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REDAÇÃO: 

Ao ler a Ata correspondente à 26.~ sessão do Conselho 
da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas 
da Justiça do Estado, realizada no dia 18 de Fevereiro úl
timo, não pudemos deixar de louvar a iniciativa de que 
resultou a criação dêsse órgão, em face dos ótimos serviços 
que êle vem prestando a todos os contribuintes da Carteira. 
aludida. 

A lei n. 9 10.393 de 1970, não obstante tenha fixado, em 
niveis situados muito aquém das reais necessidades dêsses 
mesmos contribuintes, os proventos relativos à sua aposen
tadoria, - introduziu, forçoso é reconhecer-se, inovações alo 
tamente salutares na sistemática a que vinha obedecendo 
nossa legislação previdenciária. 

Dentre elas, merecem especial destaque a que outorgou 
autonomia financeira à Carteira e a que instituiu aquêle 
Conselho, com as atribuições que posteriormente lhe foram 
conferidas pelo Decreto de 29 de Outubro de 1971, isso além 
de outras mais que muito vieram contribuir para facilitar 
as atividades da referida entidade previdenciária. 

Como prova da mudança de rumos para melhor operada 
na administração da Carteira, - graças não só à nova men
talidade funcional que ali passou a dominar, como também 
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à critcriosa atuação descnyolyida pelo Conselho em aprêço 
na csfera de sua competência, basta citarmos o fato dêste, 
tendo em vista a existência em vários Bancos de vultoso 
saldo em dinheiro a ela pertencente, haver proposto à Supe
rintendência do Ipesp a aplicação de cinco milhões de cru
zeiros em bônus rotativos do Estado, operação com a qual 
muito deverá beneficiar-se a Carteira, considerando-se a alta 
rentabilidade que tais bônus oferccem. 

Outras providências de igual importância têm sido ado
tadas pelo Conselho, visando sempre acautelar, principal
mente, os interêsses financeiros da Carteira, de modo a que 
o volume dc sua receita, tornando-se cada vez maior, possa 
dar àqueles seus contribuintes uma soma também cada vez 
maior de beneficios, a começar pela elevação dos padrões de 
sua aposentadoria - dada a exigüidade de seu valor atual. 

Aliás, tal circunstância não passou despercebida aos 
ilustres membros do Conselho, os quais, segundo estamos 
informados, já deram inicio aos estudos que no caso se 
tornam necessários para que se possa apurar, com exatidão, 
quanto a Carteira tem possibilidade de despender na majo
ração dos aludidos padrões. 

Terminando, é com satisfação que nos congratulamos 
não só com os ilustres membros do mencionado Conselho, 
como também com a distinta Diretora substituta da Carteira 
e seus dignos auxiliares, pelo excelente trabalho que vêm 
realizando em prol de todos os servidores da Justiça em 
[·tividade no Fôro extra-judicial de nosso Estado. 

O. F. T. 
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NOTAS VÁRIAS:
 

VISITAS 

A Diretoria da Associação, liderada p€lo seu Presidente, 
Sr. Júlio de Oliveira Chagas Netto, eskH', nas vésperas 
do último Natal, em companhia de Y:trios outros colegas, 
Pffi visita aos Exmos. Srs. Desembargadon>s CANTIDIANO 
GARCIA DE ALMEIDA e JOSÉ GERALDO RODRIGUES 
DE ALKMIN, - cujos mandatos de Pr'psidpnte do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado e de COITegedor Geral, res· 
pectivamente, se aproximavam então de seu término - a 
fim de agradecer-lhes as atenções eom que distinguiram 
nossa classe durante sua proficua gestão, b0Ill como augu
rar-lhes Boas Festas e um feliz Ano Noyo. 

S. Excias. foram saudados, na ocasião, pelo nosso Pre
sidente, que tornou extensivos os mesmos votos e agradecI
mentos aos ilustres Juízes Auxiliares, então em exercicio 
naquela Corregedoria, Doutores JOSÉ HAROLDO DE OLI
VEIRA E COSTA, ÁLVARO LAZZARIJ\TT e GILBERTO 
VALENTE DA SILVA, bem como ao digll0 Escrivão do 
Cartório do mesmo órgão judiciário, SI'. EZIO DONATI, e 
seus demais funcionários. 

Na mesma ocasião, idêntica visita foi realizada, com 
igual finalidade, ao DI'. RUY DE MELLO ALMADA, ,Juiz 
titular da Vara dos Registros Públicos desta Capital, que 
também foi saudado pelo nosso Presidentl:'. 

A Diretoria da Associação, esteve, ainda, na Secretaria 
da Justiça, onde foi cumprimentar seu ilustre titular, Pro· 
fessor OS"VALDO MULLER DA SILVA, bem como agra
decer-lhe as atenções com as quais, como sempre, se vem 
dignando honrar a nossa classe, e desejar-lhe, da mesma 
forma, feliz Natal e um Ano Novo venturoso e próspero. 
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ELEIÇÕES NA ASSOCIAÇÃO 

Em obediência às disposições estatut.:'Írias que regulam 
a matéria, realizou-se, no dia 16 de Dezembro último, a 
eleição dos novos órgãos dirigentes de nossa entidade, que 
ficaram assim constituidos: 

DIRETORIA 

JúLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO Presidente 

MARIO DA CUNHA RANGEL Diretores 

OSCAR DE BARROS PEREIRA 

ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA 

CARWS ALBERTO BUENO NET'.rO 

JETHER SOTTANO 

SÉRGIO SALLES 

BRANCA REGINA MARTINS FORSTER 

ALCEBíADES NASCIMENTO MORENO 

CONSELHO FISCAL 

FERNANDO DE ALMEIDA KOBRE FILHO. Presidente 

OSCAR FONTES TORRES 

LUIZ DE TOLEDO MENDES PEREIRA 

SIMAS POMPEU DE TOLEDO 

CASSIO RIBEIRO PóR'l'O 
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SUPLENTES
 

ELVINO SILVA FILHO . 

BENTO MASCARENHAS . 

ARMANDO VERIDIANO LARANJA . 

ANTONIO BUENO DA ROCHA . 

ERNANI DE BARROS MORGADO . 

ALCEU CARDOSO MACHADO . 

MARIO IGNÁCIO . 

JARBAS TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FILHO. 
~ JOÃO PAULO DE ANDRADE FIGUEIRA ... 

Campinas 

Sorocaba 

Santos 

Ribeirão Preto 

Taubaté 

São José do Rio 
Preto 

Ribeirão Preto 

Capital 

Capital. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

A fim de cumprimentar o eminente Desembargador 
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, por motivo 
de sua eleição para o cargo de Corregedor Geral da Justiça 
do Estado, a Diretoria de nossa Associação, logo após haver 
o mesmo assumido o exercicio de suas novas funções, esteve 
em visita a S. Excia., tendo sido saudade, na ocasião, pelo 
nosso Presidente, Sr. Júlio de Oliveira Chagas Netto, que 
lhe dirigiu as seguintes palavras: 

Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não podia 
deixar de vir à presença de V. Excia., a fim de cumprimen
tú-Io, pessoalmente, pela sua investidura no alto cargo de 
Corregedor Geral da Justiça de nosso Estado. 

Sem qualquer intuito de lisonja, podemos asseverar-lhe 
ter constituido para todos n6s, serventuários da Justiça, 
motivo de mais grat<'1. satisfação, a escolha de seu nome 
ilustre para o desempenho de tão elevadas funções. 

Í~ que, conhecendo, ele há muito, os dotes de inteligência 
c de cultura que caracterizam o seu espírito, bem como os 
predicados morais que marcam a sua personalidade, enten
díamos que ninguém melhor do que V. Excia. estaria em 
condições de merecer a distinção que, através daquela es
colha, lhe foi conferida pelos seus eminentes pares. 

Não ignorando, outrossim, ser V. Excia. um velho amigo 
de nossa classe, - apraz-nos afirmar-lhe, na oportunidade 
desta visita, que pode contar com a colaboração leal e deci
dida de seu órgão representativo, sempre que julgar útil 
convocá-lo para prestá-la. 
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Renovando-lhe, pois, os nossos melhores cumprimentos 
pela. sua eleição, rogamos a. Deus que o HUl1úne, de modo 
a que possa levar avante, com inteiro êxito, a difícil e espi
nhosa. missão que lhe foi confiada.." 

Falou, em seguida, o novo Corregedor Geral da Justiça 
do Estado, DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS FER
REIRA DE OLIVEIRA, agradecendo a. visita que, em nome 
dos serventuários, lhe fazia a Diretoria da entidade repre
sentativa de sua classe. 
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JUSTIÇA DE S. PAULO COM NÕVO
 
SISTEMA
 

Em obediência a mandamento constitucional, inscrito 
no artigo 144, parágrafo 5.'1, da Emenda n.'I 1/69, onde se 
diz caber aos tribunais de Justiça estaduais dispor, em re
solução, pela maioria absoluta de seus membros, sôbre a 
divisão e a organizaçã.o judiciária, cuja alteração somente 
poderá ser feita de cinco em cinco anos, o Tribunal de Jus
tiça de São Paulo, após demorados estudos, baixou, no dia 
29 de dezembro último, a resolução n.'I 1, dessa data, que 
reorganiza os serviços judiciários do Estado, para o próximo 
qüinqüênio. 

A relevância da medida adotada, que tem fôrça de lei, 
cumpre ser analisada nos seus variados aspectos, devendo-se 
assinalar, antes de mais, que os resultados a que chegaram, 
antes, a comissão de desembargadores que compôs os têrmos 
da reforma apresentada ao Plenário, e, depois, o próprio 
Tribunal de Justiça, ao apreciar e votar as sugestões da 
aludida comissão, decorreram da análise realista dos dados 
colhidos nos organismos próprios da Capital e do Interior, 
classificando-se comarcas através de informações objetivas, 
criando-se outras com o mesmo critério e instituindo-se novas 
varas distritais na Capital, com vistas ao prosseguimento 
do plano de descentralização da Justiça, hoje uma idéia 
vitoriosa e que, tais sejam os cuidados de que seja cercada, 
será um dos grandes fatôres do maior aperfeiçoamento das 
decisões de nossos juízos e tribunais. 

A resolução não se ateve, tão-somente, a remediar o 
presente, mas previu para o futuro, criando condições para 
um atendimento, sem solução de continuidade, dos problemas 
que se forem oferecendo nos próximos cinco anos. É um 

BaLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARro812 - DEl roSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUI.o * 



diploma que se irá completando, a medida que as necessi
dades forem surgindo, seja na primeira instância seja na 
segunda. 

A êsse respeito, a resolução prevê, como se viu, a criação 
de novas varas distritais e o desdobramento das existentes. 
E mais, a instalação do segundo Tribunal de Alçada Civil, 
já previsto em lei anterior, e a criação de novas câmaras 
no Tribunal de Alçada Criminal e, bem assim, de novas 
"aras criminais e civis nos foruns do centro da cidade. Mas, 
i'l exceção das varas distritais, onde maior a imposição da 
necessidade, e que por isso são fixados prazos para a sua 
instalação, os demais cargos criados somente serão providos 
na proporção do aumento do volume de serviço. 

Outros temas importantes foram, por igual, abordados 
pela instrução, ressaltando-se entre êles a regulamentação da 
distribuição de feitos aos substitutos de desembargadores e 
a criação de uma c:1mara de ferias, da maior relevância, 
para que os serviços forenses, no periodo de férias coletivas, 
não sofram qualquer possibilidade de colapso ou atrasos 
insuportáveis aos importantes interêsses em jôgo. 

Foi, também, criado um cartório distribuidor para pro
testos de titulos, centralizando-se, dessa maneira, as infor
mações de que não podem, muitas vêzes, prescindir as par
tes, nos seus preparativos para a propositura de demandas, 
ou, simplesmente, para o exercicio do direito de defesa, em 
causas civis ou criminais. 

O Judiciário foi, sem duvida, o Poder de Estado que, 
pela qualidade de seu pessoal, conseguiu manter, incólume, 
o prestigio de que, ao longo do tempo, desfruta perante a 
coletividade, distribuindo, não obstante a deficientes insta
lações, onde a grande maioria de seus membros exerce suas 
atividades, uma Justiça compativel com as necessidades so
ciais. Muitas vêzes, a pureza de suas intenções, no plano 
organizacional, eram revisadas pelo Poder Politico que, atra
vés das leis quinquenais de organização judiciária, procurou, 
sempre, introduzir, em especial na classificação e na cria
ção de comarcas e distritos, o critério puramente politico, 
com desconhecimento das reais necessidades da coletividade, 
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circustância que trazia os maiores inconvenientes nas pro
gramações do Poder Judiciário, distorcendo as carreiras de 
magistrado ou de promotor público, trazendo verdadeiro caos 
na sua movimentação. 

Escoimada dos defeitos que anteriormente traziam incon
venientes e até mesmo prejuízos à administração da Justiça, 
a nova instrução merece o apoio de quantos têm justos 
motivos para se orgulhar de um Poder Judiciário que pro
cura aperfeiçoar-se, segundo a missão fundamental que lhe 
cabe, de dar a cada um o que é seu. 

Transcrito do "O Estado de S. Paulo" de 16-1-72 
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DR. ÃLVARO LAZZARINI 

o Presidente da Associação teve a honra de receber do 
Dl'. ÁLVARO LAZZARINI, ex-Juiz Auxiliar da Correge
doria da Justiça, a carta cujos têrmos publicamos abaixo, 
juntamente com a resposta que lhe deu o Sr. Julio de Oli
veira Chagas Netto: 

"São Paulo, 3 de janeiro de 1972 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a V. S. que, por concluído 
o biênio de que trata o artigo 28 do Decreto-Lei n. ç 158, de 
1969, deixei as funções de Juiz de Direito Auxiliar da Cor
regedoria Geral da Justiça. 

Nesta oportunidade, quero deixar anotado os meus agra
decimentos pela inestimável colaboração emprestada por essa 
entidade tôda a vez que se fez mister. Isto em muito con
tribuiu para o desempenho de minhas atribuições na Corre
gedoria Geral da Justiça e dai o meu reconhecimento. 

Ao ensejo, reitero a V. S. protestos de estima e con
sideração. 

(a) Álvaro Lazzar'ini) Juiz de Direito. 

Ilmo. Sr. 

Dl'. JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO, 

DD. Presidente da Associaçã.o dos Serventuários de Jus
tiça do Estado de 

São Paulo - Capital)). 
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"São Paulo, 6 de janeiro de 1972. 

Exmo. Snr. 

DR. ÁLVARO LAZZARINI 

DD. Juiz de Direito 

Temos a honra de acusar o recebimento de seu oficio 
de 3 do corrente, pelo qual V. Excia. se dignou comuni
car·nos que, havendo terminado o biênio a que se refere o 
artigo 28 do Decreto-lei n.9 158, de 1969 - deixou as fun
ções de Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da 
Justiça. 

Adianta mais V. Excia. que, aproveitando a oportuni
dade que tal comunicação lhe oferece, - deseja deixar ano
tados seus agradecimentos à nossa entidade pela colaboração 
que lhe prestou durante todo tempo em que V. Excia, exer
ceu, tão brilhantemente, aquelas altas funções. 

Em resposta, apraz-nos salientar que a nós é que cumpre 
agradecer V. Excia. as atenções com as quais distinguiu 
sempre a nossa Associação e o seu Presidente, - tornando-se, 
por essa forma, credor não s6 de nosso reconhecimento, como 
também da mais sincera estima e admiração de tôda a nossa 
classe. 

Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para reno
var-lhe as expressões da mais alta consideração e subido 
aprêço. 

(a) Julio de Ol-iveira Clwgas Netto) Presidente". 
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ASSUNTOS DIVERSOS:
 

CERTIFICADO DE QUITAÇÃO 

ANTONIO A. FIRMO DA SILVA 

~ 

o título acima, sem qualquer outra referência, já des
pertará a atenção dos leitores, especialmente dos notários 
c àos oficiais dos registros de imóveis. 

Digamos, desde logo, que a nosso vêr, t€m havido grande 
exagero na interpretação da legislação pertinente. E êsse 
excesso vem prejudicando tanto aos cont1"atanÍ('s camo aos 
servcntuários. 

A lei n." 3.807, de 26 de agôsto de 19GO em seu artiga 
1-1:! passou a exigir das "emprêsas abrangidas" pelas suas 
disllosi<:õcs, a prova de inexistência de débito para com a 
instituição de previdência social, sob pena de nulidade do 
úto e do registro público, nos casos de alienação, cessão, 
transferência ou oneração de bens imóveis. 

l~~ de se notar que a exigência refere-se exclusivamente 
às "emprêsas abrangidas" p€la legislação da previdência so
cial. Daí, de imediato, uma conclusão lógica: existem p€s
soas jurídicas e físicas que não são abrangidas por tal legis
lação. Ou seja, não são obrigadas a contribuir para a pre
vidência social. Estão excluídas do sistema. 

E tal conclusão além de lógica é certa, pois o Decreto-lei 
u.') 820, de 5 de sctembro dc 1969 que a crescentou um pará
grafo à lei 3.807/60 dispõe que "independem da apresentação 
do Cel·tificado de Quitação às pessoas ou entidades 
não ohrigadas a contribuir para a previdência social". 
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Entretanto, apezar da clareza da lei, a sua interpreta
ção tem criado dificuldades. Talvez a simples possibilidade 
da nulidade do áto prevista na lei esteja atemorizando e 
atá levando a exageros o escrupulo funcional. 

Se nos ativermos à letra da lei - e onde a lei não dis
tingue não é licito ao interprete distinguir - temos de con
cluir que qualquer l:>€ssoa jurídica ou física não obT'igada 
a contribuir para a previdência social, independerá da apre
sentação do Certificado de Quitação nas suas transações 
imobiliárias, pois é claro, lógico, evidente, que se tais pessoas 
não são obrigadas a contribuir, nada devem. 

Se as partes contratantes, diretamente, interessadas na 
validade do áto jurídico que praticam, no respectivo instru
mento, declaram expressamente, sob as penas da lei, que 
não estão sujeitas tt legislação da previdência social, qual 
a responsabilidade funcional dos notários e dos Oficiais dos 
Registros de Imóvpis na lavratura e registro dos instru
mentos? 

Onde a imposlçao legal que devemos ser mais realistas 
que o próprio rei? 

É claro que também aqui não devemos exagerar. O 
bom sendo e o conhecimento da lei nos levará certamente 
a separar o joio do trigo. Saberemos exigir, desde que a 
lei assim o determine. Mas acreditamos que não será lícito 
levantar ou criar dúvidas alicerçadas em interpretação for· 
çada, exagerada ou temerosa. 

Para citar somente um caso: a exigência do C. Q. quando 
da "primeira transação", realizada após a construção do imó' 
vel, desde que tenha sido terminada depois de 22 de novembro 
de 1966. 

A exigência está não só no artigo 4.9 do Decreto 60.368/70 
como também no seu artigo 7.9 • E a redação dêste último é 
que vem criando confusão quando diz "os proprietários de 
prédios ou unidades imobiliárias, mesmo que particulares ... ". 

E, por isso, tem se entendido que a exigência atinge a 
quaisquer emprêsas (pessoas jurídicas) como também todos 
os particulares (pessoas físicas), indistintamente. 
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Como se sabe a expressão "emprêsa" vara a previdência 
social tem significação extensiva, ou seja, abrange as pessoas 
jurídicas e as físicas (art. 4. '! da lei 3.807/60 e art. 5.Q do 
Dec. 60.501/67). Mas é evidente que a exigência do c. Q. 
só poderá atingir as pessoas jurídicas ou físicas abrangidas 
(art. 142 da lei 3.807/60) pelas disposições da lei previ
denciária. 

• 

E neste ponto cabe uma observação. O Decreto 60.3681 
G7 que data de 11 de março de 1967 regulamenta a expedição 
dos Certificados de R.egularidade e de Quitação, e no seu 
artigo 7. 9 exige o C. Q. "mesmo para os particulares" quando 
da primeira transação. O Decreto 60.501 que aprovou a nova 
redação do Regulamento Geral da Previdência Social data 
de 14 de março de 1967 - portanto posterior - e em seu 
artigo 184, inciso III, letra "e" exige o C. Q. "para a pri
meira operação ... " não contedo as expressões "mesmo que 
particulares", e pelo seu artigo 372 revoga os "demais de· 
cretos e regulamentos atinentes à matéria". A observação 
é cabível par"a demonstrar a instabilidade da própria lei. 

Assim julgamos como interpretação forçada e descabida 
a exigência de apresentação do Certificado de Quitação pelas 
pessoas jurídicas ou físicas não contribuintes da previdência 
social, quando pretendem alienar ou onerar imóveis, mesmo 
construidos ou adquiridos depois de novembro de 1966. 

Para concluir, exemplifiquemos: um cidadão adquire um 
terreno e nele contrói uma casa, ou adquire um terreno com 
prédio já contruido, em ambas as hipóteses depois de no
vembro de 1966. Não é contribuinte obrigatório da previ
dência social. Um ano depois resolve vender o imóvel. Por
que a exi gência do C. Q. se a própria lei (lei 820/69 acima 
citada) o isenta expressamente da apresellta<;~o desse do
cumento? 

Aqui fica a nossa modesta opinião para apreciaç-ão de 
interpretes mais doutos. 
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VIGIE SEU FILHO 

TEÓ1"ILO CAVALCANTI FILHO 

Caso de conseqüências dolorosas e de aspectos jurídicos 
relevantes foi submetido à Justi..:a de Minas, que sôbre êle 
proferiu decisão que interessa a todos os que tem filhos me· 
nores. Um jovem, entrando em discussão com outro jovem, 
lançou-lhe urna pedra no rosto. 

A pedra, desgraçadamente, foi atingir a vítima no ôlho, 
provocando-lhe pràticamente a perda da visão. Êste, o fato, 
na sua singela gravidade. Por que haveria a Justiça de 
nele interferir, desde que envolve dois menores? É o que 
o pai da criança, que sofreu a lesão, entendeu que era res
ponsável pelo que êle havia sofrido. Não pretendeu - con
vém esclarecer - responsabilizá-lo por nenhum crime, como 
certa feita, em caso semelhante, se tentou sem êxito aqw 
em São Paulo. O que o pai reivindicou foi urna indenização, 
do pai do outro menor, e a isso a Justiça reconheceu o seu 
direito. 

Vários dispositivos do Código Civil foram im-ocados, 
para servirem de fundamento à pretensão. Em primeiro 
lugar, o ar't. 159 do Código Civil, que diz que quem causa 
prejuízo a outro, por ação ou omissão voluutária, negligên
cia ou imprudência, fica obrigado a reparar o dano. Êsse 
dispositivo serviu para assentar que o menor, no caso, é que 
tinha dado causa ao prejuízo. Mas, obviamente, disso não 
havia dúvida, pois o que se pretendia é que o pai fôsse res
ponsável pelo dano. O pai da vítima lembrou a êsse respeito, 
o art. 1.521, I, de acôrdo com o qual são responsáveis os 
pais, pelos filhos menores que estiverem em seu poder e em 
sua companhia. Vê-se que, em nosso direito, para que se 

BOLETIM DA ASSOCIAC..iO -DOS SERVENTUÁRIOS20 - DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S..iO PAULO * 



defina a responsabilidade d::l pai, Velo ato que o filho menor 
rraticar, necessário, em primeiro lugar, que o filho se en
contre em sua companhia, que psteja sob a sua guarda e 
que seja menor. 

Em tais circllnstúncias, impõe-sc ao pai ou à mue, um 
dever especial de educação, de orientação e de vigilância 
sôbre a pessoa do menor. .Êsse dever cria, para aquêle a 
quem é imposto, a posição de responsabilidade pelos atos 
que o menor praticar. Essa responsabil idade é presumida 
ou precisa que se demonstre que o pai não deu a devida 
atl~nção ao menor,para que possa êle ser responsabilizado '? 
Durante certo temp<>, os nossos Tribunais divergiram muito 
a. (~sse r·espeito. Hoje, porém, as dúyidas j[l não mais se~ 

justificam. 

O artigo 68, parágrafo 4. 9, do Código de Menores, veio 
esclarecer que "são responsáveis pela reparação civil do dano 
causado pelo menor os pais ou a pessoa a quem incumbe 
legalmente a sua vigilância, salvo se proyarem que não houyc 
de sua parte culpa ou negligência". Assim, é fora de dúvida 
que há presunção, nesses casos, de que o pai ou resp()nsável 
não cuidou devidamente do menor, que não o orientou con
venientemente, que agiu enfim culp()samente. 

Se o menor causa um dano qualquer, é de se presumir 
que houve culpa, por falta de vigilâncül, do pai. Êste, se 
quiser eximir-sc de qualquer responsabilidade, terá que de· 
monstrar que adotou tôclas as medidas cabíyeis para educar, 
orientar o menOl' e quP manteve a sua pessoa sob a vigilância 
d(~vida. Não callení, lJOl'tanto, à vítima, fazer demonstração 
de que o pai proced(~u culposamente, não se desincumbindo 
da tarefa que pOI' lei lhe incumbe, ao pai do autor do dano 
é que caberá demonstrar o contrário, para se ver livre da 
ohrigação de indenizar. 

ftsses pl·incipios, que hoje sobcranamente regem em nosso 
direito, é que foram aplicados pela Justiça mineira. Dc 
acôrdo com a decisão, o pai do menor que lançou a pedra 
no companheiro teve que indenizar todos os prejuízos, pois 
não cuidou, ou não conseguiu demonstraI' que tivesse man
tido, o menor sob estrita vigilância, 
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o fato srrn~ para mostrar que, não obstante as cres
centes reivindicações de autonomia dos jovens, os -deveres 
legais dos pais c responsáveis por êles se mantêm tão rigidos 
como anteriormente. 

(Transcrito da "Tribuna da Justiça", 
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A MARGEM DOS LIVROS:
 

"O CANTO FURTIVO" 

Somente há pouco se nos ofereceu a oportunidade de 
travar conhecimento com a arte poética de MAFRA CAR
BONIERI, graças à leitura, que vimos de fazer, de seu 

~	 livro "O CANTO FURTIVO", editado em 1970 pela Comis
são de Literatura do Conselho Estadual de Cultura, em 
virtude de ter conquistado, em 1965, o Prêmio de Poesia 
Governador do Estado, no concurso então realizado sob os 
auspicios da Comissão aludida. 

Dai a razão pela qual também só agora nos é propor· 
donado o ensejo, - que gostosamente aproveitamos - de 
registrar o aparecimento dêsse volume de versos, que cons' 
titui, sem dúvida alguma, a revelação de um verdadeiro 
Poeta, consoante, aliás, salienta o escritor Osmar Pimentel, 
- membro da Comissão Julgadora do referido concurso 
em sua nota de apresentação do mesmo volume, e o leitor 
poderá constatar por si próprio mediante a leitura dêste 
expressivo 

"POEMA PARA USO INTER1~O" 

Nada me acontece de profundamente mal 
Eu sou o José da casa 
e se acontecer 
nunca será profundamente mal 

Basta que eu volte e fale olhando nos ollhos 

Eu sou o José 
É de muita responsabilidade ser o José 
Então serei o José falando 
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Por um momento estaremos todos encerrados 
na mesma tristeza 
o mesmo vento iluminará nossos corpos 
um único cansaço pesará na casa 
como. um sono antigo. 

Mas antes que a tristeza seja profundamente má 
eu sentirei nos ombros 
o pêso de mãos brancas
 
um sorriso abrirá portas e janelas
 
urna voz grave dirá
 
isso nã.o é nada
 

Eu terei certeza de que realmente não foi nada 
nada me aconteceu. 

Sairei da sala José como sempre 
e nesse dia 
verei mais longamente os pobres pássaros da rua" 

Suhlinha, ainda, o autor da mencionada nota, que "o 
dizer lirico" de MAFRA CARBONIERI, "às vêzcs cristali 
namente amargo, evoca, aqui e ali, os mundos realizados de 
Carlos Drumond de Andrade e Fernado Ppssoa", - acres
centando, porém, logo em seguida, que isso "constitui prova 
de maturidade" e que "há na linguagem" do Poeta "a marca 
pessoal do bom artezão do canto em versos, do artista que 
sabe compor, plasticamente, as fronteiras semanticas da for
ma e da emoção em poesia". 

Andou bem o snr. Osmar Pimentel 110ndo em destaqup, 
como fez, êsses traços que marcam a personalidade do autor 
de "O CANTO FURTIVO", os quais transparecem nítidos 
em todos os seus trabalhos, conforme se pode vêr do poema 
que abaixo transcrevemos, sob o título sugestivo de 

"COLOQUIO" 

Somos irmãos na Fuga,
 
minha irmã.
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E esta rua também,
 
os estilhaços da lua entre nuvens,
 
esta casa, êste jardim
 
e a ramagem morta das árvores
 
contra o firmamento.
 

Somos irmãos dos estilhaços
 
que caem dentro da noite
 
e ninguem sabe onde vão morrer.
 

Vê como a pDeira da rua nos obsena.
 

Por trás das venezianas,
 
as mulheres do asfalto
~ 

nos espiam,
 
tão iguais
 
aos cães de nossas madrugadas.
 

!Ias pDr trás dos véus noturnos
 
as estrelas dançam e cantam
 
para nós.
 

Ouve.
 
É o nosso canto
 
a musica de todos os sentidos despertos,
 
o chamado do mar
 
aos que sabem fugir".
 

É pena que o limitado espaço de que dispomos não per
mita nos alonguemos nesta mostragem da arte poética de 
MAFRA CARBONIERI. 

Acreditamos, todavia, que os poemas acima transcritos 
são suficientes para nos dar não só a medida exata de seu 
cstro privilegiado, como também a ideia do muito que pode
remos esperar, ainda, de seu espirito criador. 

O.F.T. 
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SOCIAIS:
 

ESTRANGEIRO ... 

Se vieste
 
com a intenção de realizar,
 
na "Urbs" tentacular,
 
o ideal de Fraternidade
 
que entreviste, um dia,
 
em teu sonho ou miragem,
 

vem, amigo, mas, não te iludas,
 
pois, à tuda Mensagem,
 
todos ouvidos serão surdos,
 
tôdas as bocas serão mudas ...
 

Ninguem, jamais, te entedenrá
 
na Cidade-Tumultuária ...
 
E em meio à multidão
 
egoista e utilitária
 
que lá vive em perene,
 
áspera e mutua contenda,
 
a tua solidão será tamanha,
 
que nunca deixarás
 
de te sentir, entre ela,
 

tal como um forasteiro em terra estranha ... 
F.T. 

1952 
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CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA: 

ACÓRDÃO 

~ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Petição n.ç 206.408, da comarca de Pacaembú, em que são 
agravantes José Alves de Moura e outros, sendo agravado 
o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da comarca: 

ACORDAM, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso, 
pagas as custas como de direito. 

Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro 
de Imóveis que se recusou a transcrever as escrituras pú
blicas de compra e venda apresentadas pelos agravantes por
que os imóveis alienados eram partes de outI'O de maior área 
destinada ao loteamento rural, denominado Sumatra, ins
crito sob n.ç 17, no Livro AlL'{iliar n.ç 8, de Registro de 
Imóveis da comarca de Presidente Prudente. 

A dúvida foi acolhida pelo dI'. Juiz de Direito, ense
jando o presente recurso. O magistrado manteve a sua de
cisão, cuja confirmação é pleiteada pela Procuradoria Geral 
da Justiça. 

Segundo consta dos autos, realizou-se no Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente, 
nos termos do decreto lei n.ç 58/37 e de seu regulamento, 
decreto n.ç 3.079/38, a inscrição do loteamento rural deno
minado Sumatra, para o qual se destinou uma área de 100 
alqueires. Os proprietários, Irmãos Senise & Cia., desta
caram dessa área oitenta e cinco e meio alqueires que alie-
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naram a José Nicolau Senise, o qual se obrigou a respeitar 
todas as alienações anteriores, transcritas, inscritas ou aver
badas à margem da inscrição do loteamento. O adquirente, 
por sua vez, vendeu aos agravantes, respectivamente, tres 
alqueires, um alqueire e dois e meio alqueires, retirados 
daquela área remanescente, sem qualquer menção ao plano 
de loteamento existente. 

Como bem decidiu o dI'. Juiz de Direito, estas elienações 
não podem ser averbadas, nem transcritas. 

A inscrição do loteamento, realizada de acôrdo com as 
exigências previstas nos decretos ns. 58 e 3.079, tornou ina
lienáveis as vias de comunicação e os espaços livres cons
tantes do memorial e da planta, como dispõe o art. 3.9 dos 
referidos decretos. O preceito legal objetivou garantir di
reitos dos adquirentes de lotes, impedindo, em razão da cláu
sula de inalienabilidade, que o proprietário viesse a dispor 
das áreas reservadas para vias de comunicação, jardins ou 
lograduros públicos. Esta restrição ao direito de proprie
dade somente se extinguiria com o cancelamento do registro 
a ser feito conforme o disposto no art. 6.9 do decreto n.\' 58 
e do seu regulamento, dec. n.Q 3.079, ou na hipótese de modi
ficação do plano do loteamento e arruamento, desde que 
atendida a condição estabelecida no § 5.1' do art. 1.9 dos 
decretos citados, para que os lotes comprometidos não fos
sem prejudicados. 

Os imóveis adquiridos pelos agravantes são partes do 
loteamento inscrito, do qual muitos lotes já foram vendidos 
e onde até existem edificios públicos construidos. Não se 
trata de loteamento feito por seções, ou glebas, previsto no 
§ 1.9 do art. 1.9 , do decreto n.9 2.079, que faculta ao pro
prietário deixar de lotear, de uma só vez, toda a extensão 
do imóvel, caso em que as glebas vendidas poderiam estar 
excluidas da planta do imóvel loteado. De outro lado, além 
do efeito de tornar inalienável as vias de comunicação e os 
espaços livres, a inscrição sujeita a disponibilidade do imó
vel loteado às restrições do art. 9.9 , do decreto n.Q 3.079, 
cujo objetivo foi garantir os direitos do compromissário que 
averbou o seu contrato, mesmo que o imóvel seja transmiti-
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do a terceiros, por qualquer título (SERPA LOPES, Tra
tado de Registros Públicos, III/49; SILVIO PEREIRA, 
Imóveis a prestações, pág. 93; WALDEMAR FERREIRA, 
O Loteamento e a venda de terrenos em prestações, I/127). 

As transmissões feitas aos agravantes silenciam a res
peito dos direitos dos adquirentes de lotes sôbre as vias de 
comunicação e espaços livres tornados inalienáveis em bene
ficio deles e que não foram preservados nas escrituras lavra
das. Os titulos de venda apresentados, sem atendimento 
ús regTas relativas ao loteamento de imóveis, não podiam, 
na verdade, ser registradas. 

A decisão agTavada apreciou devidamente a espécie e~ merece ser confirmada, como bem opinou a Procuradoria 
Geral da Justiça. 

Silo Paulo, 06 ele março de 1972. 

(aa) Tácito Mo:rbach de Góes Nob1"eJ Presidente; José 
Carlos Ferreira de Olit:ei'raJ Corregedor Geral da 
Justiça e Relator; Alceu C01"deiro Fernandes) 
Vice"Presidente. 
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Agravo de Petição n.9 DJ-203.596 - Capit.:'LI - Agvte. : 
Emprêsa Fluminense de Engenharia Ltda. - Agvdo.: Oficial 
do 1.9 Registro de Imóveis. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n.'! 203.596, da Comarca da Capital, em que é agra
vante Emprêsa Fluminense de Engenharia Ltda. e agravado 
o Oficial do 1.'! Registro de Imóveis. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Apresentado o titulo ao agravado (fls. 4-7), após a pre
notação, deixou de averba-Io, a pretexto de ter verificado, 
em seguida à consulta de planta e memorial dos terrenos de 
"Interlagos", arquivados junto ao processo de loteamento 
inscrito sob n.9 82 do mesmo cartório, que o imóvel prometido 
a venda está situado dentro da área de 67.240 m2, reservada 
ao lago e, desta forma, por ser de uso comum, vedada a 
alienação. 

Processada a dúvida, sobreveio a r. decisão de primeiro 
grau (fls. 28-29), concluindo por sua procedência. Incon
formada, agravou a interessada. E, mantida a r. sentl'nça 
(fls. 40 Vo.), subiram os autos, opinando a Procmadoria 
Geral da Justiça ( fls. 45) pelo improvimento do recu rso 
manifestado. 

Esta é a conclusão a vingar. 
A omissão do memorial descritivo, em relação à reserva 

de área para o lago e jardim, não beneficia a recorrente. 
Consoante disposição de lei (art. 1.9 II, do decreto-lei n.9 58, 
de 10 de dezembro de 1937), da planta é que deve constar 
aquela ressalva, com as especificações necessárias ao lotea
mento. 

BOLETIM DA .o\.SSOCIAC.ÁO DOS SERVENTUÁRIOS30 - DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



Sob outro aspecto yale notar a planta de fls. 36 revela 
ter a avença incluido úrea destinada parcialmente àqueles 
logradouros, acarretando a desproporção de dimensões entre 
a área primitiva e a negociada, 67.240 m2 e 27.000 m2, respec
tivamente, o que mostra, desde logo, a exorbitâ.ncia da área 
transacionada. 

Objetivando a averbação, impõe-se a retificação ade
quada e por via regular, não se prestando a tal finalidade 
este procedimento, em atenção ao principio seguro da con
tinuidade que norteia a atividade dos Registros Imobiliários. 

Nestas condições, nega-se provimento ao recurso. 
~ Custas pela agravante. 

São Paulo, l.q de fevereiro de 1972. 

(aa)	 Tácito 111orbach de Góes Nobre) Presidente ; José 
Carlos Fen'eira de Oli1;eira) Corregedor Geral da 
Justiça e Relator; Alceu Cordeiro Fernandes) 
Vice·Presidente. 

Advogado DI'. J. R. da Rocha Frota. 

D. O.	 .J. 10-2-72 
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ACÓRDÃO 

Agravo de Petição n.9 DJ-205.309 - São Vicente 
Agvte.: Oswaldo Salvador Devittc Agvdo.: Oficial do 
Registro de Imó"eis da comarca. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agrayo de 
Petição n. 9 205.309, da comarca de São Vicente, em que é 
agravante Oswaldo Salvador Devitte e agravado o Oficial 
do Registro de Imóveis da Comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura sem divergência de votos dar provimento ao recurso. 
Custas na forma da lei. 

Imóveis Vit6ria Régia Ltda., comprometeu-se a comprar 
de Carlos Flues e sua mulher um terreno situado à Av. 
Presidente Getulio Vargas em São Vicente onde iniciou a 
construção de um edificio de apartamentos, sob o regime 
de unidades autônomas, submetido às disposições do decreto 
n.9 5.481, de 25 de junho de 1928. Entre os adquirentes de 
unidades do referido edifício encontra-se o agravante, com 
o qual a incorporadora celebrou o contrato particular de 
compromisso de cessão e transferência de direitos relativos 
à fração ideal correspondente a 4.536 m2 do terreno, obri
gando-se ainda a vender-lhe "as benfeitorias constantes da 
construção do apartamento n.9 602, do 6. 9 andar e 7.9 pavi
mento" do edificio a ser levantado, tudo nos têrmos do ins
trumento de fls. 4 e 5, de 12 de fevereiro de 1963. 

Posteriormente, Imóveis -Vitória Régia Ltda. cedeu e 
transferiu a Elbio Camillo e a Célio Rodrigues Pereira todos 
os direitos relativos ao compromisso de compra do terreno 
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da Av. Getúlio Vargas, com a anuência do titular do do
mínio, o espólio de Carlos Flues, representando pela viúva 
Alice Erbeck Flues, ficando a cargo dos cessionários o pros
seguimento das obras de construção do edificio Vitória 
Régia. Elbio Camillo, em razão da cessão que lhe fêz seu 
sócio Célio Pereira, tornou-se único compromissário adqui
rente do terreno e incorporador do edificio, subrogado nos 
direitos e obrigações de Imóveis Vitória Régia Ltda. E 
afinal, em 2 de setembro de 1969, Elbio Camillo recebeu 
do Espólio de Carlos Flues escritura definitiva do terreno, 
inicialmente prometido à venda a Imóveis Vitória Régia Ltda. 

Em 7 de junho de 1971, o agravante compareceu pe
rante o Oficial do Registro de Imóveis de São Vicente soli
citando o registro da escritura de compromisso celebrada 
com Imóveis Vitória Régia Ltda., em 12 de fevereiro de 
1963, tendo o Oficial se recusado a praticar o ato requerido. 
O interessado reclamou ao Magistério da Comarca, o qual, 
depois de ouvir o serventuário e o parecer do Ministério 
Público, indeferiu a pretensão do reclamante, ensejando o 
seu despacho o recurso de agravo de petição interposto por 
êste. Processado o recurso e mantida a decisão recorrida, 
subiram os autos, manifestando-se a ilustre Procuradoria 
Geral da Justiça pelo improvimento. 

Conhecem do recurso, como interposto em processo de 
dúvida. 

Entendeu o Magistrado que a pretensão do agravante 
era inadmissivel sem a anuência expressa de Elbio Camillo, 
devendo o interessado recorrer à via judicial e não à admi
nistrativa por êle utilizada. 

Improcedem, todavia, as razões do indeferimento, fun
dadas na informação do Oficial do Registro. 

Nada obstante o tempo decorrido, pois o contrato do 
agravante é de fevereiro de 1963, o registro não deve ser 
negado. A primitiva adquirente do terreno e incorporadora 
do "Edifício Vitória Régia" obrigou-se a transferir ao agra
vante uma fração ideal correspondente ao apartamento 602, 
que lhe seria vendido, mediante os têrmos e condições do 
contrato então celebrado. 
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Ao cede!' a Célio Pereira e a Elbio Camilb os direitos 
e obrigações pertinentes à aquisição do terreno e à cons
trução do edificio, a cedente Imóveis Vitória Régia Ltda. 
relacionou as unidades já compromissadas a terceiros, em 
número de noventa e sete "constantes da relação e contratos 
particulares já entregues pela cedente aos cessionários" 
uma ficou expressa na cláusula 4.'1 da escritura. E na cláu
sula 6.'1 a cedente menciona que "além das unidades acima 
compromissadas, é detentora de trinta e cinco unidades 
autônomas, que no total somam uma área construida ven
dável de 1.521.53 m2", com as respectivas frações ideais do 
terreno. As unidades compromissadas e as livres, enume
radas na cláusula 13 do contrato, totalizam 132 aparta
mentos, que é, precisamente, o número dos existentes no 
prédio. 

Embora não conste das escrituras de cessão outorgadas 
por Imóveis Vitória Régia Ltda. e Célio Pereira a Elbio 
Camillo os nomes dos compromissários adquirentes das 
unidades autônomas, constam êles da relação e dos contratos 
particulares entregues ao cessionário Elbio Camillo que se 
tornou, afinal, o único dono do negócio. E o apartamento 
602, compromissado ao agravante, não se encontra entre 
aqueles enumerados nas escrituras de fls. 7 e fls. 12 que 
ficaram reservados ao cessionário, para futuras vendas. 

De outro lado, o agravante continuou a pagar as pres
tações correspondentes à compra do apartamento 602, nos 
têrmos do compromisso ajustado com a incorporadora, com 
a circunsUlncia relevante de que, a partir de dezembro de 
1967 até março de 1968 as prestações foram pagas à Imo
biliária Pérola Ltda., como se verifica pelos recibos ane
xados aos autos, imobiliária essa de que é sócio Elbio Camillo 
(fls. 66). Aliás, em momento algum foi contestada ao 
agravante a qualidade de compromissário, adquirente do 
apartamento 602. 

A alegação de que é necessária a anuência expressa de 
Elbio Camillo para a inscrição não tem fomento de direito. 
Ao celebrar com o agravante o contrato de fls. 4, a promi
tente Imóveis Vitória Régia Ltda., cujos direitos e obrigações. 
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se transmitiram a Elbio CaJllillo, nccessàriamente autori7,ou 
o outro contraente a levar o contrato ao registro público. 
Acresce que, tanto pela atual I,pi de R.egistros Públicos, como 
pelo decreto n. Q 1.000/69, quP a substituirá e cuja vigência 
foi protraida para 31 de dezembro df' 1972, pelo decreto 
n. Q 69.203, de 15 de dezembro (1(' 1971, os atos enumerados 
nos seus artigos 178 e 167, respectivamente, são obrigatórios. 
E o motivo concernente à continuidade de l'egistro para o 
efeito de disponibilidade não tem maior consistência porque 
mbio Camillo é sucessor da anterior promitente cedent€, 
mantendo-se assim aquela continuidade. 

Em face de todos êsses motivos c das circunstâncias 
que envolvem os fatos expostos, o registro pretendido não 
pode ser recusado. 

A dação em pagamento feita por' Elbio Camillo ao 
nanco de Crédito Nacional, em 16 de setembro de 1971, 
fato novo trazido para os autos, não modifica a situação 
preexistente, uma vez que o c:mtrato levado pelo agravante 
ao R.egistro foi ali apresentado e protocolado anteriormente, 
,'ulendo a prenotação até decisão final da dúvida suscitada. 

Ex positis, é dado provimento ao agr'avo para deter
minar que o serventuário do Cartório de Registro de Imóveis 
de São Vicente proceda ao registro do título apresentado 
pelo agTuvante Oswaldo Salvador Devitte, inscrevendo-o, 
para que produza os seus efeitos, com a observâ.llcia das 
cláusulas estipuladas pelos contratantes. 

São Paulo, 31 de janeiro de 1972. 

(aa)	 Tácito 1J1orbach de Góes Nobre) Presidente; José 
Gados Fe'l'1"eira de Ol'ivára) Corregedor Geral da 
Justiça e R€lator; .I1lcett Gordei1"o Ferna'ndes) 

Vice-Presidente. 

Advs.: DI'. Jair Pastorello e Salvador Gentille. 

D. O. J. 10-2-72 
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Agravo de Petição - DJ-205.950 - Laranjal Paulista 
Agvtes.: Maria Aparecida dos Santos Barbosa e outros 
Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da 

Comarca. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo 
de Petição n.'! 205.950, da comarca de Laranjal Paulista, 
em que são agravantes Maria Aparecida dos Santos Barbosa 
e outros e agravado o Oficial do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, dar provimento ao recurso. 

Os recorrentes levaram a registro um formal de par
tilha e o agravado suscitou dúvida para proceder à trans
crição, afirmando que as três glebas rurais nêle referidas 
foram cadastrados pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária como um só todo, de sorte que o des
membramento atual é impossivel, de acôrdo com a Lei 
n.'I 4.504-64. 

A sentença, desacolhendo impugnação dos agravantes e 
seguindo parecer do Ministério Público, julgou procedente 
a dúvida e sofreu o recurso, que foi regularmente processado. 

Nesta instância, o Dl'. Procurador da Justiça opina pela 
confirmação da sentença. 

É de ser provido o recurso. 

O Estatuto da Terra (Lei n.'" 4.504-64) realmente veda 
a transmissão de imóveis rurais de que resulte retalhamento 
em áreas inferiores à prevista para o módulo regional. Mas, 
essa restrição legal não se aplica ao caso. 
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Antonio Theodoro dos Santos adquiriu três imóveis 
rurais (fls. 43-45) e, causa mortis, seus herdeiros os rece
beram, cada um guardando a respectiva individualidade. 
Tratando-se de bens plúrimos, como especificado nas res
pectivas transcrições imobiliárias, não há que pensar-se na 
subdivisão legalmente vedada, donde não proceder a dúvida. 

O fato de o INCRA ter cadastrado os imóveis como 
se um só fôssem não altera a real qualidade dos bens. :í:sse 
ato administrativo, além de não ter efeito de transmitir 
propriedade ou alterar o registro imobiliário, resultou de 
evidente equívoco. Tanto que considera como pertencendo 
a um todo (o constante de seu cadastro) a parte ideal de 
outro imóvel (f. 44), o que, a ser aceito como válido, im
plicaria em impor injurídica devisão, porque contra a von
tade dos consenhores. 

Assim, o formal de partilha, levado a registro pelos 
recorrentes, retrata a transmissão de bens distintos, que 
foram mantidos em suas individualidades jurídicas e ma
teriais, como constante do registro imobiliário. A preten
dida transcrição, portanto, não encontra impedimento na 
Lei n.Q 4.504-64. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 

(aa) Tácito Morbach de Góes Nobre) Presidente ; José 
Carlos Ferreira de Oliveira) Corregedor Geral da 
Justiça e R.elator; Alceu Cordeiro Fe'rnandes) 

1.9 Vice-Presidente. 

Adv.: DI'. Victor Rodrigues Machado. 

D. O. J. 18-2-72 
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Agravo de Petição n.9 DJ-201.671 - Capital - Agvte: 
Curador de Registros Públicos - Agvdo: Mário Morando. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 
petição n.9 201.671, da Comarca da Capital, em que é agra
vante o Curaclor de Registros Públicos e agravado Mário 
Morando: Acordam, em sessão do Conselho Superior da 
~fagistratura, por votação unânime, dar provimento ao re
curso, pagas as custas na forma da lei. 1. O agravado, 
com anuência de Horsa Imobiliál'ia S. A., tornou-se cessio
nário dos direitos decorrentes do contrato por instrumento 
]Júblico de compromisso de compra e venda do apartanlellto 
n.'1 182 do Edificio Guayupi[t, E, no mcsmo ato, com'en
cionou com a referida Imobiliária a concessão do uso de 
"aga na garagem do primeiro sub-solo do bloco residencial 
do Conjunto Nacional, com entrada pela Alamêda Santos, 
nesta Capital. Apresentado o título, o Oficial do 13.9 Car
tÓI'io de Registro de Imóveis suscitou dúvida em inscrevê-lo, 
por entender que não se trata de direito real, bastando, pois, 
a sua simples transcrição no Cartório de Rcgistro de Títulos 
e Documentos. Bateu-se o agravado pelo reconhecimento de 
um direito real de uso, no que foi contestado pelo agravante 
Curador de Rcgistros Públicos na sua manifestação de fls. 15 
c verso. Afinal, embora reconhecesse ter sido constituído 
um direito real de uso de vaga da garage, o MM. Juiz "a 
quo" deu pela procedência da dúvida, porquc, não fôra reco
lhido o impôsto de transmissão devido à época do ato, con
forme previsão do art. 2.'1, n.9 2, do Livro IV do Código de 
Impostos e Taxas. exigência essa agora repetido no artigo 1.9

, 

item II, da Lei n.'! 9.591, de 30 de dezembro de 1966. Agra
vando de petição, o apresentante do titulo disse ter diligen
ciado o recolhimento do tributo devido, cuja guia juntou 
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às fls. 21. O douto Curador de Registros Públicos repor
tou-se à sua anterior manifestação e o MM. Juiz, na opor
tunidade concedida pelo art. 847 do Código de Processo Civil, 
reformou a decisão para determinar a inscrição do titulo, 
ensejando assim a remessa dos autos a esta instância a 
requerimento da douta Curadoria. A Procuradoria Geral 
da Justiça é pela reforma da decisão "a quo". 2. E a de· 
cisão merece reformada porque não se considera existente, 
no- caso, direito real de uso, diante dos têrmos do contrato. 
É certo que, na interpretação dos contratos, não há de ficar 
adstrito, o intérprete, ao exame "do teor lingüístico da de
claração da vontade" (Caio Mário, "Instituições de Direito 
Civil", I -293), como de ensino correntio. Nem por isso, 
entretanto, quando os interessados afastam vocábulo jurídico 
de utilização simples (direito real de uso) para se utilizarem 
de expressão menos vulgar ("concessão de uso", ou "contrato 
de concessão") não deve ser desprezada a circunstância. 
Acrescente-sc que, contra a constituição de direito real de 
uso a favor do cessionário Mário Morando, além de não
-utilização, na escritura, da expressão "direito real de uso" 
(e sim, de expressão" "concessão"), ainda pesam mais cir
cunstâncias. Assim prevista ficou a "rescisão do contrato de 
concessão pela mora no cumprimento de qualquer obrigação 
dêle oriunda, quando, a considerar a constituição de direito 
real de uso, o de que se poderia cogitar seria de extinção 
do direito real, não de "rescisão do contrato de concessão". 
Outrossim, estipula, a cláusula nona que, se alienada gara
gem, a proprietária consignará, na escritura de alienação, o 
respeito do "contrato" de concessão pelos adquirentes, cláu
sula inteiramente descabida se de direito real de uso se tra
tasse. Do exame dos têrmos do contrato, portanto, se não 
p<>de concluir que a real intenção da proprietária fôsse a de 
instituir, na espécie, um direito real, de uso a favor do 
cessionário. Duvidosa que seja a interpretação o intérprete 
a de optar pelo simples direito pessoal de utilizaç..ão menos 
oneroso que o real pois a vendedora, por diversas vêzes, prefe
riu utilizar-se do vocábulo "concessão", e não fêz menção, vez 
alguma, da expressão, "direito real de uso". Caberá, pois, 
aos interessados, se pretendiam instituir o direito real, tor-
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narem explicita a pretensão, de maneira adequada. Em 
dúvida, à revelia da proprietária, é que diante dos têrmos 
da escritura, não se deve acolher a conclusão de que se 
cuidou de instituir direito real de uso. Dá-se, pois, provi
mento ao recurso. 

São Paulo, 25 de outubro de 1971. 

(aa)	 Oantidiano Ga'rcia de Almeida, Presidente; José 
Geraldo Rodrigues de Alckmin, Corregedor Geral 
da Justiça e Relator; Dimas Rodrigues de Al
meida, Vice-Presidente em exercicio. 

Adv.: DI'. Alberto Souza Villela. 

D. O.	 J. 30-11-71 
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ACóRDÃO 

Agravo de Petição n.Q 206.905 - Comarca de São Paulo 
Agravante: Supermercados Peg·Pag SIA - Agravado: 

Oficial do Registro Imobiliário da 13." Circunscrição. 

~ Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 
petição n. 9 206.905, da comarca da Capital, em que é agra
vante a Supermercados Peg·Pag SIA e agravado o Oficial 
do Registro Imobiliário da 13.'" Circunscrição: 

Acórdão, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, dar provimento ao recurso, para, 
acolhendo a preliminar, anular a sentença e o processo a 
partir de fls. 11, a fim de que se propicie à agravante opor
tunidade de oferecer sua impugnação e apresentar as provas 
julgadas convenientes. 

O recorrido adiou inscriçã.o de contrato de locação refe· 
rente a determinados cômodos de prédio urbano, em que é 
parte a recorrida, sob o fundamento de que o prédio em que· 
êles se colocariam ainda não foi averbado e, na verdade, 
nem mesmo sua construção se realizou. 

O MM. Juiz "a quo" fêz publicar noticia de seu des· 
pacho de acolhimento da inicial no órgão de imprensa oficial 
e, após parecer do Curador, proferiu sentença julgando pro
cedente a dúvida. 

Recorreu a apresentante do contrato, tempestivamenter 
preliminarmente arguindo nulidade do processo, por falta 
de regular chamamento para a impugnação. No mérito, 
argumenta que a dúvida não procede, pois nada obsta que 
se contrate a respeito de imóvel de construção futura. 
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A decisão foi mantida em prinleira instáncia e o parecer 
da Procuradoria Geral da Justiça é pelo não provimento do 
recurso, com as afirmações de que a intimação da agravante 
para a impugnação foi regular e que o Oficial teve razão 
em não proceder à inscrição do contrato. 

Acolhe-se a preliminar. 

As citações, notificações e intimações devem ser feitas 
pessoalmente às partes, seus representantes legais ou pro
curadores (arts. 163, 167 e 168 do C. P . C. ), só se fazendo 
a intimação, nas comarcas das Capitais, Territórios e Dis
trito Federal, mediante publicação no órgão de imprensa 
oficial (art. 168, § 1.~, do C. P. C.), quando os interessados 
já estejam em Juizo, sendo por essa forma avisados seus 
advogados. 

No caso, a simples publicação no jornal oficial não 
atingiu o objetivo de noticiar à agravante o ajuizamento da 
dúvida, porque ela ainda não estava representada por advo
gado nos autos. E, porisso mesmo, ainda como simples 
apresentante de contrato para inscrição no registro imobi
liúrio, não estava obrigada a perseguir as publicações judi
ciárias para conhecer a sorte de sua pretensão, então pura
mente administrativa e só mostrada ao Oficial do respectivo 
Cartório. 

Assim, não adequadamente chamada a Juizo, para co
nhecer os têrmos da dúvida e apresentar provas com sua 
impugnação, sofreu evidente cerceamento de defesa, que pôs 
a perder os atos judiciais ulteriormente praticados. Porisso 
é que se teve que anular, parcialmente, o processado. 

São Paulo, 2 de março de 1972. 

(aa)	 Tácito Jl1o'rbach de Góes NoMe, Presidente; Alce'M 
Cordevro Fe1-nandes, Vice-Presidente; José Carlos 
Ferreir'a de Ol-iveim, Relator e Corregedor Geral 
da Justiça. 
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Agravo de Petição n.'1 DJ-204.731 - Santo André 
Agravante: Lúcio Sa]omone - Agravado: Oficia] do Re
gistro de Imóveis da Comarca de Santo André. 

ACÓRDÃO 

~ Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n.C/ 204.731, da Comarca de Santo André, em que 
é AgTavante Lúcio Salomone e Agravado o Oficial do Re
gistro de Imóveis da referida Comarca: 

ACORDAM, em sessão do Conselho Superior da Ma
gistratura, por votação unânime, negar provimento ao re
curso, pagas as custas na forma da lei. 

O MM. Juiz Corregedor acolheu dúvida suscitada pelo 
Oficial do Registro de Imóveis que se recusou a registrar 
duas cessões de crédito hipotecário porque realizadas por 
instrumento particular. 

Efetivamente, pelos escritos particulares apresentados, 
dois dos três casais credores fizeram cessão dos seus créditos 
com a garantia real de hipoteca à firma Versten S/A e a 
Fany Pfefer, como resulta dos instrumentos de fls. 6 e 7. 
E pelo recibo de fls. 9, correspondente ao pagamento da 
quantia total da divida, feita. pelos devedores, autorizaram, 
juntamente com o credor originário Jakob Szporn, o cance· 
lamento da hipoteca. Decidiu o dI'. Juiz Corregedor que as 
cessões dos créditos deviam ser feitas mediante escritura 
pública, ex-vi do disposto no artigo 134, II, do Código Civil. 

Entendem os devedores que tendo pago a um dos cre
dores lúpotecários e aos cessionários dos demais, que exi
biram instrumento de cessão regularment-e formalizado, não 
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se justifica a recusa do Oficial de cancelar a hipoteca ins
crita. 

Não lhes assiste razão. 

Não se trata, na espécie, de mera cessão de crédito
que pudesse ser formalizada por escrito particular, com 
apoio nos artigos 1.065 e 1.067, do Código Civil. Os créditos 
cedidos eram garantidos por hipoteca e a cessão, dado o 
seu valor, havia que ser feita por escritura pública. O 
artigo 1.066, do Código Civil prescreve que "salvo disposição
em contrário, na cessão de um crédito se abrangem todos 
os seus acessórios". Como observa CARVALHO SANTOS, 
"entre os acessórios que se transmitem figuram as garantias,. 
como a hipoteca, o penhor, etc." (Código Civil Interpre
tado, XIV/337). É o que diz PONTES DE MIRANDA: "A 
hipoteca, o penhor e a caução acompanham o crédito". A 
hipoteca é direito auxiliar que, salvo pacto em contrário, 
se transfere com o crédito cedido ao cessionário". "A cessão
da hipoteca ou da anticrese exige a escritura pública, tendo 
de inscrever-se para que lhe nasça a eficácia real" (Tratado
de Direito Privado, Tomo XXIII/271 e 335). AFONSO 
FRAGA, por sua vez, ensina que "a subrogação convencional 
ou legal, bem como a cessão dos direitos hipotecários, ne
cessitam, sob pena de nulidade, de obedecerem para sua 
construção juridica, às mesmas solenidades que a lei institue' 
para a constituição da hipoteca, donde resulta que somente 
por instrumento público ou particular segundo o valor do 
contrato, podem ser celebradas" (Direitos Reais de Garantia, 
pág. 596. CLÓVIS BEVILÁQUA menciona a cessão do· 
crédito hipotecário como exemplo do contrato em que a es
critura pública é substancial (observações ao artigo 1.067). 
SERPA LOPES escreve que, na cessão de crédito hipote
cário, "vinculada como acessório à divida principal, a cessão· 
desta implica na do direito real hipotecário, passando de 
um a outro patrimônio. Por isso, quanto à forma do ato, 
se torna exigível e substancial, todo o conjunto de requi
sitos relativos à transferência de direitos reais sôbre imóveis, 
ou seja, escritura pública quando de valor superior à mil 
cruzeiros" (Tratado de Registros Públicos, II/329) . E 
AZEVEDO. MARQUES, em sua clássica monografia - A 
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Hipoteca - 'Citando o artigo 1.067 do Código Civil, diz que 
"o artigo significa, mui claramente, que se a cessão refe· 
rir-se à hipoteca, quando para esta fôr substancial a escri
tura pública, só por êsse meio pode ser feita aquela". Era, 
aliás, o que prescrevia, de modo expresso, o velho decreto 
169-A, no artigo 13. Do mesmo sentir é a lição de 
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, in Direito das 
Obrigações, pág. 379. 

Ora, uma vez que as cessões levadas ao Registro de 
Imóveis são, na verdade, como nelas está expresso, cessões 
de crédito hipotecário e dado o seu valor, somente mediante 
escritura pública podiam ser formalizadas. Nenhuma res

• salva consta dos instrumentos particulares no sentido de 
que os direitos acessórios ficavam excluidos da cessão, im
pondo-se, por isso mesmo, a aplicação integral do que dispõe 
o artigo 1.066, do Código Civil. 

Em conseqüência, o cancelamento da hipoteca preten· 
dido pelos devedores não pode ser feito porque não é auto· 
rizado pelos credores originários, figurando no recibo de 
fls. 9 apenas um dêles. Mas a inscrição hipotecária subsiste 
-em razão da indivisibilidade da hipoteca. 

As demais falhas ou omissões apontadas pelo Oficial 
do Registro desapareceram, porque supridas. 

Mas a decisão recorrida é mantida pelo seu motivo 
~ principal concernente à invalidade das cessões, do que re
.sulta	 a inadmissibilidade da averbação do cancelamento da 
inscrição da hipoteca. 

São Paulo, de março de 1972. 

(aa)	 Tácito Morbach de Góes Nobre) Presidente ; José 
Carlos Ferreira de Oliveira) Corregedor Geral da 
Justiça e Relator i Alceu Cordeiro Fernandes) 
Vice-Presidente. 
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ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n. Q 25.082, da comarca de São Paulo, em que é 
agravante José Battalini e agravado o Oficial de Registro 
de Imóveis da 11.Q Circunscrição: 

ACORDAM, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura., por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

O recorrente levou a registro escritura pública de 
compra e venda de imóvel urbano e o agravado suscitou 
dúvida para proceder a transcrição, alegando que: 

a) o contrato refere diversas transcrições anteriores, 
uma das quais da Veritas Imobiliária Ltda., que conflita 
com as do Celso David do Valle; 

b) a descrição do imóvel e a colocação de várias 
transcrições denota origem vaga, o que descumpre o art. 244 
do Regulamento dos Registros Públicos e não permite assen
tar-se a continuidade dos registros; 

c) a escritura diz respeito e refere a inscrição n. Q 12.186, 
em nome de Virgolino Adão, pessoa que não participou do 
contrato; 

d) a rua Amazonas, onde se localiza o terreno objeto 
da escritura, não teve seu nome anteriormente averba.do no 
registro imobiliário; 

e) a Veritas Imobiliária Ltda. não apresentou prova 
de quitação de r. N. P. S. 

Após impugnação e regular processamento, o MM. Juiz 
proferiu decisão, acolhendo inteiramente a argumentação do 
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Oficial do registro ünobiliário e julgando procedente a dú
"ida. 

O vencido recorreu tempestivamente, reiterando seus 
argumentos, isto é, que a rua Amazonas já teve sua deno
minação avel "Jada; que a prova de quitação de contribuições 
ao I. N .P . S. podia ser feita perante o Registro de Imóveis; 
que a validade das transcrições anteriores da Veritas Imo
biliária Ltda. não pode ser contestada pelo agravado, pois 
outras escrituras da mesma origem foram transcritas; que 
o terreno está perfeitamente descrito e não houve infraçãn 
ao Regulamento dos Registros Públicos. 

~ Processado o agravo, o MM. Juiz "a quo" manteve a 
decisão anterior e, nesta instância, o parecer da Procura
doria Geral da Justiça é pelo provimento do recurso. 

Os autos baixaram à primeira instância, para que se 
pronunciasse, sôbre o recurso, o dI'. Curador de Registros 
Públicos (f. 47 v.). 

Preliminarmente, é de se notar que o dI'. Curador, 
inobstante tivesse duas oportunidades para dizer sôbre o 
recurso (fls. 39 e 47 v.), limitou-se a requerer diligência, 
pretensão incompativel com a tramitação recursal. E na 
oportunidade própria, S. Senhoria nada requerera (fls. 22 v. 
e 34 v.). A omissão ficou suprida pelo pronunciamento do 
~1inistério Público em segunda inst&ncia. 

No mérito, é mantida a conclusão da sentença recor
rida. 

Aceita-se, como acentuou o parecer de fls. 45, que o 
imóvel objeto da escritura levada a registro está adequada
mente individuado no contrato, o que permitiria ao agra
vado descontar a respectiva área do imóvel maior em que 
se encrava, sem ofensa ao art. 244 do decreto n.9 4.857/39. 

Também se admite que o alegado conflito entre a an
terior transcrição da Veritas Imobiliária Ltda. e as de Celso 
David do Valle não ficou demonstrado nos autos. 

Todavia, os demais argumentos da decisão ficam irre
futáveis. 
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De fato, a escritura refere intenção de cumprir anterior 
compromisso de venda e compra, "celebrado com os anuentes" 
(f. 5 v.). Todavia, há no registro imobiliário inscrição de 
compromisso de venda e compra em nome de Virgolino Adão 
(n.'! 12.186), pessoa que necessàriamente tinha que intervir 
na escritura levada a registro pelo recorrente, para também 
anuir na venda e compra definitiva a terceiros. E como 
se vê de fls. 5/6, êle não participou do contrato, o que ma
cuIa absolutamente a avença e, já porisso, impede a trans
crição pretendida. 

Ademais, a Veritas Imobiliária Ltda., ao contrário do 
que menciona a escritura, como pessoa jurídica está sujeita 
às restrições do art. 142 da lei n.'! 3.807/60 e, porisso, devia 
comprovar quitação de contribuições ao r. N .P . S., o que 
não fêz perante Tabelionato, ou o Registro imobiliário. 

E a anterior averbação de nova denominação da rua 
onde se situa o imóvel (rua Amazonas) é realmente indis
pensável. Não basta que a alteração de nome seja conhe
cido do Oficial do Registro, ou que já conste à margem de 
outras transcrições. Para atenção à regularidade dos regis
tros e ao princípio de sua continuidade, a averbação deve 
ser procedida, pelos interessados, à margem de cada trans
crição. E justamente em relação às que a escritura apre
sentada pelo agTavante refere ainda não se procedeu tal 
averbação. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 13 de março de 1972. 

(aa)	 Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente; José 
Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da 
Justiça e Relator; Alceu Cordeiro Fernandes, 
Vice-Presidente. 
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Agravo de Petição n.'" DJ-202.585 - Capital - Agra
vante: João Boaventura Fernandes Pereira - Agravado: 
Oficial do Registro de Imóveis da comarca. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
~ Petição n." 202.585, da comarca da Capital, em que é agra

vante João Boaventura Fernandes Pereira e agravado o 
Oficial do Registro de Imóveis da 11.'! Circunscriç~o da 
Capital. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso 
pagas as custas como de direito. 

1 - A decisão recorrida merece subsistir por seus fun
damentos, excluída a falha no tocante a pretendido êrro 
de data, aliás irrelevante. 

2 - Vê-se dos autos que, em 1949, se inventariou bem 
de casal falecido no século passado e de sucessor, bem êste 
descrito como constante de regIstro paroquial. 

E depois se fêz "levantamento" com novas divisas dêsse 
imóvel e sua partilha entre os interessados, pretendendo-se, 
por meio de mandado, registrar o formal de partilha. 

3 - A dúvida suscitada quanto a êsse registro procede 
totalmente. 

Em primeiro lugar, incabível o mandado para registro 
de formal de partilha, como bem frisou a decisão recorrida. 

4 - Em segundo lugar, se as divisas do imóvel tão 
tardiamente dado à partilha são, hoje, de difícil fixação, 
nem por isso caberá aos interessados fixá-los a seu critério 
ou por perito seu em autos de inventário: hão de partilhar 
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o bem tal como descrito em titulo anterior que justifique 
a transcri~~o do formal e, ulteriormente, através de remédio 
próprio a que convocados os confrontantes de forma regular, 
precisar a nova descrição do perímetro. O perímetro desco
berto ou criado no inventário é imprestável, porque neste 
não se demarcam áreas, abrangendo ocupações e bens de 
terceiros (fls. 14) à revelia c como o desconhecimento dêstes. 

Incabivel, pois, o registro pretendido. 

São Paulo, 28 de dezembro de 1971. 

(aa)	 Cantidiano Garcia de Almeida) Presidente; José 
Gemldo Rodrigues de Alckmin) Oorregedor Geral 
da Justiça e Relator; Tácito Morbach de Góes 
Nobre) Vice-Presidente. 

Advogados: DI'. Luiz 'l'eixeira de Oarvalho e Vic
tor Hugo Diniz da Silva. 
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Agravo de Petição n.9 DJ-204.934 - Agvte.: Carlos 
Alberto Pilon e sua mulher - Agvdo.: Oficial do Registro 
de Imóveis da Comarca - Jundiai. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
~ Petição n. Q 204.934, da comarca de Jundiaí, em que são 

agravantes Carlos Alberto Pilon e sua mulher e agravado 
Oficial do Cartório do Registro de Imóveis da comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso 
para que subsista a decisão recorrida, que bem decidiu a 
espécie, como demonstram os pareceres de fls. 40 e 44. 

Além de rasurado o documento que se pretende re
gistrar, não há coincidência entre as metragens constantes 
da transcrição n.1) 88.873 e as do título de fls. 5. E à época 
inexistente inscrição de compromisso, o registro da cessão 
de direitos seria impossível. Já agora, se o imóvel se acha 
transcrito em nome de Getúlio Bassan, incabível é o registro 
de "cessão de transferência de direitos", pois outra há de 
ser a forma de prometer à venda o bem. 

Nega-se, pois, provimento ao recurso. 

São Paulo, 28 de dezembro de 1971.~ 

(aa)	 Cantidiano Garcia de Almeida) Presidente ; José 
Geraldo Rodr'igues de Alckmin) Corregedor Geral 
da Justiça e Relator; TáC'ito: J.lforbach de Góes 

Nobre) Vice-Presidente. 

Advogado: DI'. Muzaiel Feres Muzaiel. 

D. O. J. 13-1-n 
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Agravo de Petição n.9 DJ-200.076 - Capital - Agra
vantes: Tecelagem' Franceza S. A. - Agravado: Oficial do 
Registro de Imóveis da 4.'1 Circunscrição. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de AgTavo de 
Petição n.9 200,07(;, da comarca da Capital, em que é agTa
vante a Tecelagem Franceza S. A. c agravado o Oficial do 
Cart6I'io do 4. 9 Registro de Imóveis da Capital. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magis
tI'atura, por votação unânime, dar provimento ao recurso. 

1 - Pretende-se o registro do contrato de locação e de 
aditivo, de que consta a cláusula de vigência em caso de 
alienação, contratos datados de 1963 e 1966 c apresentados 
a registro em 1970. 

i - O registro deve ser feito. 

Vê-se dos autos que eram proprietários do bem Amélia 
Pü1to de Souza Alicc e Maria Eglantina, tendo esta e o ma
rido, com reserva do usufruto, transmitido sua parte aos 
filhos José Dirceu Eglantina c João Baptista. 

3 - Todos os proprietários e os usufrutuários contra
taram a locação, em 1963. 

Falecida Amélia, o seu espólio e os demais contratantes 
assinaram o avenço de revisão de aluguel e prorrogação do 
prazo. Levado a registro o formal de partilha antes da 
apresentação dos contratos, nada obsta que se registrem êstes, 
põsto que os novos proprietários constantes da transcrição 
n.9 62.683 são sucessorcs de Amélia e, pois, obrigados pelo 
contrato assinado pelo jnycnÜtriante do espólio, que não 
consta hajam impugnado. 
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As mais arguições do suscitante nã.o procedem, como se 
demonstra no parecer da douta Procuradoria Geral, 

Daí, o provimento dêsk recurso. 

Custas como de direito. 

São Paulo, 28 de dezemuro ue 1971. 

(aa)	 Cantidiano Ga'/"cia de A lJrneida) Presidente; J os6 
Geraldo Rod'l"igt~e8 de AlckrJ'llin) Corregedor Geral 
da Justiça e Relator; Tácito M orbach de Góes 
N ob1·e) Vice-Presidente. 
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Agravo de Petição n.? DJ-201.097 - Santo André 
Agvte.: City Development Ltda. e outros - Ag"vdo.: Oficial 
do Registro de Imóveis da comarea. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êsses autos de Agravo de 
Petição n.? 201.097, da comarca de Santo André, em que 
são agravantes "City Land Development Ltda." e outros, e 
agravado o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, dar provimento ao recurso, 
pagas corno de direito as custas. 

Os titulos a serem registrados consignaram perfeita
mente as divisas dos lotes e permitem a sua localizaçã.o 
dentro da gleba maior, objeto da transcrição n.? 36.628. 
Aliás, duas glebas destacadas dessa gleba maior já foram 
objeto de registro, sem impugnação (fls. 34 e 35). A planta 
exibida (fls. 16) se ajusta aos têrmos da transcrição n.? 
33.628 e afasta qualquer dúvida sôbre a precisão das divisas 
dos lotes. 

Quanto à diferença de área, a que se refere o parecer 
de fls. 40, basta que se atente para que, além da área objeto 
das escrituras a serem registradas (362.000 m2

), ainda fo
ram negociadas, dentro da transcrição 33.628, duas áreas 

2 m2(fls. 34, 63.000 m ; fls. 35, 53.000 ) no total de aproxi
madamente 116.000 m2

, o que dá uma área global de 
478.000 m2

, aproximadamente a área mencionada na trans
crição (485.263 m2

). 

E quanto à observação da sentença relativa à falta 
,de menção da extensão de linha perimétrica do marco 274 
até à estaca 60, o defeito seria da transcrição anterior, ato 
insuscetivel de ser declarado irregular em processo de dúvida 
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que a êle não se refere; e irrelevante, pois a estaca se situa 
na divisa de gleba de terceiro (Sr. Luiz Pinto Seiva), o que 
permite localizá-la. 

Assim, indisputável a localização dos lotes à vista da 
transcrição n.q 33.628, os registros devem ser feitos, como 
pretendidos. 

São Paulo, 28 de dezembro de 1971. 

(aa)	 Cantidiano Garcia de Alm-eida) Presidente; José 
Geraldo Rodrigues de Alckm1/n) Corregedor Geral 
da .rustiça e Relator; Tácito Mor-bach de Góes 
N obr-e) Vice-Presidente. 

Advogado: Antonio Campos Pereira Valiengo. 

D. O.	 J. 13-1-72 
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Agravo de Petição n.9 DJ-203.808 - Capital - Agvtes.: 
Antonio da Costa Pacheco e outros - Agvdo.: Oficial do 
Cartório do 10.9 Registro de Imóveis da comarca. 

Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de AgTavo de 

Petição n.9 203.808, da Comarca da Capital, em que são 
agravantes Antonio da Costa Pacheco e outros e agravado 
o Oficial do Cartório do 10.9 Registro de Imóveis da co
marca, 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

1 - Trata-se de dúvida quanto à registro de escritura 
que ratifica outros, por não serem os mesmos os outorgantes 
e por entender, o oficial, que o meio seria impróprio para 
a retificação da área. 

2 - Ainda que seja perfeitamente legítima a retificação 
por meio de escritura pública, no caso - em que expressa· 
mente se declara que se retifica escritura anterior - hão 
de comparecer à nova escritura tôdas as pessoas que parti 
ciparam da primeira, dados os "direitos e obrigações decor
rentes de escritura anterior". 

3 - Nega-se, pois, provimento ao recurso. 

São Paulo, 28 de dezembro de 1971. 

(aa)	 Gantidiano GMCia de Almeida) Presidente; José 
Geraldo Rodrigues de AlckrnÁ,n) Corregedor Geral 
da Justiça e Relator; Tácito M orbach de Góes 
Nobre) Vice-Presidente. 

Adv.	 DI'. Amandio de Moraes. 
D. O. d. 8-1-72 
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Agravo de Peti~,ão n.9 DJ-204.543 - Sertãozinho 
Agvte.: João Borelli - Reqdo.: Oficial do Registro de 
Imóveis da comarca. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n.9 204.543, da comarca de Sertãozinho, em que é ~ agravante João Borelli e requerido o Oficial do Registro 
de Imóveis da comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da :Magistra
tura, por votação unâ.nime, negar provimento ao recurso. 
Custas na forma da lei. 

1 - Pretende o interessado transcrever, para titular 
seu dominio, sentença que, em ação reivindicatória repelida, 
afirmou que êle, réu na aludida ação, teria adquirido o seu 
pela prescrição aquisitiva. 

2 - A decisão que, em dúvida, não acolheu a pretensão, 
merece mantida. A aquisição do dominio, pelo usucapião, 
independe de transcrição no Registro de Imóveis. 

:Mas, para a publicidade e para permitir a disponibili
dade do bem, há mister seja transcrita sentença que, em 
ação apropriada, a que regularmente convocados os interes
sados possiveis e o :Ministério Público (Cód. Proc. Civil, 
art. 455, parágrafos 1.9 , 2. 9 e 3.9 ; Decreto-lei 710, art. 12) 
declaro tal dominio (Decreto 4.857, de 9-11-39, art. 178 "b", 
VIII). O simples reconhecimento do usucapião, em defesa, 
não basta: a reivindicatória se restringe aos litigantes que 
dela participaram, sem as cautelas previstas em lei para 
que se possa outorgar titulo apto à transcrição. 

Não procede, pois, êste agravo. 
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São Paulo, 20 de dezembro de 1971. 

(aa) Tácito J.l1orbach de Góes Nobre, Presidente em 
exercicio; José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça e Relator; Dimas 
Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente, em exe~ 

cicio. 

Adv. Df'. Antonio Maria Miranda Filho. 
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Agravo de Petição - DJ-200.339 - Capital - Agvte.: 
Uaria de Lourdes Batista - Agvdo.: Oficial do Cartório 
de Registro de Imóveis da 4." Circunscrição. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êst€s autos de Agravo de 
Petição n.\' 200.339, da comarca da Capital, em que é agra
vante Maria de Lourdes Batista e agravado o Oficial do 
Cartório de Registro de Imóveis da 4." Circuncrição. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, dar provimento ao recurso. 

1 - Por suspeita de ser falsa escritura apresentada a 
registro e porque o bem vendido faria part€ de loteamento, 
sem que a escritura o mencionasse, suscitou o oficial da 
4." circunscrição a presente dúvida, que foi acolhida, ense
jando êste agravo. 

2 - O imóvel vendido está perfeitamente individuali
zado. E se não está indicado, na planta, como "objeto de 
futura alienação" ao loteamento (fls. 3), não havia de ser 
designado como integrante dêste. 

3 - Quanto à alegada falsidade, nada existe, nestes 
autos, que leve a admiti-la e a só suspeita dela não deve 
impedir o registro. 

4 - Assim, elogiável embora a cautela com que se houve 
o oficial, a dúvida não merecia acolhida. 
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Custas, como de direito. 

São Paulo, 28 de dezembro de 1971. 

(aa) Cantidiano Garcia de Almeida, Presidente ; José 
Geraldo Rodrigues de Alclc.'TYIJin} Corregedor Geral 
da Justiça e Relator; Tácito Morbach de GÓelJ. 
Nobre, Vice-Presidente. 

Adv.: Hacib Sayeg. 
D. O. J. 8-1-72: 
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Agravo de Petição n.';> DJ-203.309 - Serra Negra 
Agvtes.: José Airton Zucato e outros - Agvdo.: Oficial do 
Registro de Imóveis da comarca. 

Ac6rdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n.9 203.309, da Comarca de Serra Negra, em que 
são agravantes José Airton Zucato e outros e agravado o 
Oficial do Registro de Im6veis e Anexos da comarca. 

Os recorrentes levaram a registro escritura de divisão 
de im6veis rural e o agravado suscitou dúvida para proceder 
à transcrição, afirmando que as áreas resultantes da avença 
'são inferiores à do m6dulo regional, fixado pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma AgTária, o que contraria 
a lei n.9 4.504/64. 

A sentença desacolhendo impugnação dos agravantes e 
parecer do Ministério Público, julgou procedente a dúvida 
e sofreu agTavo de petição, que foi regularmentB processado. 

Nesta instância, o dI'. Procurador da Justiça opina pBla 
reforma da sentença. 

É provido o recurso. 

O impedimento a que os imóveis rurais se subdividam 
€m áreas menores que a do m6dulo regional previsto pelo 
INCRA não tem o elastério que a jurisprudência inicial
mente fixou, afastando essa repartição em tôdas as hipóteses 
(RT 411/170; 414/125). Com o advento do artigo 11 do 
Decreto-lei n.9 57/66, que complementa e interpreta a regra 
restritiva do artigo 65 da lei n.';> 4.504/64 (Estatuto da 
Terra), acertou-se que o desmembramento vedado é somente 
o resultante de transmissão da propriedade. Dai a evolução 
da jurisprudência, que passou a admitir a repartição das 
glebas rurais, mesmo em partes menores que a dos m6dulos, 
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quando se trate de divisão (RT. 418/141; 419/175). Esta 
é a melhor solução. 

Em verdade, a divisão não é atributiva, mas simples
mente declaratória da propriedade, como estatuido no ar
tigo 631 do Código Civil. Como apenas as transmissões de 
propriedades rurais têm a reserva legal referida, resulta que 
os condôminos mantêm o direito de, a todo tempo, extin
guirem a comunhão (artigo 629 do C. Civil). Por isso 
mesmo, o E. Supremo Tribunal Federal proclamou, em de
cisão unânime de seu plenário que a divisão, que só visa 
estremar e separar o que a cada consenhor cabe na coisa, 
não encontra óbice na legislação de reforma agTária (R T. J. 
52/331) . 

Aliás, no caso, a divisão L.ão posterga as finalidades 
sociais do Estatuto da Terra. Os agTavantes adquiriram o 
imóvel de quem o tinha já em condominio, estabelecido ante
riormente àquela lei, então composta de sete partes. Agora 
só dividem o prédio rural em duas partes, uma das quais 
é anexada à área do sitio São Pedro (fls. 5/7), em aglu
tinação aconselhada pelo legislador (art. 11, parágrafo 2.1', 
do decreto-lei n.'! 57/66). Portanto, o exercicio do direito 
de os condôminos estremarem suas partes no bem é con
forme a lei. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 11 de janeiro de 1972. 

(aa)	 Tácito Morbach de Góes Nobre} Presidente; Alce1t 
Cordeiro Fernandes} Vice-Presidente; José Cm'lo,'f 
Ferreim de Oliveim} Corregedor Geral da ,Tus 
tiça e Relator. 

Advogados: Drs. Renan Lotufo e Fernando Bri
gant€ Filho. 

D, O. J. 2,')-1-72 
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Agravo de Petição n.'? DJ-203.598 - Capital - Agvtes.: 
João Silvério e outros - Agvdo.: Oficial do Registro de 
Imóveis da 15.~ Circunscrição. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n.'? 203.598, da Comarca da Capital, em que são 
agravantes João Silvério e outros, sendo agravado o Oficial 
do 15.Q Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso, 
pagas as custas na forma da lei. 

1 - Levado a registro formal de partilha extraído dos 
autos de inventário dos bens deixados por falecimento de 
Guilherme Silvério e passado a favor de João Silvério e 
demais herdeiros, suscitou o agravado dúvida, porque não 
foram apresentados comprovantes municipais para averbação 
dos prédios 842-A e 842-B da Estrada do Guapira, bem como, 
porque a viúva e meeiro Luiza Pezzutti Silvério quando em 
vida, doara a sua meação aos herdeiros e, por isso, o imóvel 
deveria ser partilhado apenas entre êstes. 

Devidamente processada, a dúvida foi julgada proce
dente, ensejando o presente recurso, cujo improvimento foi 
sugerido pela douta Procuradoria Geral da Justiça. 

2 - Improvido merece o recurso. 

Antes da partilha, a viúva somente poderia ceder di
reitos, e é óbvio que não podia, então, ser contemplada na 
partilha, pela evidente razão de não mais ter direitos a 
nada por ocasião dela. 
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Doou, porém, as partes ideais que veio, afinal a receber 
na partilha pelo que nada obstará se possa fazer o registro. 
O falecimento da doadora não exclui a possibilidade do 
registro de anterior escritura de doação como não excluiria 
da de venda. 

Mas a apresentação de documentação regular para a 
averbação das construções dos prédios indicados se torna 
mister sem o que o ato não poderá ser praticado pelo agra
vado. É exigência expressa do artigo 285 parágrafo único 
do Decreto n.';> 4.857, de 1939, que se pleiteie a averbação 
através de requerimento que venha instruido com certidão 
da Prefeitura Municipal comprobatória da ocorrência. E, 
como se salientou no agravo de petição n.';> 198.411, da co
marca de Americana, "é assim, a certidão da Municipali
dade local documento substancial para obter-se a averbação 
da construção" (in "Diário da Justiça" de 15 de junho de 
1971, pág. 8), que não pode ser substituido por nenhum 
outro. 

3 - Por êsses fundamentos improvido fica o recurso. 

São Paulo, 20 de dezembro de 1971. 

(aa)	 Tácito Morbach de Góes Nob're, Presidente em 
exercício; José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Oorregedor Geral da Justiça e Relator; Dimas 
Rodr-i,gttes de Alme'ida, Vice-Presidente em exer
cício. 

Adv. Dl'. J. Delfino Ribeiro da Luz. 

D. O. J. 5-1-72 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA:
 

PROVIMENTO N.9 1-72 

Dispõe sôbre utilização de papéis e tintas na 
escrituração fo.rense. . 

~ O Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Cor
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, 

Considerando que a escrituração forense deve manter os 
tradicionais critérios de austeridade e adequação às suas 
estritas finalidades; 

Considerando que há papéis e tintas que, pela coloração, 
não se coadunam ao estilo grave e sério da escrita forense, 
como tem sido lembrado em provimento e despachos; 

Determina aos servidores da Justiça: 

Art. 1.'1. A escrituração nos livros e papéis, do fôro 
judicial e extrajudicial, deve ser feita com tinta preta ou 
azul, indeléveis (art. 11, n.9 VIII, do Provimento CG 
n. '1 1-69). 

Art. 2.'1. Os papéis utilizados para escrituração de atos, 
têrmos, certidões e traslados, excluidas as autuações e capas, 
obrigatôriamente terão fundo inteiramente branco. 

Art. 3.'1. A fiscalização direta do cumprimento dêste 
provimento, que entrará em vigor na data de sua publicação, 
incumbe aos Juizes Corregedores Permanentes. 

São Paulo, 21 de janeiro de 1972. 

(a) José Oarlos Ferreira de Oliveira} Corregedor Geral 
da Justiça. 

D. O. J. 4-2-72 
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CANCELAMENTO DE PROTESTO
 

Em se tratando de pedido de cancelamento de 
protesto por ter sido pago o titulo, acolho o pa
recer retro. Restituam-se os autos. S.P. 27-12-71 
(a) José G. R. de Alckmin. 

Recurso n.9 C. G. - 232/71 

Senhor Corregedor Geral: 

1 - Trata-se de recurso manifestado pelo douto Cura
dor de Registros Públicos da Comarca da Capital contra 
decisão do MM. Juiz de Direito da Vara dos Registros PÚ
blicos da Comarca, que deferiu o cancelamento de protesto 
requerido por Coplastil Indústria e Comércio de Plásticos 
Ltda, que tivera protestada, no 4.9 Cartório de Protesto de 
Títulos da Comarca, por indicaçã.o do Banco do Estado de 
São Paulo S. A., a duplicata n.9 24.333, no valor de doze mil, 
trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e quarenta centavos 
(Cr$ 12.345,40). O requerimento contou com a anuência 
do Banco apresentante do titulo. 

Recebido o recurso como apelação, foi êle devidamente 
processado, vindo, afinal, o Egrégio Tribunal de Alçada 
Civil, pela sua Colenda 6.'" Câmara, em acórdão de lavra 
do eminente Juiz BOUROL RIBEIRO, a dar-se por incom
petente para conhecer do recurso, determinando a remessa 
dos autos à Corregedoria Geral da Justiça. 

2 - Data venia, a competência para conhecer e julgar 
do recurso é do Egrégio Tribunal de Alçada Civil e não da 
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~ 
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Corregedoria Geral da Justiça, como, a seguir, ser{l exa· 
minado. 

Com efeito, como salienta JORGE AMERICAl~O, "o 
protesto de titulos ou contas judicialmente verificadas é 
uma modalidade extrajudicial do gênero - protesto - estu
dado no titulo X, capitulo I retro", vale dizer, no Livro V, 
Titulo X, Capitulo I, artigos 720 e seguintes do Código de 
Processo Civil (in "Comentários ao Código de Processo Ci
vil do Brasil", 3.'1 vo1., 2." ed., 1960, Saraiva, pág. 119). 

Se assim é verdade que o protesto é modalidade extra
judicial quando referente a titulos ou contas judicialmente 
verificadas, não menos verdade é que o seu cancelamento 
implica na provocação da autoridade judiciária competente 
pelo interessado no ato de cancelamento. Em outras pala
\Tas, o cancelamento será deferido ou indeferido s6 pela auto
ridade judiciária competente não podendo, por isso mesmo, 
ser confundido com ato extrajudicial e certo que não decor
rente de atividade censória do magistrado. Aliás, anotou-se 
em venerando acór'dão de lavra do eminente :Ministro, hoje 
Desembargador, DALMO NOGUEIRA que "a questão do 
cancelamento de protesto tem suscitado muitas divergências, 
entendendo alguns que êle não pode ser deferido em nenhuma 
hipótese, ao passo que outros afirmam que êle se justifica 
desde que se exiba a quitação e haja concordância do bene
ficiário do titulo. Um terceiro grupo, e esta a solução que 
deverá ser adotada, por ser a melhor, condiciona o cancela
mento à ocorrência de êrro, engano, dolo, coação ou inti
mação irregular do protesto, fatos que deverão, contudo, 
ficar cumpridamente positivados em procedimento ordinário" 
(acórdão unânime da 3.'1- Càmara Civil do Tribunal de Alçada 
de São Paulo, em 30 de março de 1965, na apelação cwel 
n. 1I 73.130, da Capital, in "Revista dos Tribunais", voI. 374, 
pág. 298). 

3 - Mas, ao certo não nos cabe examinar as correntes 
diversas que cuidam do cancelamento do p'rotesto, mormente 
depois que o Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu 
que ((cancelamento. de p'rotesto de título quitado, requerido 
pelo devedo1- com a aquiescência do c-redoT, mer'ece homolo 
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gação j1td'iciaP) (acórdão unânime da 1.~ Turma, em 21 de 
março de 1969, no recurso extmordinário n.'! 63.637, de São 
Paulo, relator Ministro DJACI FALCÃO, in "Revista Tri
mestral de Jurisprudência", voI. 49, pág. 338), repetindo o 
venerando acórdão unânime da Excelsa Côrte de Justiça 
no recurso extraordinário n.'! 46.127, de São Paulo, relatado 
pelo Ministro VICTOR NUNES LEAL, in "Ementário da 
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal", n.'! 643, e 
"Julgados do Tribunal de Alçada de São Paulo", voI. I, 
Lex Ltda., pág. 166, nota do acórdão da 4.'1- Câmara Civil, 
em 20 de maio de 1969, na penalção cível n.Q 29.227, de São 
José do Rio Prêto, relator Juiz GYGES PRADO).

° que nos cabe, isto sim, é examinar se o procedimento 
do cancelamento de protesto é mero procedimento adrYllinis
trativo ou é procedimento de jurisdictio 1Ioluntaria. 

Já se focalizou que tal procedimento de cancelamento 
de protesto não decorre da jurisdição censória, disciplinar 
que a magistratura exerce sôbre o denominado fôro extra
judicial, através de correições. Aliás, se o protesto foi regu
larmente tirado, sem nenhum motivo a intervenção do Juiz 
Corregedor Permanente em mandar cancelar o ato de pro
testo, mesmo porque a atribuição não está prevista no Re
gimento das Correições de 1930, como de corregedoria per
manente, certo que "a correição permanente consiste na 
atividade fiscalizadora dos órgãos da justiça sôbre todos os 
seus serviços auxiliares, a Policia Judiciária e os presidios, 
e será exercida nos têrmos do regimento próprio" (artigo 
50 do Código Judiciário de 1969). Assim, não é mero pro
cedimento administrati'lio) como querem os venerandos acór
dãos das Colendas 5.'" e 6.~ Câmaras do Egrégio Tribunal de 
Alçada Civil de São Paulo, ou sejam, o venerando acórdão 
que não conheceu dêste recurso e o venerando acórdão, nêle 
transcrito, de lavra do eminente Juiz MAÉRCIO SAMPAIO, 
da 5.'" Câmara, e que pode ser lido nos "Julgados do Tri
bunal de Alçada Civil de São Paulo", voI. XIII, tomo I, 
Lex Ltda., pág. 42, e na "Revista dos Tribunais", voI. 419, 
pág. 203. 

É certo que, no venerando acórdão de lavra do eminente 
Juiz MAÉRCIO SAMPAIO, que serviu de esteio ao dêstes 
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autos de lavra do eminente Juiz BOURROL RIBEIRO, in
vocou-se a lição de ANTONIO VISCO (,in "Il procedimento 
di giuridizione voluntária", pág. 21) para concluir-se que 
"as atividades dos podêres não são puras e, por essa razão, 
exatamente, nelas se colocam atribuições que não lhes são 
normais. Mas, quando isso ocorre, a intervenção do poder 
há de ser facultado expressão na lei, pôsto que surge corno 
exceção. Referindo-se a êsse aspecto, de intrrvenção da Ju
diciário, observa Antônio Visco que a hipótese é de espacia
l1dade da .1U1'';sdição ordinÓ!pia. Agiu o julgador, na espécie, 
como simples fiscalizador do cumprimento da lei, em assun
tos de administração interna dos registros públicos. Não 
exerceu jurisdição" (cf. os repertórios citados). 

~ Porém, não menos certo é que, no dizer do nosso JOSÉ 
FREDERICO MARQUES, "na jurisdição voluntária, a atua
ção do magistrado traduz a prátka de ato estatal de admi
nistração de direitos indhiduais ( ... ), que, além de sua 
natureza constitutiva, também apresenta caráter preventivo: 
o Estado intervém em certas relações jurídicas, para que o 
ato ou negócio jurídico se forme de maneira a evitar litígios 
posteriores e irregularidades ou deficiências que possam pre
judicar, de futuro, algum dos interessados. REDENTI, ca
racterizando com muita exatidão a i1.trisd'ictio voluntária, 
traçou com mão de mestre êsses dois traços inconfundíveis 
de sua conceituação material: a) com o exercicio da juris
dição voluntária, o Estado concorre "aI procedimento costi
tutivo o formativo di rapporti, di atti o tavolta anche di 
provvedimenti di autorità, di conenuto e di carattere giuri
dico"; b) com essa participação em determinadas relações 
juridicas, exerce o Estado sôbre elas "a sua volta un con
trollo preventivo quasi di polizia giudiziaria, cioê di lega
lità o di legittimità e, non di rado, anche di utilità o di 
moralità (quando il rispetto di ragioni di questo genere 
acquisti rilevanza agli occhi della legge") (in "Ensaio sôbre 
a Jurisdição Voluntária", 2.'1 ed., 1959, Saraiva, pág. 72, 
n.Q 2). 

Não se pode, realmente, confundir-se a jurisdição volun
tária com a jurisdição propriamente dita, dado que tem, 
prevalentemente, caráter administrativo, porquanto, "corno 
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lembr'u MESSINA, é indulJitúvp.l que o Juiz, exercendo a 
jUl'Íi'dição yoluntária (e interyjndo, assim, ou na integração 
da capacidade juridica de determinados sujeitos ou na for
mação do estado das pessoas, ou ainda participando generi
camente do comércio juridico), não pratica atos material
mente jurisdicionais, mas cuida, nos limites e condições esta
tuidos em lei, do interêsse público na boa administração dos 
interêsses privados" (apud JOSÉ :E'REDE'RICO MARQUES, 
Ú1, obra e ed. citadas, pág. 80, n. 9 3). Assim, "orgânicamente, 
essa atividade administrativa tem os caracteres de função 
judiciária} embora materialmente não seja uma atividade 
jurisdicional. É ela assim, como bem esclarece CARBONA
RO, uma atividade secundária do Poder Judiciário" (apud 
JOSÉ :E'REDE.R.ICO MARQUES, in obra e ed., citadas, pág. 
80, n.9 3, final). 

E tem mais! Não se pode e nem deve haver confusão 
entre ato ad1winistrativo em geral com ato de iu,risdição '1..'0

luntÚlria. De fato, "a jurisdição voluntária, materialmente 
administr'ativa, é, do ponto de vista subjetivo, uma atividade 
judiciária, donde possuírem certos traços e atributos, que 
se não encontram nos atos dessa natureza emanados dos 
órgãos da administração pública. Já o notara, aliás, CRlS
TO:E'OLINI, ao mostrar que o ato administrati,'o em geral 
se distingue dos atos de jurisdição voluntária porque prati
cados êstes útlimos por órgãos independentes, quais sejam 
os juízes, e porque, sob o aspecto formal, a jurisdição volun
tária é disciplinada pelo processo civil. Daí concluir o ci
tado processualista que, se nem tôdas as regras da juris
dição c:mtenciosa se aplicam à jurisdição voluntária, nem 
por isso as normas dos atos administrativos podem ser ado
tadas s'ic et sim,plicitm' para a jurisdição voluntária. PAVA
NINI, para quem parece preferivel classificar a jurisdição 
voluntária no âmbito da atividade administrativa entendida 
em sentido amplo, mostra que a doutrina já salienou alguns 
traços peculiares da jurisdição voluntária, em conseqüência 
de ser atribuída a órgãos judiciários. Assim é que, ao con
trário do que acontece com as funções mais acentuadamente 
administrativas, em que o órgão estatal está prêso a vinculos 
de dependência hierárquica, a atividade do juiz, na jurisdi-
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t;âo yoluntúI'ia, tal como na jurisdição contenciosa, se desen
"oh-c, com as mesmas garantias de independência e de proi
bição de ingerência por parte do Poder Executivo. Não. se 
permite) nos atos de jurisd'ição voluntÚ1'ia) qualquer recurso 
hierárqttico aos ó'rgãos superiores da adrn.inistração) sendo 
qtte) nos países onde há o contencioso administrat'ivo) t(tis 
atos estão subt'raídos da competência dos tribunais não ju
diciár-ios. Além do mais) na jurisdição voluntária a ativi
dade do juiz é normalmeríte provocada) e não ex-officio, como 
(t,contece nos atos da administração pública" (JOSÉ FRE
DERICO MARQUES, in obra e ed. citadas, págs. 81/82). 

Ademais, é bom que se esclareça, é verdade que "na juris
dição voluntária, não há "ação e tampouco "pretensão". O 
que determina a atividade judicial é um pedido tendente à 
complementação de uma atividade privada, em que o Estado, 
no exercicio de atividade administrativa, venha participar, 
dando causa à produção de efeitos juridicos. Como dessa 
intervenção judiciária é que resulta a formação ou desen
volvimento de uma relação juridica entre particulares, pro
voca a jurisdição voluntária a formação de um ato juridico 
complexo, visto que, em concurso com a vontade privada, 
surge a do Estado, resultando dessa fusão ou integração a 
eficácia do ato juridico, ou o nascimento de uma relação 
jurídica" (JOSÉ FREDERICO :MARQUES, in obra e ed. 
citadas, pág. 129, n. 9 5). E "o juiz togado tanto ao julgar 
um feito contencioso, como ao exercer a administração pú
blica de direitos individuais, atua e procede vinculado à lei, 
sem os liames da hierarquia funcional que e noutros órgãos 
restringem a independência dos funcionários de grau inferior. 
O juiz das instâncias de primeiro grau fará a aplicação da 
lei, numa questão de jurisdição voluntária, com a mesma in
dependência com que decidiria de uma lide num processo 
contencioso. Esta a razão pela qual a jurisdição voluntária 
embora materialmente administrativa, tem de ser afeiçoada 
e adaptada a muitos dos principios de ordem processual da 
jurisdição contenciosa. Embora o ato de jurisdição volun
tária não tenha, em seus efeitos, a imutabilidade da 1-es 
judicata) é indubitável que, em muitos casos, as formas pro
cedimentais do juizo contencioso são aplicados ao ,modus 
faoiendi dos procedimentos relativos à preparação do provi-
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mento judiciário de caráter gracioso" (JOSÉ FREDERICO 
MARQUES, in obra e ed. citadas, pág. 149, n.'I 2). 

4 - Diante do exposto, por ser o protesto de tít1tlos 
matéria também disciplinada no Código de Processo Civil, 
como observou JORGE AMERICANO e está transcrito no 
item 2 supra, temos, na hipótese do seu cancelamento) típica 
modalidade de procedimento de jurisdição voluntária) no qual 
o ato decisório do magistrado não pode ser confundido, por 
isso mesmo, com atos adrrlJinistrati1.ios em geral, dado que 
decorrente o decisório da provocaç(w do interessado, não 
sendo praticável ex-officio. E na sua formação concorrem 
outros órgãos que não os judiciais ou extrajudiciais, como, 
por exemplo, o Ministério Público, pela sua Curadoria dos 
Registros Públicos. Assim, conforme o exemplo da juris
prudência, o magistrado não se subordina hieràrquicamente 
a nenhuma norma baixada pelas instâncias superiores, inclu
sive, pelo Conselho Superior da :M:agistratura ou pela Cor
regedoria Geral da Justiça, sendo livre no seu entendimento 
e decisão sôbre o pedido de cancelamento do protesto, isto 
é, tem o magistrado reconhecido a seu favor o princípio da 
riberdade intelectu-al da magistratura. 

5 - Em assim sendo, e é induvidoso, "contra o pronun
caimento judicial assim emitido, o recurso cabível é) nm'mal
mente, o de apelação, pois, in casu, se aplica, por analogia, 
o que dispõe o art. 820, do Código de Processo Civil. É que 
a decisão administrativa, proferida em procedimento de ju
risdição voluntária, tem de apreciar o pedido feito pelo su
plicante, deferindo-o ou indeferindo-o. E essa decisão põe 
têrmo ao procedimento perante o órgão judiciário de pri
meiro grau, ao mesmo tempo em que provê sôbre o mérito 
do pedido. Certo é que o "mérito", aí, difere do judicium 
que se contém na decisão de causa contenciosa, visto que 
não há decisão sôbre um litígio. Todavia há, também, na 
jurisdição voluntária, um "meritum causae", que é o defe
rimento ou indeferimento da providência administrativa im
petrada. Esta a razão pela qual se pode estender, a tais 
decisões, o que "em disposto no citado art. 820, do Código 
de Processo Civil" (JOSÉ FREDERICO :M:ARQUES, i,n obra 
e ed. citadas, pág. 305, n.'I 4). 
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E como apelação tem os nossos Tribunais, de regra, 
conhecido dos recursos contra as decisões de jurisdição vo
luntária de cancelamento de protesto de titulas. De fato 1 

além dos venerandos acórdãos já. mencionados no decorrer 
dêste parecer - em que os recursos foram conhecidos como 
apelação -, cumpre mencionar mais os seguintes: a) acór
dão unânime da 4.... Câmara Civil do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, em 1.'1 de junho de 19G9, na apelação civel 
n.C/ 179.435, de Bragança Paulista, relator Desembargador 
FERREIRA DE OLIVEIRA, in "Revista dos Tribunais", 
vaI. 409, pá.g. 179; b) acórdão unânime da 1.... mlmara Civil 
do Tribunal de Alçada de São Paulo, em 21 de dezembro 
de 1964, na apelação cível n.C/ 69.587, da Capital, relator Juiz 
RIBEIRO DOS SANTOS, in "Revista dos Tribunais", vaI.~ 

365, pág. 191; c) acórdão unânime da 3.... Câmara Civil do 
Tribunal de Alçada de São Paulo, em 22 de março de 1963, 
na apelação cível n.C/ 58.214, de Lins, relator Juiz JONAS 
VILHENA, in "Revista dos Tribunais", vaI. 349, pág. 392; 
e d) acórdão unânime da 4.... Câmara do Tribunal de Alçada 
Civil de São Paulo, em 19 de agôsto de 1970, na apelação 
cível n,'1 144.357, de Tietê, relator Juiz BATALHA DE CA
MARGO, in "Revista dos Tribunais", vaI. 420, pág. 209. 

Aliás, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao conhe
cer - nas duas oportunidades anotadas neste parecer - dos 
reoursos extrao1"dinários em matéria de oancelam€nto de pro
testo de títulos, implicitamente reconheceu que a decisão a 
respeito realmente era apelável ou, pelo menos, recorrível 
li Egrégia 2.... Instância do Poder Judiciário e não à Instân
cia Administrativa Superior, como seria o caso da Corre
gedoria Geral da Justiça. Lembre·se que, a propósito, ine
xiste permissivo constitucional que possibilite o conhecimen
to de reCU1"SO extraordinário contra decisão proferida por 
Instância Administrativa, conquanto exercida por órgão su
perior do Poder Judiciário local, como é a hipótese da Cor
regedoria Geral da Justiça. 

6 - Firmado, portanto, que o oanoelal1'/,·ento de p'rotesto 
de título é procedimento de jurisdição voluntária, cuja deci
são é apelável, não pode restar dúvida que a Corregedoria 
Geral da Justiça, malgrado o respeitável entendimento fir-
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mado no venerando acórdão de fls. 32/33, não é competente 
para conhecer e julgar do recurso manifestado pela douta 
Curadoria de Registros Públicos nestes autos. A tanto não 
se estende a norma do artigo 246 do Código Judiciário de 
1969, que torna viável recurso à Corregedoria Geral da Jus
tiça contra todos atos e decisões de caráter administrativo 
(inclusive, de ordem administrativa disciplinar, ditadas em 
razão da atividade de govêrno interno, atividades essa exer
cida pelos MM, Juizes Corregedores Permanentes para que 
os serviços judiciais e extrajudiciais corram com a máxima 
regularidade, como deL"\:a certo o artigo 8.<'> do Regimento das 
Correições de 1930 ou, no dizer de JOSÉ FREDERICO MAR
QUES, atividade que consiste "em prover ao bom e eficaz 
funcionamento do serviço e atividade pública da justiça" 
(in obra e ed. citadas, pág. 134). 

Por essa razão, com a devida vênia, resta indicar duas 
soluções, ou sejam, que os autos retornem ao Egrégio Tri
bunal de Alçada Civil do Estado, a fim de que a sua Colenda 
6." Câmara - cuja jurisdição parece preventa - proceda 
como de direito, porque, cabe-lhe julgar em grau de recurso 
o que fór relativo a títulos de crédito (artigo 105, item II, 
letra "a", n. <.> 7, do Código Judiciário de 1969), ou, então, 
se Vossa Excelência não entender, oportuna a devolução dos 
autos, sejam êles remetidos, desde logo, ao Egrégio Plenário 
do Tribunal de Justiça do Estado, ao qual compete proces
sar e julgar orig'inàr'iamente os conflitos de atribuições entre 
autoridades judiciárias e administrativas (está a parecer 
que tal ocorre, considerando-se o Corregedor Geral da Jus
tiça como órgão administrativo do Poder Judiciário), nos 
têrmos do artigo 57, item II, letra "e", do Código Judiciário 
de 1969, combinado com o artigo 106, item II, letra "e", do 
TIegimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Quanto ao conflito de (tt'ribtâções é bem verdade que 
wIOACYR AMARAL SANTOS, com apóio nas lições de 
COSTA MANSO, LOPES DA COSTA, PBDRO BA'frSTA 
MARTINS, FREDERICO MARQ.UES e CHIOVENDA, 
afirma parecer-lhe não ocorrer a possibilidade de um tal 
conflito, conquanto seja certo que a lei processual, ao clis
ciplinar o conflito de jwrisdig(/'0J tenha admitido possa êsse 
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ocorrer não só entre autoridades judiciá1"i.as) como entre estas 
e as administrat'iüas (Código de Processo Civil, artigo 802), 
o que vale dizer que a lei adjetiva civil concebe a possibili
dade de conflitos entre órgãos judiciários e órgãos adminis
trativos, no exercicio de suas funções (in "Direito Proces
sual Civil", 3.'1 vol., 1." ed., 1963, Max Limonad, pág. 456, 
n. fI 972). Mas, embora de modo anômalo, o Corregedor Ge
ral da .Justiça, conquanto seja um magistrado de 2.~ Ins
tAncia, é um órgão administrativo do Poder .Judiciário, con
forme atribuições expressas nos diversos itens do artigo 68 
do Código .Judiciário de 1969, bem como do artigo 117 do 
Regimento Interno do Tribunal de .Justiça do Estado e, ainda, 
no Regimento das Correições de 1930. Daí parecer possivel 

~	 ocorrer conflito entre êsse órgão adrn;i'nistmtivo do Poder 
.Tudiciário (Corregedor Geral da .Justiça) e o órgão judicante 
do Poder .Judiciário (Câmara, Grupo de Câmaras, etc.), ense
jando, pois, que o conflito, negativo ou positivo, seja conhe
cido e julgado, no caso, pelo Egrégio Plenário do Tribunal 
de .Justiça. 

7 ~ Em	 concluindo, opino: 

a) que a Corregedoria Geral da .Justiça não aceite a 
alegada comp€tência para conhecer do recurso contra deci
são proferida em procedimento (de jurisdição voluntária) 
relativo a cancelamento de protesto de títulos; 

b) que sejam êstes autos devolvidos à Colenda 6." CÚ
mara do EgTégio Tribunal de Alçada Civil do Estado, cuja 
jurisdição parece preventa para julgar o recurso nos têrmos 
do artigo 105, item lI, letra "a", n.C;> 7, do Código Judiciário 
de 1969, ou, então, 

c) que êles sejam remetidos ao Egrégio Plenário do 
Tribunal de Justiça do Estado para que dirima o conflito 
susci tado, na forma da lei. 

8 ~ É meu parecer, s'ub cenSttTa. 

São Paulo, 3 de dezembro de 1971. 

(a) Álvaro Lazza1"ini) .Juiz de Direito Auxiliar. 
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CARTóRIOS
 

ORIENTAÇÃO SôBRE A PRÁTICA DE
 
SEUS SERVIÇOS E A ADMISSÃO DOS
 

RESPECTIVOS FUNCIONÁRIOS
 

ARQUIVO 

I - O Arquivo dos processos deve ser organizado de 
acôrdo com o Livro de Registro de Feitos, em maços de 10, 20 
ou 30, sempre em dezenas, salvo necessidade de desdobramen
to, em que os maços tomarão letras aditivas (assim, maço "1", 
"l-a", "l-b", "l-c", etc., fazendo-se referência ao ano respecti
vo). (,Prov. CG-40/53). 

H - Com a finalidade de facilitar a pesquisa, haverá 
fichário e pscriturar-se-á, obrigatoriamente, a indicação na 
coluna respectiva do Livro de Registro de Feitos. 

IH - Os feitos somente serão arquivados quando hou
ver despacho judicial nesse sentido, cientes as partes e inte
ressados, evitando-se, assim, arquivamento irregulares. 

IV - Os livros e papéis pertencerão ao arquivo do car
tório, indefinidamente, sendo defeso aos oficiais destruí-los, 
qualquer que seja o tempo decorrido, (Dec. n.'? 4.357, de 
9-10-1939 - RRP, art. 30). 

Ê que "os arquivos dos cartórios pertencem ao Estado 
e se conservam nos mesmos, sob a responsabilidade e guarda 
dos respectivos serventuários" (Rev. dos Tribunais, 113/535). 

V - Serão separados do local destinado ao público, os" 
arquivos e o recinto do trabalho, mediante a utilização de 
balcão ou gradil. (Prov. CG-44/53 e Dec. n.'1 4.786, de 3-12
1930 - Regimento das Correições, art. 11.'1, item VI, in tine). 
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AUDIÊNCIAS
 

I - Recomenda-se a designação de audiências pelos 
próprios magistrados, com observância do preceituado nos 
estatutos processuais, evitando-se a marcação de mais de um 
serviço para a mesmo hora. (Prov. CG. 1/49 e Provo CSM. 
LX/46). Não se cometerá a tarefa a escrivães ou escre
ventes. 

Adiada por qualquer motivo a instrução, o Juiz mar
cará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia 
e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará têrmo nos 
autos, saindo cientes os presentes; far-se-ão em seguida, as 
requisições necessárias, em sendo o caso. (Provs. CG. 2/48, 
1/69; C. de Proc. Civil, art. 270 e C. de Proc. Penal, art. 372). 

II - Os pregões em audiência serão feitos pelos por
teiros dos auditórios, e, não os havendo, pelo oficial de jus
tiça. (Prov. CG. 1/69; C. de Proc. Civil, arts. 264 e 125; 
C. Proc. Penal, art. 792). Na falta deste, os serventuários 
ou escreventes que servirem perante o Juiz poderão realizar 
os pregões (Prov. CG. 1/69). 

Essa é condição consagrada por velha praxe, valendo 
notar que os continuos, salvo investidura especial "ad-hoc", 
não podem desempenhar êsse mister, por não disporem de 
fé pública (Prov. 1/69). 

III - Os Juizes organizarão, no início de cada mês, 
uma escala de plantão dos oficiais de justiça que servirão 
como porteiros nas praças (Prov. CSM. LV/70, arts. 1,9 e 3.'1). 

Os emolumentos que, a partir de 1.'1 de setembro de 1970 
sejam devidos ao oficial de justiça pela realização, como por
teiro, de praças, constituem renda do Estado e como tais 
deverão ser recolhidos (art. 37 do Dec. Lei n.Q 203/70, ele 
à nota 4." do item I da Tabela 9 anexa do Dec. n. Q 52.425/70 
e Provo CSM. LV170, art. 2.'1; Dec. Lei Complementar n. 'I 11, 
art. 20, parágrafo único, ele o art. 1.'1 das Disposições Tran
sitórias do Dec. Lei n.Q 203/70 e art. 2.9 do Dec. n.'! 52.425/70, 
com redação dada pelo Dec. n.Q 52.526/70 (Proc. SAP-CG
284/70). 
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o Colendo 'Supremo Tribunal Federal declarou a incons· 
titucionalidade da expressão "leilões judiciais", prevista no 
art. 37 do Decreto Lei Estadual n.9 203, de 25-3-1970 (R~

presentação n.9 860 de São Paulo - DOJU, de 1/6/1971). 

IV - As audiências civeis realizar-se-ão nos dias úteis, 
entre 10 (dez) e 18 (dezoito) horas; serão continuas, e só 
se interromperão por motivo de fôrça maior. (C. Proc. Civil, 
art. 263 e 270). 

V - Na parte criminal, as sessões de julgamento não 
serão realizadas em domingos ou feriados; os demais atos 
do processo poderão ser praticados em periodo de férias, em 
domingos ou feriados. Todavia, os julgamentos iniciados em 
dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado 
ou domingo (C. de Proc. Civil, art. 797). 

VI - Observar-se-ão, entretanto, em qualquer caso, as 
restrições do art. 111 e seu parágrafo único do Dec. Lei Com
plementar n.9 3/69. 

AUTOS 

I - A assinatura de carga nos livros próprios constitui 
exigência indisp€nsável (Prov. CSM. 31/67). 

A descarga dos autos, que é obrigatória, deve ser feita 
na presença do interessado que assim o exigir, sob pena de 
responsabilidade (Prov. CSM. LXVI/63, Proc. CG - n. 9 

33.910/70 e Comunicado publicado in D. J. de 3/9/1970, 
pág. 9). 

Somente as pessoas expressamente mencionadas em lei, 
poderão retirar autos de cartório (Prov. CG. 3/66, item "7" 
letra "h"). 

H - Decorrido o prazo legal, os autos que não forem 
devolvidos pelos advogados, serão cobrados pela forma cons
tante do Provimento CSM XX/66. 

IH - O escrivão deve consignar por extenso, nos têr
mos de "conclusão" ou "vista" os nomes do Juiz do Promotor 
Público e do Advogado, evitando retenção dos autos em car-

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS:78 - DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



tório, sob pena de incorrer nas sanções previstas nos arts. 
~OO, § 4. 9, do C. de Proc. Penal e 23, § 2.9 , do C. de Proc. 
Civil, sem prejuizo de outras medidas disciplinares cabiveis. 
(Dec. Lei Complementar n.9 3/69, art. 51, parágrafo único, 
e arts. 64 e segs. a Resolução n.'" 1/69). 

IV - Recomenda-se observâ.ncia ao disposto no art. 14 
do C. de Proc. Civil, no que respeita aos autos suplementares, 
e ao preceituado no art. 603 do C. de Proc. Penal, quanto 
às apelações. 

V - Na autuação, constarão os números do Livro de 
Registro de Feitos, de ordem e da fôlha em que se encontra 
lançado o processo, além dos esclarecimentos relativos à na
tureza da ação e nomes das partes. 

No tocante aos processos criminais, recomenda-se sejam 
feitas também anotações relativas à natureza da infração e 
ao artigo de lei em que se achar incurso o réu, de acôrdo 
com a acusação (Prov. CG. 15/60) assinalando-se, ainda, 
com destaque, a circunstância de se tratar de ((1-éu preso" ou 
({menor) (Prov. CG. 1/69). 

VI - Os autos deverão ser numerados por ano, a fim 
de facilitar a pronta verificação da quantidade de processos 
em andamento ou arquivados, para o resumo anual estatís
tico dos feitos que passam para o ano seguinte (Provs. CG. 
ns. 18, 19, 22, 31J53 e 2/60). 

A partir de 1.'" de janeiro de cada ano, a numeração 
dos autos será reiniciada apondo-se-Ihe o sufixo do ano; em 
frente à numeração existente até hoje, o escrivão colocará 
o número ordinal do ano, até alcançar o último registrado 
pelo sistema anterior, prosseguindo-se daí em diante, de acôr
do com as normas dêste provimento (Prov. CG. 2/60). 

VII - Ao avaliador judicial remeter-se-á apenas o man
dado e não os autos (Prov. CG. 8/66). 

VIII - Antes que os autos subam à Superior Instância 
em gráu de recurso, será revista a numeração das fôlhas, 
procedendo-se às retificações necessárias; da verificação feita 
dar-se-á certidão (Prov. CG. 1/69). 
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IX - Não devem ser juntadas nos autos cópias a car
bono dos têrmos de udiência, mas apenas os traslados, foto
cópias ou xerocópias (Provs. OG. 1/59 e 9/67). 

AUXILIARES 

I - Para a contratação de auxiliar é necessária a apro
vaç.ão do Juiz Corregedor Permanente (Dec. Lei n." 159/69, 
art. 38). 

n - O escrivão que admitir auxiliar de cartório deverá 
fazê-lo mediante contrato eSC1"ito, fixando a remuneração e ~ 

a forma de pagamento, arquivando-se uma via no cartório 
da Corregedoria Permante; duas outras serão enviadas à 
Corregedoria Geral da Justiça, para arquivamento e remessa 
ao IPESP, observando o modêlo constante do Comunicado 
publicado in D. J. de 28-7-1970, pág. 9 (Prot. CG. 613/70): 

Os auxiliares perceberão salários não inferiores ao mi
nimo legal, e os menores entre 12 e 18 anos de idade poderão 
ter os vencimentos reduzidos segundo as normas da legis
lação trabalhista em vigor (Prov. CG. 13/69). 

In - Os auxiliares das serventias de justiça, entre os 
quais haverá um fiél onde fôr mister, somente poderão iniciar 
suas atividades após concedido o arquivamento na Correge
doria Geral da Justiça, de uma via do respectivo contrato 
assinado com o responsável ou titular e aprovado pelo Cor
regedor Permanente respectivo (Dec. Lei n." 159/69, art. 38). 

IV - Verificando o Juiz Corregedor Permanente a exis
tência de auxiliar sem contrato em qualquer cartório ou 
oficio de justiça recomenda-se a designação de prazo até 15 
(quinze) dias para a regularização da situação, nos têrmos 
das normas citadas. 

V - O auxiliar sem contrato não poderá assinar o 
Livro Ponto (Portaria CG. 92/66) e a contagem de serviço 
assim prestado, não lhe poderá ser deferida. (Dec. n.Q 19.365, 
de 20-4-1950, art. 14, § 3.", Provo 1/69). 
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'rais disposições constituem sanções contra o inadim
]Jll'mento, c se a]Jlicam independentemente das medidas dis
ciplinares previstas para o caso. 

VI - O alLxiliar gozará 30 (trinta) dias de férias, con
cedidas pelo serventuário, com salários integrais, devendo a 
escala ser comunicada ao Juiz Corregedor Permanente, para 
os devidos efeitos (Dec. Lei Complementar n.9 3/(9), obser
vado o que preceitua o item 2.9 do Pro,". CG. 15/67. 

ESCREVENTES 

I - A nomeação de escreventes de cartórios ou ofícios 
não oficializados está sujeita às normas e condições estabe
lecidas no Dec. Lei n.9 159/59 (arts. 33 e segs.), aplicando-se, 
no que couberem, os dispositivos do Dec. Estadual n.9 5.129, 
de 23-7-1931 alterado pela Lei n. 9 11.085, de 26-5-1940 (art. 
85) as Portarias CG. ns. IV/48, VI/49, lI/55 e VIII/59 
(in "Boletim de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, n. 9 3, págs. 52, 58, 82 e 87) e os despachos publi
cados in obra citada, págs. 50 e 63). 

II - Os escreventes têm direito a 30 dias de férias por 
ano, com salários integrais, cujo gozo é obrigatório, não 
sendo permitida a acumulação. (Prov. 15/67, Dec. Lei Com
plementar n. 9 3/69, art. 244). 

III - Os vencimentos dos escreventes das serventias não 
oficializadas constarão de uma parte fixa, correspondente 
ao salário minimo local, acrescida de um adicional, na base 
de acórdo ajustado por escrito com o escrivão, observado o 
disposto no Provimento CG. n. 9 13/69 (Dec. Lei Comple
mentar n.Q 3/69 e Dec. Lei n. 9 159/69, art. 31, § 3.9, Proc. 
CG. n.9 32.360/69. 

IV - Não é defesa a nomeação de escrivão aposentado 
para o cargo de escrevente de serventia não oficializada. "No 
entanto é bom frizar que o tempo de serviço relativo à apo
senta,doria não se computará para qualquer efeito, ao ser
vidor que fór assim nomeado, sendo um e outro completa
mente independente" (Proc. CG. 35.847). 
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v - Inobstante, entende-se "vedada a acumulação de 
cargos na forma do art. 99 da Emenda Constitucional n.0 
1/69, ai compreendida a que possa ocorrer entre a função 
de escrevente de cartório não oficializado e o cargo de pro
fessor público primário" (Proc. CG. n.<:> 7.759/71) ou outro 
cargo público de funcionário em atividade. 

VI - Em que pese a restrição prevista no inciso II 
do art. 214 do Dec. Lei Complementar n.Q 3/69 (Dec. Lei 
n.Q 159/69, art. 35), dispensar-se-á o limite teto de idade se 
o candidato já fôr auxiliar, escrevente, serventuário titular 
interino ou substituto, ou se anteriormente tiver exercido 
qualquer dessas funções ou cargos (Proc. n. <:> 34.963/71). 

VII - Não se exigirá a nomeação de escrevente de 
Cartório do Distribuidor, Contador e Partidor para Cartório 
do Registro Civil das Pessoas Naturais, ao qual foi anexado, 
o exame de que trata o § 3.Q do art. 36 do Dec. Lei 1l.Q 

159/69 (Proc.	 n.<:> 36.165/71). 

AVALIADOR,	 DISTRIBUIDOR, CONTADOR., PARTIDOR 
E DEPOSITÁR.IO PÚBLICO 

I - ObseITar a limitação prevista no art. 1.Q da Lei 
Estadual n.<:> 109, de 16-7-1948, c/c o art. 5.<:> do Dec. Lei n.'! 
205, de 25-3-1970, aplicando-se aos processos contenciosos a 
regra do artigo D57 do Código de Proc. Civil (Prov. CG. 
1/69) . 

II - Quando por culpa do avaliador tiver que ser re
feita a avaliação, nada poderá ser cobrado pelo novo trabalho 
(Prov. CG. 1/69). 

III - Independerá de distribuição, a petição de reti
ficação de registro, nos têrmos da Lei Federal n.'! 3.794, de 
25·4·1960 (Provs. CG. ns. 14/69 e 1/69). 

IV - Escriturar o livro de distribuição de feitos civeis 
de acôrdo com as recomendações do Provimento 44/53. Pro
ceder, da mesma. forma., no tocante aos feitos criminais, 
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consultando-se o Conegedor Permanente, no caso de neces
sidade de desdobramento de casas. 

V - A primeira parcela dos preços constantes da Ta
lJela "1" do Dec. n. Q 52.425, de 25 de março de 1970, será 
paga por ocasião da distribuição do feito ao respectivo escri
vão do Cartório do Distribuidor, salvo se esta não fôr neces
sária para despacho da inicial, observado o disposto no art. 
9. 9 do Dec. Lei n.9 203/70. O Distribuidor separará a parte 
que lhe corresponder (Dec. Lei n. 9 203/70), entregando, em 
seguida, ao escrivão do feito, o restante dos emolumentos, 
bem como as custas do Estado e a lJarte referente às con
tribuições previdenciárias, fazendo os lançamentos em livro 
próprio, que para êsse fim deverá ser aberto, no qual o 
escI'ivão passará recibo. 

VI - A distribuição por dependência somente será rea
lizada à vista do despacho do Juiz que a determinar (Prov. 
CG. 1/69). 

VII - Proceder-se-á. à anotação regular, quando ocor
rer a hipótese de inclusão, nas denúncias, de pessoas não 
indicadas no inquérito policial (Portaria CG. n.9 52/65), 
cancelando-se os nomes daquelas que, indiciadas pela Policia, 
não foram denunciadas em Juizo (Prov. CG. n.Q 40/53), 
disposições que se aplicam também nos casos de procedimento 
penal ou contravencional iniciado por meio de Portaria ou 
auto de prisão em flagr'ante. 

VIII - A execução dos serviços concernentes ao re· 
gistro do comércio é hoje atribuição exclusiva das Juntas 
Comerciais (cf. Lei Federal n.9 4.726, de 13-7-1965, regula
mentada pelo Decreto n.9 57.651, de 19-J.-66), não sendo mais 
permitido o registro de firmas sociais ou individuais perante 
os Oficiais de Registro de Hipotécas (Provs. CG 14/69 e 
11/71). 

IX - Na distribuição de concordatas, cabe observar 
rigorosamente o que dispõe o Provo 11/69 - CG., não se 
distribuindo requerimento de concordata ou liquidação judi
cial de sociedade sem a prova negativa de executivo fiscal 
proposto pela Fazenda Pública (Prov. CG. 14/69). 
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;\: - Xa coneessào de Coneordatas e decret.:'1.çã,o de fa· 
lências, devel'ii ser obsprvado o Provo 12/69 - CG., fazendo·se 
as comunicações ali determinadas (Prov. CG. 14/69). 

XI - Quando da instauração de sindicâncias, devem 
os cartórios da Corregedoria Permanente comunicar a ocor· 
rência à Corregedoria Geral, para efeito de anotação nos 
prontuários; igual comunicação deve ser feita por ocasião 
da decisão final, após o decurso do prazo para interposição 
do recurso (Código Judiciário, art. 51, § único e 246 e Provo 
CG. 14/69). 

XII - Compete aos escrivã,es dos Ofícios dos Distri
buidores das Comarcas do Estado, exceto a da Capital, auten· 
ticar os linos mercantis, observado o Dec. Lei n.\' 486, de 
3-3-1DG9, regulamentado pelo Decreto Federal n.\' 64.567, de 
22-5-1969 e o disposto no Provo CG. 12/70, com as alterações 
constantes do Provo 7/71. 

XIII - Havendo litisconsórcio ativo ou passivo, ulte
riores, chamamento à autoria (CPC. art. !)5, §§ 1.'1 e 2.(1) 
e nomeação à autoria, far-se·ã.o as comunicações aos Dis· 
tribuidores na forma do Provo CG. 4/71). 

XIV - Para evitar perecimento de direito a distribui
çiío, no caso de impossibilidade de prévio recolhimento das 
CU::'ltas poderá ser feita, ou praticado ato dele dependente, 
lllC'lliante despacho judicial, fazendo-se as necessárias ano· 
tações e procedendo-se de acôrdo com o Provo CG. 5/7l. 

XV - A distribuição das ações penais referentes aos 
crimes definidos na Lei Federal n.\' 5.726/71 será feita de 
acôrdo com as normas traçadas no Provo CG. 9/71. 

XVI - A distribuição dos Executivos Fiscais relativos 
a cobrança da divida ativa concernente ao ICM será pro
cessada eletrônicamente, observadas as normas do Provo CG. 
12/71. 

XVII - Cópias dos cálculos, contas, partilhas e avalia
ções serão arquivadas em cartório, pela ordem cronológica 
(Prov. CG. 1/69). 
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XVIII - Os autos somente serão remetidos ao Con
tador em ocorrendo as 11 ipóteses preyistas no art. 2G do Dec. 
Lei n.V 203/70. 

XIX - Não se computarão as percentagens previstH.S 
no art. 82 do Decreto Imperial n. V 2.438, de 15-6-1859, quando 
da elaboração dos cálculos nos processos de arrecadação e 
administração de herança jacente, bens de ausentes e vagos 
(Prov. CG. 7/70). 

xx - Ainda que haja DelJOsitário Público na comarca, 
o depósito de bens, em conseqüência de atos judiciais, nos 
têrmos do artigo 945 do C. de Proc. Civil, poderá ser feito 
em mãos do executado, se convier ao exeqüente (Prov. 1/69). 

XXI - Observar o disposto no art. 15 da Lei n.~ 960, 
de 17-12-1938, quando se tratar de coisa penhorada em feito 
regulado pela citada lei (Prov. 1/69). 

XXII - Após qualquer levantamento, serão juntados nos 
autos, dentro das 48 horas seguintes, os comprovantes da 
destinação do numerário, recolhendo-se o saldo que houver, 
sob pena de responsabilidade (Prov. 1/(9). 

XXIII - Devem ser escriturados os depósitos indivi
duais em nome dos depositantes. Os juros serão computados 
de acÔrdo com as taxas abonadas pelos estabelecimentos de 
crédito (Prov. 1/(9). 

XXIV - Os depósitos judiciais e os levantamentos res
pectivos obedecerão, no que forem aplicáveis, as normas tra
çadas no Dec. Lei n.~ 3.()77/41, art. 1.°, com a redação dada 
pela Lei n.V 1.869/53 e no Dec. Estadual n. ~ 12.502, de 
8-1-1942, nos Provimentos CG. ns. 43/53, 7/67 e 1/69, bem 
como as disposições dos Provimentos CSM. ns. XXIV/62 
(com as alterações publicadas no D. J. de 7-10-1970 e 
XXXIII/67) . 

ESCRIVÃES 

I - Cabe aos Escrivães: 

1. Indicar substituto, nos pedidos de licença, com pré
via aprovação do Juiz Corregedor Permanente, observado 
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o disposto no a l't. 50 da Lei n. ~ 11.058, de 26-4-1940 (Lei 
n.~ 2.177/53, art. 12 c Provo CG. n.~ 15/67). 

2. Lavrar contratos com auxiliares e fiéis, nos têrmos 
da Portaria CG. n." 16/53 (Dec. Lei n.~ 159/69, art. 38; 
Prot. CG. n.~ 10.613/67 e Provo CG. n.~ 16/69). 

3. Manifestar-se nos pedidos de afastamento ou licença 
de escreventes e auxiliares (Portaria n.'1 9/48 e Provo n.<1 
15/67, recomendando-se critério e parcimônia no que res
peita sua concordância, atentando principalmente para o in
terêsse público e o regular andamento dos serviços. 

4. Organizar escalas de férias (Prov. CG. n." 15/67). 

5. Gozar 30 (trinta) dias consecutivos de férias por 
ano, obrigatoriamente, sendo vedada a acumulação do perío
do, proibido levar à conta de férias qualquer falta ao serviç-ü, 
e defesa a disistência ou renúncia. No curso das férias, o 
serventuário terá direito à renda integral do cart6rio (Lei 
n.<1 2.177/53, art. 1.<1). 

6. Instalar o cart6rio dentro do respectivo distrito, em 
lugar de fácil acesso ao público e que lhe ofereça boas con
dições de segurança, higiene e confôrto, a critério do Juiz 
(Dec. n.'1 4.786/30, art. 11). 

7. Colocar do lado de f6ra do prédio placa indicativa 
ou inscrição que a substitua. 

8. Hastear a bandeira nacional em dias próprios. 

9. Guardar os livros e documentos debaL'!:o de chave, 
em lugar seguro (Dec. n.'1 4.857/39). 

10. Comunicar à Delegacia de Polícia, ao DEIC e aos 
distribuidores o resultado dos feitos criminais. contraven

cionais e dos inquéritos policiais. 
11. Soõ pena de desobediência e multa, cotar em qual

quer peça fornecida às part~s o custo total das despesas, 
com espeCificação, item por item, dos seus emolumentos, das 
cusas devidas ao Estado, das contribuições à Ordem dos 
Advogados e às Carteiras de Previdência e de qualquer outro 
pagamento. 
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Além da cota referida, dará recibo ao ülteressado, dis· 
criminando as parcelas correspondentes às importàncias re
cebidas para pagamento de custas c emolumentos, contri
buições e outras despesas, ainda que não sejam tais com
provantes solicitados pelos interessados, certificando nos· 
autos o pagamento das custas judiciais, mencionando quem 
as efetuou, não podendo juntar peça que não esteja devida
mente cotada (Dec. Lei n.Q 203/70, arts. 9/11). 

12. Organizar relação de mandatos não cumpridos, sub
metendo-a mensalmente, até o dia 5 de cada mês à apre
ciação do Juiz Corregedor Permanente, para as providências 
cabiveis. 

13. Observar, no setor de falências, a orientação tra
çada pelo Provo CG. n.Q 43/53. 

14. Oomunicar aos Distribuidores o recebimento de re
convenção, para anotação no registro da ação respectiva, 
uma vez que se trata de nova demanda contra o autor. 

15. Promover a movimentação de todos os feitos, até 
final solução, não permitindo a paralização, sob as penas 
cominadas nos arts. 799 e segs. do O. de Proc. Penal e 24 
e segs. do O. de Proc. Oivil, sem prejuizo de outras sanções 
aplicáveis, na forma dos arts. 64 e segs. da Resolução n.Q 1/71. 

16. Em se tratando de mandados expedidos e não pro
curados	 pelos iteressados, juntar o mandado nos autos 30 
(trinta) dias depois da expedição, certificando o fato e in
formando ao Juiz do feito quando souber da existência de 
acõrdo, promovendo os autos à conclusão (Prov. 1/69). 

17. Providenciar classificadores para arquivamento de 
oficios recebidos e que não se refiram a feitos em andamento, 

~ pela ordem cronológica. 

As cópias de oficios expedidos serão arquivadas pela 
ordem numérica e cronológica, em pasta adequada. 

18. Recolher a multa imposta como pena criminal so
mente após o trânsito em julgado da sentença que a impuser, 
nos têrmos do art. 686 do Oódigo de Processo Penal (Provs. 
OG. 3/67 e 1/69). 
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19. Consignar, nos mandados de prisão, os dados que 
qualifiquem as partes, inclusive o número do registro geral 
no serviço de identificação (Provo CG. no'.' 4/60). 

200 Observar e cumprir a recomendação do Provo CGo 
n.'.' 4/60, relativamente ao cumprimento de sentenças de pro
núncia ou condenatória, ou de despachos que decretam a 
prisão preventiva, procedendo do seguinte modo: 

a) baixando os autos com a decisão, provideciará a 
expedição e assinatura do respectivo mandado no mesmo 
dia e, ainda no mesmo dia, comunicará o fato a Policia, 
nos têrmos e para os fins do art. 299 do C. de Proc. Penal; 

b) certificará, no mesmo dia, o cumprimento das dili
gências referidas e será os autos conclusos ao Juiz, para 
aposição do "visto" comprobatório; 

c) devolvidos os autos, procederá à publicação da sen
tença, antes da qual nenhum conhecimento dela será dado 
às partes ou a terceiros; 

d) sem prejuizo das disposições anteriores, a prisão 
poderá ser efetuada na forma e com as formalidades previs
tas no artigo 287 do C. p .P .. 

21. Consignar, nos alvarás de soltura, as seguintes in
dicações: 

a) nome, idade, filiação e naturalidade do réu; 

b) nome da vitima ou vitimas; 

c) data da prisão, esclarecendo se esta se deu em fla
grante, preventivamente ou em virtude de sentença conde-, 
natória; 

d) se houve condenação, a pena que foi imposta; 

e) natureza do delito, com indicação do artigo de Có
digo Penal, com esclarecimentos sôbre modificação na capi
tulação do crime, após a denúncia, quer na sentença, quer 
no acórdão; 

f) motivo da soltura (Prov. CG. 4/56). 
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22. As sentenças cíveis ou criminais serão registradas 
na íntegra e não em resumo. Quando proferidas em audi
ência, e por êsse motivo já consignadas no têrmo, será dis
pensável o registro integral (Prov. CG. 2/63), devendo, em 
tal caso, ser anotada esta circunstância, com os dados eluci
dativos, inclusive o desfêcho do caso, à margem do número 
de ordem do livro de Registro de Sentenças respectivo (Prov. 
CG. n.'! 5/61 e Provo eG. n.'! 1/69). 

23. Nos oficios requisitórios, mandados e ordens de pa
gamento, em que haja representação da parte interessada, 
consignar a declaração de que o procurador dispõe de poderes 
especiais para receber e dar quitação, indicando se a fôlha 
dos autos em que se achar o instrumento de procuração~ 

(Prov. eG. n.'! 7/67), observando no que forem aplicáveis, 
as normas dos Provs. eG. n.'! 43/53, eSMo n.'! LXIV/62 
(com alterações publicadas in D. J. de 7-10-70) e XXXIII/67. 

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

25. Trazer atualizada a sua coleção de leis, regulamen
tos, regimentos, provimentos, instruções e ordens de serviço 
(Prov. eG. n. Q 1/69). 

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

escrivães, segundo a qual são extraídas certidões da mesma 
peça mediante a utilização de papel carbono, pois fere o 
principio de que os atos judiciais e os instrumentos públicos 
devem ser escritos sempre com tinta escura e indelével. (Prov. 
eG. n.Q 1/49, in D. O. J., de 4/III/1949). As certidões 
podem ser extraídas pelos processos de fotocópia ou xerocópia 
(Prov. eG. 9/67). 
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VI - Deve ser coibido o abuso na expedição de certi
dões que não passam de meros traslados, sem indicação de 
fontes de busca. Do contexto das certidões deve constar 
a designação, o número e a página do livro ou processo onde 
se cha o assentamento, quando positiva (Prov. OG. 1/69). 

VII - O Escrivão do Juri é o escrivão das correições 
nas comarcas do interior do Estado, salvo nas comarcas de 
Oampinas (Decreto Estadual n.'! 4.786, de 3-12-1930, art. 5.'1, 
inciso IH; Lei n.'! 6.142, de 27/VI/1961) e de Santos (Reso
lução n. Q 1/71, art. 107). 

VIII - Na escrivania judicial, o escrivão não pode 
funcionar nos feitos em que figurem, como advogados ou 
parte, parentes seus, consangüienos ou afins, até o 3.° grau. 
Nos impedimentos, observar-se-á o disposto no Dec. Lei Com
plementar n. Q 3/69 (art. 226), no Dec. Lei n. 'I 159/69 (art. 
32.9 , parágrafos) e no Provo CG. 15/67, naquilo que forem 
aplicáveis. 

LIVROS OFICIAIS 

I - Recomenda-se rigorosa observância ao dispôsto no 
Provo CG. n.'I 16/67, relativamente aos livros obrigatórios 
de cada cartório ou oficio de justiça, com as modificações 
e alterações constantes do anexo, que acompanha êste tra
balho. 

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

III - Quando utilizadas fôlhas soltas, deve ser pro
videnciada adequada encadernação para manter os livros em 
bom estado de conservação (Prov. CG. n.'I 1/69). 

IV - Os livros e papéis findos ou em andamento deve
rão ser bem guardados, conservados, classificados e catalo
gados (Dec. n.9 4.786/30, art. 11, inc. III). 

V - Os livros não poderão sair do cartório ou do oficio 
de justiça, a não ser para diligências, observadas as restri
ções legais, ficando o escrivão e o funcionário que os levar, 
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l'csponsáveis pelo extravio ou perda, sujeitos em conseqüên
cia, às sanções administrativas civis e penais cabíveis. 

VI - Devem ser evitadas emendas, borrões, rasuras e 
rntrelinhas, na escrituração dos livros, procedendo-se à res
salva regular, antes do encerramento dos atos, quando ocor
rerem tais defeitos. 

VII - Autenticar regularmente todos os livros, cujas 
fôlhas devem ser rubricadas pelo Juiz, que subscreverá os 
iêrmos de abertura e encerramento, lançados nas 1." e últimas 
fôlhas úteis, as quais serão numeradas, observando o dis
pôsto no Provo CG. n.Q 1/69. 

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

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

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

XI - Observar, na escrituração do livro Rol dos Cul
pados, a exigência de autenticação de lançamentos, quali
ficando os réus e reservando coluna própria para baixa na 
culpa, a ser procedida quando houver decisão absolutória 
na Instância Superior. Igualmente, lançar o nome do réu, 
se houver condenação, reformando sentença absolutória de 
primeira instância. 

XII - O "Registro de Sursis" deve ser escriturado nos 
moldes do rol dos culpados, anotando-se o número de ordem 
do registro, o número dos autos, a qualificação do réu, a 
pena imposta, o resumo das condições da suspensão do cum
primento da pena, o prazo do benefício concedido, a data 
da audiência admonitória, a residência obrigatória do bene
ficiado, assim como as averbações a respeito do cancelamento 
do beneficio ou da extinção da punibilidade (C. P. P., art. 
703) (Prov. CG. 7/67). 
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XIII - Lavrar os têrmos de advertência no protocolo 
de audiências. 

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

XV - No livro "Registro de Feitos", encerrado o exer
cicio, antes de ser iniciada a escrituração do seguinte, será 
elaborado balanço anual, do qual constará: 

V - Feitos distribuídos durante o ano; 

2.'1 - Feitos vindos de anos anteriores; 

3.'1 - Total das duas parcelas; 

4.'1 - Feitos encerrados durante o ano; 

5.'1 - Feitos que passaram para o ano seguinte. 

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

XVI - O registro dos feitos deve ser efetuado de acôrdo 
com o título da distribuição. (Prov. 44/53). 

XVII - No livro "Têrmos de compromisso de tutores e 
curadores", (O. p . O., art. 601), será anotado, à margem de 
cada lan~,amento, o processo respectivo. 

XVIII - O alistamento semestral dos jurados e o sor
teio mensal dos jurados do Júri e Economia Popular, assim 
como as atas de julgamento dêsse júri, poderão ser feitos 
nos livros do Júri comum. (Provs. 16/67 e 1/69). 

XIX - O registro dos provimentos dos corregedores 
deve ser feito no livro de Visitas e Oorreições. 

XX - O Protocolo de autos e papéis deve ser utili
zado para o registro nos casos de entrega ou remessa que 
não implique em devolução. 
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XXI - O Corregedor Pel'manente, face ao movimento 
do cartório, poderá autorizar a abertura dos livros indispen
sáveis, à medida que surgir a necessidade. 

XXII - Não é mais devido o sêlo penitenciário, nem 
o impôsto do sêlo estadual, sôbre o valor das fianças crimi
nais arbitradas pelas autoridades policiais ou juizes com
petentes (Prov. 1/69). 

XXIII - A propósito da arrecadação da taxa peniten
ciária, observar as disposições do Provimento XXIV/67, do 
Conselho Superior da Magistratura. 

XXIV - Os papéis utilizados para escrituração de atos, 
têrmos, certidões e traslados, excluidas as autuações e capas, 
obrigatOriamente terão fundo inteiramente branco, incum
bindo aos Juizes Corregedores Permanentes a fiscalização 
dessa determinação (Prov. CG. 1/72). 

OFICIAIS DE JUSTIÇA 

I - Desde L? de setembro de 1970, os oficiais de jus
tiça não têm mais direito a emolumentos pelas diligências 
realizadas, sendo os previstos para elas, recolhidos como 
renda do Estado (Dec. Lei Complementar n.? 11, de 2 de 
março de 1970, art. 21, parágrafo único; Dec. lei n.? 203/70, 
art. 1.? das Disposições Transitórias; Dec. n.? 52.425/70, 
'I'abela "7", com as alterações constantes do Dec. n.? 52.526, 
de 15-9-1970). 

II - As despesas de condução dos oficiais de justiça 
serão tabeladas anualmente pelo Corregedor Geral na co
marca da Capital, e pelo Juiz Diretor do Forum nas demais, 
tendo em vista o custo médio do transporte adequado à 
prática do ato e a distância a ser percorrida, cabendo re· 
curso, na última hipótese ao Corregedor Geral (Dec.-lei n.? 
203/70, art. 32, § 1.9 ). 

Para a Capital vige atualmente a Tabela constante do 
Provimento CG-6/71. 
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III - Os oficiais de justiça cotarão, em item apartado, 
as despesas de condução e outras indispensáveis ao cumpri
mento da diligência; se inúteis ou excessivas, serão glosadas, 
ficando o oficial obrigado a, no prazo de três dias, sob pena 
de suspensão, restituir o excesso a quem as houver pago 
(Dec.-Iei n. 9 203/70, art. 32, § 2.9 ), observado ainda o dis
posto no art. 9. 9 do citado Decreto-lei. 

IV - Quando forem efetuadas várias diligências ao 
mesmo tempo, em locais vizinhos, com o uso de apenas uma 
condução, o oficial de justiça só terá direito ao reembôlso 
de uma verba (Dec. n.':> 52.425/70, Tabela "7", nota 5.\ com 
a alteração dada pelo Dec. n.':> 52.526/70). 

V - Nos processos-crimes movidos contra réu pobre, os 
oficiais de Justiça serão reembolsados das despesas de con
dução, que correrão à conta de verba própria do orç,amento 
do Tribunal de Justiça (Decretos e Tabela citados, nota 
"6.'''') . 

VI - O oficial de justiça, quando não houver o por
teiro dos auditórios, exercerá também essa função, por de
signação do Juiz (art. 264 do C. de Proc. Civil). 

VII - Somente o Juiz pode sustar o cumprimento dos 
mandados expedidos. Assim, a retenç1io indevida de manda
dos, sob alegação de eventual acôrdo das partes, solicitação 
do interessado ou escusas semelhantes, constitui irregulari
dade que não pode ser tolerada (Prov. CG-l/69). 

VIII - Não é admissível a utilização pelos Oficiais, 
de prepostos, tampouco a realização de diligências pelo te
lefone, sob pena de responsabilidade civil, criminal e admi
nistrativa (Prov. CG. n.':> 1/(9). 

IX - As intimações de réus presos, que devam tomar 
conhecimento de qualquer ato do processo, serão feitas no 
próprio estabelecimento penal onde se acharem os referidos 
réus. Igualmente, a entrega de cópias de libelo será levada 
a efeito no próprio presidio em que esteja recolhido o prêso. 
(Prov. CG n.':> 8/57 e CSM: n.9 XLIX/70). 

X - Cabe aos Oficiais de Justiça: 
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1.0 - Munir-se de sua cédula de identidade, fornecida 
pelo Corregedor Geral da Justiça, a ser exibida, obrigato
riamt'lltc, no ato de cada diligência (Prov. CG-4/ú6 e 1/69). 

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

3.° - Gozar férias de 30 dias por ano, obrigatõriament~, 

salvo a hipótese de ser ultrapassado o limite normal de 
faltas, caso em que poderão gozar 20 dias de férias, (art. 176 
do Estatuto dos Funcionários Públicos), nos meses de ja
neiro ou julho, conforme escala que deve ser remetida pelos 
escrivães, com o visto do Corregedor Permanente, à Corre
gedoria Geral, até o dia 15 de dezembro de cada ano. (Prov. 
13/67) . 

4.° - Devolver a cartório os mandados que estejam em 
seu poder além dos prazos legais, sob pena de responsabi
lidade. 

XI - O regime de trabalho dos oficiais de justiça está 
disciplinado no Provo CG-9/70, com as alterações introdu
zidas pelo Provo CG-8/71. 

XII - Os oficiais de justiça do Quadro do Poder Exe
cutivo estão sujeitos ao regime disciplinar previsto no Esta
tuto dos Funcionários Públicos do Estado, (Lei lL° 10.261, 
de 28-10-1968), e no Regimento das Correições (Decreto n.<1 
4.786, de 3-12·1930), sendo competente para a aplicação de 
penas disciplinares o Juiz Corregedor Permanente (Dec.-Iei 
complementar n.<1 3/69, art. 51, parágrafo único. 

Quanto aos do Quadro da Secretaria do Tribunal de 
Justiça observar-se-á o preceituado nos arts. 194 a 196, do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, especialmente no 
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que concerne à imposição de penas disciplinadoras, cuja 
competência é do Presidente ou de Secretário, em se tra
tando de advertência e exclusiva do Presidente nos demais 
casos. 

OFICIAL MAIOR 

I - Em todo o oficio ou cartório haverá um oficial 
maior, de confiança do escrivão, escolhido de preferência 
dentre os primeiros escreventes, com aprova~,.ão do Juiz Cor
regedor Permanente, cabendo-lhe substituir o escrivão, nas 
suas ausências e impedimentos e auxiliá-lo na direção dos 
serviços, podendo praticar, simultâneamente com êle, os atos 
que lhe forem atribuidos pelo titular da Serventia com apro
vação do Corregedor Permanente (Dec.-Iei complementar n.9 

3/69, arts. 212, parágrafo único e 226; Dec.-Iei n.9 158/69, 
art. 84; Dec.-Iei n.9 159, art. 39, com redação dada pelo 
Dec.-Iei n.Q 206/70, art. 1.Q O Dec.-Iei complementar n.9

• 

11/70, no art. 5.Q 
, das Disposições Transitórias extinguiu o 

cargo de Oficial Maior, porém remanesce a função). 

II - O oficial maior será investido em suas funções 
por ato do Secretário da Justiça, a requerimento do escri
vão, ou, em caso de extrema urgência, através de portaria 
do Juiz Corregedor Permanente, sujeita a homologação do 
Secretário da Justiça, revestindo-se das mesmas formalidades 
a exoneração do funcionário, dessas funções. (Dec.-Iei n.Q 

159/69, art. 32, §§ 1.9 e 3.9 ). 

III - O compromisso do oficial maior deverá ser pres
tado perante o Juiz Corregedor Permanente, lavrando-se têr
mo no livro próprio. Em seguida comunicará por oficio, 
a êste e à Corregedoria Geral, o inicio do exercicio. 

IV - Poderá ser indicado e nomeado substituto ao ofi
cial maior impedido ou afastado por qualquer motivo, me
diante as mesmas formalidades constantes do item II retro. 
(Proc. CG-33235/70). 

V - Em caso de vaga, até provimento e posse do titular 
do oficio ou cartório, será designado pelo Juiz Corregedor 
Permanente, para responder pelo expediente do respectivo 
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cartório, o oficial maior, devendo a portaria respectiva, por 
êle baL~ada, ser enviada à Secretaria da J ustiç,a, para ho
mologação. Uma cópia será enviada à Corregedoria Geral 
da Justiça, esclarecendo se foi cumprido o disposto no art. 5.? 
do Decreto-lei n.? 12.520, de 22-1-1942, com a redação dada 
pelo art. 43 da Lei n.? 6.057, de 24-3-1961, que determina 
aquela providência (Prov. GG- n.9 1/69). 

PORTEIROS 

I - Não havendo porteiro dos auditórios, essas funções 
serão exercidas pelo oficial de justiça que o juiz designar 

~ (art. 264 do C. de Proc. Civil), observando-se quanto às 
custas, o preceituado no Provo 18/70. 

II - As praças serão realizadas pelo porteiro das res
pectivas varas sob a fiscalização do juiz (Dec.-Iei n. Q 203/70, 
art. 37; art. 264 do C. de Proc. Civil), tendo sido declarada 
inconstitucional a expressão "leilões judiciais" contida no 
art. 37 citado. 

PREVID~NCIA SOCIAL 

I - São segurados obrigatórios da Carteira de Previ
dência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Es
tado, estejam na atividade ou aposentados, os serventuários, 
escreventes e auxiliares das serventias. 

II - Têm êsses servidores, direito à aposentadoria, e 
seus dependentes, à pensão (Lei n.? 10.393/70, Titulo I, 
Capitulos III e IV). 

III - O titular da serventia da Justiça não oficiali
zada, além de sua própria contribuição como segurado (art. 
45) contribuirá para a receita da carteira, mensalmente, 
com quantia igual à das contribuições devidas pelo oficial 
maior, pelos escreventes e pelos auxiliares da serventia a 
seu cargo (art. 48). 

O serventuário interino ou o responsável pelo expe
diente se não forem também contribuintes facultativos ou 
obrigatórios (como ocorre com os escreventes que exercem 
temporàriamente essa função), não ficam desobrigados da 
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('ontribuição mrllsat n flur sC' refere a segllnda Pal·tf' do ar
tigo 48 citado. 

IV - As obrigações dos serventuários ou responsá\Ceis 
pelos cm'tól'Íos ou ofícios de justiça não oficializados estão 
especificadas Título V do Decreto n. 9 10.393/70, onde estão 
previstas as sanções contra os contribuintes inadimplentes 
(arts. 58 e segs.). 

V - Nos sessenta dias anteriores à data em que com
pletar setenta anos de idade, o servidor da Justiça deverá 
submeter-se obrigatoriamente a exame médico, ficando afas
tado de suas funções no dia em que atingir essa idade, se 
antes disso não obtiver pronunciamento favorável da junta 
médica designada pelo Instituto de Previdência (art. 23). 

Para êsse fim, o escrivão da Corregedoria Permanente 
relacionará e controlará a situação de todos os funcionários 
que ainda nã.o completaram setenta anos de idade, fazendo 
a devida comunicação ao Juiz Corregedor Permanente no
venta dias antes do dia em flue o servidor chegar a essa 
idade, observando, ainda, o que estabelece o Provo CG. n.'! 
1/71) . 

REGIME DISCIPLINAR 

I - Aos sel'vidores dos cartórios e oficios de justiça 
do fôro judicial e extrajudicial oficializados, caberão os de
veres e direitos previstos no Estatuto dos Funcionários PÚ
blicos Civis do Estado, no que não colidirem com as dispo
sições do Dec.-lei Complementar n.9 3/69 e da Resolução 
n.<:> 1/71. 

n - Os serventuários escreventes e auxiliar'es dos ofí
cios e cartórios não oficializado's ficam sujeitos, ao regime 
disciplinar previsto na Resolução n.'1 1/71. 

In - Os escreventes e auxiliares dos Cartórios não
-oficializados que contem, no minimo, 5 (cinco ( anos de 
exercicio no mesmo Cartório só poderão ser dispensados por 
motivo de sensivel diminuição da renda da serventia, ou em 
razão de falta grave, devidamente comprovada perante o 
Juiz Corregedor Permanente (Resolução n.'1 1/71, art. 68, 1.~ 

parte). 
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Reconhecida a inexistência de falta grave imputada a 
sindicato, fica o serventuúl'io obrigado a pagar-lhe, quando 
de sua volta ao serviço, o salúrio integral, correspondente 
ao periodo do afastamento (Resolução n. 9 1/71, art. ()7, 
§ 3.'1). 

Os escreventes e auxi lim'es que contem menos de 5 
(cinco) anos de exercício no mesmo cartório, poderão scr 
dispensados pelo respectivo serventuário, sem declaração de 
motivo, mas ficam, em tal hipótese, com direito a indenização 
correspondente a 1 (um) mês de salário por ano de servi<;o 
efetivo, ou fra~fío superior a G (seis) meses (Resolução 
n." 1/71). 

IV - "Uma vez submetidos a processo administrativo, 
os funcionários só poderão ser exonerados a pedido, depois 
da conclusãa 00 processo f' de reconh<,cida a sna inocência" 
(CLF., art. G45, parúgTafo único). 

v - As penalidades do art. G.J da R<'solução n. D 1/71 
sprão aplicadas aos servidores pelo ,Juiz C'oITcgedor Perma
JI<'ntc, com ,'<,eUl'SO para o Corregedor G('l'a1 da Justiça, e 
p<,10 scrventuál"io, aos escrevent...s c aux i liares com recnrso 
para o Corregedor Permanente. 

O prazo de rccu'rso é df' 5 ((:inco) dias e, instaurada 
a si.ndicância, será. ° Rcrvidor afaRtado de Ruas funções (R~

Rolução n.') 1/71, art. 67, ~~ 1.9 C 2.°, c/c a Lei n,9 10.261/69, 
BFP., art. 265). 

YI - Se se tmtar de escrivão nomeado pelo Poder 
Executivo, ca}wrú. aa Governador do Estado a aplicação da 
pena de demissã.o (E:b~P., art. 260, inciso I), devendo neste 
caso, ser "emetida a sindicância devidamente concluida e 
relatada, à Secretaria da ,Justiça, para os devidos fins, 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

I - Os Oficiais do Registro Oivil deverão cumprir ri
gorosamente as disposições dos arts, 114 e 115 do Dec. n. 9 

4,857/39 (R, R, P.), efetuando as anotações e remissões re
ci.procas exigíveis por lei, sob as penas cominadas no art. 116. 
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H - As comunicações l·cferidas no artigo 114: deverão 
ser anotadas no livro onde foi lavrado o assento, fazendo-se 
menção ao número e à fôlha do Protocolo de Correspon
dência, onde conste o registro da remessa. 

IH - O assento deverá ser encerrado com a assinatura 
de quem o lavrou. Entre um assento e outro, conservar 
uma linha de separação. Observar o disposto no art. 51 
do R.R.P. ressalvando as rasuras, entrelinhas, emendas e 
omissões (Prov. eG. 1/69), antes do encerramento do ato. 

IV - Escriturar o livro R.egistro de Feitos sob ordem 
numérica, em série anual, anotando os processos de habili
tação de casamento, justificação de idade, editais de pro
clamas vindos de outros distritos, petições de registro de 
idade de pessoas maiores de 12 anos, os registros de nasci
mento de acôrdo com a Lei n. 9 3.764/60 (Prov. CG. 11/60), 
os pedidos de retificação de nomes e os mandados judiciais. 

Elaborar resumo anual, com menção dos processos de 
habilitação cujos editais perderam a eficácia (art. 181, § 1.9 

do Oódigo Oivil) (Prov. OG. n.9 1/69). 

V - Poderão ser expedidas certidões com o patroninico 
exclusive derivado da adoção, se no ato tiver sido declarada 
a opção por êsses apelidos de familia (Prov. OG. 12/60 
e 1/69). 

VI - O mínimo de fôlhas de livros, de acôrdo com o 
movimento, poderá ser reduzido até a terça parte, sendo 
indispensável o uso de índice ou fichas. Os números de 
ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada 
livro, mas continuarão indefinidamente (Dec. n.<:> 4.857/39; 
arts. 43 e segs. e Provo OG. 1/69). 

VII - Os assentos de nascimentos devem ser completos, 
isto é, conter tôdas as indicações determinadas no artigo 68 
do Dec. n.9 4.857/39. 

Nas certidões de nascimento, assim como nos editais 
de proclamas e certidões de casamento, não se mencionará 
a circunstância de ser legitima ou não a filiação, salvo a 
requerimento do interessado ou em virtude de determinação 
judicial (art. 74: e parágrafo único). 
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VIII - Ocorrendo o nascimento de gêmeos, fazer tan
tos registros quantos forem êstes, acrescentando a ordem 
de nascimento. 

Outrossim, consignar a ordem de filiação, no caso de 
um irmão receber o mesmo nome do que morreu (art. 77 e 
parágrafo único). 

IX - Evitar os registros de nomes suscetiveis de expor 
a ridiculo seus portadores (art. 69, parágrafo único). 

X - Em se tratando de "nati-morto", não se deve usar 
a expressão "feto", anotando-se o registro no indice, na le
tra "N", com indicação dos nomes dos pais (Prov. CG. 1/69). 

XI - Lavrar simultâneos assentos de óbito e de nas
cimento se êste não tiver sido feito e se a criança contar 
menos de nm ano (art. 67). 

XII - No caso de óbito de pessoas maiores de 18 anos, 
mencionar se era ou não eleitor e remeter a certidão, no 
primeiro caso, ao Juiz Eleitoral, para a exclusão do quadro 
de eleitores (Prov. CG. 1/69). 

XIII - Arquivar em cartório os atestados de óbito, 
observando a ordem cronológica, para facilitar a consulta 
(Prov. CG. 1/69. 

XIV - Nos assentos de casamentos, a nubente deve 
assinar com o nome que passou a adotar (Prov. CG. 1/69). 

XV - Escriturar os indices no mesmo dia da lavratura 
do assento, ou, no máximo, no dia seguinte. 

XVI - Transcrever os editais de proclamas vindos de 
outros distritos, contando-se o prazo da afixação e publi
cação e não da vista ao DI'. Curador. 

XVII - Somente o oficial processante poderá expedir 
certidão declarando os contraentes habilitados ao matrimô
nio, e somente no 16.9 dia contado da data da fixação (C. 
Civil, art. 181, Provo CG. 1/69). 

XVIII - O indice dos nascimentos será organizado 
pelo nome do registrado; o de óbito, pelo nome do falecido; 
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o dt, easanlento, p<,lo nome de ambos os nubentes, devendo 
cada 11m figurar na respectiva letra, sendo que da contraente 
com o nome que passou a adotar em virtude do matrimônio 
(Prov. CG. 4/48 c 1/50 e 1/69). 

XIX - 'l'omar as assinaturas das autoridades, dos de
clarantes, das partes e das testemunhas, logo depois de 
praticado o ato, sendo condenável a falta daquelas for'mali
dades ou a antecipação de assinatura, "em confiança", para 
posterior preenchimento do têrnlO (Prov. 44/53). 

XX: - Abrir, rubricar e encerrar os livros-talões de 
nascimento, caRaUH'nto e óbito, remetendo-o, depois de findos 
ao Departamento do Arquivo do Estado - Rua Antonio 
Queiroz, 18:1, mediante rf'gistro postal ou protocoJ o (Pro\'. 
CG. 44/53, 1/(if»). 

Não cOnSt'lTal' em cartório os talões findos sob pena de 
responsabilidade (n rt. 32 do Decreto n.<'> 4.8~7 /1939). Os 
mapas de naseimpntos, casamentos e óbitos, a que se refere 
o art. 61 do R. R. P. é qUf' I';<'rfio remetidos ao D{'partamento 
de Estatistica do :Estado (Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 848, 
Proc. CG. 1/(;!)) , soh pena de' responsabilidade (§ 2.<'». 

X.~I - Os oficiais de Cartórios do Registro Civil 1)0

dcm reconhecer firmas nos papéis necessários ao casam,cnto, 
quando o respectivo processo correr em seu cartório, mas 
em qualquer hipótese, a não ser que acumulem as funções 
de tabelião, não lhes é licito reconhecer firma em outros 
papéis. 

Xo entanto, é llermitido aos cartórios do Registro Civil 
elas r(~ssoas Naturais, dos subdistritos da Capital, reconhecer 
firmas c lavrar pr::>curações, nos têrmos do artigo 6.1' da 
Lei n." 8.406/64 que continua em vigor, não obstante o dis· 
1l0st0 no art. 05 do Dee.-lei n.Q 158/69 c nos arts. 205 e 206 
00 Dec.-lci Complementar n. Q 3/69 (Prov. CG. 1/69, Procs. 
ns. 30.946/69 e 34.504/71). 

X-.~II - Nos processos de habilitação de casamento, 
olt:,;cITar-se-i'io ns I'lf'guintes instruções: 
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a) 0xigir, na JJcti~ão inicial, as declarações a respeito 
<lu regiIrw de bens a \"igorar e nome que a nubente passará 
a adotar após o casamento e o distrito eleito para a cele
bração do matrimônio; 

b) processar a habilitação de casamento em segundas 
núpcias, exigindo certidão de óbito do cúnjuge falecido; 

c) fazer o casamento de estrangeiros, depois da prova 
de permanência legal no pais; 

d) l'lomente aceitar públicas-formas se estiverem con
ferirlas e consertadas. Documentos de outras localidades 
deverão ter sua firma reconhecida, onde irão produzir seus 
efeitos: 

e) cumprir o disposto no artigo 7J4 ~ único Código~ de Processo Civil, no caso de dispensa de proclamas que 
não deve ser facilitada indevidamente; 

f) anotar nos autos o nome da Jwssoa que pagou os 
('lllolumentos: 

g) certificar nos autos a data da celebração do casa
mento, com indicação do número do livro, do número do 
assento e da página na qual foi lavrado o assento. 

XXIII - Remeter, mensalmente, às unidades sanitá
riaR das respectivas comarcas, ou regiões, os mapas demo
gráficas (' sanitários, rle acôrdo com modelos oficiais dis
tribnídos pelo Departamento de Saúde do Estado (Portaria 
CG. 7/49 - Provo CG. 1/(9). 

XXIV - Além do nome, qualificação completa e ende
rê~o das pessoas que assinam a rõgo de outras que não 
sabem ou não sabem ou não podem fazê-lo por qualquer 
motivo, circunstâncias que constarão expressamente dos têr
mos, ao redor 'las impressões digitais respectivas deverá ser 
assinalado o nome de quem a deixou e qual o dedo da mão, 
direita ou esquerda. 

X,,-XV - Os Cartórios do Registro Civil das Pessoas 
Naturais dos distritos que não forem sede da comarca, po
derão exercer funções notariais, independentemente da dis
tância que ficarem da sede (art. 1.'1, letra "b" do Decreto 
n." G.2ü4, de 22-9-1931 c/c o art. 96 do Decreto-lei n.Q 159/69) 
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e da limitação que havia no art. 3.9 do mesmo Decreto n.f) 
5.204/31 (Lei n. 9 8.053, de 23-12-1958) (Proc. CG. n.f) 
32.548/69 e D.J. de 17-7-70). 

XXVI - A averbação da adoção de estrangeiros, pôsto 
que não prevista no Regulamento dos Registros Públicos, 
será feita, inobstante, no Livro "E" do Cartório do Registro 
Civil das Pessoas Naturais da sede, do 1.9 distrito ou da 
1.'" sub-divisão judidária da comarca, pela seguinte forma: 
transcrever-se-á a certidão à margem, a competente aver
bação (AgTavo de Petição n.9 195.090, da Capital, publicado 
in D.J. de 5-2-1971; Agravo de Petição n. 9 191.0207, da 
Capital) . 

XXVII - No que se refere à legitimação adotiva de 
que trata a Lei n.9 4.655, de 2 de junho de 1965, "a sentença 
deferindo a legitimação terá efeitos no R.egistro Civil, como 
se tratasse de registro fora do prazo, no qual consignará os 
nomes dos pais adotivos como pais legitimos e os nomes 
dos ascendentes dos mesmos. O mandado será arquivado, 
dêle não podendo o oficial fornecer certidões" (art. 6.9 ). 

"A violação do segrêdo estabelecido neste capitulo, salvo 
decisão judicial sujeitará o funcionário responsável às penas 
do art. 325 do Código Penal" (art. 8. 9 ). 

XXVIII - O arquivamento das leis e atos municipais 
de que trata o art. 55, § 4.9 do Decreto-lei Complementar 
n.9 9/69 obedecerá às disposições constantes do Provo CG. 
2/70. 

XXIX - O horário para o funcionamento dos Cartó
rios de Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital é o 
seguinte: dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas; 
domingos e feriados, das 9 às 12 horas, observado o sistema 
de plantão. Nas demais comarcas do Estado, vigorará o 
horário que fôr estabelecido pelo Juiz Corregedor Perma
nente (Prov. CG. n.? 8/70). 

REGISTRO DE IMÓVEIS 

I - Encerrar o Protocolo diàriamente, salvo nos do
mingos e feriados. 
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II - Transcrever os títulos translativos da propriedade 
imobiliária mediante apresentação das certidões negativas 
de ônus fiscais, incidentes sôbre o imóvel (Prov. CG. 1/69). 
A exigência somente será dispensada desde que, no próprio 
instrumento, os contratantes se responsabilizem, expressa e 
solidàriamente por eventuais débitos (Dec.-Iei n. 9 203/70, 
art. 44). 

III - Não se admitirá qualquer exceção à exigência de 
apresentação do Certificado de Quitação para com o LN.P.S., 
nos casos previstos em lei, valendo notar que tal documento 
não poderá ser substituido por simples protocolo do pedido 
da respectiva certidão, não se aplicando, nesse caso, as dis
posições do Provo CG. 12/67 (Agravo de Petição n. 9 187.866,~ de Bananal, decidido pelo C. S .M. e publicado in D. J. de 
6-8-70, pág. 9). Sendo os outorgantes ou devedores pessoas 
fisicas, não sujeitas a contribuições para o I. N .P . S., de
verão fazer a seguinte declaração nos respectivos instrumen
tos "os outorgantes ou devedores declaram, na forma e sob 
as penas da lei que não sendo empregadores ou obrigados 
a contribuir como tais para o I. N .P . S., não se acham 
abrangidos pelas restrições do art. 142 da Lei n. 9 3.807/60 
e suas posteriores alterações." 

Ressalve-se a hipótese prevista no Decreto-lei n. Q 821, 
de 5-9-69. O infrator fica sujeito às sanções previstas 
em lei. 

IV - Observar, na enunciação dos números de ordem 
dos registros, o disposto no art. 10 do Decreto n. 9 4.857/39, 
segundo o qual, a série de números deve ser ininterrupta, 
continuando indefinidamente nos livros seguintes, após o en
cerramento de cada livro. 

V - Obedecer ao sistema de numeração dos livros pre
vistos nos artigos 9 e 182, com as modificações e alterações 
posteriores, como consta do anexo dêste trabalho (Decreto 
Federal n.9 66.608, de 20-5-1969). Conforme o movimento 
dos registros, o juiz, ao qual estiver sujeito o oficial, poderá 
autorizar a diminuição do número de páginas dos livros, até 
a terça parte do consignado no dispositivo citado (art. 8. 9 ). 
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VI - Os erros cometidos na tomada de indicações cons
tantes dos títulos poderão ser retificados, a requerimento 
do interessado, mas só produzirão efeitos dai em diante, 
salvo quanto aos enganos evidentes cometidos no registro e 
que não possam acarretar prejuízos a terceiros, os quais 
serão eorrigidos pelo Oficial, com as devidas cautelas (art. 
228) . Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá 
o prejudicado reclamar a retificação, por meio de processo 
contencioso, que será inscrito (Prov. CG. 1/69). 

VII - Especificar, na coluna apropriada, a qualidade 
do título, (compra e venda, doação, partilha, permuta, etc.), 
pouco importando a consignação do instrumento (escritura, 
formal, crrtidão - Provo CG. 1/69). 

VIII - A escrituração do protocolo incumbirá, pessoal
mente ao Oficial, ou ao seu substituto legal, nos impedi
mentos e ausências or,asionais (art. 201). 

IX - Para defesa do princípio da continuidade do re
gistro, exigir transcrição do titulo anterior, se o imóvel não 
('stiH~r l:mçado em nome dos outorgantes (art. 247, § 1.9 ). 

X - Escriturar os indicadores reais e pessoais com 
ooservúncia dos artigos 190, 192, 193 e seguintes, evitando
-se a repetição de lançamentos, quando o mesmo imóvel 
ou a meí>mn. ppssoa já estiver lançado no livro respectivo 
(ar-t. 191). 

XI - Levar em consideração que o indicador real deve 
ser :1 repertório de todos os imóveis que, direta ou indire
tamente, figurarem nos livros ns. 2, 3, 4, 8, 9 elO. R.e
partir as folhas do livro, por igual, entre as circunscrições 
que se compreenderem na comarca ou na zona pertencente 
ao respectivo ofício. Cada indicação deve ter espaço de, pelo 
menos, um sexto da página do livro, e, cada espaço, cinco 
colunas, formadas por linhas perpendiculares corresponden
tes, nos têrmos do artigo 188, procedendo, no caso de esgo· 
tamento das folhas, na forma preconizada pelo artigo 194. 

XII - Dividir o indicador pessoal de acôrdo com as 
letras do alfabeto, lançando, por extenso, os nomes de tôdas 
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as jwssoas que, ativa ou passivamente, figul'arern nos li\"l'O~ 

de registro (art. 190). 

XIII - Ter em conta que o apresentante não é mero 
portador do título levado a registro, mas o adquirente, 
ou o transmitente, seus sucessores, ou seus representant~s, ° 
interessado, em suma, no registro (Prov. CG. 1/69). 

XIV - Organizar índice do Indicador Real, facultati
"amente em fichas, pelas "ruas" e "números" de cada cir
cunscrição em relação aos imóveis urbanos e pelos "nomes" 
e "situações" em relação aos imóveis rurais (Prov. CG. 44/53 
e 1/69). 

XV - As cessões de direitos hereditários e o direito 
à sucessão aberta não podem ser submetidos à transcrição. 
O seu registro fere os princípios da continuidade e especia
lidade. (Prov. CG. 8/66 e 1/69). Il10bstante o C. Supremo 
'Tribunal Federal tem-na admitido (R.T.J. 57/138). 

XVI - Suscitar dúvida, quando fôr o caso, observando, 
rigorosamente, o disposto no artigo 215 do R. R.. P. 

XVII - Não efetuar o registro de transações quC'. te
nham por objeto imóvel rural sem apresentação do certifi
cado de cadastro do IBRA, sob as penas cominadas. 

XVIII - Observar, rigorosamente, as disposições do 
.ato Complementar n.9 41, especialmente a C'xigência do ar
tigo 2.<1, 

XIX - Ao expedir certidões de filiação, declarar, no 
feeho, a data em que o imóvel passou a pertencer à sua 
'circunscrição, e, no caso de não mais pertencer, quando tal 
fato ocorreu e para que circunscrição foi transferido (Pro\". 
·OG. 1/69). 

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

L~ - A inscrição da cédula rural independe da apre
sentação do Oertificado de Cadastro expedido pelo Instituto 
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Brasileiro de Reforma Agrária (art. 6.'1 do Dec. Fed. n.Q 

62.141, de 18-1-1968). 

L~I - É obrigatória a menção do número do Cartão 
de Identificação do Contribuinte (CIC), do Cadastro de 
Pessoas Fisicas (CPF) ou do Cadastro Geral de Contri
buintes (CGC) nos atos especificados na Instrução Norma
tiva S.R.F. n.'1 35, e 13-10-1971, do Secretário da Receita 
Federal, publicada in DOU de 11-1-1972, pág. 215. 

XXII - O Juiz Corregedor Permanente do cart6rio, 
procederá à correição nos Livros "Registro de Cédula de 
Crédito Rural" e "Registro de Cédula de Crédito Industrial" 
uma vez por semestre, no minimo (Dec.-Iei federal n.'1 167, 
de 14-2-1967, art. 40 e Dec.-Iei federal n.'! 413, de 9-1-1969, 
art. 40). 

XXIII - A correlçao anual de que trata o art. 5.'1, 
caput) do Decreto-lei federal n.'! 494, de 10-12-1969, será feita 
com observância do preceituado no Provo CG-5/70. 

XXIV - O serventuário s6 registrará os titulos que 
contiverem com precisão, as confrontações e a localização 
do prédio ou do terreno, mencionando os nomes dos con
frontantes, e, ainda, quando se tratar s6 de terreno, se êste 
fica do lado par ou impar do logradouro e a que distância 
métrica do prédio ou da esquina mais próxima (Dec. Federal 
n.'! 4.857/39, art. 248). 

F 
XXV - As averbações correspondentes às promessas: 

de venda, cessões ou promessas de cessão de unidades autô
nomas dos condominios em edificação, uma vez realizadas,. 
atribuem direito real aos compromissários, oponivel a ter
ceiros. 

Essas averbações, todavia, por não alterarem a situação' 
do im6vel original, não podem justificar indicações próprias 
(Provs. CG. 3/66 e 14/69). 

XXVI - As averbações relacionadas com os registros; 
no Livro n.'1 8, porém, devem ser regularmente indicadas no. 
protocolo, onde deve ser feita remissão completa, que con-
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tenha o número da inscrição, da página e do livro corres
pondente (Provs. CG. 8/66 e 14/69). 

XXVII - Deve ser feita referência na respectiva co
luna ao número de ordem e à página do liVro no qual se 
lavrar o novo registro, se a mesma pessoa ou mesmo imóvel 
já estiver nos indicadores real ou pessoal (Prov. 14/ 69). 

XXVIII - Observar-se-á, quanto aos anexos o disposto 
nos arts. 100 e segs. da Resolução n.Q 1/71. 

XXIX - Nos casos de transcrição de imóveis incorpo
rados às sociedades por ações da Administração indireta 
da União, cumprir o disposto no Decreto-lei n.Q 807, de 
4-IX-69 (Prov. CG. 14/69). 

xxx - A venda e o compromisso de venda, na forma 
do Decreto-lei n.Q 643, de 19-VI-69, celebrados por instru
mento particular, poderão ser registrados no cartório imo
biliário competente (Prov. CG. 14/69). 

XXXI - O Oficial deve observar o prazo de três dias, 
a contar da data da apresentação do mandado judicial, no 
caso de transcrição de propriedade rural desapropriada, sob 
pena de incorrer na multa correspondente a dois terços do 
maior salário minimo do Pais, por dia de retardamento. 
(Decreto-lei n.'] 554, de 24-IX-1969 - Provo CG. 14/69). 

XXXII - Não podem ser efetuadas transcrições, ins
crições ou averbações de documentos públicos ou particulares 
relativos aos bens confiscados, ou de quaisquer atos ou con
tratos em que sejam interessados pessoas naturais ou juri
dicas, cujos bens tenham sido objeto de confisco (Decreto-lei 
n.'] 502/69; Provs. CG. 8/69 e 14/69). 

XXXIII - Incumbe ao Oficial a organização de ca
dastro especial das aquisições de terras rurais por pessoas 
estrangeiras, conforme o disposto no artigo 3.Q do Decreto-lei 
n.Q 494, de 10-3-1969 - Provo CG. 14/69). 

XXXIV - As decisões proferidas em processos de dú
vida, devem ser catalogadas, com indice por assunto, em 
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virtude do efeito normativo dessas decisões (Prov. CG. 
14/69). 

L"'{V - Deve-se ter em conta a indisponibilidade dos 
bens dos administradores, gerentes e conselheiros fiscais de 
sociedades sujeitas ao regime de liquidação extrajudicial, 
nos têrmos do Decreto-lei n.'? 48, de 18-XI-66, até a defini· 
tiva apuração e liquidação de suas responsabilidades, obser
vadas as disposições do Decreto-lei n. 9 685/69 (Prov. CG. 
14/69) . 

SERVIDORES DE CARTÓRIOS OU OFíCIOS
 
DE JUSTIÇA NÃO OFICIALIZADOS
 

Ff.;RlAS, LICENÇAS, OUTROS AFASTAMENTOS 
E FREQ~NClA 

l-As férias, licenças e substituições dos servidores 
da Justiça não estipendiados pelos cofres públicos continuam 
disciplinados pela Lei n.'? 2.177, de 23 de julho de 1953 
(Dec.-Iei n. 9 159/1969, art. 39), observando-se, no que forem 
aplicáveis, as disposições dos Provs. CG. ns. 41/63 e 15/67. 

II - Compete ao Corregedor Geral da Justiça conceder 
aos servidores da Justiça de Cartórios não oficializados, 
férias, licença para tratamento de saúde, de interêsses par
ticulares e outras licenças ou afastamentos. 

III - Nas comarcas do interior do Estado, poderão 
ser concedidas pelo Corregedor Permanente licenças para 
tratamento de saúde do servidor ou por motivo de doença 
em pessoa de sua familia, bem como o seu afastamento em 
virtude de nojo, desde que não excedam a oito (8) dias. Só 
excepcionalmente, ante o conhecimento direto da situação 
pelo Corregedor Permanente, poderá ser renovado o pedido 
de licença, nos têrmos do item anterior e, mesmo assim, se 
fôr diverso o motivo que o justifique (Lei n.9 2.177, art. 14, 
§§ e Provo CG. 15/67). 

IV - O serventuário será substituido, nas férias, li. 
cenças, afastamentos, impedimentos ou faltas, pelo oficial 
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maior (', na falta dêste, pelo 1.9 escrevente do cartório, se
gundo a graduação estabelecida de acôrdo com o artigo 2. Q 

do Dec. n.9 5.129, de 23-7-1931. 

Inexistindo oficial maior ou escrevente habilitado no 
mesmo cartório, será designado para a substituição, escre
vente habilitado de outro cartório da mesma comarca. 

Não sendo possivel a observância dessa ordem, o ser
ventuário será substituido por pessoa idônea que indicar 
(Dec. n.<) 11.058, de 26-4-1940, art. 59, parágrafo único), 
após aprovação e designação por meio de Portaria baixada 
pelo Juiz Corregedor Permanente, cuja cópia será enviada 
à Oorregedoria Geral, para os devidos fins. 

V - Em caso de vaga, até provimento e posse do ti
tular do oficio de Justiça, será designado pelo Oorregedor 
Permanente, para responder pelo expediente do respectivo 
cartório, o oficial maior, e, na falta dêste, o escrevente mais 
graduado, devendo a portaria expedida pelo corregedor per
manente ser enviada à Secretaria da Justiça, para homo
logação. Uma cópia será enviada à Oorregedoria Geral, es
clarecendo se foi cumprido o disposto no art. 5.<) do Decre
to-lei n.<) 12.520, de 22-1-1942, com a redação dada pelo art. 43 
da Lei n. Q 6.057, de 24-3-1961, que determina aquela homo
logação (Prov. OG. 15/67). 

VI - Na falta de oficial maior ou escrevente habili
tado e não tendo sido feito o provimento interinamente pelo 
Govêrno do Estado, designará o corregedor permanente es
crevente habilitado ou serventuário de outro cartório da 
mesma comarca, para, cumulativamente, responder pelo ex
pediente do oficio vago. E ainda não sendo possível tal 
providência, designará para aquêle mister pessoa idônea, 
cuja qualificação deverá constar da portaria. Em qualquer 
caso, enviará uma cópia do ato à Oorregedoria Geral e outra 
à Secretaria da Justiça, com os devidos esclarecimentos 
(Prov. OG. 15/67). 

VII - Em qualquer caso, ou se ocorrer o afastamento 
do titular ou do responsável pelo cartório em virtude de 
suspensão, cumprimento de pena ou outro motivo, não po-

BO'LETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 111 



dendo ser observada a ordem prevista para a substituição, 
ou porque não existam pessoas naquela situação, ou, mesmo 
havendo-as, porque não estão em condições para o exercicio 
das funções questionadas, se o aconselhar o interêsse pú
blico e assim o entender o Juiz Corregedor Permanente, a 
fim de que o serviço não sofra solução de continuidade ou 
sejam regularizadas falhas porventura existentes e irregu
laridades, poderá êle, em oficio onde pormenorizada e fun
damentadamente dê os motivos, indicar ao Corregedor Geral 
da Justiça pessoa idônea, funcionário de cartório ou não, 
para responder pelo expediente da serventia, enquanto durar 
o afastamento ou impedimento do titular ou responsável 
(Procs. ns. 

VIII - Tratando-se de licença para interêsses parti 
culares, fixará o Corregedor Geral, de plano, a percentagem 
a que o substituto legal do serventuário fará jus, não exce
dente a cincoenta por cento (50%) da renda liquida do 
respectivo oficio. 

No caso de suspensão, perderá o funcionário todos os 
vencimentos do cargo (Dec. n.<:> 4.786/30 - Regimento das 
Correições, art. 34, § 3.(1). 

Durante o periodo da prisão ou da suspensão preven
tiva, o funcionário perderá 1/3 (um terço) do vencimento 
ou remuneração (Lei n.Q 20.261/68 - E. F .P.), observado 
o disposto	 no art. 267. 

O funcionário prêso preventivamente, pronunciado por 
crime comum ou funcional, ou condenado por crime inafian
çável em processo no qual não haja pronúncia será consi
derado afastado do exercicio até condenação ou absolvição 
passada em julgado (Dec. Est. n.Q 41.981, de 3-6-1963 
C.L.F., art. 231). 

Durante o afastamento o funcionário perderá um terço 
do vencimento ou remuneração, tendo direito à diferença, 
se fôr, a final, absolvido (§ 1.(1). 

No caso de condenação, e se esta não fôr de natureza 
que determine a demissão do funcionário, continuará o mes
mo afastado, até o cumprimento total da pena, com direito, 
apenas, a um terço do vencimento ou remuneração (§ 2.(1). 
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IX - As alterações de escalas de férias dos servidores 
<los Cartórios ou Oficios oficializados ou não somente po
derão ser feitas pela Corregedoria Geral da Justiça (Provs. 
CG. 13/67 e 14/69). 

X - Observar-se-á, quanto à freqüência dos serventuá
rios, escreventes e auxiliares de cartórios ou oficios não 
oficializados, o que preceituam o Provo CG. 9/66 e a Por
taria CG. 92/66. 

CUSTAS 

I - Os preços da Tabela I do Decreto n.'1 52.425/70 
com as modificações introduzidas pelo Dec. n.'1 52.526/70~
 remuneram todos os atos e têrmos do respectivo feito, exce
ção dos expressamente referidos nas Tabelas "2" a "9" (Nota 
Genérica 4.'!). 

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

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

b) a segunda, por ocasião de recurso voluntário, in
terposto da sentença. 

Excetua-se da regra de recolhimento dos preços estabe
lecida na alinea anterior a ação popular, o desquite litigioso, 
o executivo fiscal, a ação de alimentos, o pedido de alimentos 
provisionais, a ação de revisão de pensão alimenticia e os 
frocessos crimes de ação pública (Notas Genéricas "4."" 
e "5.'!"). 

~ II - A reconvenção está sujeita à distribuição autô
noma 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 (Nota Genérica "12."", intro
duzida pelo Decreto n.'1 52.526/70). 

III - No caso de nova distribuição do feito, por in
competência do Juizo, caberá ao cartório que o processou 
a parcela de custas já exigida (Prov. 1/69). 
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IY - :Nos processos erime,' ele ação privada, o quere
rante pagará, na distribuição, metade do previsto na letra 
"b" do item IV da Tabela "1"; a outra metade será paga 
por ocasião do recurso, pelo recorrente (Tabela "1", item IV. 
Nota :'2") . Nos demais casos, o pagamento será feito a 
final, conforme disposto no artigo 38 do Decreto-lei n.~ 

203/70, 

V - Sob pena de desobediência e multa, os serventuá
rios e oficiais de justiça cotarão em qualquer peça forneeida 
às partes o custo total das despBsas, eom especificação, item 
por item, dos seu::; emolumentos, das eustas devidas ao Es
tado, das eontribuições à Ordem dos Advogados e às Cal'
teiras de Pl'e\-idêneia e de qualquer outro pagamento reem
bolsável (Decl'eto-lci n. 0 203/70, art. 9. 9 ). 

Além da eota [t que se refere o artigo ant<:>I'Íor, os ser
ventuários e oficiais de justiça darão recibo ao interessado, 
discriminando as parcelas correspondentes its importâncias 
para pagamento das CUSÜ1S, emolumentos, contribuições e 
outras despesas. Os serventuários também certifiearão nos 
autos o pagamento das eustas judieiais, meneionando quem 
:) efetuou (art. 10 e lJarágrafo únieo). 

O cserivào não juntará aos autos peça que não esteja 
cotada de aeôrdo com o artigo 9. 0 (art. 11). 

VI - Sem prejuízo de outras penalidades disciplinal'cs 
previstas em lei, os serventuários e auxiliares da justiça que 
receberam custas e emolumentos indevidos ou excessivos, ou 
infringirem as disposições dste Decreto-lei ou as Tabelas, 
serão punidos com multa de Cr$ 50,00 (cincoenta cruzeiros) 
a Cr$ 1.000,00 (11lll mil cruzeiros), imposta de ofício ou a 
requerimento de qualquer interessado, pelo juiz do feito 011 

pelo corregedor permanente, além da obrigação de restituir 
em tresdobro a importância cobrada em excesso ou inde
vidamente (art. H). A multa constituirá renda do Estado, 
devendo o seu pagamento, bem como a restituição prevista 
neste artigo, ser efetuados no prazo de cinco dias do tráll
sito em julg-ado da decisão, pelo serventuário ou auxiliar 
da justiça, sob pena de suspensão do exercício de suas fun
ções (parágrafo único). 
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VII - Os juízes corregedores fiscalizarã,o o cumpri
mento, pelos serventuários e auxiliares da justiça, das dis
posições dêste Decreto-lei e das Tabelas, aplicando aos in
fratores, de oficios, as penalidades cabíveis (artigo 15). 

VIII - Pela escritura declarada em efeito por culpa 
;JU a pedido de qualquer das partes ser:t devido um terço 
do preço (Decreto n.'? 52.425/70, Tabela 10, Nota 9."). Tra
tando-se de procuração ou substabelecimento nessas condi
ções, será devida a metade (Nota 10."). 

TX - Se a escritura contiver mais de um contrato, 
ainda que entre as mesmas partes, S{'l·[t devido por inteiro 
() preço relativo ao de maior valor e pela quarta part,e o 
dos demais contratos (Nota 4. \l ) • 

X - As custas, emolumentos e contl'ilmições dos atos 
praticados pelo escrivão de notas ou lJelo oficial do registro 
de imóveis serão calculados de acôrdo com os valores tri
butários fixados 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 in
ferior, (art. 14 do Dec.-Iei n.'? 203/70, Nota 3." da Tabela 10 
e Nota Única do inc. I da Tabela Ir do Decreto n.'? 52.425/70), 
observado o disposto no Provo CG. 17/,,0 para a verificação 
de valor. 

XI - A inscrição de cédula de crédito rural ou de 
cédula de crédito industrial, incluindo buscas, indicações 
l'eais ou pessoais e fornecimento de certidão talão será co
brada de acôrdo com o prescrito no Decreto n. 9 52.425/70, 
Tabela 11, V, com a redução dada pelo Dec. n.'? 52.526/70, 
art. 4. 9, inc. IH) . 

XII - A complementação da renda mínima da serven
tia cuja extinção não fôr conveniente, prevista no Dec.-Iei 
n.'! 203/70, art. 45, §§ 1.9 e 2.'? foi regulamentada pelo Decreto 
n:1 52.839/71. 

XIII - Será gratuita a lavratura de assento de nasci
mento de pobre ou de óbito de indigente, provada a condiçito 
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por atestado da autoridade policial da circunscrição em que 
residir o registrando on Plll que residia o morto (Dec.-Iei 
n. 9 203/70, art. 40). Essa prova também poderá ser feita 
por declaração de hospital oficial ou que receba indigentes, 
firmada pelo diretor do estabelecimento ou pessoa por êle 
credenciada (parágTafo único). 

Em ocorrendo essa hipótese, o escrivão certificará o fato 
no respectivo têrlllo e nas certidões que expedir, mencio
nando expressamente o documento que comprovou a indi
gência, autoridade que o passou e a data, devendo o mesmo 
ficar arquivado no cartório, em pasta própria, pela ordem 
cronológica. 

XIV - Os serventuários deverão manter afixadas em 
seu cartório, as Tabelas que a êle digam respeito, em lugar 
bem visível e franqueado ao público, acompanhando-a da 
transcrição dos artigos 3.Q

, 4.'1, 9.'1, 10.'1, 13,'1, 14.~ e outros 
que o Juiz Corregedor determinar (Dec.-lei li.'! 203/70, 
3rt. 46). 

XV - Verificando-se, em decisão transitada em jul
gado, a imprestabilidade de laudo pericial, 1101' erro gTOS
seiro ou má fé, perderá o perito ou assistente técnico o di
reito aos salários, devendo restituí-los se já recebidos 
(art. 48). 

Considerar-se-á êrro grosseiro, lias avaliações, estima
ti\'[\~ e arbitramentos, a diferença superior a 30% entre o 
valor adotado e a conclusão de qualquer perito ou assis
tente técnico (parágrafo único). 

XVI - As custas e emolumentos tabelados no Dec. n. Q 

53.425 serão devidos pela metade quando o ato praticado 
ou as certidões expedidas se destinarem à formalização de 
contratos de financiamento agropecuário, devendo, nessa hi
pótese, constar a seguinte observação: "Somente terá valor 
para fins de financiamento agropecuário" (art. 7.'1, introdu
zido pelo Dec. n.~ 52.526/70). 

XVII - As custas c emolumentos que constituem renda 
do Estado, e as contribuições pertencentes à Ordem dos 
Advogados do Brasil: Secção de São Paulo e às Carteiras 
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de Previdência previstas nas Tabelas do Decreto n.q 52.425/70, 
serão arrecadadas de acôrdo com as normas estabelecidas 
nas Resoluções ns. 5/70 e 4/71 da Secretaria da Fazenda, 
publicadas in D.O. de 29 de maio de 1970 e 22-1-71, respec
tivamente. 

XVIII - A União, o Estado e suas respectivas autar
quias não estão sujeitos ao pagamento de custas, emolu
mentos e contribuições previdenciárias, em quaisquer atos 
praticados por serventuários judiciais e extrajudiciais ou 
oficiais de justiça. 

Os Municipios c suas respectivas autarquias somente 
estão sujeitos ao pagamento dos emolumentos de atos pra
ticados em serventia não oficializada, o que não dispensará~ 

do reembôlso, afinal, a parte contrária vencedor'a, das custas, 
emolumentos, contribuições e despesas adiantadas em JUÍ7;O. 

Nos feitos criminais de ação pública que corram por 
serventias não oficializadas, o Estado pagará aos respectivos 
serventuários, se o réu não fór condenado, os emolumentos 
previstos na Tabela respectiva (Dec.-Iei n. q 203/70, art. 2. 9 

e §§ ), pela forma que fôr estabelecida em regulamento. 

XIX - Incumbe ao Juiz, com a colaboração do es
crivão, verificar o exato recolhimento das custas, emolu
mentos e contribuições (art. 48). 

XX - O cumprimento das cartas precatórias de outras 
comarcas para a Capital observará o preceituado no Provo 
CG. n.9 6/70. 

XXI - O acréscimo à Tabela "13" anexa ao Decreto 
n. q 52.425/70, do item VII, previsto no Decreto n. q 52.526/70 
não prejudicou o Provo CG. n.q 10}70, como se infere do 
Comunicado da E. Corregedoria Geral da Justiça, publicado 
in D. J., de 29-10-1970. 

XXII - O preço das certidões a que se referem os 
itens "V" da Tabela "3", "VII" da Tabela "11" e "lI" da 
Tabela "13" do Dec. n.q 52.425/70, especialmente dos emo
lumentos do serventuário, deve ser calculado, considerando-se 
o número de pessoas e até o periodo máximo pretendido, e 
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lJilo pelo SiSt<'IW1 ]-l'ogl'essin), observado o acréscimo por 
púgina que se F;('g'uir ;\ primeira fôlha. Em qualquer caso, 
se a certidão constar de diyersos nomes em vários períodos, 
o preço será calculado pela média de todos os periodos. 
(PrüC. n.'! 33.588/70). 

TABELIONATOS 

I - Arquivar, em pastas próprias, que serão anual
mente encadernadas, numeradas as folhas, os traslados de 
procurações e os de substabelecimentos de procurações ou
torgados em notas públicas e não apenas os instrumentos 
particulares exibidos pelos mandatários, em atos notariais, 
ficando dispensado o registro dessas procurações, providen
ciando-se o indice de cada pasta (Provs. eG. 7/67 e 1/69). 

II - Documentos de outras localidades, públicos ou 
particulares referidos nos atos notariais deverão ter suas 
firmas reconheddas na comarca onde irão produzir seus 
efeitos. 

III - As partes, testemunhas ou pessoas que assina
rem a rôgo de outras que não sabem ou não podem fazê-lo 
por qualquer motivo, serão qualificadas por completo, men
cionando-se a nacionalidade, idade, profissão, estado civil, 
domicilio e residência, além da carteira de identidade ou 
documento equivalente. 

IV - As partes devem ser conhecidas como as próprias, 
do tabelião ou de duas testemunhas que atestem sua iden
tidade, também conhecidas do notário, circunstâncias que 
constarão expressamente dos atos lavrados nas serventias, 
sob pena de responsabilidade. 

V - Exigir testemunhas presenciais e de livre escolha, 
evitando-se a prática reprovável de fazer constar como tais, 
funcionários do cartório, sistemàticamente. 

VI - Além da qualificação completa das pessoas que 
assinam a rôgo, circunstâncias que constarão expressamente 
dos têrmos, ao redor das impressões digitais respectivas de-
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verá ser assinalado o nome de quem a deixou c qual o dedo 
da mão direita ou esquerda. 

VII - Não permitir, em hipótese alguma, sob pena de 
responsabilidade, que as partes assinem li\TO ou documento 
u em branco" ou "em confiança", contendo claros ou partes 
a completar posteriormente, ou quando ainda não estiverem 
satisfeitas as exigências fiscais, apresentados os compro
vantes de quitação ou de regularidade do I. N. P . S. ou cer
tificado de cadastro do I. B. R. A., quando fôr o caso. 

, VIII - Quando houver recolhimento dc impôsto, de 
custas do Estado ou contribuições previdenciárias por verba, 
mencionar nas escrituras o número da guia, a data do re
colhimento, o número do recibo, arquivando a quinta via 
da "sisa" e os comprovantes dos demais pagamentos em 
pastas próprias. 

IX - Manter o fichário relativo às firmas deixadas 
Bm cartório e que servirão de base aos reconhecimentos, 
exigindo sempre duplicidade de assinaturas, e apresentante 
conhecido. 

Os que forem fichados, bem como seus apresentantes 
serão devidamente qualificados, constando nome, nacionali
dade, estado civil, idade, data e local da nascimento, filiação, 
domicilio, residência e número da cédula de identidade ou 
documento equivalente. 

O funcionário habilitado que preencher a ficha colocará 
sua rubrica para fixação de responsabilidade, em sendo o 
caso. 

x - o reconhecimento das firmas obedecerá às pres
crições legais disciplinadoras da matéria, aplicando-se, no 
que forem cabiveis, as disposições do Provo n.9 1/64 do 
Juizo da Vara dos Registros Públicos (Proc. n.'? 28.147/67). 

Recomendam-se especiais cautelas no exame e no reco
nhecimento de firmas, devendo sempre constar por extenso, 
o nome da pessoa ou pessoas a que se refere o ato (Proc. 
n.'? 28.147/70; Provo CG. 1/69). 
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XI - É autorizada a extração de copIas de atos prati
caúos nos livros e autos mediante os processos de fotocópias 
e xerocópias (Prov. n." 9/67). 

Ao se proceder à autenticação, não se r'estringirá à 
mera conferência dos textos ou ao aspecto morfológico da 
escrita, mas verificar-se-á, com cautela, se o documento co
piado contém rasuras ou outroR sinais suspeitos, indicativos 
de fraude. Em qualquer caso, declarar ex.pressamente que 
as cópias se acham iguais ao original ou ao documento 
copiado (Prov. CG. 1/70). 

XII - Os índices de escrituras e procurações devem 
ser elaborados pelos nomes de todos os autorgantes e dos 
outorgados, inclusive dos de suas e.sposas, figurando cada 
um na respectiva letra. É autorizado o uso de fichário 
para êsse fim (Prov. CG. 1/69). 

XIII - Inutilizar os espaços em branco, evitando emen
das, razuras, borrões ou entrelinhas, ressalvando tais ocor
rências quando não puderem ser evitadas (C. de Proc. Civil, 
art. 15.q

, Provo CG. n." 1/69, Proc. n.q 76/70), porém, aufe
rido encerramento do ato. 

XIV - Lavrar as escrituras e procurações com os do
cumentos necessários, na presença das partes e testemunhas, 
evitando, assim, posterior declaraç.ão "sem efeito". Não 
podendo ser isso evitado, deverá ficar consignado o motivo, 
datando e assinando o ato, o funcionário que o lavrar, obser
vado o disposto no Decreto n." 52.425/70, Tabela 10, nota 9.~. 

XV - Exigir a apresentação do certificado de cadastro 
nos casos de escrituras que tenham por objeto imóveis ru
rais, observadas as disposições do Dec. Lei n." 57, de 18-XI
1966, (R. T. 376, 464-465) e o art. 65 da Lei n.q 4.504, de 
30-XI-64), sob as sanções previstas para o inadimplemento 
(Proc. CG. ns. 32.880; 31.515; 31.212; 31.044; 28.460; 28.166 
e 27.925). 

XVI - Não se admitirá qualquer exceção à exigência 
de apresentação do Certificado de Quitação ou da Certidão 
de Regularidade do I. N. P . S., nos casos previstos em lei, 
valendo notar que tais documentos não poderão ser substi-
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tnídos por simples protocolo do pedido da respectiYH c('r
tidão, não se aplicando nêsse caso as disposições do Provo 
CG. no'.' 12/67 (Lei n. Q 3.807/60, art. 141, inc. I, letra "c" 
e § 3.Q 

, letra "a", com a nova redação dada pelo art. 25 do 
Decreto-Lei n.Q 66/66, regulamentado pelo art. 5. Q

, letra "a", 
do Decreto n.Q 60.368, de 11-3-1967, art. 184, inc. lU, letras 
"a" e "e" e art. 185, do Decreto n. C) 60.501/67 e alterações 
introduzidas pela Lei n.9 5.729, de 8-11-1971 (Agravo de 
Petição da comarca de Bananal, julgado pelo Conselho Su
perior da Magistratura, cujo V. Acórdão foi publicado in 
D. J. de 6-8-1970, pág. 9), ressalvado o caso previsto no 
Dec.-Iei n.9 821, de 5-9-1969, sujeito o infrator à sanções 

~ cominadas em lei. 

XVII - Sendo os outorgantes ou devedores pessoas 
fisicas, não sujeitas a contribuições para o I. N .P . S., deve
rão fazer a seguinte declaração, nos respectivos instrumen
tos: "Os outorgantes (ou devedores) declaram, na forma 
e sob as penas da lei que não sendo empregadores ou obri
gados a contribuirem como tais, para o I. N. P . S., não se 
acham abrangidos pelas restrições do art. 142 da Lei n. Q 

3.807/60. 

XVIII - Quanto à aquisição de propriedade rural no 
território nacional, observar e fazer cumprir rigorosamente 
as disposições do Ato Complementar n.9 45, de 30-1-1969, 
regulamentado pelo Decreto Lei Federal n.'! 494, de 10-3-1969, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.C:> 5.709/71, na 
forma e sob as penas da lei (anteriormente objeto de Comu
nicado publicado in D. J. de 28-4-1970). 

O Juiz Corregedor Permanente procederá a correição 
anual de que trata o art. 5.9) "caput", do Decreto Lei n.'! 494, 
de 10 de março de 1969 (Prov. n.C:> 5/70). 

XIX - Na lavratura de testamentos deve ser cumprido 
o dispôsto no art. 1.632 do C. Civil. O Serventuário não 
se limitará a dizer que o dispositivo legal referido foi obser
vado, devendo o ato ser encerrado com subscrição e assina
tura do tabelião (art. 1.634). 
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xx - É ll('l'mitid~ o uso do "sistema fidei cópia" para 
o l'cgistro de documentos, lavartura de procurações, substa
belecimento, registro de procurações, escrituras e suas cópias 
(Prov, CG. 9/67). 

Não poderá, no entanto, haver livros para lavratura de 
atos notariais em fôlhas soltas, devendo ser encerrados os 
que porventura estiverem em andamento (Proc. n. lI OG. 
33.054/70) . 

XXI - É obrigatória a presentação do Cartão de Iden
tificação do Oontribuinte (CIO), do Cadastro de Pessoas 
Fisicas (OPF) ou do Oadastro Geral de Oontribuintes e na 
menção do respectivo número nos atos especificados na Ins
trução Normativa SRF n. lI 35, de 13-10-71, do Secretário da 
Receita Federal, publicado in D. O. U. de 11-1-1972, pág. 215. 

XXII - Os tabeliães e escrivães farão com que, nas 
escrituras e nos atos judiciais, os outorgantes e autores indi
quem, com precisão, as confrontações e a localização do pré
dio ou do terreno, mencionando os nomes dos confrontantes, 
e, ainda, quando se tratar só de terreno, se êste fica do lado 
par ou impar do 10gTaduro e a que distância métrica do 
prédio ou da esquina mais próxima (Dec. Federal n. 9 4.857/ 
39, art. 248). 

XXIII - Nada impede que os escrivães de notas façam 
lavrar escrituras por escreventes habilitados (Dec. n.? 4.824, 
de 22-11-1871, que regulamentou a Lei n.') 2.033, de 20-9-1871, 
mas assim não procederão quando as escrituras devam ser 
lavradas fora do cartório, em diligência (Dec. n.') 4.824, art. 
78, alinea). 

XXIV - A aprovação de "testamento cerrado" não 
deve ser lavrada no Livro de "Registro de Testamento" do 
Oficio de Justiça, mas sim em livro próprio ou de notas do 
Tabelionato. 

O instrumento de aprovação de testamento cerrado será 
lavrado a pé dêste, "imediatamente depois de sua última 
palavra" (C. Civil, art. 1.638, inc. VII). 

A anotação a que se refere o art. 1.643 do O. Oivil deve 
ser feita em Livro de Notas, pois é ato de Tabelionato e não 
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de ofício de justiça. Só depois da morte do Testador, quan
do o Juiz mandar registrar o testamento, de conformidade 
com o art. 526 do C. de Proc. Civil, é que o testamento será 
registrado no Livro "Registro de Testamentos" (Proc. n. 9 

34.088/70) . 

XXV - Não podem ser lavradas escrituras sem }Jrova 
do pagamento do impôsto devido, sob pena de sujeição às 
sanções previstas pelo artigo 38 da Lei estadual n.9 9.5n, 
de 30-12-66, além das providências de ordem disciplinar, a 
cargo do Juiz Corregedor Permanente do cartório (Prov. 
CG. 14/69 e Resolução n.9 1/71, arts. 64 e seguintes). 

XXVI - É obrigatório o encaminhado ao órgão da 
Secretaria da Receita Federal do Minstério da Fazenda, da~
 

jurisdição, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente dos 
atos, da relação dos contratos, escrituras e quaisquer docu
mentos perante êles celebrados que envolvam transações de 
qualquer espécie ou natureza, com valor, pagamento ou pro
messa de pagamento superior a seiscentas vêzes o maior 
salário minimo vigente no Pais (Decreto Federal n. 9 64.156/ 
69 e Provo CG. 14/69). 

XXVII - Nos casos de contrato de mútuo de qualquer 
natureza, com ou sem garantia hipotecária, a comunicação 
será obrigatória quando o valor da transação fôr superior 
a cem vêzes o maior salário minimo vigente no País (Prov. 
CG. n. 9 14/69). 

XXVIII - O serventuário deve comunicar ao llfinis
tério da Agricultura, por intermédio do Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, a lavratura de escrituras e registros 
imobiliários pelos quais se transfiram, a qualquer titulo, 
a posse ou a propriedade de imóveis rurais a pessoas estran
geiras, naturais ou juridicas (Decreto-lei n.9 494, de 10-3
1969 - Provo CG. 14/69). 

XXIX - Na hipótese de se tratar de imóveis rurais 
situados em áreas consideradas indispensáveis à segurança 
nacional ou de seu interêsse, far-se-á a comunicação também 
à Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional (art. 
9. 9 , § único do Decreto-lei n.<:' 494/69 - Provo 14/69). 
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OBSERVAÇÕES DIVERSAS
 

I - Nas comarcas onde o anexo do Serviço de Menores 
não fôr atribuido a um dos cartórios ou oficios de Justiça, 
por expressa disposição legal, o juiz poderá fazer a desig
nação conforme a conveniência do serviço, nos têrmos do 
art. 43, do Decreto n. Q 3.828, de 25-3-1925, que regulamentou 
a lei n.Q 2.059, de 31-12-1924 (Prov. CG. 14/69). 

II - Aexpedição de certidões para fins criminais des
tinadas a réus pobres, internados em estabelecimentos penais, 
com isenção de emolumentos devidos ao Estado e aos ser· 
ventuários de Justiça não estipendiados pelos cofres públicos, 
processar-se-á de acôrdo com as normas constantes do Provo 
CG. n.Q 1/70. 

III - A requisição de presos ao Juizo da Capital, de
verá ser feita nos têrmos do Proc. CG. n.Q 3/70. 

IV - As fôlhas corridas criminais e as requisições de 
informações criminais obedecerão as normas traçadas no 
Provo CG. n.Q 4/70. 

V - A divulgação de atos relativos ao protesto de ti
tulos cambiais e as intimações dos devedores estão discipli. 
nadas no Provo CG. n.'! 10/70, observado o Comunicado da 
E. Corregedoria Geral da Justiça, publicado in D. J. de 
29-10-70 e Provo n.'! CG. 2/71, respectivamente. 

VI - Exigindo os decretos concessivos de indultos, para 
a sua aplicação no caso concreto, prévia manifestação do 
Conselho Penitenciário, proceder-se-á na forma do Provo CG. 
16/70. 

VII - Os Cartórios da Corregedoria Permanente dos 
Cartórios ou Oficios não oficializados de Justiça, organiza
rão o cadastro de todos os servidores, para os fins do art. 
23 e seus parágrafos, da Lei n.'! 10.393/70, segundo as normas 
estabelecidas no Provo CG. 1/71. 

VIII - Quanto aos servidores que contarem mais de 
70 anos antes ou após a Lei n.'! 10.393/70, proceder-se-á se 
gundo determina o Provo CG. 3/71. 
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IX - Não devem ser inscritas firmas individuais no 
L. ;'A" do R.egistro Civil das Pessoas Juridicas (Pro\". CG. 
11/71). 

X - A intimação da Fazenda Estadual, nos processos 
de inventário, arrolamento, execução de testamento, extin
ção de usufruto ou fideicomisso, partilha e precatória de 
outros Estados, para avaliação de bens no de São Paulo, 
será feita de acôrdo com o preceituado no Provo CG. 13/71. 

XI - "Do arbitramento ou fixação de salários de pe
rito, nos feitos judiciais em que são admitidos recursos re
gulares ou correição parcial para a Superior Instância, não 
cabe recurso ou reclamação para a Corregedoria Geral da 
Justiça" (Prot. n.'! 21.433; D. J. de 3-2-1972. 

JOSÉ HARoLDO DE OLIVEIRA E COSTA 
Juiz Auxiliar da Correged.oria Geral da Justiça. 
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COMUNICADO DA CORREGEDORIA GERAL
 
DA JUSTIÇA
 

ORIENTAÇÃO SôBRE A INSORIÇÃO NO IAMSP 

De ordem no ExIDo. Senhor Desembargador Oorregedor 
Geral da Justiça, o Escrivão do Oartório da Oorregedoria 
Geral da Justiça, atendendo a solicitação do Senhor Presi
dente da Associação dos Escreventes e Auxiliares da Justiça 
do Estado, faz saber a todos os servidores de cartórios não 
oficializados, que nos termos do parágrafo l.Q do artigo 4. ~ 

da Lei n.') 10.427, de 8 de dezembro de 1971, o prazo para 
inscrição no Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual - IAMSPE - é o seguinte: 180 dias a 
contar da data da publicação da Lei para os atuais servidores 
da justiça, inclusive os aposentados; e de 180 dias, contados 
da data da contratação ou nomeação, para os novos servidores. 
Comunica ainda, que para ser conseguida a certidão de exer
cicio, fornecida por esta Corregedoria Geral, é necessário 
juntar ao pedido certidão fornecida pelo cartório da Oorre
gedoria Permanente da comarca, com visto do MM. Juiz, 
mencionando que o interessado encontra-se no efetivo exel'
cicio do cargo, e para os aposentados, documento comproba
tório mencionado a data da aposentadoria. Ezio Donati 
Escrivão da Corregedoria Geral da Justiça. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL:
 

LEI N.Q 5.741 - DE l.Q DE DEZEMBRO
 
DE 1971
 

Dispõe sôbre a proteção do fiAvancíamento de 
bens imóveis vinculados ao B-istema FiJuznceilfo dCL 
Habitação. 

o Presidente da R.epública 

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

Art. 1.'1 Para a cobrança de crédito hipotecário vincu
lado ao Sistema Financeiro da Habitação, criado pela Lei 
n.'? 4.380, de 21 de agôsto de 1964, é licito ao credor promover 
a execu~.ão de que tratam os artigos 31 e 32 do Decreto-lei 
n.'I 70, de 21 de novembro de 1966, ou ajuizar a ação executiva 
na forma da presente lei. 

Art. 2.'1 A execução terá inicio por petição escrita, com 
os requisitos ao art. 158 do Código de Processo Civil, apre
sentada em três vias, servindo a segunda e terceira de man
dado e contrafé, e sendo a primeira instruida com: 

I - o titulo da divida devidamente inscrita; 

II - a indicação do valor das prestações e encargos cujo 
não pagamento deu lugar ao vencimento do contrato; 

IH - o saldo devedor, discriminadas as parcelas rela
tivas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais, 
fiscais e honorários advocaticios; 

IV - cópia dos avisos regulamentares reclamando o 
pagamento da divida, expedidos segundo instruções do Banco 
Nacional da Habitação. 
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Art. 3.'1 O devedor será citado para pagar o valor do 
crédito reclamado ou depositá-lo em juizo no prazo de vinte 
e quatro horas, sob pena de lhe ser penhorado o imóvel hipo
tecado. 

§ V' A citação far-se-á na pessoa do réu ou do seu 
representante legal. Mas, a do marido dispensa a da mu
lher, quando aquêle fôr o devedor. 

§ 2.'1 Se o executado e seu cônjuge se acharem fora da 
jurisdição da situação do imóvel, a citação far-se-á por meio 
de edital, pelo prazo de 10 (dez) dias, publicado, uma vez no 
órgão oficial do Estado e, pelo menos, duas vêzes, em jornal 
local de grande circulação onde houver. 

Art. 4.'1 Se o executado não pagar a dívida indicada no 
inciso U do art. 2.'1, acrescida das custas e honorários de 
advogado ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á a 
penhora do imóvel hipotecado, sendo nomeado depositário LI 

exeqüent.e ou quem êste indicar. 

§ 1.'1 Se o executado não estiver na posse direta do 
imóvel, o juiz ordenará a expedição de mandado de desocu
pação contra a pessoa que o estiver ocupado, para entregá-lo 
ao exeqüente no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2.'1 Se o executado estiver na posse direta do imóvel, 
o juiz ordenará que o desocupe no prazo de 30 (trinta) dias, 
entregando-o ao exeqüente. 

Art. 5.'? O executado poderá opor embargos no prazo 
de 10 (dez) dias contados da penhora, que serão recebidos 
com efeito suspensivo, desde que alegue e prove: 

I - que drpositou, por inteiro, a importância reclamada 
na inicial; 

U - que pagou a divida, oferecendo desde logo a prova 
da. quitação; 

§ 1.'1 Da decisão do juiz que rejeitar os embargos caberú 
agravo de instrumento. 

§ 2.'1 Os demais fundamentos de embargos, previstos no 
art. 1.010, do Código de Processo Civil, incisos I e UI, não 
suspendem a execução. 
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Art. 6.'9 Rejeitados os embargos referidos no caput do 
artigo anterior, o juiz ordenará a venda do im6vel hipotecado 
em praça pública por preço não inferior ao saldo devedor, 
expedindo-se edital pelo prazo de 10 (dez) dias. 

Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edificio 
onde tiver sede o juizo e publicado três vêzes, por extrato, 
em um dos jornais locais de maior circulação, onde houver. 

Art. 7.'9 Não havendo licitante na praça pública, o Juiz 
adjudicará, dentro de quarenta e oito horas, ao exeqüente o 
im6vel hipotecado, ficando exonerado o executado da obriga
ção de pagar o restante da divida. 

Art. 8. É licito ao executado remir o im6vel penhorado, 
desde que deposite em juizo, até a assinatura do auto de arre
matação, a importância que baste ao pagamento da divida 
reclamada mais custas e honorários advocaticios; caso em 
que convalescerá o contrato hipotecário. 

Art. 9.'9 Constitui crime de açã.o pública, punido com 
a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa 
de cinco a vinte salários-minimos, invadir alguém, ou ocupar, 
com o fim de esbulho possess6rio, terreno ou unidade residen
cial, construida ou em construção, objeto de financiamento do 
Sistema Financeiro da Habitação. 

§ 1.9 'Se o agente usa de violência, incorre também nas 
penas a esta cominada. 

§ 2.9 É isento da pena de esbulho o agente que, espon
tâneamente, desocupa o im6vel antes de qualquer medida 
coativa. 

§ 3.9 O salário a que se refere êste artigo é o maior 
mensal vigente no Pais, à época do fato. 

Art. 10. A ação executiva, fundada em outra causa que 
não a falta de pagamento pelo executado das prestações ven
cidas, será processada na forma do C6digo de Processo Civil, 
que se aplicará, subsidiàriamente, à ação executiva de que 
trata esta lei. 

Art. 11. Ficam dispensadas de averbação no Registro 
de Im6veis as alterações contratuais de quelquer natureza, 
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desde que não importem em novaç.ão objetiva da dívida, reali
zadas em operações do Sistema Financeiro da Habitaç.ão, 
criado pela Lei n.Q 4.380, de 21 de agôsto de 1964, sejam as 
operações consubstanciadas em instrumentos públicos ou par
ticulares, ou em cédulas hipotecárias. 

Parágrafo único. O registro da cédula hipotecária limi
tar-se-á a averbação de suas caracteristicas originais, a que se 
refere o art. 13 do Decreto-lei n. 9 70, de 21 de novembro de 
1966, ficando dispensadas de averbação também as alterações 
que decorram da circulação do titulo. 

Art. 12. As éntidades credoras integTantes do Sistema 
Financeiro da Habitação ficam obrigadas a fornecer, por 
escrito, no prazo de cinco dias, as informações sôbre as altera
ções de que trata o artigo 11, quando requeridas por inte
ressados. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasilia, V' de dezembro de 1971; 150.'1 da Independência 
e 83.'1 da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 

Alfredo Buz.aid 
José Costa Cavalcanti 

D. O. União 2-12-71 
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DECRETO N.':> 69.803 - DE 16 DE DEZEMBRO
 
DE 1971
 

Pron'oga o prazo pa1"a a execução dos ser'v'iço~ 

'Concernentes 008 'registros públicos) 'regulJados pelo 
Decr'eto-lei n.~ 1.000, de 21 de outubro de 1969. 

o Presidente da República, usando das atribuições QUl'7 

lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstituição decreta: 

Art. 1':> Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1972 o 
prazo para execução dos serviços concC'I'nentes aos registros 
públicos, regulados pelo Decreto-lei n.O 1.000, de 21 de outu
bro de 1969. 

Art. 2.'1 Durante o prazo a que se l'ef('re o artigo ante
cedente, a execução dos serviços concernentes aos registros 
públicos obedecerá o disposto na Lei n."! 4.827, de 7 de fevereiro 
de 1924, e seu Regulamento baL'{ado pelo Decreto n.'.' 4.857, 
de 9 de novembro de 1939, e demais disposições em vigor na 
data dêste Decreto. 

Art. 3.<) :Êste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 15 de dezembro de 1971, 150.° da Independência 
e 83.':> da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Alfredo BlI,zaid 
D. o, União lQ.-12-71 
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LEI N.0 5.765 - DE 18 DE DEZEMBRO
 
DE 1971
 

Aprova alterações na ort()igrafia da língua por
tuguêsa e dá outras providOOc'ias. 

o Presidente da República 

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

Art. 1.'1 De conformidade com o parecer conjunto da 
Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciências 
de Lisooa, exarado a 22 de abril de 1971 segundo o disposto 
no artigo UI da Convenção Ortográfica celebrada a 29 de 
dezembro de 1943 entre o Brasil e Portugal, fica abolido o 
trema nos hiatos átonos; o acento circunflexo diferencial na 
letra e e na letra o da silaba tônica das palavras hom6grafas 
de outras em que são abertas a letra e e a letra o) exceção 
feita da forma pôde) que se acentuará por oposição a podej o 
acento circunflexo e o grave com que se assinala a sílaba 
subtônica dos vocábulos derivados em que figura o sufixo 
mente ou sufixos iniciados por z. 

Art. 2.'1 A Academia Brasileira de Letras promoverá, 
dentro do prazo de 2 (dois) anos, a atualização do Vocabu
lário Comum, organização do Vocabulário Onomástico e a 
republicação do Pequeno Vocabulário Ortográfico da Lingua 
Portuguêsa nos têrmos da presente Lei. 

Art. 3.9 Conceder-se-á às emprêsas editoras de livros e 
publicações o prazo de 4 (quatro) anos para o cumprimento 
do que dispõe esta Lei. 
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Art. 4.'" Esta Lei entrará em vigor 30 dias após a sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 18 de dezembro de 1971; 150.'1 da Independência 
e 83.'" da República. 

EMíLIo G. MÉDreI 

J Mbas G. Passarinho 
D. O. União 20-12-71 
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DECRETO-LEI N.9 ] .198 - DE 27 DE DEZEMBRO 
DE 1971 

Altera ,a legislaçrio ,do lrnpôsto sôbre a Ronda 
e dá outras ]Jr{)tvidê11,ci,as. 

o Presidente da República, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 55, inciso lI, da Constituição, decreta: 

Art. 1.'1 O abatimento de juros pessoais fica. limitado a 
6% (seis por cento) da renda bruta auferida no ano-base. 
l'essalvado o disposto no § 1.'1. 

§ 1.'1 Poderão ser abatidas as importâncias superiores ao 
reffil1tado da aplicação do percentual fixado no "caput" dêste 
artigo, desde que não excedam a Cr$ 3.024,00 (três mil e vinte 
e quatro cruzeiros). 

§ 2.'1 Continua em vigor o disposto no artigo 1.9 do 
Decreto-lei número 1.188, de 21 de setembro de 1971, não se 
lhe aplicando as limitações constantes do "caput" e parágrafo 
primeiro dêste artigo. 

§ 3.'1 São mantidos os limites máximos globais para 
abatimentos da renda bruta auferida no ano-base, na forma 
da legislação em vigor. 

§ 4.'1 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a mudar 
os limites fixados no "caput" e no § 1.'1 dêste artigo. 

Art. 2.'1 Fica revogado o artigo 6. 9 do Decreto-lei n. Q 

1.089, de 2 de março de 1970. 

Art. 3.'1 Na cédula "D" da declaração de rendimentos 
será permitida a dedução das despesas relacionadas com a ati
vidade profissional, realizadas no decurso do ano-base e neces-
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sárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte 
produtora. 

Parágrafo único. O Ministro da Fazenda poderá estabe
lecer limites e condições para a dedução das despesas a que 
se refere êste artigo. 

Art. 4.<'> Poderá o Ministro da Fazenda alterar os prazos 
de apresentação de declarações de impôsto de renda, bem como 
escalonar a entrega das mesmas dentro do exercicio financeiro. 

Art. 5.<'> Compete à União efetuar o pagamento da resti
tuição do impôsto de renda descontado a maior dos servidores 
dos Estados, Distrito Federal e Munkípios e incorporado às 
respectivas receitas, na forma autorizada na legislação em 
vigor. 

§ 1.9 As importâncias restituídas de acôrdo com êste 
artigo serão debitadas à conta da pessoa jurídica de direito 
público retentora do impôsto no Fundo de Participação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ou no Fundo 
de Participação dos Municípios, e compensadas nas respecti
vas quotas de participação, na forma a ser estabelecida pelo 
Ministro da Fazenda. 

§ 2.'1 O disposto neste artigo aplica-se também às resti
tuições do impôsto referentes aos exercícios de 1970 e 1971. 

Art. 6.'1 Ficam sujeitas ao impôsto de 4-% (quatro por 
cento), mediante o desconto na fonte, como antecipação, a:;; 
importâncias superiores a Cr$ 345,00 (trezentos e quarenta 
e cinco cruzeiros), pagas ou creditadas em cada mês. por' 
pessoas jurídicas a sociedades civis a que :;;e refere a letra 
"b" do parágrafo 1.<:> do artig'o 18 da Lei n. Q 4.154, de 28 de 
novembro de 1962, a título de comissões. corretagens, grati 
ficações, honorários, direitos autoriais on remunerações por 
quaisquer serviços prestados. 

§ 1.'1 Quando as importâncias referidas no "capuf' 
dêste artigo se destinarem a pessoas físicas, a retensão (lo 
impôsto de renda na fonte far-se-á mediante a alíquota de 
8% (oito por cento). 

§ 2.9 Nos rendimentos pagos a vendedores, viajantes 
comerciais, corretores ou representantes comerciais autôno-
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mos, sem vinculo empregatício com a emprêsa vendedora, o 
impôsto será retido à aliquota de 7% (sete por cento). 

§ 3.Q O disposto neste artigo não se aplica a rendimen
tos pagos ou creditados a titulares, diretores, administradores, 
sócios ou empregados da fonte pagadora dos rendimentos. 

§ 4.Q OS empreiteiros de obras, pessoas físicas, ficam 
abrangidos pelo disposto no parágrafo 1.Q dêste artigo. 

Art. 7.Q Aos rendimentos do trabalho assalariado, su
jeitos ao desconto do impôsto de renda na fontB, aplicar-se-ão 
aliquotas progressivas de acôrdo com a seguinte tabela: 

RENDA LíQUIDA MENSAL Alíquotas 

Orr$ % 
Até 1. 325,00 Isento 

1. 326,00 a 1. 504,00 5 
1.505,00 a 1.952,00 8 
1.953,00 a 2.644,00 10 
2.645,00 a 3.697,00 12 

Acima de 3.697,00 15 

Parágrafo uruco. O impôsto será calculado em cada 
classe sôbre a porção de renda compreendida nos respectivos 
limites, desprezada a fração de renda inferior a Cr$ 1,00 (um 
cruzeiro ). 

Art. 8.9 :Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 27 de dezembro de 1971; 150.9 da Independência 
e 83.9 da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Antônio Delfim Netto 
D. O. União 27-12-71 
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DECRETO N.9 69.845 - DE 27 DE DEZEMBRO 
DE 1971 

Regulamenta a Lei n.!' 5.726 de 29 de outubro 
de 1971. 

~ 

o Presidente da República, no uso de suas atribuições 
e nos t~rmos do artigo 25 da Lei 5.726, de 29 de outubro de 
1971, decreta: 

Art. V' :É dever de tôda pessoa física ou jurídica cola
borar no combate ao tráfico e uso de substâncias entorpecen
tes ou que determinem dependência física ou psíquica. 

Art. 2.'1 As pessoas jurídicas que não prestarem, quando 
solicitadas, a colaboração nos planos e programas do Govêrno 
Federal de combate ao tráfico e uso de drogas perderão, a 
juízo do Poder E,xecutivo, auxilios e subvenções que venham 
recebendo da União, dos Estados, do Distrito Federal, Terri
tórios e Municípios, bem como de suas autarquias, emprêsas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações. 

Parágrafo único. A Autoridade, a quem incumbe a exe· 
cução dos planos e programas do Govêrno Federal, verifi· 
cando a recusa ou omissão de colaboração de pessoa jurídica, 
comunicará imediatamente o fato à entidade fornecedora da 
subvenção, para que tome as providências necessárias à sua 
sustação. 

Art. 3.'1 Será permitido exclusivamente a estabeleci
mentos públicos, desde que especialmente licenciados pelo 
Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia 
('-SNFMF), o plantio, cultivo e colheita das plantas mencio
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nadas no inciso I do artigo 4. Q da Lei n. Q 5.726, de 29 de outu
bro de 1971. 

Parágrafo único. A licença para plantio, cultivo e co
lheita, sômentB será concedida a estabelecimento que tenha 
por objetivo, devidamente comprovado, a extração ou explo
ração dos princípios ativos das plantas referidas neste artigo 
para fins terapêuticos ou de pesquisa. 

Art. 4.'1 A licença a que se refere o artigo anrerior será 
requerida ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina 
e Farmácia pelo diretor do estabelecimento interessado, de
vendo o requerimento ser instruido com: 

I ~ Programa ou plano completo da pesquisa a ser 
efetuada; 

II - R,elação dos técnicos responsáveis pela pesquisa 
ou pela exploração com fins terapêuticos, comprovada a sua 
habilitação para as funções indicadas; 

III - Indicação taxativa das plantas que deverão ser 
cultivadas, pelo nome vulgar e nomenclatura botânica atua
lizada, mencionando-se família gênero, espécie e variedade, 
se houver; 

IV - Prova de adequação das plantas aos fins tera
pêuticos ou de pesquisa colimados; e 

V - Localizaçã.o, extensão e estimativa de produçã.o e 
cultivo. 

§ 1. o Para a concessão da licenç.a, poderá o Serviço 
Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia deter
minar a realização de diligências, bem como a apresentação 
de novos documentos. 

§ 2. 9 Nenhuma licença será. concedida sem a prévia 
aprovaçiio do Serviço de Repressão a Tóxicos e Entorpecen· 
tes do Departamento de Polícia Fedpral. 

§ 3.Q Compete ao Serviço Nacional de Fiscalizaçã.o da 
~Iedicina e Farmácia fiscalizar o estrito cumprimento da 
autorização constante da licença. 
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Art. 5.'1 Cabe ao Departamento de Polícia Federal a 
destruição das plantas, nativas ou cultivadas, a que se refere 
o inciso do artigo 4.'1 da Lei n.'1 5.726, de 29 de outubro de 
1971. 

§ 1.'1 Serão também destruídas as plantas, cujo plantio, 
cultivo e colheita foram licenciados pelo órgão competente, se 
o estabelecimento violar a autorização. 

§ 2.'1 Para a execução da medida prevista neste artigo, 
o Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os 
Estados e o Departamento de Polícia Federal salicitar a 
cooperação de autoridades civis e militares da União. 

Art. 6.'1 'Sempre que forem destruídos, por qualquer 
motivo, exemplares das plantas. referidas no inciso I do artigo 
4. 9 da Lei n.Q 5.726, de 29 de outubro de 1971, lavrar-se-á têrmo 
circunstanciado que será enviado por cópia ao Serviço Na
cional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, à Comissão 
Nacional de Fiscalização de Entorpecentes e ao Serviço de 
Repressão e Tóxicos e Entorpecentes do Departamento de 
Polícia Federal. 

Art. 7.'1 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderú 
para fins terapêuticos ou científicos, extrair, produzir, trans
formar, preparar, possuir, importar, exportar, reexportar, 
expedir, transportar, expor à venda, comprar, trocar, ceder, 
manipular, fabricar sintetizar, armazenar ou deter substân
cias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica, sem que esteja inscrita no Serviço Nacional de Fis
calização da Medicina e Farmácia e devidamente licenciada 
pela autoridade sanitária. 

Art. 8.'1 'É vedada a distribuição de amostras de subs
tâncias entorpecentes ou suscetíveis de determinar dependên· 
cia física ou psíquica, bem como de especialidades farmacêuti
cas que as contenham, inclusive a médicos, dentistas, veteri
nários e farmacêuticos. 

Art. 9.'1 Somente os estabelecimentos públicos previa
mente licenciados pelo Serviço Nacional de Fiscalização da 
Medicina e Farmácia poderão doar substâncias entorpecentes 
·ou suscetíveis de determinar dependência física ou psíquica, 
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bem como especialidades farmacêuticas que as contenhamr 
desde que o façam em embalagens devidamente aprovadas. 

Art. 10. A propaganda de substâncias entorpecentes ou 
suscetiveis de determinar dependência física ou psíquica, bem 
como de especialidades farmacêuticas que as contenham, so
mente poderá ser efetuada em revistas ou publicações técni
co-cientificas. 

Parágrafo único. Oonstitui infração sanitária a inobser
vância da proibição prevista nêste artigo, regulando-se o 
processo e aplicação da sanção cabível pelo disposto no De
creto-lei n.'1 785, de 25 de agôsto de 1969. 

Art. 11. De tôda receita, bula, rótulo e embalagem de 
especialidade farmacêutica que contenha substância entorpe
cente ou que determine dependência fisica ou psíquica deverá 
constar, obrigatõriamente, em destaque, a expressão: 

"Atenção - Pode causar dependência física ou psíquica". 

Parágrafo único. O disposto neste artigo quanto a bulas, 
rótulos, e embalagens será cumprido conforme plano de im
plantação gradativa elaborado pelo Serviço Nacional de Fis
calização da Medicina e Farmácia. 

Art. 12. O Ministério da Educação e Cultura coordenará 
e executará os planoB e programas de esclarecimento popular 
sôbre os malefícios do uso de substâncias entorpecentes ou 
que determinem dependência física ou psíquica. 

Art. 13. Para os fins previstos no artigo antecedente, 
fica criado no Ministério da Educação e Cultura, como órgão 
de assessoramento, o 'Conselho de Prevenção Antitóxico 
(CPA). 

Parágrafo único. O Ministério de Estado da Educação 
e Cultura através de portaria, regulará a organização a atri
buições do Conselho de Prevenção Antitóxico. 

Art. 14. Para a execução, no âmbito dos estabelecimen
tos de ensino das medidas preventivas previstas na Lei n." 
5.726, de 29 de outubro de 1971, poderá o Ministério da Edu
càl.:ão e Cultura celebrar convênios com os Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Municípios. 
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Art. 15. O Ministério da Educação e Cultura realizará 
anualmente curso especial de instrução sôbre os maleficios do 
uso de substâncias entorpecentes ou que determinem depeno 
dência fisica ou psiquica. 

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os 'Territórios 
organizarão, no inicio de cada ano letivo, cursos para edu
cadores de estabelecimentos de ensino que nêles tenham sede, 
com objetivo de prepará-los para o combate, no âmbito 
escolar, ao tráfico e uso indevido de substâncias entorpe
centes ou que determine dependência fisica ou psíquica. 

§ 1.'1 Os Governos dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios relacionarão, com ant~cedência minima de 60 
(sessenta) dias, os estabelecimentos de ensino que deverão~ 

designar representantes, em número máximo de 2 (dois), 
para participarem dos cursos mencionados neste artigo. 

§ 2.'1 Na escolha dos representantes aos cursos a se
rem realizados nos Estados, Distrito Federal e Territórios 
será obedecida, preferencialmente, a seguinte ordem: 

a) diretores de estabelecimentos;
 
b) orientadores educacionais;
 
c) professõres de Educação Moral e Civica;
 
d) professõres de Ciências Físicas e Biológias;
 
e) professõres de outras disciplinas; e
 
f) assistentes sociais.
 

§ 3.'1 Os que concluirem êstes cursos deverão transmi
tir seus fundamentos, conclusões e objetivos aos outros pro
fessôres do respectivo estabelecimento de ensino, em reuniões 
especiais cabendo-lhes ainda proferir palestras nas associa
ções de pais e mestres. 

§ 4.'1 O periodo durante o qual o educador participar 
de cursos de preparação será computado como de efetivo 
exercicio no estabelecimento oficial ou particular que o tiver 
designado. 

§ 5.'1 Somente poderão ministrar os cursos a que se 
refere êste artigo pessoas devidamente qualificadas e creden
ciadas pelos Ministérios da Educação e Cultura e da Saúde. 
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§ 6.'1 Caberá ao Ministério da Educação e Cultura qua
lificar e credenciar os professõres e orientadores educacio
nais, e ao Ministério da Saúde os assistentes sociais c pro
fissionais de grau universitário. 

§ 7.'1 Os Ministérios da Educação e Cultura e da Saúde 
expedirão as cartas de credenciamento. 

§ 8.'1 Nos cursos de que trata êste artigo poderão ainda 
inscrever-se, dentro do número de vagas que fór fixado, 
outras pessoas de atividades relacionadas com o seu objetivo. 

Art. 17. Os diretores dos estabelecimentos de ensino 
adotarão tôdas as medidas que forem necessárias à preven
ção do tr'áfico e uso, no âmbito escolar, de substâncias entor
pecentes ou que determinem dependência fisica ou psiquica. 

Parágrafo único. Sob pena de perda do cargo, ficam 
os diretores obrigados a comunicar às autoridades sanitárias 
os casos de uso e tráfico dessas substâncias no âmbito escolar, 
competindo a estas igual procedimento em relação àqueles. 

Art. 18. O Ministério da Educação e Cultura incluirá, 
obrigatoriamente, nos programas da disciplina Educação 
Moral e Civica, a realiza<;.ão de palestras visando o esclare
cimento quanto ao uso nocivo de substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência fisica ou psiquica. 

Art. 19. Nenhum texto, cartaz, representação ou pro
paganda sôbre o nso de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência fisica ou psiquica, ainda que a ti
tulo de campanha antitóxico, será divulgado sem prévia 
aprovação do Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 20. As autoridades de censura fiscalizarão rigo
rosamente os espetáculos públicos, a fim de evitar represen
tações, cenas on situações que possam, ainda que velada
mente suscitar interêsse pelo uso de substância entorpecente 
ou que determine dependência física ou psiquica. 

Art. 21. O Serviço Nacional de Fiscalização da Medi
cina e Farmácia baixará as normas gerais de fiscalização 
e contrôle previstas no inciso V do artigo 4.'1 da Lei n.'! 
5.726, de 29 de outubro de 1971, podendo instituir bloco de 
receituário oficial, obrigatório, para a prescrição de subs-
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ti'lucias que determinem dependência física ou psíquica, ou 
especialidades farmacêuticas que as contenham. 

Art. 22. O Serviço Nacional de Fiscalização da Medi
cina e Farmácia e a Comissão NacionaI de Fiscalização de 
Entorpecentes procederão ao levantamento em todo o terri
tório nacional dos dados estatísticos, registros e informes 
inerentes às operações mercantis e às infrações à legislação 
específica. 

Parágrafo único. As autoridades públicas federais, 
estaduais, municipais, do Distrito Federal e dos Territórios, 
civis ou militares, são obrigadas a fornecer, no prazo de 
trinta dias, os informes que lhes forem solicitados pelos 
órgãos mencionados neste artigo. 

Art. 23. O Serviço Nacional de Fiscalizaç~o da Medi
llica e Farmácia, no prazo de sessenta dias contados da pu
blicação dêste Decreto, efetuará a revisão, atualizando e 
consolidação de tôdas as instruções por êle baixadas, a fim 
de ajustá-las ao disposto na Lei n.Q 5.726, de 29 de outubro 
de 1971, nêste regulamento e nos demais diplomas perti
nentes. 

Art. 24. O Ministério da Saúde estabelecerá intercâm
bio permanente de informes e consultas com os organismos 
internacionais especializados e com as autoridades sanitárias 
dos países com os quais o Brasil mantém relações. Deverá, 
ainda, colaborar com os órgãos internos para a execução 
das Convenções ratificadas pelo Brasil. 

Art. 25. O caput do artigo 108 do Decreto n.Q 66.689, 
de 11 de junho de 1970, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

ItTratando-se de infração contra a segurança na
cional, a ordem politica ou social e a economia popular, 
assim como nos casos de comércio, posse ou facilitação 
de uso de substâncias entorpecentes física ou psíquica 
ou de desresp€ito à proibição especialmente prevista 
em lei para estrangeiro, a expulsão poderá ser feita 
mediante investigação sumária, que não poderá exceder 
o prazo de 5 (cinco) dias, dentro do qual fica assegu
rado ao expulsando o direito de defesa". 
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Art. 26. ftste DecretD entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasilia, 27 de dezembro de 1971; 150.9 da Independên
cia e 839 da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Allredo Buzaid
 
Ja;rbas G. PassOIrilnho
 
F. Rocha Lagôa 

D. O. União 28-12-71 
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DECRETO N.\> 70.210 - DE 28 DE FEVEREIRO 
DE 1972 

Dispõe a respeito da coleta e apuração das 
estatísticas do registro civü e dá otdras pro1ii
dênci-as. 

o Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo 
em vista o Decreto-lei n.\> 161, de 13 de fevereiro de 1967, 
decreta: 

Art. 1. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE - fornecerá os mapas necessários 
à remessa, àquela Entidade, pelos oficiais do Registro Civil, 
dentro dos primeiros oito dias dos meses de janeiro, abril, 
julho e outubro de cada ano, dos dados referentes aos nas
cimentos, casamentos e óbitos que houverem registrados no 
trimestre anterior, podendo ainda deles requisitar as cor
reções que forem precisas. 

Art. 2. Fica mantida a transferência, para o IBGE, 
do acervo da estatística do Registro Civil DemogTáfica, Moral 
e Politica do Ministério da Justiça. 

Art. 3. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 28 de fevereiro de 1972; 150.'1 da Independência 
e 84.\> da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Alfredo BuzalÍd 
João Paulo dos Reis Velloso 
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LEGISLAÇÃO ESTADUAL:
 

DECRETO N.9 52.839 - DE 30 DE NOVEMBRO
 
DE 1971
 

Regnlanwnta, o artigo 45 do Decreto-lei n.!' 
203, de 25 de mar"ço. de 1970, que dispõe sôbr'e a 
con1Pplementação da r'enda mínima das se1'vent'ias 
de justiça não ofic'ializadas do Estado. 

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, 

Decr'eta: 

Artigo V' - Qualquer serventia não oficializada pode
rá perceber do Estado complementA:'l.ção mensal da renda 
mínima, preenchidos os requesitos legais. 

ParágTafo único - A renda mínima mensal bruta da 
serventia será o equivalente a três salários mínimos da região, 

Artigo 2. 9 - O juiz corregedor permanente do cartório, 
ante a constatação do não perfazimento da renda mínima 
mensal, durante um semestre, atestará o fato para os efeitos 
dêsse regulamento. 

§ l,9 - O pedido de complementação de renda mÍlúma 
será dirigido à Oorregedoria Geral da Justiça. 

§ 2.9 - A comprovação da renda auferida no semestre 
será feita por atestado do juiz corregedor permanente à vista 
ào livro "Diário da Receita e Despesa do Oartório". Além 
do atestado, será apresentado relatório circunstanciado dos 
atos remunerados praticados e aquêles que o foram gTatuita
mente, por fôrça de lei. 
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§ 3.'1 - Os documentos apresentados pela serventia, 
para os fins aqui previstos, deverão ser rubricados após exa
me, pelo juiz corregedor permanente do cartório. 

§ 4.'1 - O pedido que não estiver devidamente instruído 
não serú conJlecido a não ser que justificada e sanada essa 
falha. 

§ 5.° - Entendenuo a Corregedoria Geral da Justiça 
não ser cOlweniente a extinç:ão da serventia e cabível o pedido, 
enviarú proposta de complementação da renda mínima do 
cartório ao Executivo. 

§ 6.9 - Os pagamentos a que se refere êssc regulamento, 
~ serão feitos na sede da comarca, devendo cópia da quitaç:ão 

ser juntada ao processo. 

Artigo 3.<) - O serventuúrio terá o prazo de 60 dias, 
após o término do seniestre para pleitear a complementaç1io 
da renda mínima. 

Arigo 4.<) - Findo o prazo do arigo anterior, só poderá 
ser pedida a complementação do semestre, quando o fôr a 
do seguinte. 

Parágrafo único - O serventuário que acumular pedi
dos de complementação de um semestre para o outro, perce
berá o correspondente ao último semestre, ficando o p~ua
mento do anterior, ou anteriores, para ser efetuado, em ha
vendo verba, após a complementação da renda mínima dos 
cartórios que requererem no prazo. 

Artig"o 5.'1 - :No orçamento da Secretaria da Justiça 
deverá ser incluída verba para o pagamento da complemen
tação da renda mínima, tomando por base o número de car
tórios que pediram subvenção no ano imediatamente anterior 
àquele em que se faz a previsão orçamentária. 

Artigo 6.'1 - A complementação da renda mínima rela
tiva ao período de 25 de março a 31 de dezembro de 1971, 
deverá ser requerida de uma só vez, até dois meses após a 
publicação dêste decreto. 

§ 1.'1 - Para a complelllenta~10 a que se refere ê8te 
artigo, o juiz corregedor permanente do cartório atestará sua 
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necessidade, ante o arbitramento da renda bruta da serventia, 
no }JC'I'Íodo por dois seI'Yentuários de sua confiança. 

§ 2.Q 
- O titular do cartório, objeto da pericia, será 

obrigado a fornecer aos peritos todos os esclarecimentos ne· 
cessários à elaboração dos laudos. 

§ 3.9 - O pedido de complementação, nos casos dêste 
artigo, deverá ser acompanhado do atestado do juiz corre
gedor permanente do cartório, dos dois laudos periciais e 
de relatório circunstanciado registrando os atos remunerados 
praticados e aquêles que o foram gratuitamente, devendo to
dos os documentos trazer a rubrica do juiz corregedor per
manente. 

Artigo 7. 0 - Êste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 30 de novembro de 1971. 

LAUDO NATEL
 

Oswaldo Mullel' da Silva) Secretário da Justiça.
 
Publicado na Casa Civil, aos 30 de novembro de 1971.
 
Maria Angélica Galiazzi) Responsável pelo S. N. A.
 

D. O. do 1.9 -12-71 
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LEI N.9 10.427 - DE 8 DE DEZEMBRO
 
DE 1971
 

Dá 110'00 'redação a dispositivos do Decreto-lei 
'11,.9 257, de 29 de maio de 1970. 

o GOVERNADOlt DO ES'rADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.9 - O inciso I do artigo 3.9, mantidas as de
mais disposições dêsse artigo, o artigo 4.9 e seu parágrafo 
único e o inciso IV do artigo 20, mantidas as demais dispo' 
sições dêsse artigo, todos do Decreto-lei n.9 257, de 29 de 
maio de 1970, ficam assim redigidos: 

"Artigo 3.9 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I - os servidores públicos estaduais, inclusive os ina
tivos, dos Podêres Executivo e suas autarquias, Legislativo 
e Judiciário, excetuando-se os que tenham regime previden
ciário próprio e os membros da Magistratura; 

Artigo 4.9 - Poderão ser inscritos, como contribuintes 
facultativos, os membros da Magistratura e os servidores das 
Serventias de Justiça não Oficializadas, inclusive os respec
tivos aposentados, desde que o requeiram dentro do prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, e contribuam com 3% (três 
por cento) sôbrc o total de sua remuneração ou de seus 
proventos. 

§ 1.9 - O prazo previsto neste artigo para os membros 
da Magistratura, bem assim para os servidores das Serven-
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tias de Justiça não Oficializadas, nomeados, contratados ou 
admitidos, após a vigência desta lei, contar-se-á a partir do 
ato nomeat6rio ou da admissão no respectivo Cartório, Oficio 
ou Tabelionato. 

§ 2.<1 - É vedada a reinscrição, nos têrmos dêste artigo; 
do contribuinte que, por qualquer motivo, tenha cancelada 
sua inscrição. 

Artigo 20 . 

IV - contribuição de 3% (três por cento) sôbre o total 
dos vencimentos, da remuneração ou dos proventos, dos mem
bros da Magistratura e dos servidores das Serventias de 
Justiça não Oficializadas, em atividade ou aposentados, ins
critos facultativamente". 

Artigo 2.~ - Vetado. 

Artigo 3.<1 - O prazo a que se refere o artigo 4.9 do 
Decreto-lei n. '1 257, de 29 de maio de 1970, com a redação 
dada pelo artigo 1.'1, será contado a partir da vigência 
desta lei. 

Artigo 4.<) - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 8 de dezembro de 1971. 

LAUDO NATEL 

aitro Albuquerqtte) Secretário do Trabalho e Adminis
tração. 

Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 8 de 
dezembro de 1971. 

Nelson Pete1"8en da Costa, Diretor Administrativo 
Bubst. 

D.O., 9-12-71 
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LEI N.Q 10.432 - DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 1971 

Dispõe sôbre o vencimento) a re'lniUneração ou 
salário do. servidor que compm'ece1" ao IAMSPE 
para fins de consulta ou tratamento em sua pró
pr'ia pessoa. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.'1 - O servidor não perderá o vencimento, a 
remuneração ou o salário do dia, nem sofrerá desconto, em 
virtude de consulta ou tratamento no Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual, referentes à sua pró
pria pessoa, quando: 

I - deixar de comparecer ao serviço; 

II - entrar após o início do expediente, retirar-se antes 
de seu término, ou dêle ausentar-se temporàriamente. 

§ 1.'1 - Na hipótese do inciso II dêste artigo, ficará o 
servidor desobrigado a compensar o período em que esteve 
ausente ao serviço. 

§ 2.'1 - Em qualquer caso, deverá o servidor fazer pré
via comunicação ao chefe imediato e comprovar o período 
de permanência no IAMSPE, sob pena de perda, total ou 
parcial dos vencimentos, da remuneração ou do salário. 

§ 3.'1 - A comprovação de que trata o parágrafo ante· 
rior será feita no dia imediato ou no mesmo dia, nos casos, 
respectivamente, dos incisos I e II dêste artigo. 
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Artigo 2.'1 - Deverá ser requerida licença para trata
mento de saúde, nos têrmos da legislação em vigor, se o não 
comparecimento, com fundamento no inciso I do artigo ante
rior, exceder de 1 (um) dia e as faltas se sucederem sem in
terrupção. 

Parágrafo único - Não se consideram, para efeito do 
disposto neste artigo, o dia ou os dias sucessivos nos quais 
não haja expediente, bem assim a falta imediatamente pos
terior a êsses dias, caso em que a licença será requerida a 
partir do segundo dia útil subseqüente, não perdendo, o ser
vidor o vencimento, a remuneração ou o salário correspon
dente ao periodo. 

Artigo 3.'1 - Serão considerados de efetivo exercicio so
mente para fins de aposentadoria e disponibilidade os dias 
em que o servidor deixar de comparecer ao serviço, nos têr
mos dos inciso I do artigo 1.'1 e do parágrafo único do artigo 
2.'1 desta lei. 

Artigo 4.'1 - Vetado. 

Artigo 5.'1 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 29 de dezembro de 1971. 

LAUDO NATEL 

Ciro Albuquerque) Secretário do Trabalho e Adiminis
tração. 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de 
dezembro de 1971. 

Nelson Petersen da Costa) Diretor Administrativo 
Subst. 

D. O. 30-12-71 
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DECRETO N.9 52.869 - DE 19 DE JANEIRO
 
DE 1972
 

Dá nova redação ao artigo 3/' do Decreto n.!' 
52.705~ de 11 de março de 1971. 

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1.9 - O artigo 3.9 do Decreto n. 9 52.705, de 11 
de março de 1971, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 3.9 - De acôrdo com o disposto no inciso II 
do Artigo 18 do Decreto-lei n.9 203, de 25 de março de 1970, 
alterado pelo Artigo 52 da Lei n.Q 10.394, de 16 de dezembro 
de 1970, do total das custas arrecadadas pelo Estado nos 
feitos e recursos, tanto cíveis como criminais, 5% (cinco 
por cento) serão entregues à Ordem dos Advogados do Bra
sil - Seção de São Paulo, e 15% (quinze por cento) à 
Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo". 

Artigo 2. Q - Êste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1.9 de ja
neiro de 1971, data da entrada em vigor da Lei n. Q 10.394-, de 
16 de dezembro de 1970. 

Palácio dos Bandeirantes, 19 de janeiro de 1972. 

LAUDO NATE.L 

Oswaldo Muller da Silva~ Secretário da Ju~tiça. 

Publicado na Casa Civil, aos 19 de janeiro de 1972. 
Maria Angelica Galiazzi, Responsável pelo S.N .A. 

D. O. 20-1-72 
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JURISPRUDtNCIA: 

FILIAÇÃO ILEGíTIMA - Filhos de desquitados 
É natural e não adulterino o filho de pessoa desquitada por
que, com o desquite, cessou o dever de fidelidade conjugal. 
Assim tem ele direito de receber por morte do pai, não a 
metade, mas o mesmo que herdou cada um dos filhos legi
timos. Nem cabe objetar com o § 1.Q do art. 1.605 do Código 
Civil, pelo qual lhe tocaria a metade, pois o preceito se refere 
a filho natural reconhecido na constancia do casamento e, 
na especie, as filhas nasceram e foram reconhecidas depois 
de dissolvida a sociedade conjugal pelo desquite. E, quanto 
à Lei n. Q 883, de 1949, certo é que teve em vista a filiação 
adulterina (STF 1." Turma; RE 69.253-MG; reI. mino Luiz 
Gallotti; j. 17-8-71; nego provto.; v. u.; DJU 10-9-71, pág. 
4.764, ementa). 

Tralli1crito do "O Estado de S. Paulo" 23-1-72 

IMPÕSTO DE TRANSMISSÃO - USUFRUTO LEGAL 
A FAVOR DA VIÚVA - 1!J devido impôsto de 
transferência de direito relativo a imóvel, quando 
de sua instituição, cobrável no momento de sua 
extinçã.o. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos do recurso de 
Agravo de Instrumento n.Q 22.857, entre o E'stado da Guana
bara, agravante e o Espólio de Pelágio Valente do Nasci· 
mento Varella, agravado: 

Acordam os Juízes da Sexta Câmara Cível, do Tribunal 
de Justiça do Estado da Guanabara, contra o voto do Emi
nente Desembargador Augusto Moura, em dar provimento 
ao agravo, a fim de determinar a retificação do cálculo do 
impôsto de transmissão, de fls. 135-138, dos autos de inven-
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tário, nêle incluindo o impôsto de instituição de usufruto 
temporário, a ser pago quando de sua extinção, usufruto 
êsse a favor da viúva. 

Estabelece o § 1.'1, do art. 1.611, do Oódigo Oivil, com 
.a redação que lhe conferiu a Lei n.'1 4.121-1962, o direito do 
cônjuge sobrevivente, se o regime de bens do casamento não 
era o da comunhão universal e enquanto durar a viuvez, ao 
usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge falecido, se 
houver filhos dêste ou do casal. 

Persistindo êsse usufruto somente enquanto perdurar 
.a viuvez, é êle um usufruto temporário. 

Tôda transferência de direitos relativo a imóvel está 
sujeita ao pagamento do impôsto de transmissão, inclusive 
a instituição do usufruto temporário (art. 165 e 173, IH, 
da Lei n. '1 1.165-1966, não excluído o legal. 

A cobrança do impôsto será feita quando da extinção 
de usufruto, oportunidade em que o Estado da Guanabara, 
como indica em suas razões recursais, saberá o tempo de 
sua duração. 

Oustas da lei. 
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1970. - Augusto Moura, 

Presidente vencido. - Júlio Alberto Alvares, Relator desig
nado para o acórdão. - José Cyriaco da Costa e Silva, Vogal. 
Voto vencido de fls. 35v-37: Augusto Moura, vencido, eis 
que também dava provimento ao recurso, mas por outras 
razões e fim diverso. 

O agravo foi interposto com fundamento no número X, 
do artigo 842, do O. P. Oivil, que reza: 

"que decidirem a respeito de êrro de conta". 
E de direito, s.m.j. existe êrro na conta de fls. 135-8, 

dos autos em apenso. 
Mas não o apontado, data venia, pelos doutos votos ven

cedores. 
A controvérsia surgiu frente ao disposto no art. 1.161, 

§ 1.9 ; do O. Oivil, que reza: 
"O cônjuge viúvo, se o regime de bens do casamento 

não era o da comunhão universal, terá direito, enquanto 
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durar a viuvez, ao usufruto da 4.~ parte dos bens do cônjuge 
falecido, se houver filho dêste ou do casal e à metade se 
não houver filhos ... " 

Dando inteligência a êste dispositivo legal entendeu o 
Sr. Contador (fls. 138), no que foi acompanhado pelo DI'. 
Juiz a quo na decisão recorrida (fls. 155), que o valor dos 
bens em usufruto estará isento de impôsto. 

A hipótese está intrinsecamente ligada ao conceito legal 
do usufruto. 

Diz o C. Civil, art. 713: 

"Constitui usufruto o direito real de fruir as utilidades 
e frutos de uma cousa, enquanto te.mporàriamente destacado 
da propriedade (grifo nosso). 

Isto quer dizer que o usufrutuário não tem o dominio 
sôbre a cousa, mas tão somente que sôbre ela exerce um 
direito real temporário (C. Civil, artigo 718). 

Ora, proprietários dos bens são os herdeiros legitimos 
do "de cujus" (C. Civil, art. 1.603, n.'1 I) eis que dêsde que 
aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança se lhes 
transmite (C. Civil, art. 1.572). 

A êste, pois, incumbe o pagamento do impôsto "mortis 
causa" - e é disto que cogita a conta impugnada de fls. 
135-8 -, pois a êles foi atribuído "pro-indiviso" o domínio 
sôbre os bens. 

Dêsse domínio é que, sem afetá-lo, se destacou um direito 
real, que na hipótese dos autos é um usufruto temporário. 

A temporariedade, quando aplicado o art. 1.611, § 1.'1, 
do C. Civil, já citado, terá seu têrmo "quando cessar a viuvez". 

Mas não há lei alguma que exclua do pagamento do 
impôsto "causa mortis" o correspondente ao valor total dos 
bens atribuídos aos herdeiros, tão somente porque % dêles 
estão gravados, temporàriamente, com um ônus real. 

Isto é que estou procurando deixar bem claro neste meu 
voto. 

Situação jurídica e fiscal inteiramente diversa surge 
pela instituição do usufruto, com base no art. 1.611, § 1.'1, 
do Código Civil. 
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A Lei n. Q 1.165 prescreve no artigo 173, n.Q IIl; 

"Para efeito do cálculo do impôsto tomar-se-á por base: 

III - na instituição do usufruto temporálrio, tantas 
vêzes 10%" ... - (grifo nosso). 

Mas ai surge a dificuldade. 

Ê que na instituição do usufruto temporário, com prazo 
certo a solução é evidente, pois basta multiplicar os 10% 
pelo número de "anos que tiver de durar o usufruto" (art. 
11.73, n.Q lII, acima). 

Mas como calcular impôsto quando o usufruto fôr tem
porário mas com prazo incerto" como no caso dos autos, pois 
será enquanto durar a viuvez? 

Ê evidente que existe impossibilidade material de reali
zação do cálculo. 

E como a lei fiscal não previu a hipótese não há como 
cobrar impôsto. 

Em esta parte, pois tem razão o agravado. 

E quando da extinção do usufruto é duvidoso que caiba 
cobrança de impôsto, pois o art. 552, do C. P. Civil, expres
samente exige que a liberalidade provenha "de ato inte'r
vivos" que nã.o é o caso dos autos. 

Assim, o que se deve consignar no cálculo do impôsto 
é tão somente a existência de um usufruto temporário, com 
fundamento no art. 1.611, § V', do Código Civil. Mais nada. 

O meu voto, pois, é o seguinte: 
Dar provimento ao recurso a fim de que os herdeiros 

legitimos paguem o impôsto "causa mortis", sôbre a totali
dade dos bens da herança e faça-se consignar que sôbre os 
mesmos existe um usufruto legal, com fundamento no art. 
1.611, § 1.9, do C. Civil. (T.J.GB. - Ag. Inst. 22.857). 
D.O.GB., de 16-12-71, pág. 859. 

REGISTRO CIVIL - Retificação - Menor púbere, 
assistido por seu pai, que pretende mudar seu 
nome a fim de prevenir confusões e mal entendidos, 
com o acréscimo do prenome paterno entre o seu 
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prenome e o apelido de família - Pretensão 
acolhida. 

É permitida a transformação do prenome 
simples em duplo e vice-versa. S6 existe restrição 
se se cuidar de nome célebre ou já consag-rado. 
Em casos tais os elementos constitutivos do preno
me interpenetram-se de tal maneira, pela alusão 
às personagens que representam, que impossivel 
se torna a separação". 

Apelação Civel n.'" 190.311 - Paraguaçu 
Paulista. 

1 - José Murad, menor púbere, assistido por seu pai, 
quer mudar o seu nome para "José Dib Murad", alegando 
que visa acautelar seus interêsses e prevenir confusões e mal 
entendidos, pois o seu nome tal como foi registrado é usado 
por outras pessoas. 

O Magistrado indeferiu o pedido, sustentando que Ü' 

prenome é imutável. 

Inconformado, apelou, e a douta Procuradoria da Jus
tiça opinou pelo não provimento do recurso. 

2 - Não obstante o parecer contrário do Ministério 
Público o pedido de fls. 2 merece ser deferido. 

Pleiteia o requerente o acréscimo do prenome paterno 
"Dib" entre o seu prenome e o apelido de família. 

Em face da confusão -alegada, aliás muito comum, há 
de se entender que o seu sobrenome é que passará a ser 
duplo, isto é "Dib Murad". Os nomes usados como preno
mes podem também ser usados como sobrenomes e isto não 
é raro (cf. "Revista dos Tribunais", vol. 339/161). E, nesse 
caso, não há obstáculo para a retificação. 

Oomo não há, também, se se considerar o acréscimo 
par'a a formação de um prenome duplo. Lembra WAS
HINGTON DE BARROS MONTEIRO, citando farta juris
prudência dêste Tribunal, bem como a lição de MÁRIO 
GUIMARÃES, que é permitida a "transformaçã.o do pre
nome simples em duplo (por exemplo, de Angelino para 
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Angelino Francisco) e "ice-versa (por exemplo, de Elisa 
Ercilia para Elisa). Só existe restrição se se cuidar de 
nome célebre ou já consagrado (:Marco Antônio, Júlio Cesar, 
João Batista). Em casos tais os elementos constitutivos do 
prenome interpenetram-se de tal maneira, pela alusão às per
sonagens que representam, que impossível se torna a sepa
ração" (cf. "Curso de Direito Civil", Parte Geral, pág. 96). 

Não se vê qualquer inconveniente na retificação preten
dida; antes, há o propósito salutar de evitar confusões c 
prejuízos ao menor. 

3 - Isto pôsto: 

ACORDAM, em Terceira Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça, por votação unânime, dar provimento ao apêlo, para 
deferir o pedido de fls. 2. 

Custas como de direito. (T oJ. S oP. - São Paulo, 27 
de agôsto de 1970 - FER.RAZ DE SAMPAIO, Presidente, 
SABINO NETO, Relator, Ennio de Barros, Felizardo Calil) o 
R. J. T. J. S. Po, vol. XIV, págo 151. 

USUCAPIÃO - Justo título - Instrumento particular 
de compromisso de compra e venda assinado a rõgo 
do promitente comprador, sem apresentação de pro
curação - Confissão do promitente vendedor de 
que o preço está quitado - Ação procedente 
Inteligência do art. 551 do Código Civil. 

Considera-se justo título o compromisso de 
compra e venda por instrumento particular assi
nado a rôgo do promitente comprador, mesmo sem 
apresentação da procuração, se o promitente ven
dedor confessa o recebimento do preço e não se 
nega ao cumprimento do contratado. 

N.'I 190.908 - Capital. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação 
cível n.'I 190.908, da comarca de São Paulo, em que são ape
lantes Rafael Navarro Garcia e outros, sendo apelado o 5.'1 
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Curador Judicial de Ausentes e Incapazes: Acordam, em 
Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação 
unânime, dar provimento à apelação, pagas as custas na for
ma da lei. 

Trata-se de recurso interposto de decisão que julgou os 
ora apelantes carecedores da ação de usucapião que propu
seram, com o objetivo de aquisição de dominio do lote n.'! 
418 da Quadra 10 da Vila Munhoz, subdistrito do Tucuruvi, 
nesta Capital. 

Decidiu-se em primeira instância que o compromisso de 
compra e venda não está revestido das formalidades legais, 
visto como alguém assinou a rõgo do comprador sem a de
vida procuração, razão pela qual não pode ser considerado 
justo titulo para efeito do disposto no art. 551 do CC. 

O DI'. Curador de Registros Públicos, ao contra-arra
zoar o recurso, manifestou-se pelo provimento, visto como 
os apelantes apresentaram um titulo que pode ser conside
rado como hábil para a aquisição do dominio. 

O parecer da Procuradoria da Justiça é pela confirma
ção. 

É o relatório. 

O caso dêstes autos nos faz lembrar a advertência feita 
há muito tempo por Alfredo Capus: "o cidadão francês tem 
2 inimigos igualmente temiveis: aquêles que violam a lei e 
aquêles que a seguem ao pé da letra" ("Archivo Judiciário", 
vol. 112/suplemento 14). 

A Emprêsa Edificadora Brasil Ltda. celebrou compro
misso de venda e compra do lote de terreno aludido pelos 
autores, havendo os compromissários compradores efetuado 
o pagamento de tôdas as prestações e construido várias casas 
no imóvel. 

A compromitente vendedora confessa que o imóvel está 
pago, estando disposta a outorgar a escritura definitiva. 

Os primitivos compromissários compradores já faleceram, 
assim como um de seus filhos. 

Não obstante a limpidez do direito dos autores, certo é 
que não conseguiram êles a inscrição do compromisso no 
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cartório do Registro de Imóveis e isso pelo fundamento ina
creditável de que o compromisso de venda e compra foi assi
nado a rõgo pelo comprador, faltando, ainda, a assinatura da 
espõsa do comprador. 

Ora, se a emprêsa vendedora confessa que o débito está 
quitado e que está de pleno acõrdo com a inscrição do com
promisso, em hipótese alguma a ausência da procuração do 
compromissário comprador à pessoa que assinou a rõgo po
deria servir de pretexto para a não inscrição do compromisso; 
o ato é benéfico ao compromissário comprador, de modo que 
o compromisso deveria ter sido inscrito assim que apresen
tado ao cartório; somente se houvesse impugnação por parte 
da emprêsa vendedora ou então de parte da pessoa que assi
nou a rõgo, é que justificaria alguma dúvida na inscrição. 

Contudo, erigiu-se um defeito formal num empecilho 
absoluto à inscrição, em prejuizo de quem era o beneficiário 
do compromisso. 

Seria o caso dos ora apelantes invocarem o "summum 
ius summa iniruria" do grande Cicero, pois, por causa de 
uma formalidade que somente interessaria aos compromissá
rios compradores e não à vendedora, recusou-se a inscrição 
sob o pretexto de observância do dispositivo legal destinado 
à regularidade do contrato de compromisso de venda e com
pra no tocante à pessoa do comprador. 

Em suma, para proteção dos compromissários compra
dores recusou-se a inscrição do compromisso já quitado e 
formalizado, com o que foi praticado uma gritante injustiça, 
da qual resultou prejuizos sem conta aos apelantes, que fo
ram induzidos à propositura desta ação desnecessária. 

Se o compromisso foi assinado a rõgo do compromissário 
comprador, por motivo que não interessa investigar, o fato 
é que, perante a vendedora, o compromisso foi dado como 
perfeito e acabado; em hipótese alguma o fato poderia ser 
invocado para prejudicar os beneficiados com o compromisso. 
Mesmo que do compromisso não constasse assinatura alguma 
dos compromissários compradores, ainda assim o contrato 
merecia ser inscrito se a emprêsa vendedora confessasse, como 
confessou, que o lote havia sido compromissado e está pago; 
a assinatura do comprador tem a finalidade única de com-
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provar ter sido êle o adquirente: constitui um "pIus", um 
elemento de prova a mais a seu favor, pelo que constitui um 
contra-senso invocar a falta de procuração para recusar a 
inscrição que somente beneficio trará em favor de adquirente, 
sem qualquer prejuízo para quem quer que seja. 

Mas, já que foi julgada procedente a dúvida do serven
tuário e negada a inscrição, tendo as partes se voltado para 
a ação de usucapião, ora pendendo de julgamento em apela
ção, outra solução não resta senão dar-se provimento ao re
curso para julgar procedente a ação. 

Além do título exibido pelos autores atender ao preceito 
do art. 551, como bem exposto está no parecer do DI'. 'Curador 
de Registros Públicos (fls.), certo, ainda, que os autores 
usucapiram o imóvel com base no usucapião extraordinário, 
pois, desde que a emprêsa Edificadora Brasil está de acôrdo 
com a inscrição e a transcrição, tanto assim que não con· 
testou a ação apesar de citada, a posse dos autores deve ser 
somada à posse de dita Emprêsa, que data de 1948 (fls.) e 
à posse dos antecessores desta, Adolpho Thiele e sua mulher 
resulta daí que há mais de 20 anos que os apelantes e seus 
antecessores estão na posse mansa e tranqüila do imóvel, 
pelo que desnecessário até o justo título para que se pro
clame o usucapião, nos têrmos do art. 550 do CC. 

Por todo o exposto, dá-se provimento à apelação para 
efeito de julgar procedente a ação para os fins aludidos na 
inicial, (T. J. S. P. - São Paulo, 6 de outubro de 1970 
CARDOSO ROLIM, preso com voto - ANDRADE JUN
QUEIRA, relator - Participou do julgamento, com voto 
vencedor, o Des. Pacheco de Mattos). RTS - 432, pág. 84. 

DOAÇÃO - Prédio - Nua-propriedade doada por casal 
a filha - Reserva de usufruto - Direito de acres
cer não estipulado - Falecimento da doadora 
Liberação de metade do usufruto para o donatário 
- Ação possessória contra êste - Improcedência. 

O usufruto reservado pelos pais, na doação a 
filho, extingue-se pela metade com a morte de um 
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dos doadores, desde que não ficou estipulado o 
direito de acrescer. 

N.'! 193.150 - São João da Boa Vista. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação 
cível n.'! 193.150, da comarca de Sã-O João da Boa Vista, em 
que é apelante Luiz Banho de Andrade, sendo apelado Sil
vério Pereira Vallim: Acordam, em Quarta Câmara Civil 
do Tribunal de Justiça, por votação unânime, dar provi
mento parcial à apelação julgando-se prejudicado o agravo 
no auto do processo. 

O agravo no auto do processo (fls.) está prejudicado 
porque foi interposto pela parte vencedora, que não recorreu, 
e ainda porque o recurso do vencido não é provido, quanto 
ao principal. 

Trata-se de reintegração de posse intentada por usufru
tuário que pretende desalojar de parte do imóvel o pai da 
menor que detém a nua-propriedade. 

Pela escritura de doação de fls. o autor e sua falecida 
mulher doaram à filha o imóvel em questão reservando para 
si o usufruto, sem estipularem contudo o direito de acrescer. 

Morrrendo a doadora, o usufruto que lhe cabia foi ex
tinto por sentença e assim, metade do prédio ficou liberado 
(fls.), isto depois de haverem os donatários feito nova doa
ção, evidentemente da nua-propriedade, à filha, que à neta 
do autor. Por ocasião dessa nova doação foram respeitados 
os direitos do primeiro casal, quanto ao usufruto. (fls.). 

Proclama o autor a existência de usufruto simultâneo, 
cuja estipulação decorreria da alusão feita aos aluguéis, a 
serem percebidos pelos outorgantes doadores enquanto vi
verem". 

Sucede no entanto que a lei exige a estipulação expressa 
(art. 740 do CC.) e assim aquela cláusula relativa aos alu
guéis deve ser entendida apenas como a forma de desfrute 
do imóvel, sem implicar no acréscimo do quinhão do usufru
tuário sobrevivente, como acentuou a douta Procuradoria 
(fls.) . 
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Tem-se, portanto, que não houve estipulação expressa 
constituindo o direito de acrescer, e que até, houve sentença, 
c por conseguinte mandado, determinando a liberação de 
metade do imóvel, sem recurso algum do autor. 

Ainda que se cuidasse de susufruto simultâneo, o que 
se admite apenas a titulo de argumento, verifica-se que o 
imóvel em aprêço constituia a totalidade do patrimônio do 
casal, dai se seguindo que se houvesse disposição expressa 
a respeito ocorreria ofensa à legitima da donatária, o que 
implicaria a redução da reserva do usufruto e do direito de 
acrescer aos limites ajustados. 

Ora, diante dessas circunstâncias é forçoso concluir que 
o deslinde de tais questões não seria oportuno no âmbito 
restrito da presente ação possessória, que tem como pressu
posto a existência de um esbulho. 

Mas como o réu tem em favor o usufruto legal, resul
tante do exercicio do pátrio poder sôbre a filha menor dona
tária, agora titular de um imóvel em que metade da proprie
dade consolidou (art. 389), conclui-se que a posse do recor
rido não traduz esbulho algum. 

Inexistindo esbulho a improcedência da ação foi bem 
decretada, dai não merecer provimento o recurso, quanto ao 
principal. 

Merece todavia ser reformada a sentença no tocante à 
condenação honorária, fixada em 20% sôbre o valor venal 
do prédio disputado. 

O valor dado à causa - Cr$ 500,00 não sofreu impug
nação alguma. Logo, não cabia ao magistrado, impor, a 
titulo de honorários advocaticios, quantia maior do que aque· 
la estimativa. Assim, ao contrário do exposto na decisão 
apelada, não houve moderação alguma no que diz respeito 
aos honorários, mas precisamente o contrário. 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Promessa de com· 
pra e venda mediante instrumento particular, re· 
gistrado no curso da lide, propicia adjudicação 
comuplsória. 
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RELATÓRIO
 

o Sr. Ministro Djaci Falcão,: - Adoto como relat6rio 
o despacho que admitiu o recurso extraordinário, lançado 
nos seguintes têrmos: 

"1. Alegou Mário Bicalho que prometeu vender a Ru
bens Tavares Rocha um imóvel urbano, mas o comprador 
não resgatou as prestações representadas por notas promis
sórias e, nos têrmos do contrato, o não pagamento das três 
últimas prestações importou em sua rescisão. Dai esta ação 
na qual pede o autor a rescisão do compromisso de compra 
e venda, a perda das quantias pagas e mais perdas e danos. 

Os réus contestaram a ação, fizeram o depósito das quan
tias devidas mais os juros e, em reconvenção, pediram a 
adjudicação compulsória do imóvel. 

A ação foi julgada improcedente e procedente a recon
venção na parte em que o réu reconvinte pediu a adjudica~zo 

do prédio. Entretanto, o venerando acórdão entendeu que 
também a reconvenção deveria ser julgada improcedente, de
cidindo: a) ficou provado que o réu não pagou as três 
últimas prestações por culpa do pr6prio autor, que não quis 
recebê-las; b) qualquer que seja o valor da promessa, pode 
ela ser feita por instrumento particular, mas s6 a feita por 
instrumento público enseja a execução coativa. E, no caso, 
a reconvenção trata de promessa de compra e venda de imó
vel de valor superior a 01"$ 10,00, outorgada púr instrumento 
particular. Rubens Tavares Rocha e sua mulher interpuse
ram recurso extraordinário alegando que o venerando aresto 
recorrido, assim decidindo, deixou de aplicar a L. 649, de 
11-3-1949; negou ainda vigência ao art. 1.056 do O. Oiv. quan
to às perdas e danos; e, além disso, deu à L. 649 e ao Dl. 58 
interpretação conflitante com julgados de outros tribunais. 

2. Tem-se também decidido que, nos têrmos da L. 649, 
de 1949, que deu nova redação ao art. 22 do Dl. 58, de 1937, 
não é indispensável a escritura pública nos compromissos 
de compra e venda para que possa o promissário comprador 
demandar a adjudicação compulsória. 
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3. Admito o reCllrSO COln hase 11a letra d do permissivo 
coni'itituciona1. 

Vista às partes. 

Belo Horizonte, 13 de junho de 1969. - Antônio Pedro 
Braga) Presidente" (f. 224-225). 

Com as razões de f. 227-229, 231-234, subiram os autos 
a esta instância. 

VOTO 

o Sr. Min'ist,l'o Djaci Falcão (Relator): - Mário Bi
calho propôs contra Rubens Tavares Rocha ação ordinária, 
visando rescindir promessa de compra e venda de uma casa, 
acrescido de perdas e danos, sob a alegação de se encontrar 
em mora. O réu, além de contestar a ação, efetuou o de
pósito do saldo devedor e ofereceu reconvenção em que pede 
a adjudicação compulsória da casa e do remanescente do 
terreno, mais perdas e danos, pois parte do terreno cons
tante do contrato invade área de terceiros. 

Na instância de origem foi julgada improcedente a ação 
e procedente a reconvenção, nos têrmos constantes à f. 176. 
Todavia, em grau de apelação o ego Tribunal de Justiça, 
pela sua Terceira Câmara Civil, deu pela improcedência do 
pedido de adjudicação compulsória, à consideração de que, 
em se tratando de imóvel de valor superior a Cr$ 10,00, o 
instrumento particular não enseja a execução coativa. E 
como reconvite não faz pedido alternativo - execuç-ão coa
tiva ou perdas e danos, mas simultâneo improcedente era 
a reconvenção. 

O recorrente, além de arguir vulneração da L. 649, de 
11-9-1949, bem assim ao art. 1.056 do C. Civil, choca-se com 
julgados de outros Tribunais, como, pôr exemplo, do Tri· 
bunal de Alçada de Minas Gerais, verbis: ' 

"A exigência legal que torna a escritura pública da 
substância dos contratos constitutivos e traslativos de di· 
reitos reais sóbre imóveis de valor superior a dez cruzeiros 
novos, não tem pertinência ou aplicação nos contratos de pro
messa de compra e venda de imóveis, ainda que de valor 
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superior à taxa acima mencionada, pouco importando tra
tar-se de terreno loteado ou não" (f. 21!). 

Diante da divergência de julgados, o recurso é de ser 
conhecido. Para mim, a melhor exegese está em que a es
critura pública não é exigência essencial para a promessa 
de compra e venda de imóvel loteado ou não, de valor su
perior a dez cruzeiros novos (NOr$ 10,00), e que a promessa 
de venda por escritura particular inscrita no registro pú
blico propicia a adjudicação compulsória. Não é de se 
aplicar a regra do art. 134, II, do O. Oivil. Oom a nova 
redação do art. 22, do Dl. 58, pela L. 649, de 11-3-1949, ficou 
igualada a situação da promessa de venda do terreno loteado 
com o não loteado. 

Reza o citado art. 22: 

Os contratos sem cláusula de arrependimento de com
promisso de compra e venda de imóveis não loteados, cujo 
preço tenha sido pago no ato de sua constituição ou deva 
sê-Io em uma ou mais prestações, desde que inscritos em 
qualquer tempo, atribuem aos compromissários direito real 
oponivel a terceiro e lhes conferem o direito de adjudicação 
compulsória, nos têrmos dos arts. 16 desta lei e 346 do O. 
Oivil". 

O instrumento particular torna-se hábil para a celebra
ção da promessa de venda de imóvel loteado ou não, de valor 
superior à taxa legal, bem assim para a execução compul
sória, desde que inscrito no Registro de Imóveis. Oom êsse 
entendimento, podemos citar os seguintes julgados: RE 
15.866, relator o eminente Ministro Luiz Gallotti; RE 24.636, 
relator o eminente Ministro Orosimbo Nonato, mantido em 
grau de embargos, por decisão de 22-6-1956, relator o sau
doso Ministro Ribeiro da Oosta. Finalmente, admite-se a 
inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda 
no curso da ação (Súmula 168). 

Ante o exposto, conheço e provejo o recurso, para resta
belecer a decisão de primeira instância. (S. T .F. - RE 
68.705 - MG - ReI., Ministro Djaci Falcão. Oonhecido e 
provido. Unânime. - Presidência do Sr. l\finistro Djaci 
Falcão. Presente à sessão o Sr. Ministro Barros Monteiro 
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e o DI'. Oscar Corrêea Pina, Procurador-Geral da República, 
substituto. Compareceu o Senhor Ministro Adaucto Cardoso, 
componente da Segunda Turma, para completar o quorum 
mínimo regimental. Licenciados, os Srs. Ministros Aliomar 
Baleeiro e Luiz Gallotti, Presidente. Ausente, justificada
mente, o Sr. Ministro Amaral Santos. - Brasilia, 31 de 
março de 1970). - R. T . J., vol. 53, pág. 696. 

MULHER CASADA - Obriga<;Á5es - Pode contrai-las, 
inclusive as de natureza cambiária - Emissão de 
cheque, de conta particular, na presença do ma
rido, destinado a suprir necessidades da economia 
doméstica - Procedência da cobrança. 

"1. Trata-se de executiva, movida por Isac Toporovis
chi contra Dalina Fabri Rodrigues, para dela haver a im
portância de Cr$ 1.300,00 representada por cheque emitido 
pela executada, sem prejuízo dos acessórios legais. 

A ré negou a pretensão, intervindo, no feito, como assis
tente, o seu marido Anibal Rodrigues Júnior. 

Afinal, a ação foi julgada procedente, com honorários 
de 20% e custas. 

A executada e o seu marido apelaram, pedindo a re
forma da decisão. 

O recurso foi bem processado. 

2. A divida, na espécie, é líquida e oerta} pois se esteia 
em cheque emitido pela ré. 

Não nega a contestante a assinatura aposta no referido 
titulo. Sustenta-se, porém, a improcedência da cobrança, 
porque a ré, mulher casada, não podia assumir a obrigação, 
sem o consentimento do marido. 

O argumento não merece guarida. 

O princípio de que a mulher casada nâ.o pode "contrair 
obrigações que possam importar em alheação de bens do 
casal" (artigo 242 - IV Código Civil) não é absoluto. 
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Há, no próprio Código Civil, várias exceções. 

Além disso, o Estatuto da Mulher Casada (Lei 4.121 r 
de 27 de agôsto de 1962), no artigo 3.9 , dispôs: "Pelos ti
tulos de divida de qualquer natureza, firmados por um dos 
cônjuges, ainda que casados pelo regime de comunhão uni
versal, somente responderão os bens particulares do signa
tário e os comuns até o limite de sua meação". 

Esta Egrégia Câmara, em outra oportunidade, julgou: 
"Harmonizando-se, porém, os preceitos legais e atentando-se 
para a finalidade da lei 4.121 - que pràticamente asse
gurou paridade de tratamento à mulher se pode concluir 
que a mulher, em face do artigo 3.9 , daquela, pode assumir
obrigações cambiárias, mas neste caso, não se tratando das 
hipóteses do artigo 247, do Código, "somente responderão 
os seus bens particulares e os comuns até o limite de sua 
meação" (lei 4.121, artigo 3.9 ). Concluir de outra forma, 
tornaria inútil e inoperante o preceito inserto no art. 3.9 , 

da Lei 4.121 - conseqüência que o intérprete deve evitar" 
("Julgados do Tribunal de Alçada em Matéria Civel" 
11-249, publicação interna). 

Ainda que assim não fôsse, para argumentar, segundo· 
o autor, a ré emitiu o cheque, na presença do marido, ale
gando necessidade financeira e ameaça de despejo (fls. 38). 

Ora, qualificando-se a ré, como senhora "do lar" e diante 
da contestação, que mencionou "dificuldades financeiras, 
motivadas pela situação econômica atual" (fls. 16), pode-se 
acatar a versão de destinar-se a importância à econorrvia 
doméstica. 

O caso se enquadraria, na exceção legal, afastada que 
fôsse a aplicação do artigo 3.9 do Estatuto da Mulher Ca
sada. 

Acrescente-se, ainda, outro aspecto. 

A executada emitiu cheque de sua conta pa1-ticular (fls. 
5), logo, estava autorizada pelo marido. 

Admitida a obrigação e não tendo ré provado o paga
mento do principal ou juros, impõe-se o acolhimento da 
inicial, como foi decidido". 
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(Apelação civel 150.050, de São Paulo, em que são ape
lantes Dalina Fabri Rodrigues e outro, sendo apelado Isac 
Toporovischi. Acórdão unânime da Primeira Câmara Civil, 
de 26 de outubro de 1970. Ass. JOÃO DEL NERO, presi
dente; EVARISTO DOS SANTOS, relator; NEWTON 
HERMANO, revisor; SABINO NETO). "Julgados do Tri
bunal de Alçada em Matéria Oivil", vol. 18, pág. 79, da edi
ção mimeografada. 

REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DO PATRONí
MICO - Alteraçã.o de apelido de familia no re
gistro civil. Tanto quanto o prenome, é possivel 
alterá-lo, quando desperta sarcasmo ou gera ri
dículo. Mas como tal não se tem o apelido de 
família que, por ser feminino e usado por rapaz 
("de Maria"), provoca galhofas e colegiais, insus
cetíveis de se reproduzirem na idade adulta. 

Vistos, relata.dos e discutidos êstes autos da Apelação 
Cível n.~ 19.815, sendo apelante Raymundo Gonçalves de 
Maria e apelada a ,Tustiça (lO." Circunscrição do Registro 
Civil), acordam os Juízes da Segunda Câmara Cível do 
Tribunal de Alçada do Estado da Guanabara, decisão por 
unanimidade, em negar provimento ao recurso. Custas 
da lei. 

Não se trata de retificação de assento. Não há o que 
corrigir no caso dos autos. Cuida-se, isto sim, de alteração 
do patronímico. O nome passaria a ser, simplesmente, Au· 
gusto Gonçalves, em lugar de Augusto Gonçalves de Maria. 
O apelido "de :àfaria" vem, pelo menos, desde o avô - que 
se chamava Manoel Gonçalves de Maria, fls. 3 e 4: - através 
do pai do apelante, Raimundo Gonçalves de Maria. O ape
lante, que assiste menor púbere e requer no exercício do 
pátrio poder, diz ser do interêsse do filho a citada alteração. 
O sobrenome vem trazendo dissabores ao rapaz, a quem os 
colegas e meninos da vizinhança, com risos e galhofas, cha
mam de Maria. 
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Os fatos estão provados com os depoimentos de duas 
testemunhas (fls. 6). 

Afirma o Dl'. Juiz, na lacnica decisão de fls. 10, que 
a pretensão não tem amparo legal. Há equívoco data venia. 
Em princípio, as retificações e alterações do registro civil 
de nascimentos, pertinentes quer ao prenome, quer ao ape
lido de família encontram amparo no direito positivo pátrio, 
dependendo, apenas, das razões que fundamentem o pedido. 
Sem dúvida a preocupação da lei vigente é obter a imuta
bilidade do nome admitidas certas exceções. A alteração 
"só por exceção e motivadamente será permitida por des
pacho do juiz togado a que estiver sujeito o registro e 
audiência do Ministério Público" (art. 71 da Lei dos Re
gistros Públicos, Decreto n.'! 4.857, de 9-11-39). 

Não haveria, todavia, como denegar a eliminação de 
qualquer partícula do nome considerada capaz de trazer, 
por imoralidade, ridículo ou outra causa, efetivo menosprêzo 
ao seu portador. Ninguém admitiria acorrenta-se uma pes
soa ao uso de determinado nome, adotado num momento 
de insensatez e registrado por irreflexão do oficial público. 

No caso dos autos, todavia, isto não ocorre, felizmente. 
Nenhum nome é mais belo do que Maria. Paradoxalmente, 
é usado para ridicularizar, pois dá lugar a galhofas dos 
meninos da vizinhança que chamam o filho do apelante de 
Maria. Em verdade não poderiam tais brincadeiras trazer 
desmoralização a quem quer que seja. Elas se limitam a 
crianças e não se prolongam pela idade adulta. 

SERPA LOPES, procurando caracterizar o nome que 
desperta sarcasmo e gera galhofa, acentua que é necessário 
que desperte o ridículo não circunscrito a u·m grupo mas 
com o caráter generalizado, onde quer que seja pronunciado, 
seja qual fôr o meio, uma provocação constante e coletiva." 
("Tratado dos Registros Públicos" - voI. I, pág. 185, n.'! 

183, 2." ed.). 

O problema de inversão de sexos - que o uso de so
brenome feminino sugere - não pode ter a seriedade pre
tendida pelo apelante. Se problema existe - psicológico 
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ou somático - não será resolvido pela alteração do registro 
civil, que não tem o condão de mudar os sexos pela simples 
alteração do patronímico. 

Devem, antes, os pais dar aos filhos a assistência psi
cológica e afetiva de que êle está carecendo e cuja falta 
esta sim - poderá acarretar seqüelas perigosas pelo resto 
da existência. 

O interessante trauma psicológico de nome, de que dão 
notícia êstes autos pode revelar, também, uma situação edu
cacional defeituosa, de superproteção, em fase da vida de 
jovens que se marca pela auto-afirmação. 

Finalmente, é de considerar-se que a alteração de nome 
também não será útil se o trauma inicial já produziu seus 
efeitos, se é que os produziu. 

Êstes os fundamentos de negar-se provimento ao recurso. 
(T .A. GB. - Rio, 27 de maio de 1971. - SEVERO DA 
COSTA, Presidente - CAVALCANTI DE GUSMÃO, Re
lator - CLÁUDIO LIMA). D.O. GB., de 31-1-72, pág. 52. 

IMUTABILIDADE DO PRENOME - Retificação de 
grafia em prenome não importa em alteração do 
mesmo. Sua admissibilidade. Confirmação de sen
tença. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos da Apelação 
Civel n.') 19.469, em que é apelante o Ministério Público, 
sendo apelado Melicio Machado Barreto: 

Acordam, unanimemente, os Juízes da Primeira Câmara 
Cível do Tribunal de Alçada do Estado da Guanabara, em 
negar provimento ao recurso. 

Pretende o apelado retificar a grafia de seu prenome,. 
no têrmo de seu casamento, de Milício para Melício. E jus
tifica sua pretensão com o fato de assim figurar seu pre
nome no titulo eleitoral, no certificado de reservista e em 
todos os demais atos de sua vida civil, como demonstrou 
com os documentos de fls. 12 a 20. Trouxe, ainda, a certidãÜ' 
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do registro de seu nascimento (fls. 9), esclarecendo, final· 
mente, que ao habilitar-se para o matrimônio, como a cer
tidão de seu nascimento fizesse constar, erradamente, seu 
prenome como Milicio, face à premência do tempo, assim 
() assinou. 

O Dl'. Juiz a quo~ por entender tratar-se de simples 
êrro de grafia, acolheu a pretensão, o que ensejou o recurso 
do ilustre representante do M.P., onde se sustenta a imu
tabilidade do prenome, cujas razões foram corroboradas pelo 
digno Dl'. Procurador de Justiça, no parecer de folhas 36. 

Todavia, desassiste razão ao recorrente. Na realidade, 
() prenome é imutável e s6 em circunstâncias excepcionais 
pode ser alterado. Mas, no caso dos autos, não se cuida, 
a rigor, de alteração do prenome, mas, isto sim, de simples 
retificação em sua grafia. 

Oom efeito, nasceu e foi registrado o apelado no Muni
cípio de Vilanova, Estado de Sergipe (fls. 9). Seu prenome, 
que não é usual, se presta a ser pronunciado pelas duas 
maneiras. }las isto não o modifica. Sua retificação, assim, 
não ofende a lei, máxime quando o apelado, na realidade, 
sempre usou o nome de Melicio, como comprovou, em todos 
os atos de sua vida civil. (T .A. da GB. - Rio, 24 de agôsto 
de 1971. - WELLINGTON MOREIRA PIME.NTEL, Presi
dente - FERNANDO OELSO GUIMARÃES, Relator 
MARIA STELA VILELA SOUTO L. RODRIGUES, Revi
sor). D.O. GR, de 31-1-72, pág. 51. 
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VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS:
 

2023-71 - DíllVida - 3.<:> Registro de Imóveis - Híldo 
Simões Pereira e outros - Vistos, etc. O sr. Oficial do 
Registro de Imóveis da 3.' Circunscrição Imobiliária suscitou 
dúvida ao lhe ser apresentado para registro formal de par
tilha, eis que há divergência entre as metragens do imóvel 
nêle descrito e a constante do registro; não constar da trans
crição anterior que o imóvel faz fundos para a rua Proje
tada, antes rua Particular; não constar as certidões nega· 
tivas de impostos; não ter sido averbada a construção da 
casa no terreno. O suscitado impugnou a dúvida, alegando 
ter sido a casa construida com planta aprovada pela Pre
feitura, existe a rua que foi aberta pela municipalidade e 
juntar documentos. Em sua manifestação a suscitante im
pugnou os documentos por haver divergência quanto a área 
nêles constantes e não se referirem expressamente ao imóvel 
que receber o número nove com frente para rua Particular. 
Nova manifestação do suscitado que admite a divergência 
de área. O doutor Curador opinou pela procedência da 
dúvida. É o relatório. Decido. Procede a dúvida. As 
certidões contém enganos que a tornam duvidosa quanto 
a referir-se ao imóvel objetivado na inicial. Não bastasse 
isso, a divergência de metragens e conseqüentemente da área 
entre a constante do formal e a do registro impede, eviden
temente o registro daquela. Não é necessário maiores expIa· 
nações a respeito. É intuitivo, desde que o registro deve 
espelhar a verdade. Custas pelo suscitado. P. R. I. 

São Paulo, 5 de novembro de 1971. 

(aa) Aristides Fe1'nandes Bmga.
 
Advogado: C. Della Corte.
 

748-70 - Transcrição - Pedro Forio - 7.9 Regis
tro de Imóveis - Vistos, etc. Pedro Fório não logrando 
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transcrever formal de partilha dos bens deixados por 
sua mulher Assunta Fório, suscitou a presente dúvida 
inversa. O sr. Oficial do Registro Imobiliário, manifestou-se 
a fls. 27. O doutor Curador dos Registros Públicos em 
longo e fundamentado parecer é pela procedência da dúvida. 
É o relatório. Decido. Alega o requerente que casou-se 
com Assunta Del Cecchio que passou a assinar Assunta 
Fório e que depois das bodas, venderam o imóvel que ha
viam adquirido a sua mulher Assunta Del Vecchio. O 
imóvel está localizado no país. O regime de bens, legal ou 
convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nu
bentes domicílio conjugal. O requerente casou-se na Itália 
e veio residir neste país. Em suas primeiras declarações 
afirma que o regime é o da comunhão universal de bens, 
e a fls. junta declaração de que na Itália o regime é o da 
separação, na ausência de manifestação ou contrato contrário 
dos nubentes. Semi-resolvido com a aplicação da lei brasi
leira nos têrmos do artigo 7.'1 "caput" e § 4.'1 da lei de 
Introdução ao Código Civil. Contudo, muitas dúvidas exis
tem nos autos como salientou o doutor Curador. Não se 
comprova que Assunta Fório e Assunta Del Vecchio, sejam 
uma só e única pessoa: não podia Assunta Fório, se em 
solteira, chamava-se Assunta Del Vecchio, vender imóvel a 
Assunta Del Vecchio, se êsse nome não mais podia usar. 
Diz mais que não consta da sentença aquisitiva a assinatura 
da companheira do requerente, o que impede a celebração 
da transcrição aquisitiva; ainda porque ambos os nomes 
constantes da escritura de fls. 41/42, parece indicar tra

. tar-se de duas pessoas, dúvida não espancada pelo reque
rente mais ainda porque o requerente usa diversos nomes 
- Pedro Fório, Pedro Faria, Pietro Forino, sem explicação 
plausível. Afinal sugere o doutor Curador a via do usu
capião. Também não comprova o requerente se à época da 
aquisição havia prole do casal. Por todo o exposto proceda 
a dúvida inversa. Custas pelo requerente. P. R. I. 

São Paulo, 4 de novembro de 1971. 

(aa) Aristides Fernandes Braga. 
Advogado: Dr. Ennio Montei1-o Galembeck. 

D. J. 15-12-71 
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CamGlrgo, F'iori Moreira - Vistos. 

1 - Luiza Camargo Fiori Moreira, qualificada na ini
daI, requereu a êste Juizo, de acôrdo com o artigo 227, 
de Regulamento dos Registros Públicos, a retificação da 
transcrição n.':> 9.889, da 13.~ Circunscrição Imobiliária, ale
gando que o imóvel objeto dessa transcrição foi havido por 
seu marido Alberto Moreira Batista Filho, constando da 
escritura de venda e compra a medida de 4,60 metros de 
frente, por 15,50 da frente aos fundos e que, no inventário 
dos bens deixados por seu marido, ao ser avaliado o imóvel 
o perito verificou que o mesmo tinha 6,60 metros de frente 
por 18,00 metros de frente aos fundos. 

A inicial veio instruida dos documentos de fls. 5-29, 
tendo sido citados os confrontantes e efetivado o levanta
mento pericial (fls. 40-42), após o que se manifestou o sr. 
Oficial do Registro Imobiliário (fls. 45-46) e por derradeiro 
() DI'. Curador de Registros Públicos. 

Relatados, decido: 

2 - O laudo elaborado por perito da confiança do 
Juizo chegou à conclusão de que o imóvel cuja área se 
pretende retificar tem 6,90 metros de frente para a r. Al
cides Pértica e 18,70 metros da frente aos fundos. 

Os confrontantes, regularmente citados, nada opuseram, 
tendo sido guardadas as cautelas normais e necessárias aos 
procedimentos da espécie. 

O dI'. Curador opinou favoràvelmente ao pedido e se 
insurgiu contra a manifestação do sr. Oficial no sentido 
de que, tendo sido apuradas medidas diversas daquelas cons
tantes do formal de partilha, êste deve ser aditado para 
possibilitar a transcrição. 
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Tenho que, data venia do dI'. Curador, assiste razão ao 
ofieial, tendo em vista que o titulo transcribendo deve se 
ajustar à transcrição anterior. Se essa transcrição fôr re
tificada por fôrça desta decisão, o formal deve se ajustar 
à transcrição retificada. Poderá ser aditado para tanto, 
como já foi aditado uma vez, mesmo depois de encerrado 
o inventário. São formalidades, a meu aviso indispensáveis 
para que se preserve o principio da continuidade do registro, 
razão última da presente retificação de área. 

3 - Em face do exposto, defiro o pedido de fls. 2-3 e 
determino que se proceda à correção requerida, nos têrmos 
do que consta do laudo de fls. 40-42, na transcrição n.9 9.889, 
da 13.'1- circunscrição imobiliária. 

Espeça-se, oportunamente, o competente mandado. 

Custas pela requerente, que pagará, também, o salário 
do perito que arbitro em Cr$ 300,00. 

P. R. e l. 

S. Paulo, 25 de janeiro de 1972. 

(aa) Gilberto Valente da Silva~ Juiz de Direito. 
Advs.: vValdmir Malheiro, Luiz Roberto Malhei
1'0, Paulo Martim de Queiroz e César Crissiuma 
de Figueiredo. 

B<JLElTIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS -177DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUW * 



Dúvida - Octalles Marcondes Ferreira - Vistos. 

1 - Octalles Marcondes Ferreira, qualificado às fls. 2, 
requereu perante êste Juízo, a averbação ou registro da 
escritura de retificação e ratificação de uma venda e compra 
celebrada entre o requerente e a firma Indústrias Gessy 
LeveI' S/A., versando o imóvel situado à Rua Jaceguai, atual 
682, antigo 104, esquina com a Rua Major Diogo n. 9 421, 
Subdistrito da Bela Vista. Alega que a primitiva escritura 
de venda e compra mencionava a área de 1.120 metros qua
drados, mas, ao serem efetuadas as perícias determinadas 
pela 3.~ Vara da Fazenda ~funicipal na ação de desapro
priação movida pela Municipalidade, os expertos constata
ram área de 1.205,55 metros, daí porque terem vendedora e 
comprador retificado e ratificado a escritura, levando-a ao 
Registro Imobiliário para a averbação ou registro, negado 
pelo oficial competente. 

A inicial veio instruída com os documentos posterior
mente desentranllados (fls. 46 v.) e novamente entranhados 
aos autos (fls. 57-98). Ouvido o oficial, disse aguardar 
mandado para a retificação da área; mal entendida essa 
manifestação foi o requerente remetido ao Cartório, que no
vamente se recusou à retificação (fls. 49), esclarecendo sua 
posição. O DI'. Curador se manifestou (fls. 50), sendo en
tranhados os documentos antes retirados dos autos. Se
guiu-se manifestação da Prefeitura Municipal e em seguida, 
parecer favorável do DI'. Curador (fls. 100). O MM. Juiz 
em exercício determinou citação dos confrontantes (fls. 101), 
parcialmente cumprida, após o que determinou outras pro
vidências (fls. 112 v.), contra o que se insurgiu o requerente 
(fls. 114-116), ratificando o pedido (fls. 118). 

Relatados, decido: 
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~ - Três laudos, extraídos dos autos da ação de desa
propriação movida pela Prefeitura Municipal de São Paulo 
contra o requerente demonstram que o imóvel tem a área 
de 1.205,55 metros quadrados. As metragens do terreno es
tão às fls. 69 e 95, absolutamente coincidentes e em conso
nância com a escritura de ratificação de fls. 59-61, que não 
pôde ser levada a registro tendo em vista a divergência de 
6rea. Para transcriç-ão dessa escritura é necessário que seja 
feita a retificação de área, objeto do pedido, embora inde
vidamente registrado e autuado corno dúvida. 

A pericia, por experto de confiança do Juízo, é dispen
sável, tendo em vista que nos podemos valer especialmente 
do laudo por xerocópia às fls. 67 e seguintes, da lavra de 
um dos mais renovados expertos do Forum de São Paulo, 
considerando-o como prova emprestada de que fala Moacyr 
Amaral Santos. 

Ora, se é dispensável a pericia, por medida de economia 
processual e até mesmo porque o terreno já foi objeto de 
edificação, portanto sem meios para que se reconstrua suas 
medidas, o pedido pode ser atendido, mesmo sem a citação 
dos demais confrontantes, visto como - válida a ponde
raç:ão do requerente - todos já desvestidos da propriedade 
que, por via da desapropriatória, passou às mãos da Mun-i
cipalidade, que se manifestou de acôrdo com a pretensão do 
requerente. 

3 - Em face do exposto defiro o pedido de retificação 
da área, de acôrdo com as metragens apontadas às fls. 69 
e 95, que deverão instruir o mandado. Posteriormente, o 
requerente fará, com o titulo aquisitivo, devidamente reti
ficado e ratificado, a averbação correspondente. 

Custas pelo requerente. 

P.R.I. 

São Paulo, 25 de janeiro de 1972. 

(aa) Gilberto. Valente da Silva, Juiz de Direito. 
Advogados: Lindolfo Marcondes Fm-reira, Roberto 
Moreira César. 
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Averbaç(io - 4244-71 - Carlos R.oberto de Castro 
Vistos. 

1 - Carlos R.oberto de Castro, menor púbere, represen
tado por sua mãe Alzira de Castro requereu a averbação, 
em seu registro de nascimento, da escritura pública de re
conhecimento de paternidade, feita por Luis Antonio Pi
nheiro, alegando que o menor foi concebido enquanto o pai 
era solteiro, embora, ao nascer, o pai já tivesse se casado. 

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 5-8. 
O DI'. Curador opinou favoràvelmente ao pedido que, entre
tanto, foi deferido pelo MM. Juiz titular (fls. 10 v.). O 
requerente pretendeu reconsideração do despacho e o DI'. 
Curador ratificou seu parecer. 

R.elatando, decido: 

2 - Há engano na inicial. Trata-se de menor púbere, 
já com 20 anos a que desta forma deveria ter outorgado 
procuração apenas assistido de sua mãe e não por ela re
presentado. Essa falha, contudo, poderá ser sanada. 

O pedido, data máxima venia, comporta deferimento. 
Segundo se verifica do documento de fls. 5, o requerente 
nasceu em 24 de junho de 1951 e seu pai se casou com outra 
mulher em 1.9 de fevereiro de 1951, portanto quatro meses 
e vinte e quatro dias depois do seu nascimento, o que evi
dencia que foi concebido quando seu pai era solteiro. 

Ora, como ponderou o DI'. Curador, consideram-se ile
gítimos os filhos concebidos fora do casamento na sua cons
tância; logo, a "contrariu sensu", devem ser tidos como não 
adulterinos aquêles concebidos antes do casamento, se os 
pais eram ainda solteiros quando da concepção. 
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De outro lado, não havendo impedimento, ao tempo da 
concepção, para o casamento dos pais, trata-se de filho na
tural. Não há portanto, qualquer obstáculo juridico à pre
tendida averbação. 

Em face do exposto, reconsidero a decisão de fls. 10v. e 
determino se expeça mandado para a efetivação da aver· 
bação pretendida. Custas pelo requerente. 

P.R.I.
 

São Paulo, 26 de janeiro de 1972.
 

(aa) Gilber·to Valente da S'ilvaJ ,Tuiz de Direito. 
Advogado: Adalber-to G. Galo(/,{) de FrançAl. 
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3773/71 - Dúvida - 2.<:' Reg. Imóveis contra Josias 
Ferreira de Almeida - Vistos - 1) Apresentada para 
transcrição a escritura de doação de fls. 5, pela qual J osias 
Ferreira de Almeida ou J osias Ferreira de Almeida Júnior 
e sua mulher, dona Sylvia França de Moraes Leme Ferreira 
de Almeida doaram, com reserva de usufruto, uma fração 
ideal correspondente a 1% do prédio situado à rua Albu
querque Lins n.\' 1.132 - no 11.<) pavimento, Santa Cecilia, 
o oficial da 2.~ Circunscrição Imobiliária suscitou dúvida 
porque: a) os donatários não compareceram ao ato para 
declararem se aceitam ou não a liberalidade, não tendo sido 
fixado prazo para a manifestação a respeito; b) o registro 
só poderá ser promovido, de acôrdo com o parágrafo único 
do artigo 233, do R. P .R., se acompanhado de prova da acei
tação do beneficiado, em se tratando de ato a titulo gratuito. 
A dúvida foi impugnada (fls. 12/13), manifestando-se a se
guir o suscitante (fls. 16), trazendo os documentos que ins
truíram o pedido de registro (fls. 17/18), após o que o dI'. 
Curador se manifestou pela improcedência da suscitação. 
Relatados, decido: 2) O impugnante trouxe à colação a 
lição de Orosimbo Nonato, segundo a qual a aceitação, no 
caso é elemento despreponderante e apresenta caráter pura
mente passivo (Revista dos Tribunais, voI. 124/709). Com 
efeito, tendo em vista que a liberalidade apenas acrescenta 
o bem ao patrimônio dos donatários, menores, não se deve 
exigir a nomeação de curador para que receba o bem doadu 
em nome dos menores impúberes e façam a aceitação. A 
propósito, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado 
que: "exigir-se aceitação expressa de quem não pode con
tratar para a validade de ato do qual só benefícios lhe 
advém, como da doação pura e simples é, em realidade, faltar 
à proteção que o estatuto civil tem levantado sôbre os pri
vados da razão ou que ainda não se podem dirigir" (Revista 
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dos Tribunais, vol. 277/309). J!::sse mesmo aresto aponta 
julgado no mesmo sentido: "a escritura de doação pura e 
simples, e como tal se considera a feita apenas com reserva 
de usufruto, não depende, para sua validade, da aceitação 
dos donatários, se menores" (Revista dos 'l'ribunais, vol. 
109/668). Esta a corrente vencedora na jurisprudência do 
E. Tribunal de Justiça, resumida no v. acórdão inserto na 
mesma Revista dos Tribunais, vo1. 286/440 a 441. Cuide-se 
que na espécie os menores, por impúberes, são absolutamente 
incapazes, donde a aplicação das decisões apontadas. Mas 
a dúvida prossegue porque segundo o oficial suscitante, nos 
atos g1'atuitos, o registro poderá ser feito se acompanhado 
de prova da aceitaç:ão do benefício. Ora, se para a validade 
da doação não se exige a aceitação, com maior razão para 
o registro deve ser ela dispensada. Vem a propósito trazer 
à, balha o ensinamento de sempre lembrado Serpa Lopes: 
"na interpretação do que se deve entender por interessados 
na promoção do registro, deve presidir urna visão mais larga 
possível, tendente sempre a facilitar e não a embaraçar ou 
por qualquer forma, tolher a sua realização. Êssecritério 
interpretativo decorre do fato de que o preenchimento da 
formalidade do registro sempre produz um benefício, uma 
vantagem e, por si mesmo, não gera uma obrigação nova, 
senão dá vida jurídica a uma obrigação já assumida e con
:'lumada" (Tratado dos Registros Públicos, vaI. IV, pág. 375). 
3) 
ter
for

Em face do exposto, julgo improcedente a dúvida e 
mino seja efetuado o registro pretendido. CustaS, 

P. R. I.ma da lei. 

de
na 

São Paulo, 25 de janeiro de 1972. 

(aa) Gilberto Valente da Silva) Juiz de Direito. 
Advogado : João Álvares RuNão Neto. 
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Pedido de Reg-istr'o - 2114-70 - Margarida Soares de 
Almeida e outros X contra 15.'1 Registro de Imóveis. 

Vistos. 

1 - Margarida Soares de Almeida, Haroldo Mathias, 
Alexandre Francisco, Kenji Hanesaka e João Adelino, a 
primeira viúva e os demais assistidos de suas mulheres re
quereram a êste Juízo a expedição de mandado ao Oficial 
da 15.'" Circunscrição Imobiliária para o registro do formal 
de partilha que exibiram, extraído dos autos de arrolamento 
dos bens deixados por morte de José Francisco Mathias, 
alegando que no laudo pericial elaborado no referido arro
lamento se verificou que o imóvel a êles adjudicado, situado 
à Rua Edu Chaves n.'1 414, antigo 18, tem, na realidade, 
28 metros de frente para essa rua e não 26 como consta 
da transcrição anterior, ocorrendo idêntica divergência nos 
fundos. 

A inicial veio instruída dos documentos de folhas 7-49. 
O Sr. Oficial informou que o formal em questão está devi
damente transcrito sob o n.') 63.354 e que a transcrição an
terior, sob o n.') 4J.947 mencionava, também, 26 metros de 
frente para a Hua Edu Chaves, não sendo, portanto, caso 
de registro do formal mais de retificação de registro. Foi 
€fetivado levantamento pericial (folhas 64), após aditamento 
à inicial (folhas 49), ou melhor, após desentranhamento da 
parte da inicial que se achava a folhas 49. O laudo foi 
complementado a folhas 74, após o aditamento à inicial 
(folhas 67). Citados os confrontantes, nada alegaram, o 
mesmo ocorrendo com as Fazendas Públicas. 

Relatados, decido: 
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~ - o laudo pericial de folhas 64, complementado a 
folhas 74 eyidencia que o imóvel tem, de frente para a Rua 
Edu Chaves, 28,00 metros e não 26,00 como consta das 
transcrições ns. 63.354 e 44.947 da 15." Circunscrição Imo· 
biliária. 

Foram observadas as cautelas regulares em processos 
desta ordem, tendo sido citadas as Fazendas Públicas e os 
confrontantes, que nada opuseram. O Dl'. Curador opinou 
favoràvelmente ao pedido. 

3 - Em face do exposto defiro o pedido de retificação 
formulado, expedindo-se mandado para que o Sr. Oficial do 
15.... Registro de Imóveis proceda à retificação pretendida, 
para consignar, na transcrição n.'1 63.354, que o terreno si
tuado à Rua Edu Chaves n.'1 414, antigo n.9 18, tem, de 
frente para essa rua, 28,00 metros e não 26,00 metros e 
que, aos fundos, tem, também, 28,00 metros e não 26,00 
metros. 

Deixo de determinar a retificação nas transcrições ante
riores, uma vez que a cada transcrição fica cancelada a 
anterior. 

Arbitro em Cr$ 250,00 os salários do perito. 

Custas pelos requerentes. 

P.R.I.
 

São Paulo, 25 de janeiro de 1972.
 

(aa) Gilberto. Valente ·da Silva) Juiz de Direito. 
Advogado: José Mau?-{.cio Varelkt. 
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Representaçã.o - 202171 - Juízo de Direito da 2.'" Vara 
dos Feitos da Fazenda Municipal - 12. Q Registro de Imóveis 
- Sentença de fls. 50 - Vistos etc. I - O MM. Juiz em 
exercício na 2.'1- Vara da Fazenda Municipal requisitou certi
dão de eventual transcrição de uma área de terras situada em 
território da 12.'" Circunscrição, para instruir ação de usuca
pião. A certidão se destinava à citação pessoal da pessoa em 
nome de quem a área estivesse transcrita. Ir - O Serven
tuário encaminhou a certidão de fls. 8, de nenhuma valia, de 
vez que fundada em despacho do Ex.mo. Sr. Des. Corregedor 
Geral Ministro Pedro Chaves alegava não ter elementos para 
certificar. IrI - Determinei o fornecimento da certidão em 
48 horas, o que foi cumprido pelo Serventuário. IV - Deixo 
de aplicar qualquer penalidade ao serventuário. A certidão 
de fls. 8 foi fornecida pelo titular, Dl'. Gabriel Lima da Silva 
Dias, falecido pouco tempo depois. O Oficial interino, em 5 
de agôsto de 1971 ao se manifestar nos autos esclareceu não 
ter elementos para certificar da maneira desejada. V - Com 
efeito, é razoável a alegação do serventuário interino, embora 
não lhe assista razão no procedimento adotado. Nas ações 
de usucapião é necessária a prova de que o imóvel esteja ou 
não transcrito em nome de outrem. É necessário porque em 
caso positivo, a pessoa em nome de quem esteja transcrito o 
imóvel deve ser citada pessoalmente. O sistema de índice do 
nosso registro imobiliário conta com duas modalidades, ou 
seja, o Indicador Pessoal e o Real. No primeiro as transcri
ções e inscrições são anotadas, tendo-se em conta o nome do 
proprietário. 'São organizados fichários auxiliares, por ordem 
de nomes. No indicador pessoal o interessado tem o seu nome 
lançado e todos os negócios que tiver são ali lançados (trans
e.rições, inscrições de hipotecas, loteamento, promessas de 
alienação, averbações, etc.). - No indicador real o principio 
a vigorar é o do imóvel. ~ste é lançado na coluna própria e 
as mutações que sofrer, de propriedade, são anotadas. AsSIm, 
quando o imóvel é vendido não se abre nova indicação, como 
é o caso do indicador pessoal, mas registra-se tão somente o 
nome do novo proprietário. 

Quando se trata de imóvel urbano, a sua identificação 
é plenamente possível, pois basta declinar a rua e o número. 
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Fácil será organizar um indice, pelo imóvel. - Entretanto, 
a dificuldade surge quando se trata de imóvel rural. ftste, 
quase sempre é nomeado como "uma sorte de terras de tantos 
hectares, situada no bairro tal, distrito tal, do municipio tal". 
Por ai se vê que dar-se uma busca para se certificar se deter
minado imóvel está ou não transcrito em nome de alguém é 
coisa dificil, se não quase impossivel. A certidão fornecida 
em tais casos não induz plena certeza sôbre <> quanto vem 
atestado. O procedimento pois, do serventuário, apesar de 
censurável, não tem caráter de gravidade susceptivel de uma 
sanção disciplinar. É que deve ser levado em conta que as 
certidões fazem prova do que nela se declara e ninguém quer 
certificar inverdades, mormente serventuários de justiça, acos
tumados aos rigores dos atos e praxes judiciais. Tendo sido 
atendida a solicitação do :MM. Juiz, determino o arquivamen
to da presente representação. Publique-se e Comunique-se. 
- São Paulo, 7 de março de 1972. - (a) Ruy de Mello 
Almada, Juiz de Direito. 

Vistos - Alcibiades SaBes pretende a transcrição da 
escritura de venda e compra do imóvel - l<>te n.Q 2, da Chá
cara Itaim, antiga Rua Bibi n.Q 130, lavrada em 8 de setembro 
de 1970, no 11.Q Cartório de Notas da Capital, às fôlhas 95, 
do Livro n.Q 2.394. Aduziu que essa escritura -foi obtida com 
muita dificuldade pois o compromisso de venda e compra de 
parcela ideal de terreno e contrai<> de empreitada de 15 de 
setembro de 1955, lavrada pelo 24.9 Cartório de Notas, inscrita 
sob n.Q 8.149, fôlhas 221, Livro 4-1, da 4.... Circunscrição Imobi
liária Abbud & Chohfi, representada por seus sócios Jorge 
Naim Abbud e Mussalam Abud, só pode ser consubstanciada 
depois de obtida autorização do espolio de Tufic Chohfi para a 
sua outorga ,assim como a presença de Michel Elias Abud., 
sócio remanescente da estinta vendedora. 

A inicial veio instruida com os documentos de fôlhas 
7123. O Sr. Oficial da 4.... Circunscrição se manifestou (fôlhas 
25), apontando que a pretendida transcrição não pode ser 
feita não só pela falta de exibição da certidão negativa de 
tributos municipais e recibo predial de 1970, como pela falta 
de exibição do certificado de quitação previdenciária. Apon
tou, ainda, falta de referência ao C. G. C. de vendedora e 
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aduzÍu que o alvar:t expedido pela 9." Vara da li'arrúlia e das 
Sucessões autorizava o espolio de Tufik Chohfi a transmitir o 
apartamento mas quem outorga a escritura não é êsse espólio 
mas sim a Imobiliária Abbud & Chohfi. Por fim, o que está 
sendo vendido não é apartamento, mas fração ideal do terreno, 
havendo, ainda, engano no nome do outorgado. 

O requerente impugnou essa manifestação (fôlhas 28129) 
e o DI'. Curador opinou-se sugerindo providências (fôlhas 30), 
seguindo-se nova. fala do oficial (fôlhas 31), com nova petição 
do requerente, instruida de documentos (folhas 33138). Por 
derradeiro, o DI'. Curador opinou fôsse a dúvida julgada im
procedente, o MM. Juiz em exercicio determinou do r. N .P . S., 
contra o que se insurgiu o requerente, com O apoio do DI'. 
Curador. 

Relatados, decido: 

Alcibiades Salles, conforme escritura lavrada em 15 de 
setembro de 1955, no 24.'1 Cartório de Notas da Capital, poste
riormente inscrita sob n.'? 8.149, fôlhas 221, livro 4-1, da 4.~ 

Circunscrição Imobiliária, celebrou com a firma Imobiliária 
Abbud & Chohfi representada por seus sócios Jorge Naim 
Abbud e Mussalam Abbud, um contrato de compra e venda de 
uma fração ideal de 5712.000 ávos do terreno situado nesta 
Capital, como sendo o lote 2 da Chácara Itaim, antiga Rua 
Bibi n.Q 130, com as caracteristicas e confrontações constantes 
da rscritura. Ao mesmo tempo foi celebrado contrato da 
empreitada de construção de uma unidade autônoma denomi
nada apartamento, localizado no 6.'1 andar ou sétimo pavi
mento. 

Concluido o pagament<>, não conseguia obter a escritura 
definitiva porque a promitente vendedora há mais de dez anos 
cessara suas atividades, inclusive porque falecera um dos 
sócios Tufik Chohfi. Obteve, no inventário deste, alvará para 
a outorga da escritura definitiva, à qual compareceram o in
ventariante Gilberto Chohf e sua espôsa e a viúva meeira, 
além dos demais herdeiros. A escritura também compareceu 
Michel Elias Abbud. 

Como ponderou o DI'. Promotor Público, em se tratando 
de firma extinta há longos anos não se pode exigir o certifi-
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cado de quitação previdenciária (GQ.), ainda porque por 
ocasião da celebração da promessa de venda e compra êle não 
era exigivel. - Conforme se verifica de fôlhas 34, foi compro
vada a mudança de numeração do terreno e a construção do 
apartamento está regularmente averbada (fôlhas 36137). 

Quanto ao CQ deve-se atentar para a realidade dos fatos: 
inexigibilidade à vista da extinção da sociedade civil e por 
serem ratificação de ato praticado muito antes; acrescente-se 
que a construção do prédio já está averbada desde 1956, por
tanto em época anterior à Lei Orgânica da Previdência Social, 
e que tôdas as outras unidades autonomas foram transacio
nadas e respectivos titulos sem essa exigência. 

É sabido que as decisões que resolvem as dúvidas têm 
caráter normativo. 

Se já fora anteriormente, como informa o suscitante, 
julgada improcedente, dúvida pelo mesmo motivo, relativa
mente a outra unidade autonoma do mesmo prédio, a questão 
não deveria ser renovada por tal fundamento. 

Resta a comprovação da inexistência de débitos muni
cipais e a exibição do aviso de lançamento do impôsto predial 

de 1971 e não 1970. como adiante se verá. 
O primeiro é necessário e não pode ser suprido senão 

pela forma estabelecida no artigo 44 do Decreto-lei n.... 203170, 
o que não ocorreu na hipótese; nem tem, aqui, qualquer apli
cação o Provimento 12167, da E. Corregedoria Geral da Jus
tiça, que à lei não se sobrepõe; o segundo é indispensável para 
o atendimento do artigo 41 do Regimento de Custas acima 
citado. 

Em face do exposto, julgo improcedente a dúvida, condi
cionando, entretanto, a transcrição pretendida à exibição da 
certidão negativa de débitos fiscais para com o municipio e 
do aviso recibo do imposto predial de 1971. 

Custas, na forma da lei, P. R. lnt. - São Paulo, 6 de 
março de 1972. ~ Gilberto Valente da Silva - Juiz de 
Direito. 

2540-70 - Vistos, etc. - l - Katsumi Aramaki, brasi
leiro, casado, comerciante, domiciliado e residente nesta Ca-
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pital, devidamente representado, intentou a presente ação de 
adjudicação contra a S.A. Imobiliária Irmãos Rudge na qual 
alega que a R. não lhe outorga a escritura definitiva do imó· 
vel sito à avenida Parada Pinto n. Q 1.036, quadra n.Q 327, de 
trezentos e vinre metros quadrados. O peticionário se tornou 
cessionário dos direitos sôbre aludido lote, consoante aver
bação n.Q 5.939, fls. 198, Livro 8-C, da 2.~ Circunscrição do 
Registro de Imóveis. 

II ~ A R. devidamente citada apresentou a contestação 
de fls. 21, na qual alegou estar disposta a outorgar a escri
tura a quem de direito, sendo-lhe indiferente a esta ou a outra 
pessoa, de vez que prometeu vender e recebeu todo o preço. 

UI - Na instrução foram ouvidas testemunhas do A. e 
da R. sendo marcada data para leitura da decisão. 

Procede a ação. 

Segundo se vê do documento juntado com a inicial o A. 
se tornou cessionários dos direitos sôbre o imóvel antes pro
metido a Cristovão Gomes de Andrade e a cessão foi regular
mente averbada no Registro de Imóveis competente (fls. 6). 
Ora, tal cessão assim averbada à margem da inscrição do 
loteamento induz a certeza do negócio juridico realizado entre 
as partes não podendo o promitente vendedor se negar em 
outorgar a escritura definitiva. A averbação faz prova plena 
do direito real em beneficio do cessionário não sendo de ser 
acolhida qualquer alegação de fraude ou erro na manifestação 
da vontade ou que só poderá ser discutido em ação própria. 

Assim sendo, julgo procedente a ação e adjudico a 
Katsumi Aramaki o imóvel sito à Avenida Parada Pinto n.V 

1.036, quadra n.'! 327, de trezentos e vinte metros quadrados 
e objeto da averbação n.Q 5.939, à margem da inscrição n.'! 30, 
do Livro 8-C, fls. 198, da 2.' Circunscrição do Registro de 
Imóveis. Condeno a R. ao pagamento das custas do processo 
e à verba honorária de dez por cento sôbre o valor do imóvel, 
constante do documento de fls. 6. - Publique-se hoje. 
São Paulo, 7 de março de 1972. - O Juiz de Direito, Ruy 
de Mello Almada. 
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Advogados: Alberto Sugai - José Carlos Guimarães 
Lobo - José Danilo de Paiva Carvalho - Valquiria Gior
dano Pinto - Lélia da Rocha Camargo. 

Vistos - Agenor Vieira da Silva e Salvador Vieira de 
Araujo, alegaram que Augusto Vieira da Silva, por compra 
feita a Serafim Vieira da Silva Filho adquiriu na parte ideal 
correspondente a um terço (113) de um terreno, sem denomi· 
nação situado no bairro de Parelheiros, distrito de Pare
lheiros, com uma área de 15 alqueires. 

Os suplicantes eram condOlninos nesse imóvel, possuindo 
uma parte ideal correspondente a um têrço. 

Efetuado levantamento no imóvel, verificaram que a área 
é de 470.400 m2. 

Augusto Vieira da Silva celebrou com os vendedores es
critura de ratificação e retificação para consignar que a área 
objeto da transação era a acima mencionada, averbada à mar
gem da transcrição aquisitiva na 11." Circunscrição Imobi
liária. 

Alegou, ainda que suas aquisições decorrem das transcri
ções n.Q 24.709, 33.540 e 33.541, da 11.1' Circunscrição Imo
biliária. 

Requereu a averbação, à margem dessas transcrições, 
para consignar que a área adquirida é de 470.400 metros 
quadrados. 

A inicial veio instruida dos documentos de fls. 6110 e a 
sra. Oficial do Registro se manifestou às fls. 14. 

A inicial foi aditada para solicitar, de acôrdo com o 
artigo 227 do RRP a retificação de área; citados vendedores 
e confrontantes, inclusive por editais (fls. 24-26) assim como 
as Fazendas Públicas o dr. Curador de Ausentes ofereceu con
testação (fls. 32), arguindo, preliminarmente a falta de cita
ção regular dos interessados ausentes: sôbre a preliminar se 
manifestaram os requerentes (fls. 34), juntando os documen· 
tos de fls. 35-36, efetuando-se, a seguir a perícia de fls. 39-40, 
completa pelos esclarecimentos de fls. 43-46. 
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o feito foi saneado (fls. 50) e na audiência de instrução 
e julgamento (fls. 51), as partes ratificaram seus pedidos. 

Relatados, decido. 

Conforme se verifica das transcrições aquisitivas 
(24.709 - fls. 8) a área adquirida pelos requerentes foi enun
ciada como sendo quinze (15) alqueires. 

Como se trata de parte ideal, outro condomino, em 1959, 
providenciou escritura de retificação e ratificação modifi
cando a área adquirida e essa escritura foi averbada à mar
gem da transcrição. 

No caso em exame, foram regularmente citados os con· 
frontantes e efetivada perícia (fls. 39·40 e 43-46) que demons
trou a exatidão do pedido. 

Tendo sido guardadas tôdas as cautelas que se impu
nham e considerando a perícia efetivada, o pedido deve ser 
deferido. 

Em face do exposto, defiro, o pedido de fls. 2[3, com o 
aditamento de fls. 16, determinando a expedição de mandado 
para a retificação pretendida, do qual entrarão o laudo de 
fls. 39-40 e os esclarecimentos de fls. 43-46, por xerocopia. 

Arbitro em Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros), os salarios 
do perito. - Custas pelos requerentes. - P. R. lnt. - São 
Paulo, 6 de março de 1972. - O Juiz de Direito - Gilberto 
Valente da Silva - Advogados: Pedro Helfenstein Prado 
Carlos H. L. Mazzeo - Moacyr Collaço  Mario Vilas Boas 
Rodrigues. 

D. O. J. 14-3-72 
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JUíZO DE DIREITO DA VARA DE
 
REGISTROS PÚBLICOS
 

Proc. 103/72 

Consulta 10.9 , 11.9 e 15.9 Registros de Imóveis 

Exmo. Snr. 

Dr. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS 
PúBLIOOS 

Os Serventuários do 10.':>, 11.9 e 15.9 Oartórios de Registro 
de Imóveis da Oapital, abaixo assinados, vêm respeitosamente 
à presença de V. Excia. para, inicialmente, expôr o seguinte: 

As sucessivas descrições dadas aos limites Subdistritos 
da Oapital, especialmente definindo as divisas entre os Sub· 
distritos de Santo Amaro, Thirapuera e Butantã, sempre 
foram feitas com indicações vagas, como ocorre mesmo nos 
dias atuais, quando, incompreensivelmente em uma cidade 
como São Paulo, as divisas entre aqueles Subdistritos ba
seiam-se em vagas indicações de contrafortes, divisores de 
rios, etc. 

Essa imprecisão de limites e suas periódicas modifi
cações em muitos casos geraram confusão quanto à Oircuns
crição exata a que os imóveis pertenciam à época de seu 
registro, confusão essa agravada por alvarás e certidões da 
Prefeitura Municipal fornecidas com idênticos vícios (xero· 
cópias anexas). 

Oom o recente remanejamento de Subdistritos da Oapital 
entre as várias Circunscrições Imobiliárias, feito pela Reso
lução n.9 1, de 29/12/1971, do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado, e tendo sido o 30.9 'Subdistrito-Ibirapuera transfe
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rido da Jurisdição do 11.Q para o 15.Q Cartório de Registro, 
tornou-se mais do que nunca necessário e inadiável o escla
recimento da exata localização de imóveis situados em zona 
limitrofe que estão sendo transacionados, mas mesmo as 
plantas da cidade encontradas em firmas especializadas não 
levam os Serventuários a conclusões definitivas. 

Por essas razões, os sinatários julgaram de bom alvitre 
obter do Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo o for
necimento, em caráter oficial, de três vias de planta uma para 
cada. Cartório - da região da cidade em que apareçam com 
nitidez os limites entre os Subdistritos de Santo Amaro, Ibi
rapuera e Butantã, para que, pelos menos, a partir de agora, 
cada imóvel venha a ser registrado na Circunscrição a que 
realmente pertença. 

Os sinatários não ignoram que, ao revêr os registros já 
feitos, alguns - ou muitos, não se sabe ao certo aparecerão 
figurando em Subdistrito ou Circunscrição inexata, e embora 
a rigor se devesse providenciar o cancelamento do registro 
para sua repetição no Cartório competente, é de se convir que 
o meio mais prático de corrigir a localização de cada imóvel 
será o da averbação dessa circunstância à margem do registro 
existente, o que permitirá transportá-lo em caso de alienação, 
ai sim, para a Circunscrição correta. 

Essa providência, M. Juiz, garantirá plenamente a conti
nuidade dos registros, resguardará os direitos das partes e 
propiciará enorme economia de trabalho e despesas para os 
interessados. Do ponto de vista legal, o amparo à medida 
está em lições de alguns mestres e em decisões anteriores 
dessa mesma Vara, considerando-se sempre a inexistência de 
êrro deliberado ao proceder-se os registros imperfeitos. A 
decisão da dúvida "10." Circunscrição x Benedito Ribas dos 
Santos" (xerox anexo) adapta-se perfeitamente à situação 
exposta. 

Concluindo, os Serventuários que assinam esta Repre
sentação requerem de V. Excia. sejam êles autorizados a 
proceder às averbações de retificação de Subdistrito e aos 
registros conseqüentes a essas retificação sempre que, pelo 
exame da planta fornecida pelo Instituto Geográfico e Geo-
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lógico cheguem a conclusão indubitável sôbre a localização do 
Imóvel, aguardando em cada caso o requerimento do inte
ressado. 

Esperando a decisão de V. Excia. ditada como sempre 
pelos principios de sabedoria e Justi~,a, subscrevem-se, res· 
peitosamente, 

São Paulo, 6 de março de 1972. 

(a)� l.!aria Helena Leonel Gandolfo) 10.9 Registro de 
Imóveis. 

(a)� Maria da Glória Ootrin Barbosa) 11.9 Registro de 
Imóveis. 

(a)� Julio de Oliveira Ohagas Neto) 15.9 Registro de 
Imóveis. 

Despacho 

A. Aprovo a sugestão dos dignos Oficiais signatarios. 

S. P. 7-III-72 

(a)� Ruy de Mello Almada, Juiz. 
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