

2.' - No desquite litigioso, o autor pagará inicialmente de acôrdo com 
o estabelecido no item lU para as causas de valor inestimável. Se rejeitada 

a conciliação, deverá, até a contestação, efetuar o complemento do preço, 
de acôrdo com o item r. 

Havendo bens a partilhar, o interessado deverá pagar sôbre o valor 
destes, ao ser iniciada a execução, mais a prestação inicial do item I, sendo 
devida nova prestação por ocasião do recurso, se houver, da decisão que 
julgar a partilha. 

Os incidentes processados em apartado estão sujeitos a pagamento adi
cional (v. itens U e lU). 

3.' - Na falência ou na concordata, as custas e emolumentos serão com
plementados, se for o caso, quando apurado o valor do ativo, e calculado 
sôbre este. 

As ações que surgem da falência ou da concordata estão sujeitas ao 
tabelamento deste item, segundo o seu valor. Os processos de babilitação 
retardatária de crédito, os pedidos de l'estituição de mercadorias, as impug
nações de crédito e o pedido de eKtinção das obrig.ações do falido etsão 
enquadrados em tabelamento especial (v. item UI). 

4.' - No seguintes feitos, o preço mínimo será igual ao das causas de 
valor inestimável: desquite litigioso, investigação de paternidade, falência, 
concordata, dissolução e liquidação de sociedade, divisão, demarcação e qualquer 
processo em que se instaure concurso de credores, devendo ser pago o com
plemento do preço, para que prossiga. 

5.' - Desapropriação e outras ações movidas pela Fazenda Pública: 
a União e o Estado nada pagarão; os Municípios sômente recolherão os 
emolumentos dos serventuários dos cartórios 'não oficializados, ficando dis
pensados do pagamento das custas devidas ao Estado, e nas serventias 
oficializadas, dos emolumentos que a este competem. 

6.' - Inventário, arrolamento, arrecadação de herança jacente, bens 
de ausente e vagos: fi prestação inicial será paga por estimativa, calculando-se 
ulteriormente o preço, de acôrdo com o valor do monte-mor ou dos bens 
arrecadados. 

U - Ação de d.espejo; ação de acidente do trabalho; executivo fiscal; 
mandado de segurança; ação de alimentação, pedido de alimentos provisionais 
ou de revisão de pensão alimentícia; interdição - prestação inicial: 
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c 
ti 'g i .g 

. ~ '" ' ''':' CI;'I 
~ .~ VALOR DA CAUSA 

~Ci ~ 
'" ... .: 

~ c ~ .;:t 
ti lU 

~ '-:> ",? 
c ti c c ~~ c 

...:j<» ...:j E-< ...:j tQ E-< 

- até Cr$ 200,00 4,00 nihil 4,00 0,60 4,60 
- de Cr$ 200,01 a 300,00 6,00 nihil 6,00 0,90 6,90 
- de Cr$ 300,01 a 400,00 8,00 nihil 8,00 1,20 9,20 
- de Cr$ 400,01 a 500,00 10,00 nibil 10,00 1,50 11,50 
- de Cr$ 500,01 a 600,00 10,00 2,00 12,00 1,50 13,50 
- de Cr$ 600,01 a 800,00 11,00 3,00 14,00 1,65 15,65 
- de Cr$ 800,01 a 1.000,00 12,00 4,00 16,00 1,80 17,80 
- de Cr$ 1 .000,01 a 1.200,00 13,00 5,00 18,00 1,95 19,95 
- de Cr$ 1.200,01 a 1.400,00 14,00 6,00 20,00 2,10 22,10 
- de Cr$ 1.400,01 a 1.600,00 15,00 7,00 22,00 2,25 24,25 
- de Cr$ 1.600,01 a 1.800,00 16,00 8,00 24,00 2,40 26,40 
- de Cr$ 1.800,01 a 2.000,00 18,00 10,00 28,00 2,70 30,70 
- de Cr$ 2.000,01 a 3.000,00 20,00 12,00 32,00 3,00 35,00 
- de Cr$ 3.000,01 a 4.000,00 22,00 14,00 36,00 3,30 39,30 
- de Cr$ 4.000,01 a 5.000,00 24,00 16,00 40,00 3,60 43,60 
- de Cr$ 5.000,01 a 6.000,00 26,00 18,00 44,00 3,90 47,90 
- de Cr$ 6 .000,01 a 8.000,00 30,00 22,00 52,00 4,50 56,50 
- de Cr$ 8.000,01 a 10.000,00 34,00 26,00 60,00 5,10 65,10 
- de Cr$ 10 .000,01 a 12.000,00 38,00 32,00 70,00 5,70 75,70 
- de Cr$ 12.000,01 a 14.000,00 42,00 38,00 80,00 6,30 86,30 
- de Cr$ 14.000,01 a 16.000,00 46,00 44,00 90,00 6,90 96,90 
- de Cr$ 16.000,01 a 18.000,00 50,00 50,00 100,00 7,50 107,50 
- de Cr$ 18.000,01 a 20.000,00 52,00 58,00 110,00 7,80 117,80 
- de Cr$ 20.000,01 a 25 .000,00 54,00 68,00 122,00 8,10 130,10 
- de Cr$ 25.000,01 a 30 .000,00 56,00 78,00 134,00 8,40 142,40 
- de Cr$ 30.000,01 a 40 . 000,00 58,00 88,00 146,00 8,70 154,70 
- de Cr$ 40.000,01 a 50.000,00 60,00 100,00 160,00 9,00 169,00 
- de Cr$ 50.000,01 a 60.000,00 62,00 118,00 180,00 9,30 189,30 
- de Cr$ 60.000,01 a 80.000,00 64,00 136,00 200,00 9,60 209,60 
- de Cr$ 80 .000,01 a 100.000,00 66,00 154,00 220,00 9,90 229,90 
- de Cr$ 100.000,01 a 150 .000,00 68,00 172,00 240,00 10,20 250,20 
- de Cr$ 150 .000,01 a 200.000,00 70,00 190,00 200,00 10,50 270,50 
- de Cr$ 200.000,01 a 250 . 000,00 74,00 226,00 300,00 11,10 311,10 
- de Cr$ 250.000,01 a 300.000,00 76,00 264,00 340,00 11,40 351,40 
- de Cr$ 300.000,01 a 400.000,00 80,00 320,00 400,00 12,00 412,00 
- pelo que exceder de Cr$ ... . . . .. 

400.000,00 cada Cr$ 100.000,00 3,00 12,00 15,00 0,45 15,45 
ou fração ...... . .. . . .... ....... 

- de valor inestimável ......... " 12,00 8,00 20,00 1,80 21,80 

Notas: 

1.' - Acidente do trabalho: quando houver acôrdo homologado pela 
autoridade judiciária, o preço total será calculado à razão de 1,5% sôbre a 

BOLElTIM DA ASSOOUÇÃO DOS SERVIllNTUARIOS - 135 DEl JUSTIÇA Da ESTADO DEl SÃO PAULO * 



indenização paga em dinheiro e ratea do proporcionalmentt', depois de dedu
zidas as despesas de condu\;ão do oficial tle justiça, pela fOI'ma segui nte: 

Ao Escrivão ....... .. . .... . " .... . .. " . . . . . 6.3% 
Ao Distribuidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% 
Ao Oficial de Justiça . . . .. ... ... ... . .. . . .... 30% 

Se as despesas de condu\;ão já estiverem incluidas no preço da diligência 
do oficial de justi~a, o rateio assim se farú: 

Ao E scrivão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54% 
Ao Dist ribuidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 
Ao Ofici al ele Justiça . . ... . .. .. . . .... . .. . .. . . 40% 

Nestas hi póteses, a Ordem dos Advogados e as Carteiras de Previdência 
nada receberii o. 

2.- - Executivo fi scal: nutes de decorrido o prazo para embargos à 
penhora, aplica-se o item lII. 

Na distl-ibuição do feito. os Municípios ou s uas respectivas auta rquias 
paga rão, de acôrdo com o item lII, un ica mente os emolumentos do escrivão 
e elo distribuidor, se não forem titulares de S0r ventia oficializad:1. Vencido, 
sem liquidação do débito o prazo para defesfl , o exeqüente ele verá completar 
de acôrdo com o item Ir o pagam ento dos emolumntos dos serventuiÍrios. 

A U nião, o E ·tado e suas r espectivas autarquias nada paga rão. 

3.- - Para ser admitidos como assistente em mandado de segurança, 
eada interessado deverú junt:l r aos a utos, sem prej uízo do andamento do 
feito, comprovante de haver p~go: 

Ao Escrivão ... . . .. , ... . ... . . .... . . .. . . . . . 
1.\0 Distribuidor ................ . .. .. , . ... . 
Ao Estado .......... ... . . ... . .. .. .. .. ... . . 

A Ca rteira das Serven tias . . . . .... . ... ... .. . 

Cr$ 
9,00 
1,00 

10,00 

20,00 
1.50 

21,50 

4.- - Nas ações de al imentos , de alimentos provisionais e de revisão 
de pensão a limentícia, o autor pagal'á inici a lmente de acôrdo com o estabe
l ecido no item lII. Se rejei tada a concilia\;ão em audiência, deverá, no 
praw de três dias efctunr o complemento da prestação iuicial, fixad.a no 
item n. 

111 - l!'ei to" não contenciosos; de~quite [lOr mu tuo consentimento; pro
cessos preparatórios, preventivo. c incidentes, inclusive alvará de separação 
de corpos, bu sca e a(lreensão de menOI', arrolamento de bens do casa l; pro
t estos , interpelações e notificações ; r ctificarões e averba\;ões do registro 
civi l; nomeação, remoção e destituição de tutor ou curador; pedid.o de 
extinção das obrigações do falido; habili tação de credor r~tardat'l rio, ped ido 
de l'cst it uiçflO de mercadOl'ias , impugnarão d.e crédito em falência ou con
cordata; registro de testamento ; venda de quinhão em coisa comum; ação 
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de remi~ilo de imóvcl hipotecado; eleição de cabecel de bens enfitêutico~ 

- prestn~üo inicial: 

VALOR DA CAUSA 

- até Cr$ 400,00 
- de Cr$ 400.01 a 500,00 
- de Cr$ 500,01 n 600,00 
- de Cr$ 600,01 a 800,00 
- do Cr$ SOO,OI n 1 .000.00 
- do Cr$ 1.000,01 li 1.200.00 
- de Cr$ 1.200,01 a 1.400.00 
- de Cr$ 1.400,01 n 1 .600,00 
- de Cr$ 1.000,01 a 1.800.00 
- de Cr$ 1. 800,01 li 2 .000,00 
- de Cr$ 2.000.01 a 3.000.00 
- de Cr$ :::.000.01 li 4. 000,00 
- de Cr$ 4.000.01 li G.OOO,OO 
- de Cr$ 5.000,01 11 6.000.00 
- de Cr$ 6.000.01 a 8.000,00 
- ao Cr$ 8.000,01 n JO.OOO.OO 
- d.e Cr$ 10.000.01 a 12 .000.00 
- de Cr$ 12.000.01 a 14. 000,00 
- de Cr$ 14.000.01 a 16 .000.00 
- fi e Cr$ 16.000.01 a 18 .000,00 
- de Cr$ 18 .000,01 fl 20.000,00 
- de Cr$ 20.000.01 a 2G. 000.00 
- de Cr$ 25.000.01 a 30 .000.00 
- de Cr$ 30 .000,01 a 40.000.00 
- de Cr$ 40.000,01 a ;:;0.000,00 
- de Cr$ 50.000.01 li 00.000.00 
- de Cr$ 60.000,01 a ElO. 000.00 
- de Cr$ 80. 000.01 a 100.000,00 
- de Cr$ 100.000.01 a 150.000.00 
- de C"$ ]:,íO.OOO,OI a 200.000.00 
- de Cr$ 200.000.01 a 250.000.00 
- de Cr$ 250.000.01 n 300.000,00 
- de Cr$ 300.000.01 a 400.000,00 
- pelo que exceder de Cr$ . ...... . 

400.000,00 eadn Cr$ 100 .000,00 
ou fração . . .. . . . .. . .. .. . ... . . . 

- de valor incstim"lvc! . .... . . . . . 

Notas: 

4,00 
5,00 
:;.00 
5,50 
6.00 
6,50 
7,00 
7,50 
.",00 
n.oo 

10.00 
11.00 
J2,00 
n.oo 
15.00 
17,00 
]H.OO 
21.00 
20,00 
25.00 
26.00 
:.l7.00 
28.00 
29.00 
:)0.00 
::].00 
::2.00 
:;:1,00 
:>"1.00 
::;).00 
::7.00 
;;,'<.00 
40.00 

1,50 

G,OO 

nihil 
nihil 
1,00 
1,50 
2.00 
2,50 
;".00 
0,50 
4.00 
fi.OO 
0.00 
7.00 
S.OO 
".00 

11.00 
13,00 
lG.OO 
19,00 
22.00 
25.00 
2" .00 
34.00 
:-m.oo 
44,00 
50.00 
;'!).OO 
G8.00 
77.00 
86.00 
95.00 

11:::.00 
1:12.00 
100.00 

G.OO 

4.00 

4,00 
5,00 
G,OO 
7,90 
S,OO 
D,OO 

10.00 
11,00 
12,00 
14.00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
20,00 
:~O,OO 

:~5,00 

40,00 
45,00 
;'0.00 
;'5,00 
m.oo 
07.00 
7:1.00 
SO,oo 
no,OO 

100,00 
110.00 
120,00 
1:-:0.00 
150,00 
170.00 
200,00 

7,50 

10.00 

0,60 4,60 
0,75 5,75 
0,75 6,75 
0,83 7,83 
0,90 8,90 
0,98 9,9 
1,05 11,05 
1,13 12,13 
1,20 13,20 
1,35 15,35 
1 ,50 17,50 
1,65 19,65 
1,80 21,80 
1 ,95 23,95 
2,25 28,25 
2,5G 32,55 
2/l5 37,8.5 
3.15 43,15 
3,45 48,45 
3,75 53,75 
0.90 58,90 
4,05 65,05 
4,20 71,20 
4,35 77,35 
4.50 84,50 
4.65 94.65 
4,80 104,80 
4,95 114,95 
5.10 125,10 
5,25 135,25 
5.55 155,55 
5,70 175.70 
6,00 206,00 

0.23 7,73 

0,00 10,90 

1." - Desqnite por mútno consentimento: a 'prestação inicial corres
ponderá à dos feitos de valor inestimúvel, sem qualquer acréscimo por ocasião 
d.a snbida dos autos à superior instância. 
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Havendo partilha de bens, sôbre o valor dêstes será paga, ao baIxarem 
os autos, uma prestação de acôrdo com o item lI!. Havendo recurso da 
decisão que julgar a partilha, nova prestação será devida. 

2.' - Extinção das obrigações do falido; o valor da causa equivalerá 
a 40% dos créditos habilitados na falência. 

3.' Habilitação de credor retardatário e 'pedido de restiuição de 
mercadorias: o preço será calculado de acôrdo com o valor do crédito ou das 
mercadorias. 

4.- - Impugnação de crédito em falência ou concordata: gozam de 
isenção total do slndico, o comissário, o falido, o concordatário e o repre
sontante do Ministério Público. 

IV - Processos crimes: 

C 
'''' . c ~ 
~~ "" '- '" . ~ O%l 

~ 
.0; . .â 

~ ~ '" t '" ~ ~ ] 
<:; <» '<l c 1;.)"'~ .... 

c <:; c c c 
'<j <» '<j f'.< '<j,gca f'.< 

a) de ação pública: 
processo comum .0.0 ••••• 15,00 nihil 15,00 2,25 17,25 
processo especial . ... .. .. 20,00 10,00 30,00 3,00 33,00 

b) de ação privada . ,. , .... 70,00 50,00 120,00 10,50 130,50 

Notas: 

1.' - Os preços dêste item compreendem o custo total do feito, inclusive 
recursos processados nos autos pdncipais. 

2.' - Nos processos crimes de ação privada, o querelan te pagará, na 
distribuição, metade do previsto na letra "b"; a outra metade será paga 
por ocasião do recurso, pelo recorrente. 

Nos demais casos, o pagamento será feito a final, conforme o disposto 
no artigo 38 do Decreto-lei n.9 203, de 25 de março de 1970. 

3.- - Os "habeas-corpos", inclusive os de competência originária dos 
Tribunais, estão isentos de qualquer pagamento com base neste item. 

4.' - Se no mesmo feito funcionarem o escrivão do ofício e o eSCrIVUO 
do juri, os emolumeutos destinados ao escrivão serão divididos à razão 
de 2/3 para o primeiro e 1/3 para o segundo. 

5.- - Os preços acima estão sujeitos ao acréscimo dE) 1/4 "per capita", 
quando bouver mais de um r éu, até o máximo de três vêzes o fixado nesta 
Tabela. 

v - Cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, recebidas para CUTIl

primeuto: 
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n) para citação, intimação ou notificação: 

V ALOR DA CAUSA 

- até Cr$ 1.000,00 ......... . 
- de Cr$ 1.000,01 a 5.000,00 

ou de valor inestimável .... 
- de Cr$ 5.000,01 a 50.000,00 
- mais de Cr$ 50.000,00 .... 

b) para outros fins: 

VALOR DA CAUSA 

- até Cr$ 1.000,00 ......... 
- de Cr$ 1.000,01 a 5.000,00 

ou de valor inestimável ... . 
- de Cr$ 5.000,01 a 50.000,00 
- mais de Cr$ 50.000,01 .... 

Notas: 

<:) 

'~ ~ c 
'<3 ... ." 

.!'1 ;... . .,. 
$;lq ." 

""l c ""l 
<:l c c 

-..:lO> --.j 

5,00 nihil 

8,00 2,00 
11,00 4,00 
14,00 6,00 

c 
C I~ .;i '<3 

..... Gf;) .!'1 
~Q '" 

""l o 
""l 

c ti o 
--.j., --.j 

10,00 nihil 

16,00 4,00 
22,00 8,00 
28,00 12,00 

~ 

~ .~ 
6 i ] Q ;;> ] 

c -..:l~t o 
&, '<31>.1 &, 

5,00 0,75 5,75 

10,00 1,20 11,20 
15,00 1,65 16,65 
20,00 2,10 22,10 

<:l ." 

.~ .;1 

~ 
~ 

~ 
., 

] .... Q~~ o o 
&, -.:1'<31>.1 &, 

10,00 1,50 11,50 

20,00 2,40 22,40 
30,00 3,30 33,30 
40,00 4,20 44,20 

1.' - O preço acima deverá ser integralmente pago por ocasião da 
distribuição. 

2.' - Nos feitos criminais, as 'Precatórias, rogatórias e cartas de ordem, 
expedidas a requerimento da Justiça Pública ou de beneficiário de assistência 
judiciária, serão distribuídas e processadas independentemente de pagamento 
do preço estabelecido neste item, sendo por êle seponsável, a final, o réu, se 
condenado, ou o Estado, nos demais casos. 

3.- - As precatórias expedidas a requerimento do empregado, nas ações 
de acidente do trabalho, não estão sujeitas ao pagamento estabelecido neste 
item. 

4.- - Nas cartas precatórias vindas de outros Estados para avaliação 
de bens e recolhimento do impôsto de transmissão, o requerente pagará 
inicialmente de acôrào com a letra ub" e, se fôr o caso, completará o paga
mento antes da devolução ou entrega da precatória, como se se tratasse de 
feito tabelado no item lII. 
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5.' - As cartas precatórias, rogatórias ou de ordem não estão sujeitas 
a pagamento, quando de sua extração, devendo as cartas precat6rias e de 
ordem ser confeccionadas em até três vias, para que as cópias si rvam de 
contra-fé, quando de seu cumprimento no juizo deprecado ou ordenado. 

6.- - Dever't srmpre constar das cartas precatól"Ías ou de ordem o valor 
da causa. 

7.' - Nas precatórias expedidas a requerimento da F azenda de outros 
E sta dos, do do Distrito Federal ou de Territórios, as custas serão pagas a 
final pelo vencido. 

VI - Recurso que so processe em apartado - além das despesas d.o 
traslado e certidões para a formação do instrumento: 

c c '<:l '- ~ <::l ., 
:;>-._ o;.t;! 

~ .~ 

~ 
'- .,. 
~ c:) 

., 
~ 

'-1 '-1 1:; ., 
] c ~ ~ e " o (;;) 

c "<li c ti ., o 
"<li ., S. "<l~CQ S. 

a) quando interposto perante 
jlliz ................... . . 5,00 5,00 10,00 0,75 10,75 

b) qllando interposto pera nte -,- 20,00 20,00 -,- -,-
Tribunal de .Justiça ou de 
Airada ••••• • • 0'0 • •• ••• •• 

Notas: 

1.' - Não estão sujeitos ao pagamento do pre~o constante dêste item 
os recursos que se pl"Ocessam n os próprios autos, salvo os agravos de petição 
em processo de dúvida suscitada p()lo oficial do registro de imóveis, que 
pagarão de acôrdo com a letra "a", cabendo ao oficial a quota destinada 
ao escrivão. 

2 .. - O [lreço deve se lO pago na sua totalidade e de uma s6 vez no juízo 
ou Tribunal em que interposto o recurso. 

3.' - Os feitos cL'iminais estão isentos das custas e emolumentos refe
ridos neste item; não, [lorém, das despesas com a extração de traslado e 
certidões. 

VII - Correição parcial: o mesmo que o tabelado no itçm VI, l etra "a" 
sendo o pagamento total feito em primeira instância. 

VIII - Conflito de jurisdição - para distribuição: Ao Estado Cr$ 10,00. 

TABELA 2 

DOS ESCRIVÃES JUDICIAIS E DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS 
DE JUSTIÇA E DE ALÇADA 

Notas gené1·icac8 : 

1." - Além dos emolllmentos especificados na Tabela I, o escrivão ju
dicial tem direito aos previstos na Tabela abaixo. 
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~.' - Se o ato fór praticado om serventia oficializada ou em Secretaria 
de qualquer dos Tribunais, estará sujeito aos mesmos preços, arrecadando o 
Estado os respectivos emolumentos. 

TABELA 

I - Certidão extraída d,c autos, livros ou documentos "verbo ad verbum" 
ou em breve relatório, datilografada: 

pela pri mei l'a fólba . .... . ..... . .. . ........ . 
por página que acrescer .................. . 

Notas: 

Ao E scrivão 

Cr$ 
2,00 
1,00 

À Carteira 
das 

Ser'venti.as 

Cr$ 
0.30 
0.15 

1.' - Se a certidão somente contivel' peças transcritas na Íntegra, ne
nhum acréscimo será devido sóbre o preço dêste item. 

2.' - Se na mesma certidão existir mais de um breve relatório, pelo 
que exceder será pago, além do !)reço fixado neste item, o correspondente a 
uma página. 

II - Traslado de documentos ou de peças de processos: 

por página datilogl'afada .. . .............. . 

Notas : 

Ao Escrivão 

Cr$ 
1,00 

À Carte'i,ra 
das 

Serventias 

0,15 

L' - Cobrar-se-ão de acórdo com êste item os traslados para a formação 
de recursos que se processam em apartado ou para desentranhamento de 
documentps; os formais de partilha; as cartas de sentença, de arrematação, de 
adjudicação ou de remição, bem comO' qualquer outro documento autêntico 
extraido de autos para produzir efeito fora dêles e que não revista a forma 
de certidão. 

I 
2.' - Se o cartório não dispuser de máquina fotocO'piadora ou xeroco

piadora, será livre ao advogado interessado fornecer as fotocópias ou xerocópias 
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necessárias à formação de instrumentos de recurso, cartas e formais de par
tilha, fazendo o escrivão jus unicamente aos emolumentos da autenticação 
(item IV), mais o correspondente, no item I, a uma fôlha, por instrumento, 
carta ou formal. 

III - Reprodução de peças dos autos, in
clusive autenticação por página: 

a) 

b) 

mediante xerocópia 
mediante fotocópia 

IV - Autenticação de peça extraída de 
autos judiciais - 'por página ..... . ...... . 

V - Alvarás, mandados e ofícios - pe
lo seu processamento e expedição em processos 
findos e arquivados ..................... . 

VI - Resposta em fôlha corrida: 
- na comarca da Capital, compreendendo 

todos os cartórios criminais: 
- Ao Estado ....................... . 
- nas demais comarcas - por serven-

tuário que certificar ...................... . 

Notas: 

Ao ESC1"ivão 

1,00 
1,50 

0,20 

3,00 

12,00 

1,00 

Li Carteira 
das 

Serventias 

0,15 
0,23 

0,03 

0.45 

0,15 

1.- - Na Capital, o interessado recolherá antecipa damente o preço total. 

2.' - A contribuição devida à Carteira de Previdência das Serventias 
não oficializadas da Justiça do Estado, no caso do item IV, será, no mínimo, 
de Cr$ 0,10. 

TABELA 3 

DOS DISTRIBUIDORES 

I - Distribuição de feito judicial, de reconvenção ou de carta precatória, 
rogatória ou de ordem, inclusive lançamento do nome dos in te ressados nos 
livros-índices: v. Tabela 1. 

Notas: 

1.' - Nada será devido pela anotação do cancelamento ou retificação de 
distribuição. 

2.' - Estão sujeitos a averbação à margem da distribuição a oposição, 
os embargos de terceiro, a assistência em mandado de segurança e qualquer 
intervenção no curso da lide. 

142 - BOLETIM DA ASSOOIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DEl mSTlçA DO' ESTADO DEl SÃO PAULO * 



II - Distribuição, entre os juizes das Varas Cíveis da Comarca, e preparo 
do livro comercial, para visto em balanço : 

Ao Distribuidor """""""""""""", 
À Carteira das Serventias " " """"" "" 

Cr$ 
2,00 
0,30 

2,30 

UI - Distribuição e preparo de livro comercial, inclusive tôdas as dili
gências, para au ten ticaçlio judicial : 

a) 

b) 

de livro até 1,000 fôlllas 
de livro de mais de 1,000 fôlbas " " "" 

L1.o Distri
b'l~idor 

6,00 
12,00 

A Carteira 
das 

Ser õ'enti<J-s 

0,90 
1,80 

IV - Distribuição não compreendida nos itens I a UI, inclusive lança
mento do nome dos interessados nos livros-índices: 

Ao Distribuidor """"""""""""" " 1,00 
À Carteira das Serventias """"""., ..... 0,15 

Nota,: 

Não estão sujeitas a distribuição as escrituras nem os respectivos re
gistros. 

V - Certidão de distribuição: 

a) período a té 5 Dnos: 
- uma pessoa • •••••• • ••••• • •• 0.0 • ••• • 

- por pessoa que acrescer, na mesma cer-
tidão •• , • •••• • • 0.0 •• • ••• 0'0.' • •• •• 

b) período superior a 5, até 10 anos: 
uma pessoa •• •• •• ••••• • • •••••• 0 .0 •• 

- por pessoa que acrescer, na mesma cer-
tidão •••• • , •• ••••• 0'0 ••• 0. 0 ••••••• 

c) período superior a lO, até 20 anos: 
- uma pessoa ....... ................. . 
- por pessoa que ac rescer, na mesma cer-

tidão o ••••••• ••• •• 0'0 ••••••••• 0'0. 

d) período superior a 20 anos: 
uma pessoa . . . .. ................. " 

por pessoa que acrescer, na mesma cer-
tidão . .. - .. . . .. . ... . .. .... . ... . . .. 
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Ao Distri
b'uidor 

3,00 

1,00 

4,00 

1,50 

6,00 

2,00 

8,00 

2,50 

A Cartei-ra 
das 

Ser'ventias 

0,45 

0,15 

0,60 

0,23 

0,90 

0,30 

1,20 

0,38 
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Notas: 
1.' - Os preços acima se referem à certidão por pessoa, não havendo 

qualquer acréscimo se fôr solicitada a menção do seu nome por extenso e 
abreviado, de solteira e de casada, bem como de espólio ou massa falida corres
pondente à mesma pessoa. 

2.- - Se a certidão constar de diversos nomes em vá rios períodos, o 
preço será calculado pela média de todos os períodos. 

3.- - P ela informação verbal , se o interessado dispensa r a cer tidão, 
poderá o serventuá rio cobrar a qua rta parte dos emolumentos p rev istos neste 
item. 

4.- - Os preços estabelecidos neste item correspondem à primeira fôlha 
da certidão, sendo pelas páginas seguintes cobrado de acôrdo com a Tabela 2, 
item I. 

T A B E L A 4 

DOS CONTADORES 

I Conta de liquidação, inelusive juros e rateio: 
Sôbre o valor apurado: 

Ao Contador 

Cr$ 
até Cr$ 1.000,00 . . . . ................. . 2,00 
de Cr$ 1.000,01 a 3.000,00 ..... . . . . . 4,00 
de Cr$ 3.000,01 a 5 .000,00 . . . ...... . 6,00 
de Cr$ 5.000,01 a 10.000,00 . . . ..... . . 12.00 
de Cr$ 10.000,01 a 50.000,00 ....... . . . 18,00 
de Cr$ 50.000.01 a 100.000.00 ...... .. . . 25,00 

- pelo que exceder de Cr$ 100.000.00: 
cada Cr$ 50.000.00 ou fração .. . ... .. . . 5,00 

Nota : 

A Carteira 
das 

Serventi,as 

Cr$ 
0,30 
0,60 
0,90 
1,80 
2,70 
3,75 

0,75 

Não haverá acreSClmo de preço pela emenda ou reforma de conta. 
I! - Conta de liquidação, pa ra pu rgação da mora, n as ações de des

pejo : 
Sôbre o valor da causa: 

até Cr$ 1.000.00 ..... . ... .. . ... . ..... . 
de Cr$ 1.000.01 a 3.000,00 .... . .. . . . 
de Cr$ 3.000,01 a 5.000,00 ........ . . 
de Cr$ 5.000,01 a 10.000,00 .. . . . .. . . . 
de Cr$ 10.000,01 a 50.000,00 ........ . . 
de Cr$ 50.000,01 a 100.000,00 .. ... . .. . . 

pelo que exceder de Cr$ 100.000,00: 
cada Cr$ 50.000,00 ou fração . . . _ . ... . . 

A o Contado?' 

0.50 
1,00 
1,50 
3.00 
4,50 
6,00 

1,00 

A Carteira 
das 

S erventias 

0.10 
0,15 
0,23 
0,45 
0,68 
0,90 

0,13 

144 - BOLETI M DA A SSOOlAÇÃO DOS SER VENTUARlO S 
DE JUSTIÇA DO E STADO DE SÃO PAULO * 



rI! - Cálculo de impôsto de transmissão em qualquer processo, e de 
liquidação em arrolamento ou inventário: o dôbro do constante no item r, 
sendo o cálculo feito sôbre o valor do monte-mor_ 

Notas: 
1.- - O preço inclui todos os cálculos nccessários à form açilo do ativo 

e do passivo, nilo estando sujeito a acréscimo, ainda que no mesmo processo 
haja mais de uma sucessão. 

2.' - Quando o passivo absorver 80%, ou mais, do valor do ativo, apli
car-sc-á o item I. 

rv - Emenda on reforma de cálculo: o mesmo do item r, calculado sôbre 
o valor do monte-mor. 

Nota: 
Se a emenda ou reforma resultar de êrro ou culpa do contador, nada 

perceberá. 

V - Verificação ou conferência de créditos e contas em falência, con
cordata, concurso creditório e prestações de contas em geral: metade do esta
belecido no item r, calculada sôbre o valor total dos créditos. 

vr - Conversilo, a moeda nacional ou estrangeira, de papel de crédito, 
título da dívida pública, ações de companhias ou de instituições financeiras: 

por cálculo 

Ao Contador 

Cr$ 
1,00 

A Carteil'a 
das 

Serventias 

Cr$ 
0,15 

VI! - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item I. 

VrII - Conta de Jiquidaçilo da I}ena em ação penal: 

Cada liqui-dação: 
Ao Escrivão A Carteira das Serventias Total 

Cr$ 1,00 Cr$ 0,15 Cr$ 1,15 

y TABELA 5 

DOS PARTIDORES 

r - Esbôço de partilha ou sobrepartilha: o dôbro do previsto na Ta
bela 4, item r, calculado sôbre o valor do monte-mor. 

Nota: 

Quando o passivo absorver 80% ou mais do valor do ativo, o preço será 
reduzido à metade. 
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U - Emenda ou reJormn de esbôço de partilha ou sobrepartilha: o 
mesmo que o fi xado na Tabela 4, item I, calculado sôbre o valor do monte-mor. 

Nota: 

Se a emenda ou reforma resultar de êrro ou cnlpa do partidor, n ada 
receberá. 

lU - Certidão: o mesmo que o cobrado n a T abela 2, item I. 

TABELA 6 
DOS D EPOSITARIOS 

I - Depósito em mãos do depositário público, qualquer que seja o 
valor da coi3a: o mesmo que o estipulado para os distribuidores, n a Ta
bela 1. 

Notas : 

1 .. - As quantias em dinheiro, as pedras e os metais preciosos serão 
depositados em estabelecimento oficial de crédito, de acôrdo com instrurões da 
Corregedoria GemI da Justiça e sem quaisquer custas ou emolumentos. 

2 .. - O depositário tem direito à indenização das despesas autorizadas, 
pela guarda, fiscalização, conservação e administração dos bens depositados. 

3." - Não será expedido mandado de levantamento de penhora, arresto 
ou seqüestro, sem o comprovante, nos autos, de recolhimento dos emolu
mentos fixados nesta Tabela e das despesas feitas com os bens depositados. 

4." - O depositá rio pnticular que n ão seja part e ou interessado iIl0 

feito faní jus a salário, que o juiz fixará por ocasião do levantamento da 
penhora, entre metad e até o dôbro do que caberia ao depositário judicial, 
podendo ainda abonax-Ihf' até 5% sôbre os rendimentos liquidas do bem 
depositado. 

U - Certidão: o mesmo que o cobradõ nll Tabela 2, item L 

TABELA 7 

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

I - Citação, notificação ou intimação: 

a) de uma pessoa, em horário normal: 

V(llor da Ca,usa: 

até Cr$ 500,00 .................... ... . 
de Cr$ 500,01 a 5.000,00 . .... . . ..... . 
de Cr$ 5.000,01 a 50.000,00 ............ . 

mais de 50.000,00 . ... .. . . . .. . .. .. ... . .. . 

Cr$ 
3,00 
6,00 
9,00 

12,00 

b} de uma pessoa , com hora certa ou nos têrmos do artigo 5.-, § 1.-, 
do Cód igo de Processo Ci vil: 

ValOr da Caiusa: 

146 -

até C .. $ 500,00 . ............. . .... . ... . 
de Cr$ 500,01 a 5.000,00 . ..... .. . ... . 
de Cr$ 5.000,01 a 50.000,00 ...... . ... .. . 

mais de Cr$ 50.000,00 .. ... . .. . ... .... .. . 

Cr$ 
4.00 
8,00 

12,00 
16,00 
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c) ))or pessoa que acrcscer, residcnte ou cncontrada debaixo do mesmo 
teto: um quarto do prc<;o tabelado nas letras "a" ou "b". 

Notas: 

1.' - Os emolumentos dêste item serão devidos quando o Oficial certi. 
ficar, após as necessárias diligências, que a possoa procurada se encontra 
cm lugar incerto e não súbido ou reside em outl'a comarca. Neste caso, 
deverá indicar minuciosamente as diligências que praticou, os locais em 
que esteve e as fontes de infol'lnaf;ão. 

2.- - Nos feitos de valor incstimúvel (v. Tabda I, Nota genérica 3.0 ), 

a diligência será cobrada: se fôl' contencioso, como se tivesse o valor de 
Cr$ 10 .000,00; se nlío fôr contcncioso, como se tivesse o valor de Cr$ 5.000,00. 

3.- - Se a pal1:c interessa da não forn eccr CÓl}ias das <petições ou dos 
mandandos, para servirem dc contra-fé, o oficial de justiça terá direito 
à r1\sa de Cr$ 1,00 por página dactilografada de contra-fé, não se computando 
na rasa as cópi as a carbono, até o limite de três, c d vendo cotar à margem 
o custo da rasa, em parcela inde)lCndente. 

4." - O preço acima não inclui despesas <l o cOllduçiío. que seriío fixadas, 
... nualmcnte, mediante portaria da Corregedoria Geral da Justiça, na Comarca 
da Capita l, (lU do Juiz Diretor do Forum, nas demais comarcas. 

5.' .- Quando forem efetuada& várias diligêucias no mesmo tempo, em 
locais vizinhos, com o uso de al)onaS uma condu<;ão, o oficial de Justiça, 
só terú direito ao reembôlso de uma verha. 

6." - Nos processos cri mes movidos contra réu pobre, os oficiais de 
Justiça serão reembolsados das despesas de condução, que correrão à conta 
de verbn própria do or<;am cnto do Tribunal de Ju stiça. 

II - Auto de penhora. seqüestro, arresto, apreensão, despejo, prisiío 
e outro~ não especificados, inclusive todos os atos complementares: o dôbro 
do previsto no item 1, letra "a". 

Notas {Jenéricas 

TABELA 8 

DOS PERITOS 

1.' - Os salários dos 'Peritos serão fixados pelo juiz do feito até os 
limites m;hirnos [lrevistos n esta Tnbeln, atendendo à r elevância e dificuldade 
do traba lho, tempo consumido, condição financeira das partes e valor da causa. 

2.' - Nos pxa mes. vistorias c perícias de maior complexidade, ou que 
exijam verificnçilo demorada, desde que o va lor da causa ou a condição 
financeira das partes o comporte, o juiz poderá fixar os salários do perito 
em quantia superior à prevista nesta T abela, profcl'indo despacho devida· 
mente fundamentado. 

8.- - Nos feitos de valor nté Cr$ 2.000,00, o salário do perito não 
poderá, em caso algum, exceder de 2% do valor da causa. 

4. ' - O .iuiz não esttl obrigado a fixar salários iguais para os ·peritos 
da causa, desde que fundamente a diversidade de arbitramento. 

5.' - O perito tem direito ao reembôlso das despesas feitas, desde que 
justificadas e proporcionais ao valor da causa ou à condição financeira 
das 'pa rtes. 

6.' - Qunndo a perícia tiver de . ser feita fora do perímetro urbano, 
terá o perito direito à condução, se o interessado não a fornecer. 
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7.' - Nas ações de divisilo e demarca~ii.o de terras, os salários do 
agrimensor serão fixados de acôrdo com as normas previstas no Código 
de Processo Civil. 

TABELA 

I - Exames, vistorias e outras perícias de qualquer natureza - máximo, 
conforme o valor da causa: 

- até Cr$ 2.000,00 . . ... ... . .. ... . ... . 
de Cr$ 2 .000,01 até 10.000,00 
de Cr$ 10.000,01 até 50.000,00 . ..... . 
de Cr$ 50 .000,01 até 100.000,00 . . ... . . 
mais de Cr$ 100.000,00 .. .... ... ..... . 

Cr$ 
40,00 

150,00 
250,00 
500,00 

1.000,00 

II - Arbitramento; avaliação de imóveis e outros bens - máximo, 
conforme o valor dos bens: 

Nota: 

- até Cr$ 200,00 .................. . 
de Cr$ 200,01 a 500,00 
de Cr$ 500,01 a 2.000,00 
de Cr$ 2.000,01 a 10 .000,00 
de Cr$ 10.000,01 a 20.000,00 
de Cr$ 20.000,01 a 50.000,00 ' 
de Cr$ 50.000,01 a 100.000,00 
de Cr$ 100 .000,01 a 200 .000,00 
de Cr$ 200.000,01 a 300.000,00 

- mais de Cr$ 300.000,00 . . . . . ....... . .. . 

Cr$ 
10,00 
15,00 
30,00 
60,00 

100,00 
120,00 
150,00 
200,00 
250,00 
300,00 

Os salários serão calculados sôbre o conjunto dos bens avaliados ou 
o arbitramento total. Excedente de cinco o número de bens, os máximos 
estabelecidos poderão ser aumentados até o dôbro. 

UI - Avaliação de ações de companhia, debêntures ou titulos seme
lhantes e aluguéis ou rendas: 

- por Cr$ 10,00 ou fração, até ....... . 
Emolumentos máximo . . ... .. ......... . . 

TABELA 9 

DOS PORTEIROS 

Cr$ 0,30 
Cr$ 20,00 

I - Arrematação de bens em hasta pública ou leilão: 

a Cal"teira 
Ao Porteiro das 

Servenia.s 

- sôbre o valor da arremataçilo, venda 
ou arrematação . . . ......... . ... . . 2% 0,3% 

Total 

2,3% 
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Notas : 
L" - Havendo remição ou adjudicação, a percentagem será reduzida 

à metade. 
2.- - São gratuitos os pregões em audiência, qualquer que seja o 

número ele apregoados, e serão feitos pelo 1)(}rteiro. 
3.- - A afixação de editais de qualquer natureza será efetivada e 

ce rtifi ca da pelo escrivão elo fei to, sem custas nem emolumentos. 
4.' - As prl1(;:)8 () leilões judiciais serão realizadas p elo porteiro das 

respectivas Varas, sob fi scaliza,ão do juiz. 

TABELA 10 

DOS ESCRIVÃES DE NO',rãS 

I - Escritura com valor declarado : 
- até Cr$ 300,00 
- de Cr$ 300,01 a 500,00 
- de Cr$ 500,01 a 1.000,00 
- de Cr$ 1 .000,01 a 2.000,00 
- de Cr$ 2.000,01 a 3 .000,00 
- de Cr$ 3. 000,01 a 4.000,00 
- de Cr$ 4 .000,01 a 5 .000,00 
- de Cr$ 5.000,01 a 7 . 500,00 
- de Cr$ 7.500,01 a 10.000,00 
- de Cr$ 10.000,01 a 12 .500,00 
- de Cr$ 12 .500,01 a 15 .000,00 
- de Cr$ 15.000,01 a 20 .000,00 
- de Cr$ 20 .ooo,ü1 a 25 .000,00 
- de Cr$ 25 .000,01 a 30.000,00 
- de Cr$ 30.000,01 a 40.000,00 
- de Cr$ 40.000,01 a 50.000,00 
- de Cr$ 50.000,01 a 60. 000,00 
- de Cr$ 60.000,01 a 70.000,00 
- de Cr$ 70.000,01 a 80.000,00 
- de Cr$ 80 .000,01 n. 90,000,00 
- de Cr$ 90.000,01 a 100 .000,00 
- de Cr$ 100.000,01 a 150.000,00 
- tle Cr$ 150.000,01 a 200 .000,00 
- de Cr$ 200.000,01 a 300.000,00 
- de Cr$ 300.00,01 a 400.000,00 
- de Cr$ 400 .000,01 a 500 .000,00 
- pelo que exceder ele Cr$ 500 .000,00: 

cada Cr$ 100.000,00 ou fração., 

II - Escritura sI valor declarado 

15,00 
30,00 
50,00 
70,00 
90,00 

110,00 
130,00 
150,00 
170,00 
190,00 
210,00 
220,00 
240,00 
260,00 
300,00 
340,00 
360,00 
380,00 
400,00 
420,00 
440,00 
520,00 
560,00 
600,00 
650,00 
700,00 

25,00 

20,00 
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3,00 
6,00 

10,00 
14,00 
18,00 
22,00 
26,00 
30,00 
34,00 
38,00 
42,00 
44,00 
48,00 
52,00 
60,00 
68,00 
72,00 
76,00 
80,00 
84,00 
88,00 

104,00 
112,00 
120,00 
130,00 
140,00 

5,00 

4,00 

1,50 
3,00 
5,00 
7,00 
9,00 

11,00 
13,00 
15,00 
17,00 
19,00 
21,00 
22,00 
24.00 
26,00 
30,00 
34,00 
36,00 
38,00 
40,00 
42,00 
44,00 
52,00 
56,00 
60,00 
65,00 
70,00 

2,50 

2,00 

19,50 
39,00 
65,00 
91,00 

117,00 
143,00 
169,00 
195,00 
221,00 
247,00 
273,00 
286,00 
312,00 
338,00 
390,00 
442,00 
468,00 
494,00 
520,00 
546,00 
572,00 
676,00 
728,00 
780,00 
845,00 
910,00 

32,50 

26,00 
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In - Escritura de testamento pú
blico ou de aprovação de 
testamento .............. . 

IV - Escritura de convenção ou 
especificação de condowinio 
em planos horizontaís, ou 
suas modificações: 

a) pela con venção . .. .... . .. . 
b) por unidade autônoma ... . 

V - Procuração ou substabeleci
mento em livro especial ou 
comum: 

a) com podêres "ad judicio" 
somente ................. . 

b) ontras procurações ...... . 
c) revogação feita à margem 

da procuração ........... . 
d) em qualquer hipótese: de 

cada outorgante de acrescer, 
não sendo cônjuge, mais ... 

VI - Certidão ou traslado: 
- pela primeira fôlha ... . ... . 
- por página que acrescer .. 

Nota: 

100,00 

50,00 
10,00 

5,00 
~,OU 

5,00 

2,00 

2,00 
1,00 

20,00 

10,00 
2,00 

1,00 
1,00 

1,00 

0,40 

0,40 
0,20 

10,00 

5,00 
1,00 

0,50 
U,I:!O 

0,50 

0,20 

0,20 
0,10 

130,00 

65,00 
13,00 

6,50 
10,40 

6,50 

2,60 

2,60 
1,30 

Se o interessado dispensar a certidão, o escrivão poderá. cobrar, pela 
informação, Cr$ 1,00 de emolumentos. 
VII - Xerocópia 011 fotocópia, autenticada, de ato que não seja de sua 

escrivania judicial : 

- Xerocópia por página 
- Fotocópia, por -página 

VIII Pública forma de qualquer 
documento: 
pela primeira fôlha ..... . 

- por página que acrescer .. . 
IX - Autenticação de plantas, 

-mapas e documentos seme
lhantes, de xerocópias, foto
cópias e outras reproduções 
fotográficas; conferência e 
consêrto de pública forma -
por página ........ . .. ... . 

X - Reconhecimento de firma, 
inclusive de let ra e sinal ... 

1,00 
1,50 

2,00 
1,00 

0,20 

0,3;$ 

0,20 
0,30 

0,40 
0,20 

0,04 

0,07 

0,10 
0,15 

0,20 
0,10 

0,02 

0,10 

1,30 
1,95 

2,60 
1,30 

0,26 

0,50 
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Notas: 

1.- - No preço da escrita, procuração ou substabelecimento se inclui 
o primciro traslado. 

2.- - Nenhum acréscimo será devido p ela transcrição, nas escrituras, 
de alvarás, talões de sisa, certidões fiscais e outros papéis necessários à 
perfeição do ato, nem pela expedição de guias, recolhimento de tributos 
relativos às escritas e registro ou arquivamento de l)rocuração ou qualquer 
outro documento pertinente ao ato. 

3.- - O preço do ato será calculado com base nos valores tributários 
aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor declarado na escri
tura fór inferior a êstes. 

4.- - Se a escritura contiver mais de um contrato, ainda que entre 
as mesmas partes, será devido por inteiro o preço relativo ao contrato de 
maior valor e pela quarta parte o dos demais contratos. 

5.' - As intervençõcs ou anuências de terceiros não autorizam acrés
dOlO de preço. 

6.' - Os atos lavrados fora do horário normal de expediente ou fora 
de cartório, salvo em repartições públicas centralizadas ou descentralizadas, 
terão os respectivos preços acrescidos da metade. 

7.' - As escrituras de quitação pagarão um quinto do preço fixado 
no item I. 

8.- - O valor das procurações em causa própria será igual ao das 
·escrituras com valor declarado. 

9.- - Pela escritura declarada sem efeito por culpa ou a pedido de 
qualquer das partes, será devido um têrço do preço. 

10.- - P ela procuração ou substabelecimento decla rado sem efeito será 
devida a metade do preço. 

I 
11. - - A contribuição devida à Carteira de Previdência das Serventias 

não Oficializadas da Justiça do E stado, no caso do item IX, será, no 
.mínimo, de Cr$ 0,10. 
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TL\BELA 11 

DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE IMóVEIS 

I - Inscrição ou transcrição, incluindo buscas, indicaçõe? reais ou 
pessoais e fornecimento de certidão-talão: 

VALOR DO CONTRATO 

- até Cr$ 300,00 
- de Cr$ 300,01 a 500,00 
- de Cr$ 500,01 a 1. 000,00 
- de Cr$ 1.000,01 a 2.000,00 
- de Cr$ 2.000,01 a 3.000,00 
- de Cr$ 3.000,01 a 4.000,00 
- de Cr$ 4.000,01 a 5.000,00 
- de Cr$ 5.000,01 a 7.500,00 
- de Cr$ 7.500,01 alO. 000,00 
- de Cr$ 10.000,01 a 15.000,00 
- de Cr$ 15.000,01 a 20.000,00 
- de Cr$ 20.000,01 a 25 .000,00 
- de Cr$ 25.000,01 a 30.000,00 
- de Cr$ 30.000,01 a 40.000,00 
- de Cr$ 40.000,01 a 50.000,00 
- de Cr$ 50.000,01 a 60 .000,00 
- de Cr$ 60.000,01 a 70.000,00 
- de Cr$ 70.000,01 a 80.000,00 
- de Cr$ 80.000,01 a 90.000,00 
- de Cr$ 90.000,01 a 100.000,00 
- de Cr$ 100.000,01 a 120.000,00 
- de Cr$ 120.000,01 a 150.000,00 
- de Cr$ 150.000,01 a 200.000,00 
- de Cr$ 200.000,01 a 300 .000,00 
- de Cr$ 300.000,01 a 400.000,00 
- de Cr$ 400.000,01 a 500.000,00 
- pelo que exceder de Cr$ .... . . 

500.000,00: cada Cr$ 100.000,00 
ou froação .................... . 

Nota: 

] 
.!;? -. 
O 

12,00 
20,00 
30,00 
40,00 
50,00 
60,00 
70,00 
80,00 
90,00 

105,00 
110,00 
120,00 
130,00 
150,00 
170,00 
180,00 
190,00 
200,00 
210,00 
220,00 
240,00 
260,00 
280,00 
300,00 
325,00 
350,00 

12,;'íO 

2,40 
4,00 
6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
21,00 
22,00 
24,00 
26,00 
30,00 
34,00 
36,00 
38,00 
40,00 
42,00 
44,00 
48,00 
52,00 
56,00 
60,00 
65.00 
70,00 

2,50 

1,80 
3,00 
4,50 
6,00 
7,50 
9,00 

10,50 
12,00 
13,50 
15,75 
16,50 
18,00 
19,50 
22,50 
25,50 
27,00 
28,50 
30,00 
31.50 
33,00 
36,00 
39,00 
42.00 
45,00 
48.75 
52,50 

1,88 

16,20 
27,00 
40,50 
54,00 
67,50 
81,00 
94,50 

108,00 
121,50 
141,75 
148,50 
162,00 
175,50 
202,50 
229,50 
243.00 
256.50 
270,00 
283.50 
297,00 
324,00 
351,00 
378,00 
405,00 
438,75 
472,50 

16,88 

o preço do ato será calculado com base nos valores aceitos pela Prefeitura 
ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, respectivamente para imóvel 
urbano ou rural, se o valor declarado na escritura fór inferior a êstes. 
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rI - Averbação, inclusive buscas, indicações e certidão - talão: 

V ALOR DO CONTRATO 

- até Cr$ 1.000,00 
- de Cr$ I,. 000,01 a 3.000,00 
- de Cr$ 3.000,01 a 6.000,00 
- de Cr$ 6.000,01 a 10 . 000,00 
- de Cr$ 10 .000,01 a 15 .000,00 
- de Cr$ 15.000,01 a 20.000,00 
- de Cr$ 20.000,01 a 30.000,00 
- de Cr$ 30.000,01 a 40.000,00 
- de Cr$ 40.000,01 a 50.000,00 
- de Cr$ 50.000,01 a 80.000,00 
- de Cr$ 80.000,01 a 120.000,00 
- de Cr$ 120.000,01 a 170.000,00 
- de Cr$ 170.000,01 a 250.000,00 
- de Cr$ 250.000,01 a 350.000,00 
- de Cr$ 350.000,01 a 500.000,00 
- pelo que exceder de Cr$ ....... . 

500.000,00: cada Cr$ 150.000,00 
ou fração ..... . ..... . ... . .. . . . 
sem valo r decIa rado ......... . 

Notas: 

.~ 
<.> 

:;::, 
O 

10,00 
14,00 
20,00 
26,00 
30,00 
34,00 
38,00 
42,00 
46,00 
50,00 
60,00 
70,00 
80.00 
90,00 

100,00 

5,00 

10,00 

2,00 
2,80 
4,00 
5,20 
6,00 
6,80 
7,60 
8,40 
9,20 

10,00 
12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 

1,00 

2,00 

1,50 
2,10 
3,00 
3,90 
4,50 
5,10 
5,70 
6,30 
6,90 
7,50 
9,00 

10,50 
12,00 
13,50 
15,00 

0,75 

1,50 

13,50 
18,90 
27,00 
35,10 
40,50 
45,90 
51,30 
56,70 
62,10 
67,50 
81,00 
94,50 

108,00 
121,50 
135,00 

6,75 

13,50 

1.' - () preço d.a averbação será calculado com base nos valores tribu
tários acei tos pela Prefeitu ra ou pelo Instituto Brasileiro de R eforma Agrária, 
respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor declara do pelo inte
ressa do fôr inferior a êstes. 

2.' - Consideram-se sem valor declarado, ent re outras, as averbações' 
referentes a mudança de numeração, edificação, reconstrução, desmembramento 
ou demolição, alteração do nome por casamento ou desquite, averbação de 
casa mento, desquite ou viuvez. 

BOLETIM DA ASSOOUÇÁO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAULO * - 153 



In - Loteamento: 

a) inscrição de memorial de loteamen
to urbano - por lote, além das 
despesas de publicação pela im-
prensa ......................... . 

b) inscrição de memorial de loteamen
to rural - por gleba, além das 
despesas de publicação pela im-
prensa ............. .. .......... . 

c) averbação à margem da inscrição : 
o mesmo preço do item n. 

d) intimação - além das despesas de 
condução e publicação pela im-
prensa . .. ..... . ................ . 

Notas: 

2,00 

5,00 

10,00 

0,40 0,30 2,70 

1,00 0,75 6,75 

2,00 1,50 13,50 

1.- Os emolumentos mínimos do oficial, no caso da letra "a", serão 
de Cr$ 60,00. 

2.- - A qualificação do loteamento como urbano ou rural atenderá ao 
critério estabelecido em lei federal. 

3.- - Os preços dllste item incluem o fornecimento de orna certidão. 

IV - Condomínio: 

a) inscrição de memorial de incorporação ou instituição de condomí
nio:o mesmo preço do item I , calculados sôbre o valor do t erreno e o custo 
global da obra (art. 32, alínea "h", da Lei federal n.9 4.591, de 16 de de
zembro de 1964). 

;; ~ 
~ ., 'ti 

:2 ~ 
.~ " '" :::: - ., .... ., .. 

O ~ 6 ~ Q) ~ 
~ e .... 

o o 
'" 

o 
""'Ij ""'Ij "<l ti.< &. 

b) registro de convenção de condomí-
nio, qualquer que seja o nómero 
de unidade ••• 00.0 •• o •••• • 00 00 00. 100,00 20,00 15,00 135,00 

c) averbação de unidade autônoma .. . . 10,00 2,00 1,50 13,50 

V - Inscrição, inclusive buscas, indicações reais ou pessoais e forneci
men to de certidão-talão: 

a) de cédula de crédito rural (Decreto-lei fed eral n.O 167, de 14 de 
fevereiro de 1967, art. 34, parágrafo ónico) : 

154 - BOLETIM DA ASSOClAÇ,iQ DOS SERVENTUARIOS 
DE ruSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



- até Cr$ 200,00 ..... . ...... , ....... . ... . 
de Cr$ 200,01 a Cr$ 500,00 •......... 

- de Cr$ 500,01 a Cr$ 1. 000,00 ......... . 
- de Cr$ 1. 000,01 a Cr$ 1. 500,00 ...... . .. . 
- acima de Cr$ 1.500,00 ............ . . . . . . 

Até o máximo de 1/4 do salário·mínimo da região. 

0,08% 
0,16% 
0,24% 
0,32% 
0,40% 

b) de cédula de crédito industrial (Decreto-lei federal n.9 413, de 9 de 
janeiro de 1969, art. 34, § 1.9 ): 

- até Cr$ 200,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10% 
- de Cr$ 200,01 a Cr$ 500,00. . . . . . . . . . 0,20% 
- de Cr$ 500,01 a Cr$ 1.000,00 .. ........ 0,30% 
- de Cr$ 1.000,Q1 a Cr$ 1.500,00 .. . ....... 0,40% 
- acima de Cr$ 1 .500,00 .. . .. . ......... ... 0,50% 
Até o máximo de 1/4 do salário-mínimo da região. 

Notas : 

1.' - Os atos previstos neste item não estão sujeitos ao pagamento de 
custas ao Estado, nem ao recolhimento de contribuiç:ão à Carteira de Previ· 
dência das Serventias não Oficializadas da Justiç:a do Estado. 

2.' - No caso de registro de cédula industrial, cinqüenta por cento 
dos emolumentos caberão ao oficial do registro de imóveis, devendo os restan· 
tes cinqüenta por cento ser recolhidos pelo serventuário ao Banco do Brasil, 
a crédito do Tesouro Nacional (Decreto·lei n.9 413 de 9 de janeiro de 1969, 
artigo 34, § 2.9 ). 

VI - Averbaç:ão à margem de inscriç:ão de cédula de crédito rural ou 
industrial, incluindo fornecimento de certidão-talão: 10% do preç:o fixado no 
item anterior, inclusive Notas, até o máximo de um quadragésimo do salá
rio-mínimo. 

VII - Certidão em breve relatório ou "verbo ad verbum" - por pessoa, 
ainda que se refira ao seu nome por extenso e abreviado, de casada e d.e 
solteira, ou se trate de espólio ou massa falida: 

êj ~ t:l '" .", .z .. t;; 

.~ '6 .~ - '" .... '" ~ 
O ~ ~~ ~ êj 

I;.) t .... 
" " " ~ ~ ':'l t>.l N 

- pela primeira fôlha: 
a) até 10 anos ...... . ... . ....... 5,00 1,00 0,75 6,75 
b) até 20 anos o ••••• • • • • • ••••••• 8,00 1,60 1,20 10,80 
c) até 30 anos ........ .. ........ 10,00 2,00 1,50 13,50 
d) mais de 1$0 anos . . ............ 15,00 3,00 2,25 20,25 
por página que acrescer .......... 1,00 0,20 0,15 1,35 

VIII - Informaç:ão verbal: quando o interessado dispensar certidão, 
cobrar-se-á a quarta parte do fixado no item anterior. 

IX - Xerocópia ou fotocópia, autenticada, de ato de serventia a 
seu cargo: 
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- xeroco pia, por página ........... . 
- fotocópia, por página ..... . . . ... . 

1,00 
1,50 

0,20 
0,30 

0,15 
0,23 

1,35 
2,03 

x - Prenotação do titulo, a r equerimento do interessado, para satis
fação de exigência legal ou suscitação de dúvida: o mínimo previsto nos 
itens I e n. conforme se trate de inscrição, transcrição ou averbação. 

XI - Microfilmagem de documento referido nesta Tabela: 

o I" o <:l 
'" .;: ] .~ .;l 

ti .;; 
~ '" '" '-

~ ~ <:l '" Ç) '" ~ o o 
"'<i.g~ "Í "<I 

- qualquer que seja o número de pá· 
ginas, mais 10,00 2,00 1,50 

TABELA 12 
DOS ESCRIVÃES DO REGISTRO DE TíTULOS E 

DOCUMENTOS 

~ 
o 

E-< 

13,50 

I - Registro integral de contrato, título ou documento com valor de
clara do: 

o 
1<;; 

o <:l '" '" ... ] .~ .:;1 

V ALOR DO DOCUMENTO ti '" .,. 
'" '" ~~ ~ ~ ~ ~ 

o 
Ç)~e c o ., 

"Í "Í ~ <1.1 E-< 

-até Cr$ 100,00 4,00 0,80 0,60 5,40 
- de Cr$ 100,01 li 500,00 6,00 1,20 0,90 8,10 
- de Cr$ 500,01 li 1.000,00 8,00 1,60 1,20 10,80 
- de Cr$ 1.000,01 :J. 2.000,00 12,00 2,40 1,80 16,20 
- de Cr$ 2 .000,01 :J. 3.000,00 16,00 3,20 2,40 21,60 
- de Cr$ 3.000,01 a 4.000,00 20,00 4,00 3,00 27,00 
- de Cr$ 4.000,01 :J. 5.000,00 24,00 4,80 3,60 32,40 
- de Cr$ 5.000,01 :J. 7.500,00 28,00 5,60 4,20 37,80 
- de Cr$ 7.500,01 li 10.000,00 32,00 6,40 4,80 43,20 
- de Cr$ 10.000,01 li 15.000,00 40,00 8,00 6,00 54,00 
- de Cr$ 15.000,01 a 20.000,00 50,00 10,00 7,50 67,50 
- de Cr$ 20 .000,01 li 30.000,00 60,00 12,00 9,00 81,00 
- de Cr$ 30.000,01 a 40.000,00 70,00 14,00 10,50 94,50 
- de Cr$ 40.000,01 a 50.000,00 80,00 16,00 12,00 108,00 
- de Cr$ 50 .000,01 a 75.000,00 90,00 18,00 13,50 121,50 
- de Cr$ 75 .000,01 :J. 100.000,00 100,00 20,00 15,00 135,00 

pelo que exceder de Cr$ 100.000,00: 
cada Cr$ 25.000,00 ou fração .... 5,00 1,00 0,75 6,75 
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II - Registro integral de titulo, documento ou papel sem valor declarado 
ou para notificaçã o: 

Q 

'<:l 
.~ 
'-
<) 

'" 
~ 

'" "'Í 

até uma página .. 0.0 ••••• • 0,0 •• 0. 3,00 
por página que acrescer .... . ..... 1,00 

III - Entrega de notificação, inclusive a 
.do registro e no documento ; além da condu!;ão: 

'" 'd ., 
'E 
'" ~ 
Q 

"'Í 

pela primeira página : 
a) no perímetro urbano 8,00 

b) no perimetro rural .. . .. .. 15,00 
pOl' p ágina que acrescer ...... 1,00 

IV - Registro resumido de penhora, 
caução ou parceria : 
até uma página •• , . 0 .0 •••••• 1,50 
por página que acrescer . .. ... 0,52 

V - Averbação ....... . .. .. ...... 3,00 

VI - Matricul a de oficina impressora, 
jornal e outros periódicos o.· . 20,00 

'VII - Inscrição de 'Pessoa jurídica de 
fins cientlficos, culturais, bene-
ficentes ou religiosos - inclu-
sive todos os atos do processo, 
registro e arquivamento ...... 10,00 
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'" '" '" "=l .l:; .~ 
~ ~ '" '" "- .: 

] ~ '" <l.> 

l:> 
., 

'" C'J ~ '" "'Í "'<j~t'/;l h 

0,60 0,45 4,05 
0,20 0,15 1,35 

respectiva certidão à margem 

'" ;l '" ] .~ ~ 
'" ~ ~ ~ 

~.& ~ 
~ 

'" Q 

"'Í &. 

1,60 1,20 10,SO 

3,00 2,25 20,25 
0,20 0,15 1,35 

0,30 0,23 2,03 
0,10 0,08 0,70 

0,60 0,45 4,05 

4,00 3,00 27,00 

2,00 1,50 13,50 
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VIII - Inscrição de 'Pessoa jurídica de fins econômicos - inclusive todos 
os atos do processo, registro e arquivamento: 

- até Cr$ 1.000,00 
- de Cr$ 1 .000,01 a 5.000,00 
- de Cr$ 5 .000,01 a 10.000,00 
- de Cr$ 10 .000,01 a 20.000,00 
- de Cr$ 20.000,01 a 30 .000,00 
- de Cr$ 30.000,01 a 40.000,00 
- de Cr$ 40 .000,01 a 50.000,00 
- de Cr$ 50.000,01 a 60.000,00 
- de Cr$ 60 .000,01 a 80.000,00 
- de Cr$ 80.000,01 (t 100.000,00 
- pelo que exceder de Cr$ 100 .000,00: 

cada Cr$ 20.000,00 ou fração ... . 

IX - Cancelamento de insc rição: 

10,00 
16,00 
24,00 
30,00 
40,00 
50,00 
60,00 
70,00 
80,00 

100,00 

10,00 

2,00 
3,20 
4,80 
6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
14,00 
16,00 
20,00 

2,00 

1,50 
2,40 
3,60 
4,50 
6.00 
7,50 
9,00 

10,50 
12,00 
15,00 

1,50 

a) em geral: o mesmo que o cobrado por averbação (item V) ; 

13,50 
21,60 
32,40 
40,50 
54,00 
67,50 
81,00 
94,50 

108,00 
135,00 

13,50 

b) de pessoa jurídica de fins econômicos: a têrça parte do preço do 
item VIII. 

x - Certidão: 

'" '<I '" <I '" ::> 

'" ~ ~ 'E .::; ., ., 
'- ~ "'l "'l <I 

~ e;, " '" '" ~ t '" -1j "'1 ~'<ICI.l '" 
- pela primeira fôla •••••••••• 0.0 •• 2,00 0,40 0,30 2,70 
- por página que acrescer • 0'0 •••• , 1,00 0,20 0,15 1,35 

Nota: 

Se o interessado dipcnsar a certidão, o escnvuo poderá cobra r, pela infor
mação verbal, Cr$ 1,00 de emolumentos, sem outros acréscimos : 

XI - X erocópia ou fotocópia, autenticada, de ato da serventia a seu 
cargo: o mesmo que o fixado na Tabela 11, item IX. 

XII - Microfilmagem de documento referido nesta T a bela : 
- qualquer que seja o número de 'Pá-

ginas, mais .......... . .... .. ... . 10,00 2,00 1,50 13,50 
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TABELA 13 

DOS ESCRIVÃES DE PROTESTO DE TITNLOS 

I - Apresentação, protesto e registro do instrumento de protesto, quando 
ouver, de letra de câmbio, nota promissória, duplicata ou qualquer outro título, 
inclusive intimação e notificação pessoa l ou por edital - além das despesas 
de edital e condução: 

VALOR DO Tí'l'ULO 

- até Cr$ 200,00 
- de Cr$ 200,01 a 500,00 
- de Cr$ 500,01 a 1.000,00 
- de Cr$ 1.000,01 a 2.000,00 
- de Cr$ 2.000,01 a 4.000,00 
- de Cr$ 4.000,01 a 6.000,00 
~ de Cr$ 6.000,01 a 8.000,00 
- de Cr$ 8.000,01 a 10 .000,00 
- de Cr$ 10.000,01 a 25.000,00 
- de Cr$ 25.000,01 a 50.000,00 
- de Cr$ 50.000,01 a 75.000,00 
- de Cr$ 75.000,01 a 100.000,00 
- pelo que exceder de Cr$ 100.000,00: 

cada Cr$ 25.000,00 ou fração .... 

Nota. : 

4,00 
6,00 
8,00 

12,00 
24,00 
34,00 
46,00 
60,00 
70.00 
80,00 
90,00 

100,00 

5,00 

0,80 
1,20 
1,60 
2,40 
4,80 
6,80 
9,20 

12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 

1,00 

0,60 
0,00 
1,20 
1,80 
3,60 
5,10 
6,00 
9,00 

10,50 
12,00 
13,50 
15,00 

0,75 

5,40 
8,10 

10,80 
16,20 
32,40 
45,90 
62,10 
81,00 
94,50 

108,00 
121,50 
135,00 

6,75 

As intimações de protestos deverão ser entregues em mão própria ou feitas 
mediante carta regis trada, com recibo de volta, só se admitindo o edital qunndo 
o devedor estiver em lugar iucerto ou ' desconecido, o que deverá ser expressa
mente certificado. 

II - Certidão de protesto, negativa ou positiva: 

a) pela primeira fõlha; por pessoa: 
- até 5 anos •.....••....•.•••••. 
- nté 10 anos . .. .............. . 

b) por lIúgina que acrescer qualqu!'r 
que ~eja o número de l}eSSOas . . .. 

Nota: 

3,00 
5,00 

1,00 

0,60 
1;00 

0,20 

0,45 
0,75 

0,15 

4,05 
0,75 

1,35 

Ni'io haverá ncréscimo no preço pela menção, na certidilo, do nome por 
extenso ou abreviado, de casada ou de solteira, da mesma pessoa. 
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III - Certidão de outra natureza que não a referida no item lI, datilo
grafada: 

o 
'ti 

i 
<:l 

'" .~ 
... 

... s .~ 
<:.) 

.,., -;:l '" '" § 
~ ~ '" ] 

<:> o t:.:>~~ o 
~ ~ ...q"<:l1:Q h 

pela primeira fôlha ••• • • 0 •• • •••• 2,00 0,40 0,30 2,70 
por página seguinte .... . ... . .. .. 1,00 0,20 0,15 1,35 

IV - Informação verbal, quando o interessado dispensar certidão: a 
quarta parte do preço fixada no item II para o E scrivão, sem outros acrés· 
dmos. 

V - Xerocópia ou fotocópia, autenticada, de ato da serventia a seu cargo: 
o mesmo que o fixado na Tabela 11, item IX. 

VI - Microfilmagem de documento referido nesta Tabela: 

- qualquer que seja o número de pá-
ginas, mais . _ .... _ ........... . . . 4,00 0,80 0,60 5,40 

VII - Certidão de protesto positiva, desde que solicitada por entidade 
de classe, jornal ou periódico, em forma de relação, para fornecimento diário: 

Ao Escrivão 

0,25 

160 -

Ao Estado A Carteim das 
Serventias Total 

0,05 0,10 0,40 
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TABELA 14 

DOS ESCRIVÃES DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

C ." ~ 
.l: .!:: ., 
t ~ 

.~ ., ... ~ 
~ ~ ., 

Oi Ç.;) "' c ., ... ... " ., c 
"<1 ~""02 e-. 

I - Assento de nascimento, de óbito in-
clusive uma certidão: 

a) quando feito no prazo legal .... 15,90 1,60 17,50 

b) quando feito mediante petição ou 
mandado, ou por fôrça de lei de 
exceção ...................... 26,36 2,64 29,00 

Il- Casamento: 

a) pela habili tação, desde o preparo 
de papéis até a lavratura do as-
sento e o fornecimento de uma 
certidão, excluidas as despesas 
de publicação pela imprensa ... 50,91 5,09 56,00 

b) pela dispensa total ou 'parcial do 
prazo de proclamas - mais .. , 20,00 2,00 22,00 

c) pela diligência para realização do 
casamento fora do cartório, ex-
cluídas as despesas de condução, 
que será fornecida pelo interes-
sado - mais . .. . ......... . . . 200,00 20,00 220,00 

d) pelo traslado de documento de-
sentranhado dos au tos - de ca-
da um, mais ................. 5,09 0,51 5,60 

e) pelo registro e afixação de edital 
de proclamas recebido de outro 
cartório e pelo registro da res-
pectiva certidão .. . ........... 20,00 2,00 22,00 

f) pela lavratura dc assento de nas-
cimento, à vista de certidão de 
habilitação expedida por outro 
cartório, e fornecimento de uma 
certidão ........ .... ......... 20,00 2,00 22,00 

Nota: 

Quand.o o casamento não fôr realizado no cartório, por impossibilidade de 
comparecimento de um dos nubentes, devidamente comprovada, cobrar-se-á de 
acôrdo com a letra "a", com acréscimo de metade do preço. 
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III - Registro ou inscrição de emancipação, 
interdição, ausência ou aquisição de
finitiva de nacionalidade brasileira; 
transcrição de registro de nascimento, 
casamento ou óbito verificado 'DO es
trangeiro inclusive uma certidão for-
necida à parte .................. . 

IV - Retificação de registro pelo processo 
estabelecido na Lei Federal n.' 3.764, 
de 25 de abril de 1960: 

a) pela averbação e uma certidão: 
um assento .............. . 
por assento excedente ... .. . 

b) se indeferida a retificação .. . . 

Nota: 

35,00 

50,91 
26,36 

20,00 

3,50 

5,09 
2,64 

2,00 

38,50 

56,00 
29,00 

22,00 

Quando o êrro do registro fôr atribuível ao cartório, nada será devido, 
inclusive 'pelo fornecimento da certidão contendo a retificação. 

V - Averbação ou retificação de assento, 
não compreendidas no item anterior 
- inclusive fornecimento da respec
tiva certidão: 

a) quando lavradas à margem do 
assen to _ .. . .. ... ...... . __ ... . 

b) quando referentes a anulação de 
casamento, a desquite ou a res
tabelecimento de sociedade con-
jugal ....... .... ....... .. ... . 

VI - Certidão, incluída a busca: 

a) em breve relatório ... .. ..... . 

b) "verbo ad verbum", no todo ou 
em parte ........ . ... ... ....• 

Nota: 

26,36 2,64 29,00 

35,00 3,50 38,50 

6,18 0,62 6,80 

12,27 1,23 13,50 

Pela informação verbal, se o interessado dispensar a certidão, poderá o 
serventuário cobrar a quarta parte dos emolumentos previstos na letra "a". 

VII - Xerocópia ou fotocópia, autenticada, 
de ato da serventia a seu cargo: 
- xerocópia, por página ........ . 
- fotocópia, por página ........ . 

1,00 
1,50 

0,10 
0,15 

1,10 
1,15 
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VIII - Arquivamento de lei, decreto, resolu
ção ou decreto legislativo municipais, 
nos têrmos do artigo 55, § 4.°, do 
Decreto-lei Complementar n.O 9, de 
31 de dezembro de 1969: 
- até duas páginas ..... .. .. . ... . 
- mais de duas, até cinco páginas. 
- mais de cinco, até dez páginas . . 
- mais d.e dez, até vinte páginas .. 
- mais de vinte páginas . ....... . 

IX - Certidão integral ou parcial. "verbo 
ad verbum" ou em breve relatório, 
de ato mencionado no item anterior: 
- pela primeira fôlha .......... . 
- por página que acrescer 

Nota: 

o 

'''' ., 
.;: 

" " ~ 
o 

'«j 

2,00 
4,00 
6,00 
8,00 

10,00 

2.00 
1,00 

~ :; ... 
" :.: 

~~! 
",,-.:stQ 

0.20 
0,40 
0,60 
0.80 
1.00 

0,20 
0.10 

11 ... 
~ 

2,20 
4,40 
6,60 
8.80 

11.00 

2,20 
1,10 

A consulta aos atos municipais é gratuita e não poderá ser necada a 
qualquer interessado. 

X - Ato que lhe seja permitido praticar como escrivão de notas o mesmo 
que o cobrado na Tabela 10. 
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NOTAS VÁRIAS 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA-INCRA 

A p€dido de nos:S'O colega sr. José Freire Hora, publi
camos abai.xo, para· conhecimento dos interessados, a con
sulta por êle feita ao sr. Diretor Regional do, INCRA em 
President€ Prudente, sóbre problemas relativos à venda de 
imóveis rurais, - bem como a resposta dada, a respeito, 
por aquêle representante do Instituto em epigTafe: 

lImo,sr. 

Diretor Regional do INCRA 

Em Presidente Prudente - SP. 

"JOSÉ FREIRE HORA, Escrivão do Cartório de No,tas 
do Distrito de Caporanga, município e comarca de Santa 
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, com o intuito de 
esclarecer dúvidas que estão surgindo com relação a ünóveis 
rurais, vem mui resp€itosamente oJicitar a V. S., se digne 
responder por escrito para fazer prova perante o Cartório 
de Registro de Imóveis e onde mais preciso fóI', a tI'ê per· 
guntas seguintes: 

1.a
) Podem ser lavradas escrituras de propriedades 

rurais cujas áreas cadastradas divirjam dasl áreas reais, até 
o máximo de 10 % de diferença (usando de bom SE'DSO)? 

2.~) Uma pessoa tem um imóvel rural com a área (por 
exemplo dê 10 alqueires; quer vender uma parte ideal cor
respondente a 3 alqueires, em comum, dentro do megrl.1O; 
Pode? 
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3." ) Um condomino de um imóvel, tem dentro do mes
mo, uma pade ideal correspon dente a cinco alqueires; deseja 
vender dessa par te, três alqueires a outro condomino e doifi! 
a um outro condonüno ; Pode? 

E stas perguntas sr. Diretor, são exemplos para resolver 
inumeros casos de escrit uras pendentef; de registro, sem con
segui-lo p or diferenças de área que variam de 1% até o 
máxüpo de 10%, r ecusadas pelo Oficial do Cartório de Re
gistro de Imóvejs, baseado em alegações de que não pode 
hayer nenhuma diferen <:a de área para o caso da 1.' per
gunta e nas demais entende êle, que é desmembramento proi
bido p Ol' lei, ignOl'ando que na s rpferjdas escrituras consta 
"parte ideal em comnm" e que a Lei só proíbe desmembra
mentos, mas naqueles casos não exis te desmembramento e 
s im a simples " enda de pa r te ideal, contiuando o imóvel 
integral. 

Uma resposta rápida, sr. Diretor, vil-ia tirar dezenas 
dr. la.nadores de situação de verdadeiro desespêro, porque 
necessitam do l'egistro pa ra fazer financiamentos para suas 
layolll'us e estão impedidos. 

Atenciosamente, 

José Freire Hora 

Senhor E scrivão. 

Em atendimento a consulta feita por V. Sa., tenho a 
informar o seguinte : 

Com referência ao ítem n.') 1 de sua carta tenho a escla
receI' que tôda e qualquer divergência de área entre o do
cumento de posse e o Certificado de Cadastro, automàtica
mente antes de ser efetuada qualquer transação deverá obri
ga t.oriamente ser promovida a retjfjc~H.:ão da área em nome 
do yendedor. 

Todavia tenho a escla recer que no caso de t ransação de 
ünóvel rural cuja. diferença no Certificado de Cadastro a]can
<.:e até 10% a menor em r-elação à área real constante do 
documento de posse, pod erá ser levada a registro, pois fica 
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claramentB comprovado que nã,o restou remanescente algum. 
Nos casos de diferença até 10% a maior em relação ao do
cumento de posse, reafirmo a necessidade de proceder a reti
ficação de área antes da efetivação da transação. 

Quanto aos itens 2 e. 3, esclareço que todo imóvel em 
comum cuja parte pertença a um condomino, poderá ser 
normalmente transacionada desde que seja para outro her
deiro ou para um terceiro na condição de permanecer com 
área em comum na documentação. 

N o ensejo, apresento meus protestos de estima e con
sideração. 

Ilmo. Sr. 

JOSÉ FREIRE HORA 

~ill. Escrivão do Cartório de Notas do Distrito de 

CAPORANGA - ' SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP. 
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INSTRUÇÕES: 

PARA OBTER CONTAGEM DE TEMPO DE 
SERVIÇO, DEVERÁ O INTERESSADO 

PROVIDENCIAR A SEGUINTE 
DOCU~t[ENTAÇÃO : 

I - COMPROVAÇÃO DO EXERCíCIO COMO 
AUXILIAR: 

a) prova de idade; 

b) cópia do contrato do trabalho (*) ou promover a 
competente justificação judicial, de acôrdo com o Dec. n.9 

19.365, de 20/4/1950, art. 14, § V', "c"; 

c) certidão tendo como fonte o livro de "Movimento 
Diário da Receita e Despesa" (Dec. n.q 5.129, de 23/7/1931, 
art. 23), mencionando núm-ero dêste, as datas dos têrmos 
de abertura e encerramento, as fôlhas e os lançamentos dos 
pagamentos ai feitos, mês a mêfl, referentes ao serviço pres
tado como auxiliar; 

d) princípio de prova escrita que comprove ter o in
teressado praticado atos no cartóriO' (assinaturas, rubricas, 
aSlSentamentos), essa prova deve ser trazida ao processo 
através de certidão lavrada p-elo serventuário, que mencio
nará os atos constantes nos livros (nome, número e fls. dos 
mesmos), ou através de fotocópias autenticadas das fÔlhas 
dos m~mos; 

(*) - A obrigatoriedade do arquivamento do contrato 
de trabalho adveio do Dec. n.Q 5.129, de 23/7/1931, art. 21, 
parágrafo 1.<1 e da Portaria do Exmo. Desembargador Cor
regedor Geral da Justiça, n:? 16/53 de 20/10/1953 (D.O.J. 
de 1/11/1953) ; 
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II - COMPROVAÇÃO DO EXERCíCIO COMO 
ESCREVENTE: 

- certidão fornecida pelo Cartório da Corregedoria Per
manente, mencionando fontes de busca (nome, número e fLs. 
dos livros de onde foram extl"aidos os dados, conforme de
terminou a portaria n.O 1/ 59, de 4/9/1D59, D. O. J. de 
5/9/1959) início e término do exercicio, as interrupções ha
vidas ou não (faltas, férias, licenças e afastamentos). A 
partir d(~ 1/10/1965 (Portarias n. 9 93/65 e 92/66: D. J. 
01/9/1965 e 01/11/1966) deverá a certidão mencionar, fun
dada no Livro Ponto, o exercício mês a mês, di-scriminando 
as faltas (abonadas, justificadas, injustificadas) as licenças 
(saúde e interêsse par'ticulares) - o registro ou não de 
penalidades por faltas disciplinares, certidão esta visada pelo 
1\01. Juiz de Direito Corregedor Permanente; 

III - COwIPROVAÇÃO DO E X ERCÍCIO COMO 
OFICIAL MAIOR: 

- certidão nos moldes da exigida no, item IJ, mencio
nando êste exercido. 

IV - COMPROVAÇÃO DO EXERCíCIO COl\IO SER
VENTU ÁRIO INTERINO, SUBSTI1'UTO ou RES
PONDENDO PELO EXPEDIENTE: 

certidão nos moldes da exigida no item II, mencio
nando os exercicios (inicio e término) bem como os motivos 
porque ocupou os cargos. 

V - COl\IPROVAÇÃO DO EXERCíCIO COMO 
SERVENTUÁRIO: 

a) tempo anterior a. 1953 (Lei n.9 2.177, 23/7/1D53) 
- juntar uma certidão expedida pela Secretaria da Justiça, 
constando todo o exercício, as internlpções havidas (inicio 
e término) e a. aplicação ou não de penalidades; 
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b) certidão nos moldes do item lI, mencionando êste 
exercicio. 

VI - LIOENÇA-PRÊnIIO: 

Ver ar1igos 16 a 19 do Provimento n .9 15/67, de 
29/12/1967, publicado no D .J. em 5/1/1968; (pub. em nosso 
Boletim N .9 83, pág. 80 ) . 

VTI - OONTAGEM: DE FÉRIAS EM: DÕBRO: 

Deixadas de gozar em, e.reroício anterior a 1953 : 

a ) juntar uma certidão fornecida pelo Oartório da Oor
regedoria P<,rmanente da. Comarca, com fontes de busca. 
(nome, número e fl s. dos linos de onde são extraídos os 
dado ), constando qne o interessado, por absoluL:'t necessi
dade de servi~o, deixou de gozar fél'ias nos anos de . .. 
(mencionar cada ano ). OMer o "Visto" do MM . . Juiz de 
Direito e Oorreg'edor P ermanente da Comarca na cert idão. 

Dei:radns de gO:':C/1" em, exercício compreendido entre 1954 
e 1965 : 

b ) Somen te s l'ão contadas em dôbro os períodos de 
féria s deixados de gozar, por absoluta necessidade de ser
viço, e que F ORAM COMUNI CADAS ANUALMENTE à. 
COrI' gedoria Geral. E stas comunicações deverão estar arqui
yadas n o prontuário do interessado na COl'regedOl' ja Geral. 

NOTA : Nêstes casos o interessado deverá desistir ex
pres amente do gôzo das férias para que possam ser contadas 
em dôlH'o. J untando certidão de quitação com o LP .E. S.P. 

VIII - OFICIAL DE J USTIÇA (Tempo de serviço ante
rior ~t vigência da Lei n.9 593, de 31/12/1949) : 

a ) certidão nos moldes da do item II, mencionando o 
exercicio como oficial de justiça, a té 31/12/ 1949; 
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b) prova de idade; 

OBSERVAÇÕES: 1 - Os documentos deverão ser en
caminhados à Corregedoria Geral da Justiça, através de .re
querimento dirigido ao Exmo. Sr. Desembargador Corregedor 
Geral, esclarecendo para que fins se destina a certidão. (Não 
há necessidade do reconhecimento de firma do interessado). 

2 - Tôdas as certidõe~ anexadas ao processo de con
tagem de tempo devem ser visadas pelo MM. Juiz de Direito 
Corregedor Permanente da comarca. 

Nota: Para obtenção de contagem em dôbro de férias 
ou licença-prêmio juntar certidão de quitação do Fgesp. 

Modêlo de requerimento: 

Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça. 

(deixar espaço para o despacho) 

---------,abaixo assinado, 
filho de .... e de .... natural de .... Emdo de .... onde 
nasceu aos .... , exercendo atualmente o cargo de .... vem 
por intermédio dêste requerer a V. Exa. #'le digne ordenar 
a expediçã.o de uma certidão de tempo de serviço, referente 
ao seu exercicio como .... de acôrdo com os documentos 
ora apresentados, para fins de ...... . 

j accjmtcj1968. 

170 

Nêstes têrmos, 

P. Deferimento . 

.... de ........ de 19 .. . 
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MODÊLO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DE SERVIÇOS 

Pelo pref!ente instrumento particular de locação de ser-
viços, celebrado entre o (a) .............. do ....... o •••• 

(Escrivllo ou Oficial) (Cart6rio) 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. da comarca de ... o ••• o •• o •••• o _ ••• 

· ..... , como primeiro (a) contratante, e o. o o o ••• o o •• o ••• 

· ........... , R. G. n.Q 
••••••••••• o, como segundo (a) con-

tratante, filho de ............. o •• o ••• o ••••• o •• o • o ••••••• 

e de dona ................. o • o, natural de . o •••••••••••• 

· ............... , onde nasceu aos ..................... . 
registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Natu-
rais de ................ , comarca de o ••••••••••••••• , às 
fls. ............ do livro n.Q 

•••••••• , residente e domici-
liado à rua ........................................... . 
fica certo e ajustado o seguinte: 

PRIMEIRO: O (A) primeiro (a) contratante, ADMITE 
o (a) segundo (a) contratante como Auxiliar do Cartório, 
pelo tempo que lhe convier e de acôrdo com 08 dispositivos 
legais em vigor, obrigando-se a pagar-lhe a quantia mensal 
de Cr$ .......... ( ................ ), consignada em fôlha 
de pagamento até o ........... dia útil de cada mês. 

SEGUNDO: O (A) segundo (a) contratante declara 
aceitar êste contrato e se obriga a desempenhar com exação 
tôdas as funções que lhe forem atribuídas, guardando abso
luto segrêdo de todos os casos em que o interêsBe da Justiça 
assim o exigir, sob as penas da lei, obedcendo, outrossim, ao 
horário regulamentar de trabalho, e declarando-se ciente do 
regime disciplinar a que fica sujeito nos têrmos do artigo 40 
do Decreto-Lei n.q 159, de 1969. 

TERCEIRO: Os contratantes declaram que será providen
ciada, na forma da lei a incrisão do (a) segundo (a) contra
tante na Carteira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça, 
no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 
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E assim, em cumprimento ao disposto no Decreto-Lei 
n. ry 159, de 1969, artigo 38, Dec.reto n.'! 5.129, de 1931, artigo 
21, §§ l.ry e 2.'1, Lei n.'! 9.858, de 1967, e seu regulamento (De
creto n. Q 49.D33, de 19(8 ), combinados c.om a Portaria n.o 
16/53, Provimento n. 9 1/69, item 10, II, e Provimento n. 9 

13/GD, todos da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, la
vram o presente contrato em 5 (cinco·) vias que assinam em 
presença de duas testemunhas. 

São Paulo, 

O(A) Primeiro(a) Contratante 

O(A) Segundo (a) Contratante 

TESTE1l1UNH AS: 

l.~ 

2.~ 

APROVO 

EM: / /19 

.JUIZ CORREGEDOR 
PERMANENTE 

OBSERVAç.õES : - Preencher o contrato em 5 (cinco) vias. sendo as 1.' 
e 2.' vias para a COl'I'egedoria Geral da Jnstiça, a 3." para a Corregedoria 
Permanente. a 4.- para o Escrivão ou Oficial c a 5.' para o (a ) contra
tado (a). 
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Caso o contratado ou a contratada fôr menor de 18 anos de idade, juntar 
prova llc idade e conscntimcnto do pai ou tutor. 
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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 
EM SANTOS 

Ato Declartório n.9 85.000-10 - 24 de fevereiro de 1971 
Altera o Ato Declaratório n.9 85.000-7, de 25/1/71, que 

dispõe sôbre a obrigatoriedade da indicação do número de 
inscri ção, no Cadastro de Pessoas Físicas ( C . P . F. ), pelos 
procuradores de residentes no exterior. - o delegado da Re
ceita Federal em Santos, no uso de suas atribuições, 

Considerando que a atualização anual dos valôres expres
sos ('ll1 cruzeiros na legislação tributária, de acórdo com 
entedimento da Divisão de Tributação, da S.R.R.F. da 8.9 

Região, não se aplica ao di9p08to na Portaria Ministerial 
n.':> GB-224, de 31/8/70, que tornou obrigatória a menção do 
número de inscrição no C.P .F., nos contra~ de valor igual 
ou superior a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), que tenham 
pOl" objeto transações imobiliárias, pelos participantes; 

Considerando o disposto na Instrução Normativa, n.':> 51, 
de 16/12/70, do senhor secretário da Rec<>ita Fed<>ral; 

Considerando que no Ato Declaratório n.':> 85.000-7, de 
25/1/71, que dispõe sôbre a obrigatoriedade da indicação do 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (C. P. F.), 
pelos procuradores dos residentes no exterior, quando êstes 
participarem dêsse tipo de contrato, o limite para essa exi
gência foi alterado de Cr$ 10.000,00 para Cr$ 12.000,00. 

RESOLVE alterar o referido Ato e declarar, para conhe
cimento dos contribuintes e, em especial, dos Registros de 
Imóveis e:stabelecidos na jurisdição desta Delegacia, que êstes 
deverão exigir seja mencionado, nas escrituras públicas de 
con tratos de valor igual ou superior a Cr$ 10.000,00 (dez 
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mil cruzeiros), que tenham por objeto transações imobiliá
rias, quando nêles participem pessoas físicas residentes ou 
domiciliadas no exterior, exclusivamente o número de ins
crição no C. P. F. dos respectivoo procuradores no Brasil. 
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Dê-se ciência e cumpra-se. 

BOLEYl'llf DA ASSOOIAOÃO DOS SERVENTUARIOS' 
DEl roSTIOA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



.. 
6stt livro foi NIrIftuioudo 

nas ofici"as d4 

S"'RAIV'" S..... LIVREmos EDITORES 
• Rua Sampso", 265, ~ilo Paulo, 

parti 

"'SSOCIAçÃO DOS SERVENTUAlUOS DlI 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

11: 


	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.19, n.91, jan./jun. 1971
	ÍNDICE
	Redação
		ASSUNTOS DIVERSOS
	Aplicação de regras do penhor a  alienação fiduciária
	Registro de títulos e documentos e o certificado de regularidade de situação (C.R.S. do INPS)
	Alterações na lei de registros públicos
	Junta Comercial registro e autenticação de livros
	Deliberações n. 3/70. DO 27/05/70
	Provimento n. 12/70, da Corregedoria Geral a que se refere a deliberação da Junta Comercial
	Certificado de quitação e regularização de imóveis

	CRÔNICA
	Fidelidade conjugal... por O.F.T.

	SOCIAIS
	Extremos...,A Esfinge...versos de Fontes Torres

	CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
	Provimento n. 60/70
	Provimento n. 61/70
	Provimento n. 64/62 - altera e dá nova redação ao Provimento n. 64/62

	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
	Provimento n. 15/70
	Provimento n. 17/70
	Provimento n. 18/70
	Provimento n. 1/71
	Provimento n. 2/71
	Provimento n. 3/71
	Provimento n. 4/71
	Provimento n. 5/71
	Recurso n. 49/70
	Prot. n. 20.675/70
	Proc. n. 33.235/70 - Indicação de substituto para Oficial Maior
	Proc. n. 95.673/70
	Proc. n. 34.106/70
	Recurso n. C.G. 117/71
	Proc. n. C.G. 34.644/71
	Prot. n. C.G. 02.982/71
	Proc. n. 17.485/59 - contagem de tempo de serviço municipal
	Recurso n. C.G. 126/71
	Despacho proferido em dúvidas levantadas pelo Escrivão do 3º Subdistrito da Capital, sobre reconhecimento de firmas e lavratura de procurações

	VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
	Despacho  n. 210/69 - reconhecimento de firma por abono
	Dúvidas sobre registro de partilha
	Consulta n. 158/69 - Consulta formulada pela Associação  dos Serventuários de Justiça
	Despacho Proc. 63.768 - Vrp 53-70
	Proc. 1.625/70 - Vrp 55-70
	Proc. 433/70 - 54-70
	Proc. n. 311/71
	Dúvida 2.263/70
	Dúvida 77/71
	Dúvida 244/71
	Dúvida 218/71
	Dúvida 1620/70
	Proc . 8/71 - dúvida inversa

	LEIS, DECRETOS-LEIS E DECRETOS
	Federais
	Decreto-lei n. 1.161, de 19 de março de 1971
	Decreto-lei n. 1.145, de 31 de dezembro de 1970
	Decreto-lei n. 1.146, de 31 de dezembro de 1970
	Decreto n. 68.773, de 18 de junho de 1971
	Decreto n. 68.576, de 1 de maio de 1971
	Lei n. 5.653, de 27 de abril de 1971

	Estaduais
	Decreto n. 52.705, de 11 de março de 1971

	NOTAS VÁRIAS
	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
	Instruções  para contagem de tempo de serviço, documentação
	Modelo de contrato de locação de serviços
	Delegacia da Receita Federal em Santos - obrigatoriedade do CPF pelos procuradores de residentes no exterior




