
BOLETIM
 
da
 

Associação dos Serventuários de
 
Justiça do Estado de São Paulo
 

ANO XIX ABRIL A JUNHO DE 1970 N.' 89 



COMISSAO DE REDAÇÃO 

OSCAR FONTES TORRES
 
ANTONIO TUPINAMBA VAMPRS
 

JETHER SOTTANO
 

Tôda a colaboração deve ser remetida à sede da Asso
ciação, à rua Senador Feijô 176, lI.' andar, nesta Capital, 
até o dia 10 de cada mês, devendo vir datilografada de um 
só lado e assinada pelo seu autor. 

A não ser quando se trate de artigo da redação, a Asso
ciação não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos arti
gos publicados, reservando-se o direito de recusar ou protelar 
a publicação do que julgar necessário. 

As colaborações devem referir-se a matéria técnico-pro
fissional, sendo expressamente vedado tratar de assunto politico, 
religioso ou de caráter individual. 

A distribuição dêste Boletim é gratuita aos associados e 
às Associações de classe do país e do exterior. 

SUMARIO: 

Redação
 
Notas Várias
 
Leis e decretos
 
Provimentos
 
Sociais
 
Iurisprudência
 
Colaborações
 



íNDICE 

REDAÇÃO
 
-Artigo inaugural . 3
 

ASSUNTOS DIVERSOS
 
_ Usofruto do cônjuge viúvo (pelo Dr. J. Armando Netto) .. 5
 
-Impôsto de Renda e as atividades imobiliárias (pelo Enge

nheiro Antonio Ribeiro) . 14
 
-O Endoso (pelo Dr. Célio Rodrigues Pereira) . 21
 
-Classificação e Inscrição do Segurado no INPS (boletim in

formativo do INPS) . 23
 
-Imóveis -preço fixo deve ser respeitado . 29
 
-Registros Públicos . 31
 

CRÔNICA:
 
-"Os Andróginos" -(por O.F .T .) . 33
 
LIVROS NOVOS
 
-"Elementos de História do Direito Brasileiro" -O.F.T... 35
 
-Rumos Políticos da Revolução Brasileira (por Alfredo Buzaid,
 

Ministro da Justiça) . 37
 
SOCIAIS:
 
-"Rocha Tarpéia " (versos de Fontes Torres) . 64
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 
-Provimento n. 1/70 65
 
-Provimento n. 2/70 68
 
-Portaria n. 977/70 78
 
TRmUNAL PLENO
 
-Instalação do Ano Judiciário . 79
 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
 
-Provimento n. XXXI . 81
 
--Provimento n. LI-70 . 83
 
-Acórdão . 85
 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
 
-Provimento n. 11/69 . 92
 
-Provimento n. 13/69 . 

-Parecer aprovado pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral da Jus

93
 
-Provimento n. 1/70 . 94
 
-Provimento n. 3/70 ., . 96
 
-Provimento n. 4/70 . 97
 
...,.... Provimento n. 5/70 . 98
 
-Portaria n. 6/54 . 99
 
-Comunicado . 99
 

tiça, sôbre a interpretação dadas ao "Cartório do Registro'
 
de Imóveis" . 100
 

BOLETU[ DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
-1 DE JUSTIÇA DO ESTADO DEl SÃo PAULO * 



- Despacho em processo de liquidação de tempo de serviço " 101
 
- Parecer do Dr. José Haroldo de Oliveira da Costa, m.m. Juiz
 

Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, sôbre cobrança
 
de emolumentos '" '" .. . .. . .. . 102
 

VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS
 
- Provimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
 

JURISPRUD1l:NCIA
 
- Transcrição de imóveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
 
- Penhora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
 
- Doação com reserva de usufruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
 
- Promessa de venda de imóvel em pagamento parcelado .. 113
 
- Vigência da lei .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 
- Impôsto de transmissão "causa mortis" 117
 
- Promessa de cessão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
 
- Contribuição obrigatória para o INPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 
LEIS, DECRETOS-LEIS e DECRETOS 

FEDERAIS: 
- Decreto-lei 745 - de 7 de agôsto de 1969 - dispõe sôbre
 

os contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-lei
 
58, de 10 de dezembro de 1937 e dá outras providências. 121
 

- Decreto-lei 911 - de 1 de outubro de 1969 - altera a
 
redação do art. 66, da lei 4.728, de 14 de julho de 1965,
 
estabelece normas de processo sôbre alienação fiduciária
 
e dá outras providências 121
 

- Decreto-lei 1.075 - de 22 de janeiro de 1970 - regula
 
a imissão de posse, initio litis, em imóveis residenciais
 
urbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
 

- Decreto-lei 1.087 - de 2 de março de 1970 - dispõe

sôbre a aprovação de projetos de florestamento e reflo

restamento visando ao reconhecimento de incentivos
 
fiscais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 

- Decreto n. 64.852 - de 21 de julho de 1969 - regula

menta o Decreto-lei 582, de 15 de maio de 1969. na
 
parte referente 'ao Grupo Executivo de Reforma Agrária

(GERA) e dá outras providências 128
 

- Decreto n. 66.460, de 20 de abril de 1970 - prorroga o
 
prazo para execução dos serviços concernentes aos re

gistros públicos, regulados pelo Decreto-lei n. 1.000, de
 
21 de outubro de 1969 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
 

ESTADUAIS 
- Decreto-lei n. 205, de 25 de março de 1970 - dispõe


sôbre provimento das serventias vagas que especifica .. 135
 
- Decreto-lei n. 206, de 25 de março de 1970 - Altera a
 

redação de dispositivos do Decreto-lei n. 159, de 28 de
 
outubro de 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 

- Decreto n. 52.424, de 25 de março de 1970 .. . . . . . . . . 137
 
- Revoga os decretos que enumera referentes às custas e
 

emolumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
 
- Fazenda do Estado.
 

Resolução n. 5170, que dispõe sôbre o recolhimento de
 
custas e emolumentos, por meio de Guia 138
 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS'2- DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAUW * 



BOLETIM
 
DA
 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE
 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 

"DECLARADA DE UTILIDADE púBLICA PELA 
LEI N.' 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949". 

ANO XIX ABRIL A JUNHO DE 1970 N.' 90 

Redacão: , 

Prosseguindo na série de comentários que vimos fazendo 
sôbre a necessidade, que há muito já se faz sentir, da refor
mulação da lei de aposentadoria dos servidores da justiça 
que exercem suas atividades nos Cartórios não oficializados, 
-cumpre-nos levar ao conhecimento de tais servidores que, 
segundo tivemos a oportunidade de ouvir do ilustre Secre
tário da Justiça, PROFESSOR HELY LOPES MEIRELES, o 
Govêrno do Estado, havendo tomado ciência dessa nossa jus
ta reivindicação, já ordenou os estudos que se fazem mister, 
no sentido de atendê-la dentro do mais breve prazo possível. 

A notícia, que ora nos apraz transmitir-lhes, não pode
ria, realmente, ser mais alvissareira -servindo ainda para 
demonstrar a boa vontade e alta compreensão com que o 
eminente GOVERNADOR ABREU SODRÉ vem procurando 
solucionar não apenas os problemas relativos ao desenvolvi
mento material de nosso Estado, senão também aqueles que, 
situados no campo social, mais diretamente afetam a pessoa 
humana -como acontece com os de natureza educacional, 
sanitária e previdenciária. 

A iniciativa da reformulação aludida não pode, com 
efeito, ser mais oportuna, -tendo-se em vista o fato de 
que a Carteira a cujo cargo se encontra a mencionada apo
sentadoria vem de ter sua receita consideravelmente aumen
tada, graças à atualização das taxas de custas e emolumen
tos remuneratórias dos serviços prestados pelas referidas 
serventias, realizada através de diplomas legais recentemen
te editados. 
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Tal fato é, em verdade, sumamente significativo, pois se 
a Carteira aludida, antes da edição dos instrumentos legais 
referidos, já estava em condições de propiciar uma substan
cial elevação dos proventos de nossa aposentadoria, - a con
secução dêsse objetivo se torna, já agora, muitíssimo mais 
fácíl, tendo-se em vista a duplicação a que, sem dúvida, 
deverá atingir aquela receita. 

Por outro lado, estamos em que a situação financeira de 
tal órgão poderá, ainda, ser grandemente melhorada e ro
bustecida, mediante a adoção de medidas que assegurem 
maior autonomia à sua direção, conferindo-se-Ihe, inclusive, 
o direito não só de receber mensalmente, da Secretaria da 
Fazenda, o produto total da venda dos sêlos de aposentado
ria, como também o de aplicar seus recursos disponíveis em 
títulos da dívida pública federal, estadual e municipal, 
de modo a obter maior rentabilidade que a fruida atual
mente, pois é certo que os mencionados titulos, com a cor
reção monetária devida, proporcionam, como todos sabem, 
uma renda superior de 20% ao ano. 

O patrimônio da Carteira em aprêço deve ser adminis
trado de maneira tal que a renda proveniente da aplicação 
de suas referidas disponibilidades contribua, se não para 
aumentar-lhe o volume, ao menos para evitar o seu desfal
que, conforme fatalmente ocorrerá se os juros resultantes 
dessa aplicação fôrem insuficientes para cobrir a taxa de 
desvalorização da moeda provocada pela inflação que ainda 
nos assola e cujo índice, no ano passado, foi de cêrca de 24%. 

Esperamos, assim, que uma reformulação em alto nível 
da referida lei, venha corrigir, definitivamente, as falhas de 
que porventura se ressinta a organização da citada entida
de, de modo a que ela possa cumprir fielmente sua alta des
tinação, que outra não é senão a de proporcionar a todos os 
seus contribuintes, quando aposentados, condições que lhe 
permitam sobreviver dignamente, - o que no plano mate
rial da existência só a segurança econômica poderá oferecer. 
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ASSUNTOS DIVERSOS: 

USUFRUTO DO CôNJUGE VIúVO 

No campo do Direito Civil, não há. a rigor, comentários 
de tratadistas a propósito do usufruto do cônjuge viúvo, 
extensivamente, em decorrência do que estabelece o pára
grafo 1.0 do art. 1.611, do CC. O problema foi objeto, em 
data recente, de fundamentado parecer do Sr. J. Netto Ar
mando, procurador da Justiça aposentado e advogado mili
tante em São Paulo. A matéria, sob este aspecto nôvo, foi 
por êle examinada detidamente em face de consulta que lhe 
foi formulada, tendo em vista o casamento, há anos, de "A" 
e "B", no regime de completa separação de bens, tendo a 
escritura pública de convenção antenupcial sido legalmente 
registrada no Registro de Imóveis. No decorrer da longa 
vida conjugal, "A" fêz à sua mulher "B", vultosas doações 
em dinheiro, valôres e imóveis, de modo a lhe serem propi
ciadas nababescas rendas. "A", de seu casamento em pri
meiras nupcias, deixou diversos filhos, não os tendo porém 
nenhum de seu casamento com "B". Tendo falecido "A", 
a sua viúva deseja o usufruto da quarta parte dos bens por 
êle deixados, tendo, nêsse sentido, postulado no inventário, 
não obstante as muitas e valiosas doações que lhe fêz o ma
rido. Os herdeiros de "A", então formularam duas pergun
tas ao advogado J. Armando Netto: 

a) -A viúva "B" tem direito àquele usufruto? e 
b) -Se, porventura, couber-lhe esse direito, aquelas 

doações terão de ser imputadas na quarta parte dos bens, 
sujeita ao referido usufruto? 

Em seu parecer, conclui o advogado: 
a) -Se a viúva "B" recebeu do seu marido "A", como 

em verdade recebeu, doações que, em muito, ultrapassam o 
valor do usufruto legal sôbre a quarta parte dos bens da 
quota disponível, não tem ela direito àquele usufruto; e 

b) -Se, entretanto (mera hipótese, assinala), aquelas 
doações fôssem (mas não o são) de valor inferior ao referi-
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do usufruto, a viúva "B" teria direito apenas ao complemen
to, à diferença, o que importa em dizer-se que ela teria, 
inarredàvelmente, de fazer a imputação de tais doações. 

A Lei n.o 4.121, de 27-8-62 - afirma o parecer - co
nhecida como "Estatuto da Mulher Casada", introduziu dois 
páragrafos no art. 1.161 do CC: o primeiro, referente ao 
direito do usufruto do cônjuge sobrevivente, e, o segundo, 
concernente ao seu direito de habilitação. Opáragrafo pri
meiro preceitua: 

"O cônjuge viúvo, se o regime de bens do casamento não 
era o da comunhão universal, terá direito, enquanto durar a 
viuvez, ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge fa
lecido, se houver filhos deste ou do casal, e à metade, se não 
houver filhos, embora sobrevivam ascendentes de "de cujus". 

Essa - continua - foi uma das etapas da proteção que, 
em determinados casos, o legislador pátrio passou a propiciar 
ao cônjuge sobrevivente, consoante assinalam, entre outros, 
PONTES DE MIRANDA ("Tratado de Direito Privado", 
v. 55, 2.a ed., 1968, pgs. 234/236), ORANDO GOMES ("Di
reito de Família", 1968, p. 51), WASHINGTON DE BARROS 
MONTEIRO ("Curso de Direito Civil", v. 6.°, 7.a ed., 1968, 
pgs. 73/74) e SILVIO RODRIGUES ("Direito Civil" - "Di
reito das Sucessões", 1966, pgs. 79/81 n. 32); 

- De início, o art. 17 do Dec. Lei n.o 3.200, de 19-4-1941, 
com a modificação advinda do Dec. Lei n.o 5.187, de 13-1-1943, 
criou, em favor da brasileira casada com estrangeiro sob 
regime excludente da comunhão universal, o direito ao usu
fruto vitalício da quarta parte dos bens deixados pelo ma
rido, havendo filhos brasileiros deste ou do casal, ou ao usu
fruto vitalício da metade, não havendo filhos. 

- Posteriormente, o art. 3.° da Lei n.O 883, de 21-10-1949 
(possibilitadorado do reconhecimento dos filhos adulterinos 
depois da dissolução do casamento), outorgou ao cônjuge ca
sado pelo regime de separação de bens (marido ou mulher), 
na falta de testamento, o direito à metade dos bens deixa
dos pelo outro, quando concorrer à sucessão exclusivamente 
com o filho reconhecido. 

- A derradeira, a citada Lei n.o 4.121, de 27-8-62,outor
gou ao cônjuge sobrevivente (marido ou mulher) aquêile 
"direito de usufruto" (§ 1.0 do art. 1.611 do Código Civil) e 
o "direito de habitação" (§ 2.° seguinte). 
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-Em derredor ao transcrito parágrafo 1.0 do art. 1.611 
-prossegue o parecer -em cuja primeira parte pretende 
arrimar-se a viúva "B", cumpre-se façam as seguintes CON
SIDERAÇÕES, como inarredável preâmbulo ao nosso pro
nunciamento em derredor às indagações formuladas pelo 
ilustre Colega: 

A) Essa conquista do cônjuge sobrevivente, constante 
do focalizado § 1.0 do art. 1.611, concretizou-se, há muito, 
em legislações alienígenas, quais, entre outras, a francesa 
(desde 1891), a italiana e a espanhola, conforme assinalam 
diversos tratadistas estrangeiros que iremos invocar no de
correr dêste parecer (PLANIOL-RIPERT = "Traité Élém. de 
Droit Civil", 3.a ed. + AUBRY ET RAU = "Cours de Droit 
Civ. Français", 5.a ed. + HENEILÉON-JEAN MAZEAUD = 
"Leçons de Droit Civil", ed. de 1966 + COLIN ET CAPITANT 
= "Cours Élémentaire de Droit Civil Français", 8.a ed. + 
LEONARDO COVIELLO = "Successione Legittima e Neces
saria", ed. de 1938 + DOMENICO BARBERO = "Sistema 
Istitucionale del Diritto Privato Italiano", 2.a ed., 1949 + 
TRABUCHT = "Istituzioni di Diritto Civile", 13.a ed., de 
1962 + VALVERDE Y VALVERDE = "Tratado de Derecho 
Civil Espafwl", 4.a ed., etc.). 

De assinalarmos, sim, a existência de idêntica conquista 
na legislação estrangeira, uma vez que os nossos civilistas 
têm comentários parcimoniosos em tôrno do citado preceito 
legal, de maneira que, vêzes muitas, teremos, aqui, de nos 
escudar no magistério dos de lá. 

B) Estatuindo aquêle usufruto, o § 1.0 do art. 1.611 do 
nosso Código Civil tem, à evidência, o propósito de amparar 
o cônjuge sobrevivente (marido ou mulher), quando o casa
mento foi realizado em regime de bens diverso do de comu
nhão universal, ou seja, o seu objetivo é o de evitar que o 
viúvo ou a viúva fique na miséria ou em dificuldades (Cf., 
entre outros, ORLANDO GOMES, ob., cit., p. 151; SILVIO 
RODRIGUES, ob., cit., p. 81 e 94/96, ns. 32 e 40; MILTON 
CASTRO FERREIRA, no artigo "Direito da mulher na he
rança do marido", publicado na "Fôlha de São Paulo" de 
15-6-69, e PONTES DE MIRANDA, "Tratado de Direito de 
Família", v. lII, 1967, p. 127). Nenhuma dúvida ou entre
duvida, sendo peremptório o magistério de COLIN-CAPI
TANT (ob. cit., p. 432, n. 571), no teôr de que "le devoir 
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rl,'assistence reczproque entre époux ne permet pas que le 
survivant soit exposé à tomber dans la pauvreté, lorsque le 
défunt transmet à des hertiers, si proches soint-ils, un pa
triotrimoine quelconque .. . "; A seu turno, VALVERDE Y 
VALVERDE (ob. cit., vaI. 5.°, p. 244) dilucida que, por via 
daquele usufruto, "se concede al viudo 'Una cuota que le per
mita vivir con decoro, pués no era justo que al que compartia 
con su difunto causante las miserias y las satisfacciones de 
la vida, se le quedara en la mayor miseria al fallecimento 
del conjuge rico . .. " 

- Assinale-se ainda - acrescenta - por ser também 
esclarecedor do objetivo daquele usufruto, que êsse direito do 
cônjuge sobrevivente -, além de ser conceituado pela dou
trina como "legado ex lege" (ORLANDO GOMES, ob. cit., p. 
153, final + BARBERO, ob., cit., v. 2.°, p. 911, n. 1109 + 
TRABUCHI, ob., cit., eds. de 1962 e 1968, p. 871, invocados, 
os dois últimos, pelo v. acórdão do nosso Egrégio Tribunal 
de Justiça, de 22-2-68, encontrável na "Rev. de Jurisp." dêsse 
Colendo Pretória, v. 7.°, p. 150, e na "Rev. dos Tribs.", v. 394, 
pgs. 165/166) -, tem a sua remotíssima origem na Novela 
53, Capo 6.° que cogitava do amparo ao viúvo e à viúva e 
que foi derrogada pela Novela 117, Capo 5, de maneira a fi
car apenas a "quarta parte da viúva pobre". 

Faz-se mister também outra consideração, dada a sua re
levancia, é a seguinte: aquêle direito de usufruto, propicia
do pelo § 1.0 do art. 1.611 do nosso Código Civil, só incide na 
quarta parte dos bens que constituem a QUOTA DISPONt
VEL (ou na metade dêsses bens, inexistindo descendentes), 
NAO RECAINDO EM BENS DA LEGiTIMA, ou seja, na quota 
necessária (arts. 1721 e 1722 do Código Civil). ORLANDO 
GOMES (ob., cit., pgs. 152/153, n. 96), a respeito positiva 
que "o direito de usufruto é limitado à quarta parte dos bens, 
DEVENDO INCIDIR NOS QUE CONSTITUEM A PARTE 
DISPONIVEL DO AUTOR DA HERANÇA... Se fôsse admi
tido que o usufruto recai nos bens da legítima, essa inter
pretação imporia a êsses herdeiros necessários limitação ao 
seu direito, que não se compadece com sua natureza e fina
lidade". Destaca-se também o escólio de COLIN ET CAPI
TANT (ob., cit., 8.a ed., 1936, V. '3.°, p. 441, "in fine", n. 580), 
no teor de que tele droit d'usufruit du conjoint survivant ne 
peut pas non plus s'exercer sur les biens formant la réserve 
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des descendents ou des ascendents. En effet, la réserve est 
une parte intangibile". 

Posteriormente, na edição de 1950 (v. 3.°, p. 491), des
tacaram COLIN ET CAPITANT que "le conjoint survivant ne 
pas porter atteinte aux droits des héritiers reservataireso 
Ne peut exercer son usufruit que sur la quotité disponibile"o 

No mesmo diapasão encontram-se Henri-Léon-Jean Ma
zeaud (ob., cit., 1966, tomo 4.°, v. 2.0 pagso 120 e segso) e 
Aubry et Rau (ob., cito, 50a ed., pags. 493/496, estudando, no 
§ 606, "bis", o "droit d'usufruit du conjoint surviant"). 

Assim, concernentemente à primeira parte da consulta, 
-conclui o parecer -no sentido de se saber se a viúva "B" 
tem direito ao usufruto instituído pelo § 1.0 do art. 1.611 do 
Código Civil, não trepidamos em responder negativamen
te: descabe-lhe esse direito. Prova-o às inteiras os seguinte 
silogismo que é simples, mas absolutamente indesarmável: 
-A finalidade desse preceito é a de amparar o cônjuge so
brevivente, quando o regime de bens não tiver sido o da co
munhão universal; -ora, em decorrência das muitas e va
liosas doações que lhe fêz "A", a sua viúva "B" encontra-se 
plena e satisfatoriamente amparada, sendo induvidosamente 
multimilionária; -logo, desassiste-lhe o direito àquele usu
fruto, uma vez que, com tais doações, concretizou-se aquela 
finalidade. 

Não se alegue -acrescenta o parecer -que o citado 
§ 1.0 do art. 1.611 não prevê a hipótese em fóco, de maneira 
a não ser possível a interpretação supra: tal alegação pode
ria fazer apenas quem desejasse, porventura, acastelar-se no 
texto marmóreo da lei, para lhe ocultar o conteúdo espiri
tual, esquecendo-se de que esse conteúdo "é sempre mais rico 
do que o expressado literalmente" (De Diego) -"Fuentes del 
Derecho Civil Espaiiol", l.a, pags. 186/187)oAliás, êsse apêgo 
ferrenho ao texto seria, à evidência, verdadeira fraude, por
quanto "há uma categoria de fraude à lei, que consiste pre
cisamente em se abrigar atrás da rigidez de um texto, para 
fazê-lo produzir resultados contrários ao seu espírito", se
gundo assinalou Aulagnon, ao prefaciar a clássica monogra
fia de Ligeropoule, "Le Probléme de la Fraude à la loi", 1928, 
pago 28, pref.). Ademais, sabido e ressabido, inadmitindo-se 
disceptações, é que não se pode interpretar um texto legal, 
aferrando-se, grilhoando-se ao seu sentido literal: deve-se re-
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fugir ao literalismo exegético, para que se lhe possa dar um 
conteúdo harmonioso com a dinâmica e com as flutuações 
da realidade. Essa é a "função dinâmica do interprete" 
(Cernil - "Le Droit Privé"), 1.a pago 75). Aliás, Haesaetrt 
assinala que "a condição primária do Direito reside precisa
mente na adaptação da regra à realidade" (Théorie Générale 
du Droit", 1948, Bruxelas, 3.a parte, pago 453), isto é, na 
adaptação da norma legal à espécie, - o que é destacado 
também por diversos outros monografos e tratadistas, quais, 
entre muitos, Franzen de Lima ("De Interpretação Jurídi
ca", 2.a ed., 1955, pags. 203/204), Del Vecchio ("Le Problé
me de Sources du Droit Positif", 1933, pago 39), Gey ("Mé
thode d'Interprétation et Sources en Droit Privé Positif", La 
V. I, pago 212) e, muito recentemente, na sua magistral e 
irrivalizável obra "Hermeneutica no Direito Brasileiro", 1969, 
voI. I, pags. 246/256, o eminente professor Alipio Silveira. 
É inquestionável, também, que não se admite, e há muito, a 
interpretação puramente literal de um texto legal ou de um 
preceito mandamental: essa interpretação foi, há séculos, 
condenada por São Paulo ("litte1'e enim occidit, spiritus au
tem vivificat", 2 Cor., IIl, 6) e por Celso "scire leges non 
est verba earum tenere, sed vim ao potestatem", . .Digesto, 
Liv. I, Tit. 3, Frag. 17), através desse aforismo que Carlos 
Maximiliano conceituava como merecedor de inscrever-se nos 
porticos dos Tribunais ("Hermeneutica e Aplicação do Direi
to", 3.a ed., pago 153, n.o 124). 

E essa interpretação literal dos textos legais - pondera 
a seguir - sempre e sempre recebeu e recebe a censura dos 
Mestres, assim de hoje como de outrora: Maximiliano (ob. 
cit., pags. 139/144, n.o 116 + pags. 151/152, n.o 120 + pago 
155, n.o 124 etc.); Tobias Barreto ("Menores e Loucos", 1.a, 
pago 27); Alipio Silveira (ob. cit., v. I, pags. 9, 10, 24, 176 
etc.); Ferrara ("Interpretação das Leis", trad. de M. de An
drade, Coimbra 1933, pág. 36, onde afirma que "o sentido 
literal é incerto, hipotético, equívoco", e que "os que atuam 
IN FRAUDEM LEGIS observam o sentido literal da lei e, 
no entanto, violam o seu espírito"); Phillipp Heck ("Inter
pretação de Lei e Jurisprudência dos interêsses", trad de J. 
Ozorio, Coimbra, 1948, págs. 129 e segs.); Ennecerus ("Lehr
buch des Burgerlichen Rechts", 127.a ed., v. I, parte 1. (, pág. 
51); Fritz Berolzheimer ("Die Gefahren einer Gefuhisjuris
prudenz", l.a, pág. 19, onde considera como "ossificação do 
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direito" o apêgo aos vocábulos da lei) etc. Ao revés dessa 
condenada interpretação literal da lei, a sua exegese deve 
ser, inafastàvelmente, a Teleológica, para se lhe perscrutar 
a finalidade, o objetivo através da interpretação teleológica, 
destaca-se a finalidade do texto legal, evidencia-se-Ihe o fim 
prático, o seu escôpo. É a interpretação verdadeira, por 
alicerçada na procura da "ratio legis" que, na expressão de 
Ferrara, "é uma fôrça vivente móvel que anima a disposição, 
acompanhando-a em tôda a sua vida e desenvolvimento; é 
como linfa que mantém sempre verde a planta da lei e faz 
brotar sempre novas fZôres e novos frutos" (TraUado de 
Diritto Civile Italiano", ed. de 1921, Roma, v. I, parte l.a, pág. 
215 +"Interpretação e Aplicação das leis", já cito e destacada 
da obra supra, pág. 39). 

Aliás -prossegue -essa INTERPRETAÇÃO TELEO
LóGICA afina-se com o art. 5.° da Lei de Introdução ao nos
so Código Civil, no teor de que, "na aplicação da lei, o juiz 
atenderá aos FINS SOCIAIS a que ela se dirige", conforme 
assinala, em magníficos comentários, o inclito PROFESSOR 
ALIPIO SILVEIRA (ob. cit., v. págs. 44/89 e págs. 130/178). 

Dessarte, na interpretação de uma disposição legal, te
.mos, inarredàvelmente, de verificar, "in primus et ante om
nis", o escôpo do legislador, o fim prático, teológico, da lei: 
"o escôpo da lei não pode ser lançado ao oblívio pelo intér
prete", asseverou-o o MESTRE OROZIMBO NONATO, em vo
to proferido no Excelso Pretório e estampado no "Diário da 
Justiça", União, de 23-3-53, p. 956, uma vez que "lo scopo é 
un raggio di luce che rischiara il cammino dell'interprete", 
na expressão de FERRARA (na 1.a obra supra, p. 215, e na 
2.a, p. 38). Essa exegese teológica da norma legal, que ex
plica a causa, a finalidade da lei, impede que o juiz se torne 
aquela "máquina de deduzir e qualificar" ("deduktions und 
subsuntionsautomat"), referida por PETER TUOR ("apud" 
HUGO AULER, relatando acórdão do Eg. Trib. de Just. do 
antigo Dist. Fed., de ll-junho-1957, encontrável no "D.J.", 
União, de 29-5-58). 

Por fim -pondera -assinalar que essa INTERPRE
TAÇÃO TELEOLóGICA, da qual, entre tnós, OROZIMBO 
NONATO, encontra-se perfilhada por quantos nacionais e 
alienígenas, estudaram, com percuciência, os métodos de in
terpretação legal (ALIPIO SILVEIRA, ob. cit., V. I, págs. 
27/28, págs. 115/125, etc.; MAXIMILIANO, ob. cit., págs. 
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188/194; FRANZEN DE LIMA, ob. cit., p. 63; BETTI - "In
terpretazione delle legge e degli atti giurdici", 1949, Milão, 
págs. 177 e 183; GENY, ob. cit., pág. 278; HECK, ob. cit., 
págs. 292 e segs.; CLEMENTE DE DIEGO, ob. cit., págs. 
186/187; VANDER-EYCKEN - "Methode Positive de l'In
terpretation Juridique", l.a, pág. 96; GRISPGNI - "Diritto 
Penale Italiano", 1952, págs. 336/337, etc.). E foi essa IN
TERPRETAÇÃO TELEOLóGICA que demos ao focalizado 
§ l.0 do art. 1.611 do nosso Código Civil: investigamos a sua 
FINALIDADE (que é o amparo ao cônjuge sobrevivente) e 
concluimos que, por ter a viúva "B" sido sobeja e regiamente 
amparada através das muitas e valiosas doações que lhe fêz 
o marido "A", não tem ela direito ao usufruto lá referido, 
uma vez que o objetivo do preceito legal encontra-se plenissl
mamente concretizado. 

A segunda indagação - esclarece - consiste no seguin
te: se, porventura, a viúva "B" tivesse direito ao usufruto 
instituído pelo citado § 1.0 do art. 1.611, aquelas doações que 
lhe fêz o marido "A" teriam de ser imputadas na quarta 
parte dos bens, sujeita àquele usufruto? 

Resposta: se, porventura (mera hipótese, apenas para 
argumento), "B" não tivesse recebido de "A" (mas rece
beu-as, sim) doações que lhe propiciasem íntegro e perma
nente amparo, ou seja, se, porventura, tivesse ela, "B" rece
bido doações insuficientes a êsse amparo, - evidentemente 
essas doações teriam, sim, de ser imputadas naquela quarta 
parte dos bens da quota disponível, sujeita ao referido usufru
to. Descarregar-se-ia do senso jurídico e entraria em testilhas 
com a Moral a não-imputação: seria uma imoralidade que o 
Direito não pode placitar; seria indisfarçável locupletamento 
em prejuízo dos herdeiros-descendentes, que o Direito não po
de sufragar. A êsse propósito, é de nos apadroarmos nova
mente nos concludentes escólios dos tratadistas estrangeiros, 
uma vez que, em derredor ao assunto em foco, nenhum dos 
nossos civilistas se manifesta (aliás, - com exceção de 
ORLANDO GOMES, em cuja citada obra, ps. 150/157, n.os 
95/97, há alguns comentários aos §§ 1.0 e 2.0 daquele art. 
1611, e de ARNOLDO WALD, com breves anotações sôbre 
êsses preceitos, nas págs. 96/97 do seu "Curso de Direito Civil 
Brasileiro" "Direito das Sucessões", 2.a ed., 1969 -, os demais 
autores são muito epidérmicos no tocante a êsses dois novos 
textos legais). COVIELLO (ob cit., p/ 236), - ao tratar no 
Capo XXII, da "obbligo dell'Imputazione" e depois de desta
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car que "non si tratta di una forma di collazione" -, positiva 
que "INDUBBIAMENTE ANCHE IL CONJUGE SUPERSTITE 
DEVE IMPUTARE NELLA SUA QUOTA TUTTO CIO' CHE 
RICEVUTO, SIA PER TESTAMENTO, SIA ATTO TRA VIVI". 
Ornando com o magistério supra, encontram-se MAZEAUD 
(ob. cit., tomo 4.°, vol., 2.°, pág. 124, n.o 189) e AUBRY ET 
RAU (ob já referida, voI. 9.0, págs. 496/500). 

Francês, onde se abeberou o nosso legislador de 1962 
(quando da citada Lei n.° 4. 121), preceitua, no seu art. 767, 
que, -se o conjuge sobrevivente recebeu do "de cujus" doa
ções de importe superior ao usufruto legal -, não tem direi
to a êsse; e, se aquêle montante fôr inferior áquele usufruto, 
só pode reclamar o complemento (V. "Código Civil dos Fran
ceses", trad. de SOUZA DINIZ e prefácio de MIGUEL REALE, 
ed. de 1962, pág. 139, "in fine", 2.a coluna). 

Realmente -conclui o parecer -significativo e valioso 
é êsse subsídio interpretativo: deve sempre fazer-se o con
fronto do texto nacional com leis congeneres, mesmo do di
reito estrangeiro, notadamente se o preceito pátrio espelhou
se, como "in casu", na legislação alienígena. É o vigoroso 
auxílio do Direito Comparado na Hermenêutica: "Confron
ta-se o dispositivo sujeito a exame com outros sõbre o mesmo 
assunto, vigorantes entre povos cultos, e da interpretação 
atribuida a regras semelhantes, redigidas por legisladores 
estranhos, concluem-se o sentido e o alcance do texto nacio
nal" (MAXIMILIANO, ob. cit., págs. 164 e 166, n.os 134 e 137). 
A seu turno, LINO DE MORAES LEME assinala que "o ma
gistrado, que deve adaptar a lei às necessidades sociais, tem 
de, forçosamente, acolher as soluções oferecidas pelo Direito 
Comparado, venham elas através da doutrina ou diretamen
te" ("Direito Civil Comparado", 1962, págs. 31/32). 

(Transcrito de "O Estado de S. Paulo"). 
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IMPOSTO DE RENDA E AS ATIVIDADES
 
IMOBILIÁRIAS
 

Eng. Antonio Ribeiro 

o Decreto-lei n.o 515, de 7-4-69 trouxe novas normas 
para enquadramento das pessoas físicas que operam com ati
vidades imobiliárias, a respeito do qual faremos alguns co
mentários. 

EQUIPARAÇAO 

São equiparadas a pessoas jurídicas, para o efeito de cOJ 

brança do Impôsto sôbre a Renda as pessoas físicas (pessoas 
naturais como diz o Decreto-lei) que praticarem operações 
imobiliárias com finalidades lucrativas em seu nome indivi
dual (ou grupo de indivíduos), profissionalmente e com 
habitualidade. 

As operações imobiliárias a que se refere o Decreto-lei 
são as seguintes: 

1 - Compra e venda de imóveis. 
2 - Loteamento de terrenos com ou sem construções. 
3 - Incorporação de prédios em condomínio. 
Mais abaixo iremos estudar cada tipo de operação, de 

"per si". 
O Decreto-lei equipara a pessoa física à jurídica, nas três 

condições cumulativas: 
Habitualidade; 
Caráter profissional nas operações imobiliárias; 
Exploração em nome individual. 
Desde logo se verifica que logicamente estão excluídos os 

profissionais que operam no mercado imobiliário não em seu 
nome individual como pessoa física, mas como sócios, acionis-
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tas, diretores de emprêsas jurídicas, titulares de firma indivi
dual, legalmente registradas. Neste caso, desde que a opera
ção imobiliária se proceda através de pessoa jurídica, o paga
mento do Impôsto de Renda será recolhido normalmente na 
forma usual através de apuração prevista no Regulamento do 
Impôsto de Renda (R.I.R.) para as pessoas jurídicas. 

1-Operações imobiliárias de compra e venda 

1.1 -Considera-se habitualidade a aquisição e subse
quente transferência, a título oneroso, num mesmo ano civil, 
de mais de três imóveis, ou, de seis imóveis durante três 
anos civis. 

Aqui paira uma dúvida pois alguns entendem que se tra
ta de compra de três imóveis e venda de quaisquer outros 
três imóveis, enquanto outros entendem que os imóveis ven
didos nos anos civis devem ser os mesmos que foram adquiri
dos naqueles prazos. Nosso entendimento é por esta última 
hipótese pois o Decreto-lei fala em aquisição e subsequente 
venda. Ora, é de boa hermeneutica que nenhuma palavra 
é ociosa em textos legais. Portanto, a palavra subsequente, 
que significa "que se segue depois", "que está depois", traz 
como resultado que a venda sedáapós a aquisição, o que é 
característico da operação de compra e venda de um mesmo 
imóvel. 

1.2 -Como operações imobiliárias, para os efeitos do 
Decreto-lei, entendem-se também: 

a promessa de compra e venda; 
a procuração em causa própria; 
a adjudicação em hasta pública; 
a permuta; 
a cessão de direitos
 
a promessa de cessão de direitos;
 

1.3 -Quando um imóvel pertencer a uma pessoa física 
e a outras pessoas físicas ou jurídicas, sob a forma de condo
mínio ou com frações ideais especificadas para cada pessoa, 
contar-se-á uma operação para cada pessoa física, com a data 
da primeira alienação que cada um efetue. 

1.4 -Não serão computáveis, para efeito da contagem 
prevista no item 1.1 anterior: 1. 41 -As incorporações de 
imóveis ao capital de sociedades civis ou comerciais; 1.42 
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As operações imobiliárias de imóveis havidos por herança, 
legado, doação ou dação em pagamento: 1.43 - As opera
ções imobiliárias de imóveis reavidos por rescisão de contra
tos de alienação (somente a operação de venda e a subse
quente rescisão); 1.44 - As operações imobiliárias que re
dundem em receber unidades de construção em troca de 
terrenos. 

1.5 - Computa-se como uma única operação: 

1.51 - a venda conjunta de mais de um terreno, con
frontantes, que tenham sido adquiridos de uma só vez ou 
isoladamente; 1. 52 - a venda, parcial ou total, de um mes
mo imóvel, a vários adquirentes em conjunto; 1.53 - a ven
da de terreno que resulte de desmembramento de terrenos 
adjacentes que tenham sido adquiridos de uma só vez ou se
paradamento pelo vendedor; 1.54 - as vendas de dois ou 
mais terrenos confrontantes que tenham derivado do des
membramento de um mesmo terreno, computando-se a data 
da operação imobiliária do primeiro terreno vendido. 

2 - INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS EM CONDOMtNIO 

2. 1 - As pessoas físicas que operarem em incorporação 
de prédios em condomínio serão consideradas, cada uma, de 
per si, como emprêsa individual e portanto sujeitas a idênti
cas obrigações de pessoas jurídicas, para o efeito do Impôsto 
de Renda, no caso de se vincularem a mais de uma incorpo
ração no prazo de dois anos civis consecutivos. Como tais se 
incluem: 2.11 - O proprietário (ou promitente-comprador, 
ou o cessionário deste, ou o promitente-cessionário) de terre
nos objeto de incorporações registradas nos têrmos da Lei 
4591, de 16/12/64 - artigo 32. Esta é a lei que dispõe sôbre 
o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias; 
2.12 - O construtor ou o corretor de imóveis (pessoas físi
cas) que funcionarem como incorporadores na forma previs
ta no artigo 31 da Lei 4591, de 16-12-64; 2.13 - O proprietá
rio (ou o promitente-comprador, ou o cessionário deste ou o 
promitente-cessionário) de terrenos em que, sem se efetuar 
o registro da incorporação, promova a construção de prédios 
em condomínio, para venda após a sua conclusão. 

2.2 - A data para o efeito do enquadramento nos dois 
anos na forma prevista acima do item 2.1 será 2.21 - no 
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caso dos itens acima 2. 11 e 2.13: a do registro da incorpo
ração no Cartório de Registro de Imóveis; 2. 22 -no caso do 
item 2.12 retro: a da primeira alienação de qualquer unida
de do prédio. 

3-LOTEAMENTO DE TERRENOS 

3.1 -As pessoas físicas que realizarem mais de um lo
teamento no prazo de três anos civis consecutivos, com ou 
sem construções, serão considerados, cada uma, de per si, 
como emprêsa individual, portanto equiparadas a pessoas 
jurídicas. 

São as seguintes as pessoas físicas enquadradas neste 
item de loteamento: 

3.11 -O proprietário (9U o promitente comprador, ou 
o cessionário dêste ou o promitente cessionário) de terrenos 
objeto de loteamentos registrados de acôrdo com o Decreto
-lei 58, de 10-12-37, ou com o Decreto-lei n.O 271, de 28-2-67, 
quer haja ou não a incorporação de residências isoladas na 
forma do artigo 68 da Lei 4.591, de 16-12-64. 

O Decreto-lei 58 regula o loteamento de terrenos em 
zonas urbanas e rurais para venda em prestações. 

O Decreto-Lei 271 dispõe sôbre o loteamento de terrenos 
em zona urbana completando em parte o DL 58. 

O Decreto-Lei 271 definindo "desmembramento", para 
diferenciá-lo de loteamento, diz em seu artigo 1.0 -§ 2.°: 

"Considera-se desmembramento a subdivisão de área 
urbana em lotes para edificação na qual seja aproveitado o 
sistema viário oficial da cidade ou vila sem que se abram 
novas vias ou logradouros públicos e sem que se prolonguem 
ou se modifiquem os existentes". 

O mesmo DL 271 diz em seu art. 1.0 -§ 1.0: 
"Considera-se loteamento urbano a subdivisão de área 

em lotes destinados à edificação de qualquer natureza que 
não se enquadre no disposto no § 2,° dêste artigo". 

De leitura dos dois parágrafos acima, deduz-se que as 
diversas vendas parciais de um lote maior, em zona urbana, 
não constitui loteamento, mas, sim, desmembramento, não 
estando nêste caso enquadrado neste tópico de loteamentos, 
mas, segundo nosso entendimento, no de compra e venda de 
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imóveis. Porém isto somente serâ vâlido se no desmembra
mento não houver qualquer modificação no sistema viârio 
local, decorrente do desmembramento. Portanto, se no des
membramento ocorreu a necessidade de abertura de uma rua, 
hâ que se considerâ-Io como loteamento. 

Depois desta explanação continuamos a enumerar os 
casos de equiparação em loteamentos: 

3. 12 - O construtor ou o corretor de imóveis que, nos 
têrmos do artigo 3.° do DL 271, combinado com o artigo 31 
- alínea b da Lei 4.591, assumir a iniciativa e a responsa
bilidade de loteamentos ou de incorporações de residências 
isoladas. 

Diz o artigo 3.° do DL 271: 

"Aplica-se aos loteamentos a Lei 4.591, de 16-12-64, equi
parando-se o loteador ao incorporador, os compradores de 
lotes aos condominos e as obras de infra-estrutura à cons
trução da edificação". 

O art. 31 - alínea B - da Lei 4.591, reza: 
"A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imo

biliârias caberão ao incorporador, que somente poderâ ser: 

a) . 
b) o construtor ( ) ou o corretor de imóveis ( .... ). 
Dessa maneira, o construtor ou o corretor de imóveis que 

participar de loteamentos ou de construções no loteamento, 
assumindo responsabilidades, estâ enquadrado neste tópico 
de loteamentos, não podendo participar em mais de um lotea
mento cada três anos, sob pena de ser enquadrado como em
prêsa individual, equiparado pois a pessoa jurídica. Atentar, 
porém, que essa participação do construtor ou corretor so
mente se enquadra neste tópico se qualquer dêstes assumir a 
iniciativa e a responsabilidade de loteamentos ou de venda de 
residências isoladas na planta ou em fase de construção. 

Evidentemente o construtor que se comprometer a cons
truir uma residência isolada, a pedido do compromissário 
comprador, não assumindo pois a iniciativa do empreendi
mento não estarâ aqui enquadrado. 

O DL 271 que estendeu aos loteamentos as exigências 
previstas na lei das incorporações - DL 4.591 - embora 
tenha entrado em vigor na data de sua publicação, carece 
ainda de regulamentação. 
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3.2 -Se do loteamento participarem várias pessoas, ca
da uma delas, independentemente de sua percentagem de 
participação no loteamento, considerará cada loteamento de 
que participe como uma operação, para o efeito de equipara
ção a pessoa jurídica. 

3.3 -Para o efeito de contagem da quantidade de lo
teamentos, devem-se observar as seguintes regras: 

3.31 -A data para o computo dos loteamentos será a 
do registro no Cartório do Registro de Imóveis ou, em não 
havendo, a do primeiro documento relativo à venda de lotes; 

3.32 -Não serão computados nem considerados os lotea
mentos que forem denunciados dentro do prazo de carência 
declarado pelo loteador; 

3.33 -Contar-se-á como um único loteamento aquêle 
decorrente da unificação de lotes, contanto que o registro no 
Cartório de Registro de Imóveis seja único; 

3.34 -Contar-se-á, ainda, como um único loteamento 
aquêle que abarque loteamentos diversos em terrenos confron
tantes e que tenham derivado do desmembramento de um 
mesmo terreno. 

4-APLICAÇAO DA LEI NO TEMPO 

Como princípio geral vale a data do instrumento inicial 
de cada transação para o efeito de contagem das operações 
imobiliárias. 

As operações imobiliárias praticadas antes da publicação 
do DL em estudo, ou seja, anteriores a 7-4-69, se regerão pela 
legislação anterior e sàmente entrarão na contagem prevista 
no DL 515, em conjunto com uma nova operação imobiliária 
que venha a ser praticada após 7-4-69. 

5-ENQUADRAMENTO DA OPERAÇAO IMOBILIARIA 

Se uma operação imobiliária comportar enquadramento 
em mais de uma das categorias previstas, êle se dará numa 
só categoria, segundo a ordem de preferência abaixo: 

1.0 -loteamento de terrenos; 
2.0 -incorporação de prédio; 
3.0 -compra e venda de imóveis. 
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6 - OBRIGAÇõES FISCAIS 

As pessoas físicas que venham a ser enquadradas como 
emprêsas individuais deverão: 

a) inscrever-se no Cadastro de pessoas jurídicas do Mi
nistério da Fazenda; 

b) escriturar livro Caixa, autenticando-o previamente 
na repartição fiscal do domicílio do contribuinte; 

c) arquivar em boa ordem todos os documentos compro
batórios das operações imobiliárias, bem como os compro
vantes de Caixa; 

d) reter e recolher qualquer Impôsto de Renda na Fon
te previsto como obrigação de retenção por parte das pessoas 
jurídicas. 

As obrigações acima se iniciam no primeiro dia do mês 
seguinte àquele em que tiver ocorrido a operação imobiliária 
que enquadrou a pessoa física a emprêsa individual, não se 
escriturando as transações anteriores àquela que provocou a 
equiparação. 

7 - COMO PAGAR O IMPOSTO DE RENDA 

As pessoas físicas que tenham sido equiparadas a emprê
sas individuais apurarão o lucro real das transações imobiliá
rias, sendo de 30 % a taxa de incidência do Impôsto de Renda. 

O decreto-lei em estudo não esclareceu a época ou a for
ma de pagamento. Porém, salvo melhor entendimento, ca
berá a aplicação integral do Regulamento do Impôsto de 
Renda (decreto 58.400, de 10-5-66) na parte relativa a em
prêsas individuais. 

Em assim sendo, a· apuração do lucro será anual, de 
acôrdo com o previsto no artigo 203 do RIR. 

Quando os lucros forem transferidos para a pessoa física, 
dever-se-á incluí-los na cédula F, sujeitos a tributação como 
pessoa física. 

O presente comentário constitui interpretação pessoal 
nossa, cabendo lembrar que o DL 515 deverá receber jurispru
dência administrativa, inexistente ainda, em virtude de sua 
aplicação se iniciar, pràticamente, neste exercício. 

(Transcrito de "O Estado de S. Paulo) 
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o ENDOSSO 

Célio Rodrigues Pereira 

o título cambial pode ser transferido a terceiros e, para 
que tal ocorra, necessário se faz o endôsso do mesmo. 

A palavra endôsso vem de "in dosso" -nas costas 
isto é, no verso do título. 

Obrigatoriamente se constitui com a assinatura do bene
ficiário do título, bastando a simples assinatura para caracte
rizar a transferência do mesmo -é o endôsso em branco, 
que se diferencia do endôsso em prêto, eis que nêsse caso o 
beneficiário do título discrimina o nome do nôvo titular do 
título. 

O endôsso em branco, puro e simples, é de grande acei
tação na vida comercial, pois faculta a transferência com 
facilidade de aquisição por conta alheia. Basta a simples 
exibição do título para que o portador se habilite a recebê-lo, 
em seu vencimento, quer amigável ou judicialmente. Com o 
endôsso em branco o título passa a ser ao portador, pràtica
mente, sendo certo que é indiferente seja o endôsso datado 
ou não. 

A responsabilidade maior do endossante é que, ao trans
ferir o título, torna-se solidário pelo pagamento. Caso o 
emitente não pague, a responsabilidade do pagamento passa 
a ser do devedor e também de quem era o beneficiário e trans
feriu o título, ou seja, quem o endossou, descontando-o com 
terceiros. 

Como exceção à transmissão da propriedade do título e 
obrigação do endossante pelo pagamento, existem hipóteses 
reduzidas -o endôsso-mandato, onde o endossante não trans
fere a propriedade do título e nem contrai obrigações com o 
endossatário, pois endossou como mandatário do beneficiá
rio do título. O endôsso caução, onde o endossante também 
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não transfere a propriedade, mas em compensação se obriga 
com os demas signatários a realizar a prestação. E, final
mente, o endôsso póstumo, ou seja, o endôsso que se realiza 
após o vencimento do título, dai sua denominação, em que 
há transferência do título, mas não há responsabilidade pelo 
pagamento, ocorrendo uma cessão civil. 

A prescrição da ação contra o endossador e seu avalista 
tem prazo menor, sendo que no decreto número 2.044, que 
define a letra de câmbio e a nota promissória, o mesmo é 
previsto em doze meses, e na nova lei de duplicatas, número 
5.474, de 18-7-68, modificada pelo decreto-lei n.a 436, de 
17-1-69, o prazo é o mesmo, contado, todavia, do protesto da 
duplicata. 

(Transcrito da "Tribuna da Justiça) 
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CLASSFICA!ÇÃO E INSCRIÇÃO DO SEGURADO INPS 

SEGURADO é o trabalhador que, mediante contribuição 
calculada sôbre a remuneração, concorre para o custeio da 
Previdência Social. Divide-se em segurado Obrigatório e 
Facultativo. 

OS OBRIGATóRIOS 

É segurado OBRIGATóRIO o que trabalha como EM
PREGADO no território nacional; a pessoa física que presta 
serviço de natureza não eventual a empregador, sob a depen
dência dêste e mediante salário, bem como o servidor da 
União, Estado, Território, Município ou Autarquia, quando 
incluído no sistema de que trata o Regulamento Geral da 
Previdência Social. 

Será considerado EMPREGADO o cônjuge que presta 
serviços ao outro cônjuge, devendo, no entanto, ser feita cabal 
comprovação da relação de emprêgo e do efetivo exercício 
de sua atividade. 

Os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados 
no Brasil para trabalharem como EMPREGADOS nas sucur
sais ou agências de emprêsas nacionais no exterior são tam
bém segurados obrigatórios. 

Os EMPREGADORES, assim classificados os titulares de 
firma individual e os diretores, sócio-gerentes, sócios solidá
rios, sócios-cotistas que percebam "pro labore", sócios de in
dústria de qualquer emprêsa, cuja idade máxima, no início 
da atividade como empregadores, seja de 50 anos, estão in
cluídos como Segurados Obrigatórios. 

Assim, devem filiar-se à Previdência Social, como segu
rados EMPREGADORES: em firma individual, o respectivo 
titular; em sociedade em nome coletivo, todos os sócios, ge-
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rentes ou não, como SaCIaS solidários que são; em sociedade 
de capital e indústria, todos os sócios, gerentes ou não, os 
capitalistas, como solidários, e os demais, dada a sua quali
dade de sócio de indústria; em sociedades em comandita 
simples, os comanditados, gerente ou não, como sócios soli
dários que são, excluídos dos comanditários que se concei
tuam como simples prestadores de capital; em sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada, os gerentes ou adminis
tradores, bem como os que precebem "pro labore". Inexis
tindo, no contrato social, referência aos nomes dos sócios-ge
rentes ou administradores, entende-se que todos são geren
tes; na sociedade anônima, os diretores; na sociedade em co
mandita por ações, os diretores ou gerentes; na sociedade 
cooperativa, os diretores e os gerentes técnicos ou comerciais, 
entretanto, se o diretor não pertencer ao quadro social da 
cooperativa, sua inscrição no INPS processar-se-á, indepen
dentemente de limite de idade, como segurado empregado. 

Nas emprêsas em liquidação, quando o iliquidante fôr 
sócio e estiver recebendo remuneração, continuará a contri
buir na qualidade de segurado empregador. 

OS TRABALHADORES AVULSOS, isto é, aquêles que 
prestam serviços a diversas emprêsas, pertencendo ou não a 
sindicato, assim considerados, inclusive, os estivadores, con
ferentes e assemelhados. 

OS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, compreendidos os 
que exercem habitualmente e por conta própria atividade 
profissional remunerada. Equiparam-se aos Trabalhadores 
Autônomos: os empregados das representações estrangeiras e 
os dos organismos oficiais estrangeiros ou internacionais que 
funcionem no Brasil, salvo se obrigatàriamente sujeitos a 
regime próprio de Previdência Social. 

Os proprietários, co-proprietários ou promitentes-com
pradores de um só veículo, quando exercerem atividade pro
fissional sem vínculo empregatício. 

OS FACULTATIVOS 

É SEGURADO FACULTATIVO o empregado doméstico,. 
assim considerado, o que presta serviço de natureza não eco
nômica a pessoa ou família, no âmbito residencial destas. 
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Os ministros, no âmbito religiosa e os membros de con
gregação religiosa também são Segurados Facultativos. 

DEFINIÇÃO DE INSCRIÇÃO 

o ingresso em atividade incluída no sistema de que trata 
o Regulamento Geral da Previdência Social determina a fi
liação obrigatória do INPS, e considera-se INSCRIÇÃO a qua
lificação pessoal, perante o INPS, comprovada pela Carteira 
Profissional, se se tratar de EMPREGADO e por outro do
cumento hábil, para os demais Segurados. 

INSCRIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO 

Serão automàticamente INSCRITOS, independentemen
te de outra formalidade ou êxigência, os Segurados Empre
gadores portadores de Carteira Profissional, Cadernetas-Ma
tricula, Cadernetas ou Carteiras de Contribuições ou outros 
documentos equivalentes, regularmente emitidos e anotados. 

A INSCRIÇÃO AUTOMATICA não impede, contudo, a 
realização de diligências tendentes a comprovar a regulari
dade da inscrição e a efetividade do trabalho prestado, sem
pre que houver dúvidas a êsse respeito. E o documento que 
dirime tais dúvidas, via de regra, é o Atestado de Afastamen
to e Salários, tema já focalizado no INPS-BI n.o 10. 

A Inscrição dos Segurados Empregados tarefeiros a do
micílio está condicionada, à prévia qualificação pessoal, atra
vés de documentos hábeis que comprovem sua situação. 

A INSCRIÇÃO DO EMPREGADOR 

A Inscrição do Segurado Empregador está sujeita à com
provação de idade e da condição de empregador. Não será 
Inscrito quem iniciar sua atividade como empregador em data 
posterior àquela em que tivem completado cinqüenta (50) 
anos de idade. Todavia, para aquêle empregador que já vi
nha contribuindo como segurado, não está condicionado a 
limite de idade. Entretanto, para os empregadores que em 
29-09-60 (data do advento do Regulamento Geral da Previ
dência Social) mantinham essa condição sem estarem fiUa-
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dos, a data da inscrição será a de 29 de setembro de 1960, 
respeitado nessa data o limite máximo de idade. 

A Inscrição do Segurado Empregador far-se-á mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 

a) requerimento a ser assinado pelo responsável pela 
emprêsa (firma coletiva) ou pelo próprio Empregador (fir
ma individual) e que se constitui de duas partes: o pedido 
de inscrição pràpriamente dito e a declaração da situação do 
requerente na emprêsa e a data do início da atividade; 

b) documento comprobatório da idade ou prova de si
tuação que o isenta dessa exigência. 

Se houver dúvida quanto à condição de EMPREGADOR, 
poderá ser pedida cópia do contrato social ou da ata da 
assembléia de eleição, no caso de diretores eleitos, ou ainda, 
registro da firma no Departamento Nacional de Registro do 
Comércio ou Alvará de Localização ou outro documento com
probatório da existência legal da firma, no caso de titular da 
firma individual. 

A comprovação da idade será pela certidão de nascimento 
ou de casamento, passaporte e demais documentos previstos 
nas normas vigentes. A prova de isenção de cumprimento 
do limite de idade será feita pela Carteira Profissional ou 
documento fornecido pelo INPS, desde que por êles se veri
fique a conservação da qualidade de segurado na data do 
início da atividade como empregador. 

O pedido de Inscrição será protocolado no Setor de Ins
crição da Coordenação de Arrecadação e Fiscalização e para 
comprovação do recebimento do pedido será fornecido ao in
teressado Cartão de Protocolo, onde será anotado tratar-se 
de requerimentos de INSCRIÇÃO DE SEGURADO EMPRE
GADOR. 

A INSCRIÇÃO DO SEGURADO AUTôNOMO 

Está condicionada às seguintes comprovações: a) que 
exerce com habitualidade quaisquer das atividades vincula
das à previdência social; b) que trabalha por conta própria, 
recebendo remuneração e pagamento pelos serviços que exe
cuta; c) que possui os instrumentos de trabalho e que tem 
as habilitações necessárias ao exercício profissional pelo qual 
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requer inscrição; d) que não presta serviço a qualquer em
prêsa em condições que possam caracterizá-lo como emprega
do ou qualquer outra categoria dentro da atividade pela qual 
requer sua inscrição; e) que recolhe o impôsto sindical e 
o impôsto	 s~bre serviços, quando devidos. 

A verificação do atendimento dessas condições será feita 
diretamente pelo INPS, sem prejuízo da apresentação, pelo 
interessado, de qualquer documento hábil de que disponha 
para completar a prova. 

A Inscrição dos Segurados AUTôNOMOS será realizada 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) requerimento assinado pelo interessado, que se cons
titui em duas partes, o pedido de inscrição pràpriamente dito 
e informações a respeito da situação do requerente; 

b) documento de identidade, Cadernetas ou Carteiras 
de Contribuições, Carteira de Matrícula e Carteira Profissio
nal, se possuir. 

O pedido de Inscrição será protocolado no Setor de Ins
crição da Coordenação de Arrecadação e Fiscalização, deven
do ser fornecido ao requerente, no ato, Cartão de Protocolo, 
onde será anotado que se trata de requerimento de INSCRI
ÇAO DE SEGURADO AUTôNOMO. 

A INSCRIÇAO DO SEGURADO AVULSO 

Está sujeita à qualificação pessoal e à comprovação de 
prestação de serviço, mediante apresentação de Carteira Pro
fissional, Caderneta de Inscrição Pessoal da Delegacia do 
Trabalho Maritimo ou Capitania dos Portos e de declaração 
do Sindicato de classe ou das emprêsas. A Inscrição produ
zirá efeitos a contar da data do início da atividade, devida
mente comprovada. 

A Inscrição de Segurados Avulsos será procedida pela 
Carteira Profissional ou documento equivalente e a declara
ção da Emprêsa ou do Sindicato de Classe quanto à presta
ção de serviços de caráter eventual. 

A INSCRIÇÃO DO SEGURADO FACULTATIVO 

A Inscrição do Empregado doméstico como Segurado Fa
cultativo está sujeita à comprovação de que: 
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a) trabalha habitualmente como empregado doméstico, 
para particulares; 

b) não presta serviços a qualquer emprêsa de molde a 
caracterizá-lo como empregado contribuinte obrigatório; 

c) não é aposentado da Previdência Social. 

A veracidade do desempenho da profissão alegada pode
rá ser corroborada por sindicância, seja pela Fiscalização, seja 
por funcionário para tanto habilitado, e deverá ser levada 
a efeito, com caráter de revisão, no prazo máximo de 60 dias 
contados da datada da entrada do requerimento. 

A Inscrição dos ministros de confissão religiosa e mem· 
bros de congregação religiosa como SEGURADOS FACULTA
TIVOS está sujeita à comprovação da atividade declarada, 
mediante apresentação de documento firmado pela autorida
de religiosa competente. 

O ato da INSCRIÇÃO dos Segurados Facultativos produ
zirá efeitos a contar da data da entrada do requerimento. 

A Inscrição do EMPREGADO DOMÉSTICO e dos MINIS
TROS de comissão religiosa e Membros de congregação reli
giosa como SEGURADOS FACULTATIVOS será feita median
te apresentação do requerimento, acompanhado de documen
to que comprove a qualificação pessoal, o qual deverá ser for
necido pela autoridade policial no caso de empregados domés
ticos e pela autoridade religiosa competente nos demais casos. 

Do requerimento deverá constar declaração assinada pela 
pessoa para a qual desempenha os serviços, ou pela autorida
de religiosa competente. 

O pedido de inscrição será protocolado no Setor de Ins
crição da Coordenação de Arrecadação e Fiscalização, sendo 
fornecido ao interessado, no ato, Cartão de Protocolo, para 
fins de comprovação de recebimento do pedido de INSCRI
çÃO como SEGURADO FACULTATIVO. 

A data do início das contribuições correspondente à da 
entrada do requerimento. 

"Boletim informativo do INPS" - N.o 14 
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IMóVEIS -PREÇO FIXO DEVE SER RESPEITADO 

Com a cláusula de "preço fixo e que não será reajusta
do", imobiliária desta cidade empreendeu há algum tempo a 
venda de lojas e apartamentos, para entrega futura, em mo
derno conjunto arquitetônico no bairro do Gonzaga. Parte 
do conjunto foi construído e entregue no prazo contratual; 
outra parte, no entanto, cuja entrega estava marcada para 
meados de 1967, até hoje não foi concluída. 

Dois condôminos desta parte inacabada, que não con
cordaram em antecipar o pagamento do saldo, foram acio
nados pela firma imobiliária para pagar um reajustamento 
no preço de venda. A petição inicial, distribuída à 3.a Vara 
Civel, baseou-se na teoria da imprevisão (cláusula "rebus sic 
stantibus") . 

Em sua sentença, o saudoso juiz dr. Martim Francisco 
Ribeiro de Andrade repeliu a pretensão afirmando inicial
mente "que o contrato original, em sua cláusula 7.a, com 
letras maiúsculas e tipo especial, deixou bem claro que o 
preço era "fixo" e que não será reajustado". Disse o magis
trado que o contrato foi celebrado com previsão da inflação, 
bem como da persistência do aumento do custo de vida. 
"Com isso assumiu um risco em forma consciente e induziu, 
com a sua promessa de não reajuste, os condôminos a um 
contrato que, de outr9-forma, talvez não tivessem celebrado". 

"Por outras palavras -prossegue a sentença -como 
já tem sido dito em outros processos do gênero, jogou com a 
inflação, aceitou êsse jogo e não é justo que venha agora a 
pleitear o seu desligamento das cláusulas primitivamente 
oferecidas num típico contrato de adesão. Além do mais, a 
cláusula "rebus sic stantibus" não pode ser invocada por 
quem é inadimplente ou cumpre maIo contrato". 

Finalmente -"o incorporador, como profissional espe
cializado e com conhecimento presumível das oscilações e 
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tendências do mercado, deve suportar as conseqüências de 
uma cláusula de não reajuste, celebrada em regime infla
cionário o que induz vários candidatos a apartamento, a 
com êle contratar". 

RECURSOS 

O Tribunal de Alçada de São Paulo, na apelação inter
posta pela imobiliária, confirmou unânimemente a sentença 
de primeira instância. 

Denegado também foi, por inadimíssível na espécie, o 
recurso extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Fe
deral. Agravo de instrumento de despacho denegatório, da 
mesma forma não mereceu acolhida do STF, por unanimi
dade, em decisão de 7 de julho último. 

Funcionou com êxito na causa o advogado Alvaro Mes
quita Caldas, patrono dos citados condôminos. 
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REGISTROS PúBUCOS 

Já é, certamento, do conhecimento de nossos colegas 
que o Exmo. Sr. Presidente da República houve por bem 
prorrogar, mais uma vez, o prazo para vigência do Decreto
-lei n.O 1.000, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sôbre a 
reorganização dos serviços concernentes aos Registros Pú
blicos. 

Essa medida governamental está consubstanciado no De
creto n.o 66.640, de 20 de abril de 1970, -cujo texto publi
camos na secção própria deste "Boletim" -e como o referi
do prazo foi dilatado, por seis mêses, a mencionada lei deve
rá entrar em vigôr no dia 21 de outubro p. futuro. 

É de esperar-se, já agora, que, em face das falhas apre
sentadas pelo diploma legal aludido, -as quais, aliás, a nossa 
Associação já teve a oportunidade de levar ao conhecimento 
do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Professor Alfredo Buzaid, 
por intermédio e com o indispensável beneplácito do Exmo. 
Sr. Corregedor Geral da Justiça, Desembargador José Geral
do Rodrigues de Alckmin, -o Govêrno Federal determine, 
quanto antes, a sua revisão, de modo a expurgá-lo de tais 
falhas e torná-lo, assim exequível. 

A urgência dessa revisão impõe-se sobremaneira, -pois 
deve-se ter em vista, desde já, que ela precisa ficar concluída 
de forma a que os serventuários daquêles Registros, em todo 
o País, possam dispôr, após, de tempo suficiente para pro
videnciarem a confecção dos novos livros previstos na citada 
lei. 

É de todo imperioso evitar-se, no caso, a reprodução do 
que aconteceu quando da publicação desta, feita num suple
mento do "Diário Oficial" da União editado vinte e poucos 
dias antes do término do prazo fixado para sua vigência, 
deixando aquêles serventuários numa situação aflitiva, uma 
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vez que lhes era materialmente impossível obter a confecção 
dos mencionados livros em tão exígüo espaço de tempo. 

Graças à prestigiosa intervenção, em tal oportunidade, 
não só dos altos representantes ao Poder Judiciário de nosso 
Estado e do Rio Grande do Sul, foi essa situação superada, 
como todos sabem, pelo Decreto n.o 65.905, de 19 de dezembro 
de 1969, que prorrogou, pela primeira vez, a vigência da 
mesma lei. 
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CRONICA:
 

OS ANDRÓGINOS ... 

Não sei se vocês conhecem o velho mito: Conta-se que, 
nos tempos pré-históricos, quando Zeus, filho de Crônos e 
Réa, dirigia do Olimpo os destinos do Universo, os seres hu
manos eram inteiramente diversos dos atuais, pois reuniam 
em sí os dois sexos e tinham, por isso, a denominação de 
Andróginos. 

Dotados de uma ambição desmedida e possuídos de in
sopitável inveja, -sentimentos dos quais, até hoje, seus 
descendentes não conseguiram libertar-se ... -êsses nossos 
remotos ancestrais conceberam, um dia, a idéia maluca de 
destronar a Zeus e arrebatar-lhe o domínio do Mundo. 

O deus dos deuses, porém, que em sua onisciência e oni
potência tudo sabia e tudo podia, ao tomar conhecimento 
dos preparativos da rebelião, resolveu aplicar-lhes, de ime
diato, exemplaríssimo castigo: Mandou prendê-los e cortá
-los ao meio, de alto a baixo, -ordenando, após, que as res
pectivas metades fôssem expulsas do Olimpo e dispersadas 
pela imensidão da Terra, ainda virgem... 

Aturdidos pela trágica e fulminante perda de sua primi
tiva unidade, representada pela natureza hermafrodítica que 
os caracterizava -nunca mais os Andróginos se recompu
zeram do trauma violento, provocado pela cisão que os se
parou em sexos distintos, dando origem, assim, à Humanida
de atual. 

Curtindo, embora, há longos milênios, a amargura de 
tal separação, -continua, entretanto, dinâmica e viva no 
Inconsciente de todos nós, homens e mulheres, a idéia de 
que, só mediante o encontro de nossa outra metade e a re
composição, enfim, da unidade perdida, poderemos alcançar 
aquela felicidade imutável, que teimosamente, desde então, 
vivemos perseguindo... 

Daí a razão pela qual logo que atingimos os verdes anos 
de nossa juventude, nos sentimos compelidos, pelo impulso 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -33 



de misteriosa fôrça ou energia interior, a procurar no sexo 
opôsto a metade que nos pertence, sem a fusão com a qual 
a existência nos parece, quase sempre, tão vasia e árida como 
a vastidão adusta de um deserto ... 

Como, porém, reconhecer essa metade, entre os milhões 
das que existem, espalhadas por todos os continentes? Eis 
aí o grande, doloroso e até hoje insolúvel problema! É que 
Zeus, ao cindir os Andróginos, retirou maliciàsamente, de suas 
partes constituintes, todos os sinais exteriores pelos quais 
elas, de futuro, pudessem vir a identificar-se ... 

Acontece que, ignorando êsse astucioso e pérfido gesto 
do velho deus olímpico, cada um de nós, - seja homem ou 
mulher - é tontamente levado a procurar no outro a meta., 
de que lhe falta, convencido de que a reconhecerá, precisa
mente, por aquêles sinais ... que não existem! 

Começa aí, então, o drama inacabável dessa busca inu
til, evidente e palpável no fracasso, cada vez mais amplo, da 
instituição do casamento - que já foi comparado a uma 
fortaleza sitiada, da qual, os que estão dentro, se batem para 
sair, e na qual, os que estão fóra, lutam para poder entrar. 

Aliás, como exemplo ilustrativo de tal verdade, conta-se, 
a respeito, a história (ou estória, como quiserem) daquêle 
rapaz que possuía inúmeros amigos e que teve, um dia, de 
viajar para o exterior, onde ficou longos anos, volvidos os 
quais regressou, saudoso de tudo quanto deixara na terra 
máter. 

Desde há muito sem notícias dos antigos companheiros, 
tratou logo de procurá-los, terminando, finalmente, por en
contrar um dêles. Depois de abraçá-lo, quis, de pronto, sa
ber dos demais, indagando o que faziam, como estavam, e 
se, enfim, viviam felizes. Ao que o outro respondeu, com 
expressão de tristeza estampada no rosto, - antes alegre, pra
zenteiro e vivo: 

- Felizes? - Não, não, meu caro: Todos se casaram... 

O.F.T. 
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LIVROS NOVOS:
 

"ELEMENTOS DE HISTóRIA DO 
DIREITO BRASILEIRO" 

Em separata da "REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL" 
(VoI. CLXXI -ano XXXI, págs. 189 a 234), vem de ser 
editada excelente monografia sob o título em epígrafe, da 
autoria do ilustre advogado Dr. BRASIL BANDECCHI, 
que é, também, um dos mais entusiastas pesquisadores de 
nossa História, sôbre a qual já publicou vários e interessan
tíssimos trabalhos. • 

"ELEMENTOS DE HISTóRIA DO DIREITO BRASILEI
RO, constitui o relato da evolução do Direito pátrio desde 
suas origens até os nossos dias, feito através de uma lingua
gem clara e simples, obediente, aliás, ao mesmo límpido es
tilo que caracteriza as demais obras do conhecido intelectual 
paulista. 

Além do "Proêmio", em que nos dá, por assim dizer, um 
rápido escôrço da matéria abordada, -o volume se divide 
em sete capítulos, subordinados, respectivamente, aos títu
los seguintes: "Ordenações do Reino", "Da Justiça", 
"Constituição do Império", "Codificação das Leis Civís", 
"Direito Comercial", "Código Penal de 1830 e Código de Pro
cesso Penal de 1832", tratando o autor, no último, da "Legis
lação de Imprensa". 

Não se limita, entretanto, o Dr. BRASIL BANDECCHI a 
nos oferecer uma resenha dos acontecimentos que marcam, 
de maneira mais significativa, o processo evolutivo de nossas 
instituições jurídicas. Muito pelo contrário, pois faz destas 
uma análise minuciosa, pontilhada de observações pessoais, 
que em muito valorizam o seu trabalho, ora pâsto ao alcance 
dos estudiosos graças à publicação da separata aludida. 

Elaborados, embora, sem preocupações de ordem didáti
ca, "ELEMENTOS DE HISTóRIA DO DIREITO BRASILEI
RO" correspondem, não obstante, a uma verdadeira prope
dêutica jurídica, cuja leitura será de grande utilidade prin
cipalmente para os nossos estudantes de direito, pela visão 
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global que lhes proporcionará da marcha daquelas institui
ções em seu desenvolvimento histórico, e cujo conhecimento 
em muito lhes facilitará o estudo mais aprofundado da ma
téria, indispensável à sua formação profissional. 

Noticiando a publicação do opúsculo aludido, cumpri
mentamos o Dr. BRASIL BANDECCHI pela realização de 
mais êsse oportuníssimo trabalho, com que vem de enrique
cer a bibliografia referente aos estudos de nossa História, ao 
mesmo tempo que lhe agradecemos a oferta do volume com 
que nos distinguiu. 

O.F.T. 
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RUMOS POLíTICOS DA REVOLUÇÃO
 
BRASILEIRA
 

"TEMOS UMA CONSTITUIÇAO QUE NAO SE 
MODELOU EM NENHUMA OUTRA, MAS QUE, 
ANTES, É UM MOD:/tLO PARA AS OUTRAS." 
(PÉRICLES) (1) 

I -CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

SUMARIO: -1. O POVO QUE SE REENCONTRA AO ELABORAR O 
CóDIGO POLlTICO -2. A PALAVRA REVOLUÇAO. SEUS SIGNIFICADOS 
-3. O QUE JA REALIZOU A REVOLUÇÃO DE 31 DE MARÇO NAS MAIS 
VARIADAS AREAS. 

1 -Estas palavras do genial estadista grego, invocadas 
como epígrafe, têm o mérito de definir, em uma síntese, a 
consciência de um povo, que procura reencontrar-se consigo 
ao compor o seu Código Político, determinar a estrutura or
gânica dos Poderes e legislar sôbre o complexo dos direitos 
e deveres sociais. A melhor Constituição não é aquêle do
cumento ideal elaborado para reger sêres imaginários, mas 
a lei fundamental de um povo adequada à sua formação po
lítica e capaz de traduzir os seus anseios. 

A luz desta observação preliminar. intento discorrer sô
bre alguns aspectos da filosofia política da Revolução de 31 
de março de 1964, demarcando-lhe as raias do conteúdo dou
trinário e subministrando uma idéia de vários princípios que 
a inspiraram e dos propósitos que busca realizar. 

A Revolução não nasceu de uma quartelada; foi um 
brado de independência do povo e das Fôrças Armadas, que 
se identificaram num ideal comum. O povo saiu à rua em 
marchas eloqüentes por Deus, Pela Pátria e pela Família. 
As Fôrças Armadas, cuja política de segurança fôra prepa
rada pela Escola Superior de Guerra, puseram abaixo um 00

1. Péricles, em TUCIDIDES, Historiae, vol. II, pág. 37. 
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vêrno sem moral, sem dignidade e sem decôro. A vitória da 
Revolução anuncia uma aurora de paz e de confiança. 

2 - A palavra Revolução está na ordem do dia. Fala
-se de Revolução a cada passo nos mais variados sentidos: 
revolução política, revolução social, revolução econômica, re
volução cultural, revolução tecnolgica. Tem-se usado e abu
sado dêste vocábulo, que nos tempos atuais fascina sobremo
do os jovens. Muitas vêzes os revolucionários não sabem o 
que querem; não são capazes de definir os seus ideais. Não 
se apresentam com uma doutrina clara, ordenada e metódi
ca. Por isso se limitam a dizer o que não querem, isto é, o 
que lhes repugna na ordem política e social vigente. Não que
rem a corrupção, que avilta administradores, juízes e legisla
dores; não querem a subversão, porque ela é uma forma de 
violência que degrada a criatura humana; não querem a 
submissão do Govêrno a grupos econômicos de pressão, por
que ela sujeita o Estado ao jôgo de meros interêsses mate
riais. 

Que desejam então? A história das revoluções é bem co
nhecida e os seus ensinamentos vêm de todos os tempos. 
Sob o aspecto subjetivo, uma plêiade de idealistas prepara a 
revolução; a revolução vitoriosa forma os seus homens. Os 
revolucionários têm o poder de destruir a ordem instituída, 
mas não raro carecem da vontade de construir a ordem 
nova, porque jamais se aparta dêles a idéia de revolver. 

Sob o aspecto objetivo, de tôdas as revoluções conhecidas 
histàricamente só algumas apresentaram uma filosofia polí
tica. A maior parte delas significou uma ruptura com o 
passado sem assumir um compromisso ideológico com o fu
turo. 

3 - A Revolução de 31 de março de 1964 é uma revolução 
no sentido verdadeiro da palavra, porque traz uma mensa
gem de renovação. No domínio econômico <;leu as bases de 
uma política de desenvolvimento, apta a libertar o país de 
vínculos que o submetiam ao império de nações poderosas. 
No domínio financeiro saneou a moeda. contendo o processo 
inflacionário, cujo desenvolvimento deu lugar a um progresso 
mais aparente que real. No domínio agrário promoveu uma 
reforma substancial, outorgando o Estatuto da Terra, que sis
tematiza a cultura da propriedade rural e a aplicação de 
novas técnicas para explorar os bens de produção. o domí
nio educacional incrementou a alfabetização, ampliou os co-

BOLEJTThI DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS40 - DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



légios e reformou o sistema universitário, instituindo a carrei
ra do magistério superior, organizando os departamentos e 
revalorizando os vencimentos dos professôres. No domínio 
da saúde determinou um plano de assistência individual, de 
saneamento de regiões insalubres e de erradicação de doen
ças tropicais, que dificultam o progresso em certas zonas. 
o domínio das relações entre patrões e trabalhadores assegu
rou um clima de compreensão e coexistência pacífica, evi
tando a exploração dos operários, dando-lhes proteção pelo 
tempo de serviço e amparando-lhes a velhice através de le
gítima aposentadoria. No domínio da justiça pôs os seus 
órgãos junto ao povo para a reparação dos direitos violados 
e promoveu uma reforma substancial de Códigos e leis. No 
domínio das reservas naturais explorou as riquezas do subso
lo, extraindo o petróleo e os minérios, que utiliza na econo
mia interna, ou exporta para várias nações. No domínio dos 
transportes rasgou o país de estradas por onde circulam os 
produtos da terra e das fábricas. No domínio das comunica
ções substituiu o obsoleto sistema de telefonia pela discagem 
direta e ampliou a rêde de televisão, que á cobre dois terços 
do território em transmissão simultânea. No domínio do pla
nejamento organizou programas de investimento, criou os 
orçamentos plurianuais e implantou uma política de desen
volvimento racional, que substitui as antigas plataformas ela
boradas sob a inspiração de soluções imediatistas. No domí
nio das Fôrças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáu
tica, como instituições nacionais, executam a política de se
gurança nacional, defendo a Pátria e garantindo os podêres 
constituídos, o primado do direito e a observância da lei. Nas 
relações internacionais manteve uma política de paz e ami
zade com os povos dêste e de outros continentes. 

II -A REVOLUÇãO POLíTICA 

SUMARIO: -4. A REVOLUÇÃO DEMOCRATICA BRASILEIRA ENCETA, 
NO SEU TERCEIRO GOV~RNO, A RACIONALIZAÇÃO DOS POD~RES. O PRIN
CIPIO CONSTITUCIONAL DE QUE TODO O PODER EMANA DO POVO E 
EM SEU NOME ~ EXERCIDO -5. GOV~RNO DI RETO E REPRESENTAÇÃO 
POPULAR -6. O ESTADO DEMOCRATlCO DEVE CONVOCAR OS MELHO
RES PARA REPRESENTAREM O POVO. 

4 -A Revolução Democrática Brasileira, em seu ter
ceiro Govêrno, enceta agora, no plano das instituições polí
ticas, a racionalização dos Podêres, em que se exprime a so
berania nacional. Afirma a Constituição que "todo o poder 
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emana do povo e em seu nome é exercido" (2). Éste princí
pio constitucional se desdobra em duas partes. Na primei
ra se declara que "todo o poder emana do povo". O povo é, 
assim, o primeiro elemento da democrácia. Se democracia 
significa, como diz Kelsen, identidade de dirigentes e de diri
gidos, do sujeito e do objeto do Estado e govêrno do povo pelo 
povo, então que é o povo? (3). Segundo a concepção domi
nante nos séculos XVIII e XIX, entende-se por povo a enti
dade homogênea constituída pela reunião de cidadãos. Assim 
a vontade do povo reside no ser coletivo nação. Esta é designa
da por soberania nacional. Sob êsse nome, ela é a base da 
democracia chamada clássica, porque historicamente é a pri
meira forma sôbre a qual foi instituído o govêrno do povo 
e que constituiu, durante mais de um século, de modêlo às 
instituições dos países livres. O regime democrático liga-se, 
portanto, à idéia de soberania nacional (4). 

5 - Na segunda parte do preceito constitucional se diz 
que os representantes do povo exercem o poder em seu nome. 
A essência dêste princípio está em que o povo, reconhecendo 
quão difícil é exprimir imediatamente a sua vontade, esco
lhe pessoas ou grupos de pessoas para desempenharem em 
seu nome as funções do Estado. A idéia de um Govêrno di
reto, em que o povo como corpo de cidadãos se identifica com 
o Estado, já não corresponde às exigências da organização 
politica moderna não só pela complexidade de sua estrutu
ra, como também pela multiplicidade de seus problemas. Daí 
a necessidade de uma representação em que o povo manifesta 
a sua soberania através de mandatários, cujas deliberações 
guardam a mesma fôrça e autoridade como se emanassem 
do próprio corpo de cidadãos (5). 

1!:ste dogma do liberalismo político tem, contudo, em 
nossa opinião, apenas valor genérico, porque enuncia a fonte 

2. Constituição da República Federativa do Brasil, art. 1.0, § 1.0. 
1:ste é um princípio nitidamente democrático reconhecido pelas cons
tituições modernas: República Federal da Alemanha, art. 20, § 2.°; 
Austria, art. 1.0; Bélgica, art. 25; Finlândia. art. 1.0, § 2.°; França, 
art. 5.°; Irlanda, art. 6.°; Itália, art. 1.0; Turquia, art. 3.°. 

3. Hans Kelsen, Von Wesen und Wert der Demokratie, 1963, 
pág. 14. 

4. Burdeau, La Democratie, pág. 36. 
5. Pinto Ferreira, Princípios Gerais de Direito Constitucional 

Moderno, § 14; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de Direito 
Constitucional, 2.a ed., pág. 53 e segs. 
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do poder, mas não a maneira de exercê-lo. O que preocupa, 
no entanto, a moderna doutrina é particularizar o modo 
como se exprime a vontade popular, tanto mais que, como 
observou Burdeau, se é sempre o povo que governa, não é 
sempre o mesmo povo (6). 

6 -Já escrevia Tocqueville em 1835 que "para os par
tidários da democracia importa menos encontrar o meio de 
fazer o povo governar do que de fazer com que o povo esco
lha os mais capazes" (7). Os publicistas punham a sua con
fiança na seleção dos melhores, a fim de lhes entregar o go
vêrno. "O Estado democrático", opina Ferneuil, "convoca 
o govêrno dos melhores. O futuro do govêrno popular está 
subordinado a essa condição expressa de que as massas de
mocráticas adquirirão pela educação e pela prática das ins
tituições livres a clarividência necessária para discernir entre 
suas preferências os elementos mais são, os mais vivazes e 
lhes confiar o poder" (8). 

1!:ste problema preocupou sobremodo os grandes políticos 
'americanos que fundaram a República. Madison dizia que 
"a finalidade de qualquer constituição é ou deve ser, primei
ro, conseguir para governantes homens que possuam no mais 
alto grau a sabedoria para distinguir e a virtude para reali
zar o bem comum da sociedade; e, em segundo lugar, tomar 
as precauções mais eficazes para conservá-los virtuosos en
quanto continuarem a exercer o cargo" (9). 

IH -DO FUNCIONAMENTO DOS POD1!:RES 

SUMARIO: -7. TR~S SÃO OS POD~RES DO ESTADO ATRAV~S DOS 
QUAIS SE MANIFESTA A VONTADE DO POVO: -LEGISLATIVO. EXECU
TIVO E JUDICIARIO. PARA COMPREENDER BEM OS DEFEITOS DA REPRE
SENTAÇÃO NOS DOIS PRIMEIROS. ~ PRECISO CONHECER A HISTORIA 
DOS PARTIDOS POLlTICOS NO BRASIL -8. OS PARTIDOS POLlTlCOS 
NO IMP~RIO -9. O PARTIDO REPUBLICANO E A POLlTlCA DOS GOVER_ 
NADORES -10. IMPLANTAÇÃO DE PARTIDOS POLlTlCOS NACIONAIS 
-11. PEQUENOS E GRANDES PARTIDOS -12. O DRAMA DOS PARTI
DOS POLlTICOS -13. O PODER JUDICIARIO E SISTEMA DE ESCOLHA 
DOS JUIZES. 

7 -A regra, enunciada no art. 1.0, § 1.0, da Constitui
ção, consagra o princípio de que o povo escolhe os que o 

6. Burdeau, La Democratie, pág. 23. 
7. Tocqueville, Oeuvres Completes, voI. VI, pág. 54. 
8. Ferneuil, Les Principes de 1789, pág. 130. 
9. Federalist, n.o 57. 
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representam e devem desempenhar, em seu nome, as funções 
estatais. Três são os Podêres do Estado através dos quais 
se manifesta a vontade do povo: - o Legislativo, o Executi
vo e o Judiciário (lO). A um simples relance de olhos, o que 
se observa é que a representação não é uniforme nos três 
Poderês. Salvo a eleição do Presidente da República (11), os 
mandatários do povo, no Poder Legislativo e no Poder Exe
cutivo, são escolhidos por sufrágrio direto e universal dentre 
nomes indicados pelos partidos políticos. Cabe a êstes, por
tanto, a responsabilidade de selecionar quantos devem ser 
apresentados ao julgamento do povo. Mas não foi das mais 
edificantes a êste respeito a experiência brasileira. 

Para se compreender bem o defeito da representação no 
Poder Legislativo e no Poder Executivo, é de todo conveniente 
bosquejar, ainda que em rápidas pinceladas, a história do 
Partido Político no Brasil, assinalando a evolução por que 
passou desde os esforços dos estadistas do Império até as or
ganizações que dominaram a República. 

8 - No primeiro Reinado não houve propriamente par
tidos senão grupos ou facções. A divisão entre êles se dava 
sob a forma de grupo do govêrno e grupo da oposição (12). 
No segundo Reinado não mudou muito a situação. A forma
ção do Partido Liberal e do Partido Conservador veio abrir 
apenas uma frouxa luz na nossa vida constitucional (13). 
Parece que só no último quartel do século XIX o Partido Li
beral, cujo programa foi redigido por Nabuco de Araújo e 
apresentado sob sua responsabilidade, já procura delinear 
um plano de idéias com largueza de vistas. "No campo po
lítico", escreve Afonso Arinos, "eleição direta, temporariedade 
do Senado, restrições ao Poder de Polícia, descentralização 
com maior autonomia das províncias. reforma do Conselho 
de Estado, garantia à liberdade religiosa, independência do 
Judiciário, redução das fôrças militares. abolição da guarda 
nacional e do recrutamento, limitação do poder do clero; no 

10. Constituição, art. 6.°. 
11. Constituição, art. 74. 
12. Afonso Arinos, Teoria e Prática do Partido Político, pág. 20; 

Otávio Tarquínio de Sousa, José Bonifácio, pág. 215. 
13. Dizia Nabuco de Araujo, no Senado, em meados de 1861: 

"Considero extintos os partidos políticos que militavam outrora; não 
vejo no presente possibilidade de se formarem partidos profundos. 
partidos transmissíveis de geração a geração, como foram êsses que 
outrora houve em França". (Joaquim Nabuco, Um Estadista do Im
pério, voI. I, pág. 350). 
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campo econômico, emancipação gradual dos escravos, melho
ramento da situação do operariado, derruição de monopólios 
e privilégios econômicos, liberdade de comércio e indústria; 
no campo cultural, incremento, organização e ampla liber
dade de ensino -eis os tópicos principais dêste avançado 
programa que incorporava firmemente às suas reivindicações 
as experiências do liberalismo europeu desde a grande crise 
de 1848" (14). 

Surge, finalmente, o Partido Republicano, dominado sob 
o aspecto filosófico pelo positivismo, impulsionado sob o as
pecto econômico pelo surto de produção do café e prestigia
do sob o aspecto militar pelos jovens oficiais, que desejavam 
abater a Monarquia a fim de corrigir os vícios inerentes à 
prática do sistema representativo (15). 

9 -Implantada a República, o Govêrno Provisório deba
te a proposta, feita por Glicério, de se criar um partido na
cional (16). Logo surgem dificuldades que refletem, em gran
de parte, as tendências assinaladas na Constituinte de 1891 
acêrca do regime federativo. Altos representantes do Govêr
no, notadamente Campos Sales, se manifestam por uma am
pliação dos podêres do Estado-Membro, Rui Barbosa defende 
o fortalecimento da União (17). Sob o aspecto teórico, a his
tória demonstra que Rui Barbosa tinha razão, pois a evo
lução dos acontecimentos conduziu à centralização; mas sob 
o aspecto político, vingou a doutrina de Campos Sales, com 
a chamada 'política dos governadores". 

O Partido Republicano se organiza em cada Estado para 
onde se desloca, até 1930, o eixo da política. A autoridade da 
União, depende do apoio dos governadores. Tudo isso ocorre, 
porque durante a primeira República não houve partidos na
cionais. Com a vitória da Revolução de 1930 entra em de
clínio a "Política dos Governadores", recebendo o seu golpe 
mortal com a outorga da Constituição de 1937. 

10 -A primeira tentativa de implantação de partidos 
nacionais surge com a Constituição de 1946 (18). Formaram

14. Afonso Arinos, op. cit., pág. 48 e segs. 
15. Afonso Arinos, op. cit., pág. 56. 
16. Campos Sales, Da Propaganda à Presidência, pág. 63. 
17. Agenor Roure, A Constituinte Republicana, voI. I, pág. 69 

e seg.; Raul Machado Horta, A AutonOmia do Estado-Membro no 
Direito Constitucional Brasileiro, pág. 76 e segs. 

18. Constituição de 1946, art. 110, § 1.0. O Dec.-Iei n.o 7.586, de 
28 de maio de 1945, preanuncia a formação de partidos nacionais. 
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-se sob o regime constitucional vários partidos, três dos quais 
eram nacionais: - O PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO 
(PSD) , a UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL (UDN) e o 
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB). Os dois 
primeiros não se distinguem substancialmente por progra
mas ou doutrinas. Aquêle, com incluir o adjetivo "social", 
não era avançado senão tradicionalista. ~ste também era 
de nítida formação democrática. A míngua de programas 
diversos, os dois partidos se preocupavam com o eleitorado 
sôbre o qual exerciam influência os chefes locais. A escolha 
dos dirigentes municipais se dividiu entre advogados, médi
cos, dentistas, agricultores e demais pessoas gradas (19). 

O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) passou 
a atuar nos sindicatos diretamente sôbre os operários, ace
nando-lhes promessas de melhoria do bem-estar. Os comu
nistas procuravam dominar o PARTIDO TRABALHISTA 
BRASILEIRO (PTB) na esperança de levantar as massas 
trabalhadoras para a revolução social. A razão disso esta
va em que não podiam organizar-se em partido legítimo, pois 
lhes obstava a êsse propósito o art. 141 § 13, da Constitui
ção de 1946, que proibia o funcionamento de partido políti
co, cuja doutrina ou ação contrariava o regime democrático 
baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direi
tos fundamentais do homem. 

11 - Nos últimos vinte anos a situação política se agra
va consideràvelmente com a formação. à margem dos gran
des partidos nacionais, de pequenos partidos de pouca ou 
nenhuma significação eleitoral. As chapas dos grandes par
tidos ofereciam dificuldades nos pleitos, disputados por em
presários que punham recursos consideráveis para a conquis
ta de cadeiras e derrotando, em conseqüência, os candidatos 
oriundos de áreas intelectuais. Estas acabaram por se re
trair, abandonando a política ou pelo menos dela se desin
teressando. Os pequenos partidos, que operavam como sa
télites dos grandes, mal podiam preencher a chapa, consti
tuída em grande parte por pessoas de pouco relêvo na so
ciedade. 

~stes problemas deram lugar ao florescimento de duas 
categorias de políticos: - uns que velavam por seu reduto 

19. Afonso Arinos, op. cit., pág. 102. 
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eleitoral, mantendo-o, à fôrça de distribuição de empregos; 
e outros que se valiam de promessas aos trabalhadores, em
baiando-Ihes a boa-fé. Os da primeira categoria se chama
vam empreguistas; os da segunda, demagogos. 

Dentro dêste contexto, cumpre, todavia, ressalvar a pre
sença, quer nos grandes partidos, quer nos pequenos, de ele
mentos de alto valor intelectual, inspirados pela idéia de 
promover a política científica do Estado e realizar o bem 
comum. 

12 -Com exceção da atividade revolucionária dos co
munistas, que possuíam uma doutrina. os partidos políticos 
de feição democrática eram geralmente pobres de idéias re
novadoras. Elementos conservadores se inscreviam tanto no 
partido do govêrno como no partido da oposição. Pessoas 
filiadas à doutrina marxista também se integravam nos par
tidos conservadores, ocupando cadeiras no Congresso Nacio
nal, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereado
res. A competição se desenvolvia numa lutar de homens em 
busca de mandatos eletivos. 

O grande drama dos partidos políticos brasileiros con
sistiu em desenvolver assim uma política de homens. ~stes 

se uniam ou se separavam sem obediência a uma doutrina. 
A representação popular foi, em conseqüência, entrando em 
vertiginoso declínio. Governadores de Estado conspurcavam 
a administração, organizando famosas "caixinhas". Depu
tados de poucas letras e nenhum escrúpulo passavam a ne
gociar votos ao sabor dos mais reprováveis interêsses. As 
Assembléias Legislativas festejavam a orgia das sessões ex
traordinárias, distribuíam automóveis aos deputados, empre
gavam número considerável de funcionários e autorizavam 
vilegiaturas por conta dos cofres públicos. 

13 -Enquanto nos Podêres Legislativo e Executivo a 
representação popular não alcançou o desejado progresso 
científico, já as coisas se passavam de modo diverso com o 
Poder Judiciário, que recebe cuidadoso tratamento dos últi
mos legisladores constituintes. 

O Poder Judiciário não é constituído por magistrados 
eleitos pelo voto popular. O ingresso na magistratura se 
realiza mediante concurso de provas e títulos. Uns são da 
Justiça estadual; outros, da Justiça federal. Os que inte
gram a primeira categoria ascendem às entrâncias superio-

BOLETDf DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -47 



res mediante promoção por merecimento e antiguidade até 
atingirem o Tribunal de Justiça. Constitui exceção a esta 
regra geral, dominante na Justiça estadual, a escolha dos Mi
nistros do Supremo Tribunal e de outros altos Tribunais da 
República, que obedece a critério diferente. O Presidente 
da República os nomeia dentre brasileiros de notável saber e 
reputação ilibada após a aprovação de seu nome pelo Senado 
(20) . 

Mas o cuidado de selecionar tais representantes do povo 
não pára aí. O Poder Judiciário institui um Conselho Su
perior da Magistratura, cuja função consiste em fiscalizar, 
por via administrativa, o procedimento dos juízes. Isso equi
vale a dizer que, são contentes com as providências que cer
cam o ingresso mediante a seleção por concurso, o contrôle 
dêsses órgãos do Poder Judiciário prossegue ao longo da 
carreira, podendo o Estado afastar aquêles que se tornaram 
indignos da representação (21). 

14 - Esta racionalização do Poder Judiciário não nasceu 
por acaso nem por encanto; foi o resultado de um paciente 
processo de aperfeiçoamento da instituição reclamado pela 
natureza da atividade jurisdicional e dignidade dos seus ór
gãos. Entenderam nossos constituintes que só deviam con
fiar a magistrados cultos, honestos e capazes, o julgamento 
das causas relativas à liberdade e à fazenda. 

Aos publicistas que se preocuparam com o Poder Judi
ciário, um dos meios de selecionar os melhores para o exer
cício da função se afigurou o concurso de provas e títulos. 
Pode não ser o único sistema. Mas sem dúvida é ainda um 
dos melhores na democracia, porque assegura a todos a possi
bilidade de conquistar, por merecimento próprio, tão eleva
da função. Respeitava-se assim o princípio da igualdade. 

A experiência brasileira demonstrou as inequívocas van
tagens dêsse processo seletivo de valôres. Desde a implan
tação do sistema de concurso, já ninguém pensa noutra so
lução, nem outra melhor surgiu nos monumentos legislati
vos contemporâneos. A lição que se tira dessa conquista 
brasileira não está, porém, apenas em exaltar os méritos do 

20. Constituição, art. 118, § único; art. 121; art. 128; art. 141, 
§ 1.0, "a". 

21. Constituição, art. 113. 
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processo de seleção, mas especialmente em cotejar a conquis
ta do Poder Judiciário, pondo-a em confronto com a escolha 
de representantes do povo nos dois outros Podêres. 

IV -DO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE 

SUMARIO: -14. CRlnRIO PARA ELEiÇÃO DOS REPRESENTANTES 
DO POVO NO PODER LEGISLATIVO E NO PODER EXECUTIVO -15. OBJE
TIVOS DA LEI COMPLEMENTAR DE INELEGIBILIDADE. O PRIMEIRO ~ A 
PRESERVAÇÃO DO REGIME DEMOCRATlCO -16. O SEGUNDO OBJETIVO 
~ PRESERVAR A PROBIDADE ADMINISTRATIVA -17. O TERCEIRO OBJE
TIVO ~ PRESERVAR A NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DAS ELEIÇOES 
-18. O QUARTO OBJETIVO ~ GARANTIR A MORALIDADE PARA O 
EXERCICIO DO MANDATO -19. LEI DE INELEGIBILIDADE E LEI DE ELEGI
BILIDADE -20. O POVO JAMAIS QUIS ESCOLHER, COMO SEUS REPRE
SENTANTES, OS MAUS ELEMENTOS -21. EXEMPLOS ELUCIDATIVOS 
22. UM DOS M~RITOS DA REVOLUÇÃO DE 31 DE MARÇO ~ O DE CON
SIDERAR A POllTlCA COMO CI~NCIA E INSTlTUCIONALlZA-LA COMO 
ÉTiCA. 

15 -Do confronto que acaba de ser feito, bem se vê, 
que, dentre os Podêres do Estado em que se manifesta a so
berania nacional, um dêles procurou racionalizar-se, asse
gurando uma representação do povo qualitativamente exce
lente, porque escolhida mediante concurso de provas e títu
los. Naturalmente ninguém está pensando em propor, na 
eleição dos representantes do povo no Poder Executivo e no 
Poder Legislativo, que se consagre o mesmo método. Mas 
todos fàcilmente intuem que não pode subsistir o sistema vi
gente pelos defeitos que tem e são reconhecidos pelos publi
cistas e políticos. 

A Revolução de 31 de março considerou tão importante 
a reforma das instituições políticas que, na Emenda Consti
tucional n.o 1, consignou: 

"Art. 151. Lei complementar estabelecerá os ca
sos de inelegibilidade e os prazos dentro dos quais 
cessará esta, visando a preservar: -I -o regime 
democrático; II -a probidade administrativa; lU 
-a normalidade e legitimidade das eleições contra 
a influência ou o abuso do exercício de função, car
go ou emprêgo público da administração direta ou 
indireta ou do poder econômico; IV -a moralida': 
de para o exercício do mandado, levando em consi
deração a vida pregressa do candidato." 

O que consagra esta norma constitucional é da maior 
tmportância para os novos rumos da política brasileira. Lei 
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complementar deve estatuir regras visando a preservar qua
tro objetivos. 

16 - O primeiro é o regime democrático. Entende-se 
por regime democrático no sistema constitucional brasileiro 
aquêle: a) fundado na representação popular e na plurali
dade de partidos (22); b) em que a ordem econômica tenha 
por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça so
cial, com base na liberdade de iniciativa, valorização do tra
balho como condição da dignidade humana, função social da 
propriedade, harmonia e solidariedade entre as categorias 
sociais de produção e repressão ao abuso do poder econômico 
(23); c) e que mantenha a Federação e a República (24). 

17 - O segundo objetivo é preservar a probidade admi
nistrativa. Por esta expressão se há de designar a inteireza 
do caráter que leva à observância estrita dos deveres do ho
mem público. Se a lei complementar visa a preservar a pro
bidade administrativa, a escolha de candidatos ao exercício 
de função eletiva supõe que êles sejam politicamente capa
zes, porque carece de retidão quem é investido em mandato 
para cujo desempenho não está apto. A probidade adminis
trativa concerne, pois, à competência funcional, que se de
monstra não pela fôlha corrida de inexistência de antece
dentes criminais, mas por atos ou fatos inequívocos que ates
tem o mérito no exercício de função eletiva. Esta idéia não 
é nova; constituiu sempre uma preocupação dos publicistas. 
Já em trabalho publicado em 1886 V. E. Orlando dizia que 
"a representação pressupõe a seleção dos capazes para lhes 
confiar o exercício das mais altas funções da vida pública". 
Mas, compreendendo as dificuldades da representação, escla
rece: "Não pretendemos que a Câmara deva ser composta 
de imortais; mas queremos falar de capacidade específica em 
relação à forma de atividade de que se trata: em uma palavra, 
de capacidade política" (25). O mérito do direito brasileiro 
foi o de erigir a probidade administrativa à eminência de 
princípio constitucional, impondo aos partidos a responsabi

22. Constituição, art. 152, I; Kelsen, Von Wesen und Wert der 
Demokratie, pág. 20: - "Die Demokratie ist notwendig und vermei
dlich ein Parteinstaat". 

23. Constituição, art. 160. 
24. Constituição, art. 47, § 1.0. 
25. V. E. Orlando, Diritto Pubblico Generale, Milano, 1940, págs. 

456 e 454. 
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lidade de escolher os que melhor e mais dignamente podem 
ser os mandatários do povo. 

18 -O terceiro objetivo é preservar a normalidade e a 
legitimidade das eleições. A Constituição considerou que dois 
fatôres podem concorrer para perturbar a seriedade dos plei
tos. Um é a pressão de grupos econômicos. Outro é a in
fluência de quem abusa do exercício de cargo, função ou 
emprêgo público na administração direta ou indireta. Para 
evitar que uns e outros violassem o princípio da igualdade de 
todos na disputa eleitoral, a lei de inelegibilidade lhes exigiu 
a desincompatibilização de modo que ambos fôssem desarma
dos dos meios de que poderiam valer-se. 

19 -O quarto objetivo é a moralidade para o exercício 
do mandato, levando em consideração a vida pregressa do 
candidato. Esta cláusula quer significar que aquêle que não 
tem vida pregressa moralmente irreprochável, não pode ser 
indicado ao eleitorado. Ao considerar esta condição requisi
to autônomo, a Constituição quis distinguir claramente a 
probidade administrativa da moralidade para o exercício do 
mandato. A primeira supõe candidato politicamente capaz; 
a segunda, moralmente digno. Não se trata de condições al
ternativas, mas concorrentes, ou em outras palavras, o can
didato deve reunir as duas qualidades para legitimar-se na 
disputa de mandato eletivo. 

20 -Do conjunto destas prescrições constitucionais se 
infere que o Código dos Partidos há de dispor rigorosamente 
acêrca da seleção dos candidatos. Mais do que uma lei de 
inelegibilidade, o que a Constituição quis recomendar ao le
gislador foi que elaborasse uma lei de elegibilidade. A pri
meira é necesária, porque indica quem não pode ser candida
to, por lhe carecerem os requisitos mínimos para inclusão 
em chapa; a segunda seleciona quem pode ser candidato, 
porque a sua escolha preserva não só a probidade adminis
trativa, como também a moralidade para o exercício do 

.mandato. O Código de Partidos há de prever, portanto, as 
condições negativas e positivas para a seleção dos candida
tos. 

21 -Não se pense que tais exigências constituem um 
limite à liberdade de representação. O povo jamais quis es
colher, como seus representantes, os maus elementos. Mas 
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pode ser enganado por candidatos fecundos de promessas fa
laciosas. Depois do engano vem o desengano. Mas já é 
tarde. Quantas vêzes o eleito pratica atos de improbidade, 
que raramente são punidos! Quantas vêzes negocia o seu 
voto nas composições políticas, na votação de projetos de lei, 
ou na disputa de lugares no diretório! E, quantas vêzes, for
mando a clientela, organiza bom serviço de comunicações 
através dos quais consegue até reeleger-se! O povo ignora 
tudo e continua sendo enganado. 

Veio a Revolução para expurgar da política tais vícios, 
preconizando nôvo sistema de escolha de representantes do 
povo. Assim procedendo, não inventa uma coisa surpreen
dente; limita-se a aplicar ao mundo político uma verdade ele
mentar adotada sem discrepância pela nossa legislação. Se 
não, vejamos. 

22 - Para o exercício da medicina. exige a lei diploma 
de médico expedido por Faculdade oficial ou reconhecida. A 
sociedade moderna não tolera que alguém recorra a curan
deiro ou charlatão para tratar de sua saúde. Do mesmo 
modo não permite a lei que o litigante postule em juízo senão 
representado por advogado inscrito na Ordem. A defesa dos 
direitos perante o Poder Judiciário não pode ser confiada a 
quem não tenha o grau de bacharel em ciências jurídicas. 
A construção de um edifício não pode ficar a cargo de mestre
-de-obra, mas de engenheiro, cujo diploma lhe habilite o 
exercício da profissão. Os exemplos poderiam multiplicar
-se. :t!:les servem para mostrar que, na sociedade moderna, 
quem não tem capacidade, reconhecida por lei, não pode 
exercer profissão. 

~ 

23 - Mas, se tantas eXlgencias são feitas para o exer
cício de profissões que interessam a tôda a sociedade, como 
não se proceder a racionalização dos mandatos eletivos, im
pondo-se a escolha dos mais capazes e dignos na representa
ção popular? Na verdade, a partir da Constituição de 1967, 
o povo tem direito a uma legislação, que o oriente e o ampa
re na seleção dos seus mandatários. Um dos méritos da Re
volução de 31 de Março foi o de considerar a política como 
uma ciência e institucionalizá-la como ética. Antes disso, 
a política teve entre nós o fadário de se desenvolver como 
ação meramente em";)írica, variando segundo as vicissitudes 
ou contingências do. fatos. Por isso todos se arrogavam o 
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direito de questionar e opinar sôbre os temas da ordem do 
dia, oferecendo soluções geniais. 

Quando a política se reduz à simples competição de in
terêsse, dela se pode falar como arte dos casos ocorrentes na 
vida social. Quando, porém, a política é entendida como 
doutrina e como corpo de princípios, a ação do Govêrno tra
duz uma Filosofia do Estado e uma concepção geral do ho
mem. 

v -A POLíTICA COMO CU:NCIA 

SUMARIO: -23. A POLlTlCA COMO CIWCIA PRATICA -24. O 
FIM DO ESTADO ~ A REALIZAÇÃO DO BEM COMUM -25. PARA REALI
ZAR O BEM COMUM. A DEMOCRACIA PRECISA TECNICIZAR AS FUNÇOES 
DO ESTADO. 

24 -Consoante a lição de S. Tomás, as ciências se divi
dem em especulativas e práticas. O que as distingue é que 
as primeiras são ordenadas ao conhecimento puro da verda
de, enquanto as segundas se estendem até a ação humana. 
A ciência política, considerando a boa ordenação dos ho
mens, versa sôbre a sua ação e assim se inclui entre as dis
ciplinas morais (26). 

A ciência política, escreve Aranguren, abrange a um 
tempo o comportamento político e as estruturas políticas. 
A primeira se volta a uma investigação eminentemente psi
cológica; a segunda encara o fenômeno sob o aspecto socio
lógico. A ciência política é uma ciência positiva que deseja 
conhecer a realidade do político sob a sua aparência formal, 
jurídica e institucional. Prossegue o referido autor, acen
tuando que a realidade política é constituída, antes de mais 
nada, pela estrutura e funcionamento do poder. Natural
mente, em lugar do poder, é lícito falar de "Estado" ou "00
vêrno". O vocábulo "Estado" conduz o estudo para cate

26. S. Tomás de Aquino, in Lm. -Ethicorum ad Nicomachum, 
lib. 1, lect 1, n.o 1; in Politicorum, proem, ns. 5 e 6. O vocábulo 
moral, como observa Lachance, designa antes uma ordem que um 
saber particular (Lachance, L'Humanisme Politique de Saint Thomas 
d'Aquin, pág. 355>' Daí o dizer S. Tomás que a filosofia moral se 
classifica em três partes. A primeira, que se chama também 
monástica, considera as operações dó homem isolado, enquanto or
denado a um fim. A segunda considera as operações do grupo do
méstico: -é a tarefa do econômico. A terceira, enfim, que se cha
ma política, se ocupa com o agir específico da sociedade civil (S. 
Tomás, Ethicorum ad Nicomachum, lib. 1, lect, 1, n.o 6). 
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gorias jurídicas, isto é, categorias puramente formais, quan
do justamente o que importa é separar bem, desde o início, a 
Ciência Política da Teoria Geral do Estado. Por outro lado, 
o que preocupa a Ciência Política é o que existe "atrás" do 
Estado, ou seja, as fôrças políticas reais. Os governantes 
são freqüentemente pessoas interpostas, as instituições jurí
dico-políticas uma "super-estrutura" e os podêres chamados 
"legislativo" e "executivo" delegações do verdadeiro Poder 
ou dos verdadeiros Podêres. Ora, é a estrutura dêsse fenô
meno que, em cada comunidade, interessa à ciência política 
(27) . 

25 - O verdadeiro fim do Estado, segundo a concepção 
tomista, é a realização do bem comum. Ora, o bem comum 
é o fim tanto do povo quanto do indivíduo. "Oportet eundem 
finem esse multitudinis humanae, qui est hominis unius" 
(28). Governar é, pois, cuidar do bem comum e do bem in
dividual e não do bem particular do governante. Se o Go
vêrno se ordena para realizar o bem comum, o regime será 
reto e justo; se, ao contrário, se ordena ao bem privado do re
gente, o Govêrno será injusto e perverso. "Si igitur libero
rum multitudinis e regente ad bonum commune multitudinis 
ordinetur, erit regiment rectum et justum, quale convenit 
liberis. Si vero non ad bonum commune multitudinis, sed 
ad bonum privatum regentis ordinetur, erit regiment in
justum atque perversum" (29). 

Dabin, estudando o conceito de bem comum, observa 
que "tôda a atividade do Estado, tôdas as suas atribuições 
e quaisquer funções estão submetidas à norma do bem co
mum; sua atividade jurídica não pode constituir exceção à 
regra. É a necessidade social, a exigência e, por conseguin
te, o bem da comunidade que reclama a intervenção do Es
tado para o efeito de regulamentar as relações humanas; é o 
mesmo bem comum que vai determinar a medida, o modo e 

27. Aranguren, ,Ética e Política, pág. 41 e segs. Segundo Jellinek, 
a política como ciência aplicada se distingue da doutrina geral do 
Estado. Esta contém essencialmente juízos de conhecimento: 
aquela tem por conteúdo juizos de valor. A política como ciência 
prática é, ao mesmo tempo, uma doutrina de arte e por isso vol
tada ao futuro; enquanto a doutrina do Estado, como doutrina do 
que é, se volta ao passado e ao presente (Jellinek, AlIgemeine 
Staatslehre, capo I, § 3.°).

28. S. Tomás de Aquino, De Regimine Principum, I, XIV, n.o 60. 
29. S. Tomás de Aquino, De Regimine Principum, 1, 4. 
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o sentido de intervenção. Justificando a regra, o bem co
mum é chamado a justificar-lhe todo o conteúdo positivo e 
negativo, quantitativo e qualitativo. E desde então a verda
de jurídica pode definir-se, pelo menos teoricamente: a ade
quação da disposição e da coação do Estado às exigências do 
bem comum" (30). 

26 -Para realizar o bem comum, a democracia moder
na procura tecnicizar as funções do Estado, substituindo os 
políticos empíricos por políticos capazes, geralmente econo
mistas e professôres, que se preocupam em preparar o pla
no de desenvolvimento. De acôrdo com esta nova perspecti
va, surge um conceito funcional de Govêrno (31), que tende 
à desmitologização ou desmitização da autoridade (32). É 
que a democracia ocidental, como esclarece Aranguren, se 
acha em função do desenvolvimento econômico da nação e 
da participação suficiente de todos os cidadãos na renda na
donaI. A democracia (sempre no sentido ocidental) é im
possível ou instável quando grupos inteiros se sentem ex
plorados econômicamente ou inseguros e quando o país é 
pobre e não desenvolvido" (33). 

A valorização do elemento econômico não significa uma 
diminuição do elemento po1Jítico. Significa, ao contrário, 
uma ampliação do campo da política, que passa a abranger 
.Q plano do desenvolvimento e da expansão como uma das 
metas para atingir o bem comum. A política inclui, pai, en
tre as suas atividades primordiais a renovação científica da 
administração pública. Assim, os partidos, que pretendem 
transmitir uma mensagem ao povo, têm de lhe submeter, 
para a escolha de seus representantes, não os nomes de carrei
ristas, de demagogos ou de salvadores carismáticos, mas sim 
os programas de desenvolvimento capazes de sensibilizar o 
povo (34). Aí se reafirma a necessidade de promover uma 
política de idéias e não de homens. 

30. Dabin, La Philosophie de L'Ordre Juridique Positif, pág. 
154. Segundo S. Tomás de Aquino, "Lex est ordinato rationis ad 
bonum commune". (S. Tomás de Aquino, Summa Theologica, 1.a , 
11,& q. 90). 

31. Karl Maunheim, Liberdade, Poder e Planificação Democrá
tica, pág. 67 e segs. 

32. Aranguren, Ética e Política, pág. 159. 
33. Aranguren, Ética e Política, pág. 169. 
34. "A finalidade dos partidos políticos é chegar ao poder para 

pôr em execução uma doutrina ou programa". (Linares, Quintana, 
Los Partidos Políticos, 1945, pág. 69>' 
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VI - POLíTICA E MORAL 

SUMARIO: - 26. NAS RElAÇ6ES ENTRE A POUTICA E A MORAL 
HÁ DUAS POSIÇOES - 27. A LIÇÃO DE LOCKE E DE POLIN - 28. A PO
UTlCA RECEBE DA MORAL OS PRINCIPiaS QUE A DEVEM REGER 
29. POSiÇÃO DO CRISTÃO E DO ATEU NO MUNDO POLlTICO - 30. 
INSTITUCIONALlZAÇÃO DA MORAL NA POLlTlCA. 

27 - No estudo das relações entre a política e a moral, 
aponta a doutrina duas posições distintas. Uma é a da
queles que sustentam que a moral e a política são inconciliá
veis, de tal sorte que quem pretende participar da política 
deve renunciar positivamente às exigências dos imperativos 
morais. "O homem tem que ser moral; também tem que ser' 
político; e não o pode ser conjuntamente. Atormentado por 
estas duas fôrças contrárias - a exigência do ético e a re
sistência do político, - vê-se desgarrado e dividido; condena
do à inabilidade e fracasso políticos, por tentar responder ao 
chamado da moral; condenado moral, porque, em definitivo, 
o simples fato de "entrar" no jôgo político já é moral" (35). 

Outra posição é daqueles que, mesmo sem levar em con
ta o homem quanto à sua moral individual, reconhecem que 
é perfeitamente lícito indagar da natureza da política e es
tabelecer a sua relação com a ética. S. Tomás sustenta que 
a ética é o gênero, do qual a política é a espécie. A política 
se contém na ciência que trata dos entes morais. É uma 
ética especial, uma forma de saber moral. Supondo-se já 
conhecidos os caracteres gerais do agir humano, bem como 
seus princípios e suas leis, ela se concentra sôbre o agir co
letivo e lhe considera as condições de existência e eficácia 
(36). A ética subministra, portanto, à política seus princí
pios, ou, como diz S. Tomás, "quia in hac scientia traduntur 
principia politicae" (37). A ética, observa Lachance, procura 
as causas possíveis da virtude; a política determina os meios 
concretos de arraigá-las nas almas (38). 

35. Aranguren, Ética e Política, pág. 56 e segs. "Esta primeira. 
posição se subdivide em várias correntes de opiniões, das quais se 
podem destacar, por sua importância, o realismo político. o positivis
mo e o marxismo. Para o realismo político não há em verdade 
uma formal oposição entre a ética e a política: cada qual é uma 
ciência independente, que se rege por leis próprias; à política são,. 
portanto, indiferentes as leis morais". (Aranguren, Ética e Política., 
pág. 66>

36. Lachange, L'Humanisme Politique de Saint Thomas d'Aquin,. 
pág. 358 e segs. 

37. S. Tomás de Aquino, in Ethicorum, Lib. l, lect. 19, n.o 225. 
38. Lachance, op. cit. pág. 362. 
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A ética e a política têm, pois, o caráter de ciências prá
ticas. "Necesse est hanc scientiam (politicam) sub practica 
philosophia contineri, cum civitas quodam totum cujus hu
mana ratio non solum est cognoscitiva sed etiam operativa" 
(39) . 

28 -Para Locke, a moral e a política constituem dois 
domínios distintos, mas inseparáveis (40). Polin, ao sinteti
zar o pensamento de Locke, observou que um indivíduo pode 
esforçar-se por viver e pensar moralmente sem se preocupar 
de política; mas pelo fato de viver em uma comunidade po
lítica de que não pode deixar de ser solidário, seus atos e 
seus pensamentos, malgrado suas intenções, assumem sentido 
político, acarretam conseqüências políticas (41). 

Polin acentua que uma coisa pode não ser moral; mas 
outra e bem diversa é dever ser moral. "Do mesmo modo 
que a vida individual pode não ser moral e que o homem, 
frágil por sua liberdade, pode corromper-se, assim também a 
vida política, o uso da fôrça podem não ser morais. Mas uma 
e outra devem sê-lo" (42). 

Ainda que se considere que a política não seja natural 
e necessàriamente ética, a verdade é que deve sê-lo, porque, 
dada a versatilidade dos atos humanos, há uma luta inegável 
entre a prática do bem e do mal. Ora a êste propósito con
vém lembrar um mandamento transcrito por Max Weber: 
"Tu deves aporte-se ao mal pela fôrça, se não serás responsá
vel por seu triunfo (43). 

29 -A politica se distingue, porém, da moral. A polí
tica contempla e tende a solucionar problemas vários, que 
não concernem estritamente a atos individuais ou coletivos, 
cujo comportamento interessa à ética; também se ocupa 
com questões econômicas, administrativas, geográficas, em 
suma, questões técnicas, alheias à ordem dos valôres morais 
(44). Mas, em tudo que se refere ao comportamento huma
no, a política recebe da ciência moral os princípios gerais 
que devem reger. Daí dizer S. Tomás de Aquino que "Cum 
ratio quaedam operetur per modum factionis operatione in 

39. S. Tomás de Aquino, Politicorum, Prologus. 
40. Polin, La Politique Morale de Johu Locke, pág. 5 e sego 
41. Polin, La Politique Morale de J()hn Looke, pág. 7. 
42. Polin, La P()litique Morale de John Locke. pág. 7. 
43. Max Weber, Le Savant et le Politique, pág. 185. 
44. Aranguren, Ética e Política, pág. 102. 
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exteriorem materiam transeunte, quod propie ad artes perti
net, quae mecanicae vocatur, utpote fabrils et navifactiva et 
simplis; quaedam veI'o operatur per modum actionis opera
tione manente in eo qui operatur, sicut est consiliari, eligere, 
velle et hujusmodi quae ad moralem scientiam pertinent; 
manifestum est politicam scientiam, quae de hominum con
siderat ordinatione, non contineri sub factivis scientiis, quae 
sunt artes mechanicas, sed sub activis quae sunt scientias 
morales" (45). 

30 - Chegando a êste ponto, é indispensável fazer uma 
breve digressão sôbre a posição do cristão em face do proble
ma das relações entre a moral e a política. O cristão é 
uma criatura sujeita à Lei de Deus enunciada nas Escrituras 
Sagradas. Dos Evangelhos a página mais eloqüente é o Ser
mão da Montanha, que funda a doutrina do amor, condena 
B. violência e prega a caridade. A moral cristã traça aos fiéis 
a prática das virtudes. Ela sabe que a criatura humana pe
ca, pratica o mal e erra milhares de vêzes. Ela sabe que a 
criatura humana não é perfeita. Ela sabe que atingir a ple
nitude moral é privilégio dos santos. Mas lhe impõe a obri
gação, malgrado os seus erros, males e pecados, de não se 
afastar dos princípios morais. O que lhe compete fazer como 
pessoa não é, portanto, diverso do que tem de fazer como ci
dadão, e como homem público. 

A política é eminentemente dialética, mas não exonera 
a pessoa do dever de cumprir as leis éticas. A posição do 
cristão, posta em confronto com a do ateu, é verdadeiramente 
dramática. O ateu pode ter altas virtudes, ser homem hon
rado, praticar conduta exemplar. Mas, sujeito apenas aos 
frouxos laços impostos pela convenção social, está sempre 
livre de agir de modo diferente, rompendo com os compro
missos que espontâneamente aceitou, porque a sua obrif?;ação 
moral não se funde numa ordem sobrenatural. O cristão, ao 
contrário, é obrigado a cumprir as normas de uma moral, 
cujos princípios lhe foram transmitidos pela mensagem divi
na da fé revelada (46). 

45. S. Tomás de Aquino, Ponto 1, 1, lect. 14. Para os cristãos não 
se pode separar a moral da política. É certo que não se encontrará 
em S. Tomás a expressão política cristã. Mas S. Tomás deu todos 
os meios para se construir uma política fundada na ética (cf. 
Charles Journet, Vues chrétiennes sur la Politique, págs. 43 e 140), 

46. As idéias expostas no texto já mereceram a mais cuidadosa 
análise dos filósofos (cf. Max Weber, Le Savant et le Potilique, pág. 
184; Felix le Dantec, L'Athéisme, pág. 112 e segs.; Leonardo Van 
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31 -Encerrada a digressão, podemos dizer que, nas re
lações entre a moral e a política, deu o direito constitucio
nal brasileiro, sob a inspiração revolucionária, um passo de
cisivo. Não cuidou apenas da moral individual do político 
antes de assumir as suas funções no Estado, quando esco
lhido pela vontade popular. Se considerasse o político ape-

Acker, Anuário da Faculdade de Filosofia de São Bento, 1926, pág. 
44; e Anuário da Faculdade de Filosofia Sedes Sapientiae, 1967-1968, 
pág. 39). Todavia, merece ser reproduzida. a êste respeito, uma lição 
do Cardeal Mercier, Pages Choisies, pág. 153 e segs.: 

"L'humanité donc, considerée dans son histoire et dans toutes 
manifestatians de sa vie spontanée, chez les incivilisés, aussi bien 
que chez les civilisés, est religieux et, des lors, ce n'est pas là que les 
partisans de la mol'ale sans Dieu trouvel'ont des autorités ni des 
témains. 

En tl'ouvel'ont-ils chez les athées de l'heul'e présente? -Cal' 
enfin, l'an ne peut nier qu'il y ait des athées... Et on ne le niera pas
davantage, parmi ces partisans de l'athéisme, la moralité n'a pas 
cessé d'être en honneur. Des lors, naus vaiei ramenés, semble-t-il, 
à une mol'ale non solidaire d'une l'eligion, même naturelle. 

Regardons bien cette objection en face, cal' elle est le suprême 
refuge de la morale sans Dieu. 

Eh bien, oui, il y a des athées: les uns le sont par philosophie,
les autres par entrainement. 

Et ces athées ne sont assurément pas tous sans morale; qui le 
contestel'ait? 

Mais la question délicate et qui appelle des précisions est de 
savoir, dans quelles conditions ces athées prafessent et pratiquent
la moralité. 

Se contentent-ils de suivre le coul'ant général des sociétés ci
vilisées et d'obéir à la morale, parce que d'autres y obéissent, parce 
que la mode est de réglel' SUl' elle la conduite de sa vie? 

Nous ne les blâmerons pas d'agil' ainsi; nous les féliciterons mê
me de l'hommage qu'ils l'endent, malgré eux, au christianisme qui 
les enveloppe et dont ils pol'tent dans leurs entrailles l'empreinte
héréditaire. 

Longtemps apres qu'il a disparu de l'horizon, le soleil l'échauffe 
encore les nuits et la végétation en ressente l'influence pl'olangée,
sinon même l'action fécondante. 

Les ténebres, pourtant, ni ne l'échauffent, ni ne fécondent. 
Ainsi en va-t-i1 de ceux que la religion pénétl'e, à leur insu ou 

malgré eux, parce qu'ils la respirent pal'tout dans l'ambiance sécu
rairement chrétienne ou ils.ont grandi et ou ils se laissent de toutes 
parts, aujourd'hui encore, enlacer dans le l'éseau social. 

L'exemple de cette honnêteté inconsciente est un témaignage 
sans portée dans le débat qui, en ce moment, naus occupe. 

Le pl'obleme des l'elations de la morale avec l'affirmation ou 
la négation d'un Dieu absolu releve de la conscience réflechie et 
non de l'instinct, si noble que vous le supposiez dans ses aspirations. 

La vraie position du pl'obleme, l'unique position du probleme 
consiste à rechercher si l'homme qui nie la subordination de sa na
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nas sob êste aspecto, a moral estaria fora do Estado. Mas a 
Revolução de 31 de Março objetivou institucionalizar a mo
ral dentro do Estado, sustentando que a política sem ética 
se torna vazia de valôres, passa a ser antes uma ciência de 
dados da experiência que ciência do comportamento social 
(47) . 

ture a une fin absolue, supeneure à lui et souveraine par rapport 
à lui, si cet homme est tenu, en conscience, aprês réflexion, de pro
fesser et de pratiquer une loi morale. 

Or, à cette question, nous répondons hardiment: - Non. 
Non, l'athée conscient de son athéisme n'a pas l'obligation d'être 

honnête et j'ose l'ajouter, celui qui, sans y être obligé, met des chai
nes à sa volunté libre est un naif, ou un insensé. 

Certes, il y, Diueu merei, des athées inconséquents ou timides 
qui sont moraux, comme il y a, hélas, des hommes religieux qui, par
inconséquence ou par faiblesse, sont immoraux. 

Et c'est pour ce motif, entre autres, que les stastiques compara
tives des crimes commis en pays religieux ou dans des région ou 
domine l'indifférence religiuse seront toujours un instrument dé
fectueux de contrôle, entre les mains de celui qui voudrait s'en servir 
pour ou contre la thêse de la solidarité de la morale et de la 
croyance religieuse. 

Il est impossible, en effet, dans les statistiques qui tablent sur 
des faits extériurs, matériels, de faire la part de la faiblesse ou de 
l'illogisme de la conscience morale. 

Mais supposé, par impossible, qu'une société put devenir athée 
et le rester assez longtemps pour neutraliser en elle les bienfaisances 
ancestrales de la civilisation religieuse et chrétienne, alors la logique
de l'athéisme développerait sans entraves ses conséquences et, au 
bout d'un certain nombre de générations, ces hordes humaines sans 
frein religieux seraient sans frein moral; chacun, en toute raison 
et en toute justice, revendiquerait pour soi et pour ses instincts et 
pour ses lubies une indépendance souveraine, et les spectateurs de 
ces moeurs nouvelles assisteraint stupéfaits à une ruée violente ou 
astucieuse de passions sensuelles ou féroces. 

De tout quoi nous tirons la conclusion, que le libre penseur athée 
qui prétend à la devise: - 'Pas de Dieu, pas de maitre!' ou encore: 
'Je vis ma vie, à ma guise', a pour lui la logique. 

Les honnêtes gens sans religion n'ont pas qualité pour opposer 
obligatoirement l'ordre à l'anarchie. 

Depuis un siêcle, les faits ont parlé'. 

47. DESQUffiAT (L'Enseignement "polUique" de V:eglise, voI. 
l, pág. 219 e segts,} , depois de afirmar que um Estado sem moral 
passa a ser sempre um Estado sem moralidade, esclarece que "tôda 
constituição supõe uma filosofia do homem e do cidadão, ainda que
não contenha preâmbulo nem declaração de direitos" (pág. 219). 
E entrando a aplicar o princípio aos partidos políticos, sustenta: 
"A neutralidade moral é impossível aos partidos políticos" (pági
na 220). 
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VII -CONCLUSAO
 

SUMARIO: -31. RACIONALIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO NO PO
DER LEGISLATIVO E NO PODER EXECUTIVO -32. A REVOLUÇÃO ESTA 
EM MARCHA -33. O ESTADO DE JUSTiÇA. 

32 -Para concluir êste estudo, vou retomar uma idéia 
exposta ao início. É incontestável que o Brasil adota um 
regime democrático, ao afirmar que os Podêres do Estado 
emanam do povo; que o grande problema não está em di
zer o que o político é, mas como o público deve ser; que a 
solução da crise da representação política não consiste em 
proclamar o que o povo pode fazer, mas como deve fazer. 
Ninguém duvida que é preciso alterar a forma de represen
tação, de modo que permita selecionar os mais capazes para 
exercerem o poder em nome do povo. 

A doutrina dos papas entende que há uma norma universal de 
retidão moral que se aplica à vida política, um sistema de princí
pios éticos universais que obrigam súditos e governantes; uma lei 
moral, enfim, que preside o desenvolvimento da conduta humana 
segundo a consciência (ALBERTO MARTIN ARTAJOM, Doctrina 
Política de los Papas, pág. 12 e 124). Da afirmação contida no texto 
se pode fàcilmente inferir a doutrina da eticidade do Estado. OLGIA
TI, para analisá-la em seus devidos têrmos, faz a indagação seguinte: 

a) :É o Estado um puro fato, uma fôrça que o indivíduo deve 
considerar como opressora, uma autoridade que é uma cadeia; 

b) ou, ao contrário, deve ser um valor, uma expressão de ra
cionalidade e de eticidade. Se fôsse verdadeira a primeira teoria, 
seria lógico o procedimento do atomismo inciividualista, que procu
rou por todos os modos limitar a autoridade e a competência do 
Estado, reduzindo-lhe a função à segurança da liberdade dos indi
víduos e freqüentemente dos seus egoísmos mais desenfreados. O 
Estado-polícia não tinha senão essa finalidade. O Estado, neste 
caso, é fôrça, unicamente fôrça, privado de sentido ético. Se é ver
dadeira a segunda tese, é nossa obrigação moral participarmos do 
organismo como seus membros, superando o egoísmo e tendo a cons
ciência da responsabilidade que nos cabe como cidadãos e isto non 
solum propter iram pelo temor da fôrça e da pena; sed etiam propter
conscientiam. O fim do Estado não é puramente negativo; o Esta
do não é protetor de interêsses privados e da liberdade entendida 
individualmente; mas tem elevadíssimas finalidades, para cuja atua
ção todos e cada um devem levar a cooperação, mediante a verda
deira liberdade, que consiste em realizar o próprio dever segundo o 
imperativo racional da lei do ser. Não só. Mas o Estado, neste caso, 
é algo de grande; é uma realidade digna de reverência, merecedora 
de obséquio, de respeito, de dedicação quase heróica; não é cadeia 
e muito menos cão de guarda, mas asa que eleva e promove os vôos 
mais audaciosos (OLGIATI, 11 Concetto di Giuridicita in San Toma
80 d'Aquino, pág. 119 e segs.). 
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A racionalização da representação do povo no Poder Le
gislativo e no Poder Executivo deve ser a grande lição do 
Terceiro Govêrno da Reyolução. Para torná-la efetiva, é 
indispensável, primeiro que tudo, formar o homem público 
em tôdas as áreas do saber e confiar o poder aos que têm 
aptidão para exercê-lo em nome do povo (48). O povo não 
quer escolher quaisquer mandatários, mas aquêles que inte
lectual e moralmente sejam dignos de representá-lo. 

33 - A Revolução, que age com êsse intento, é verda
deiramente democrática, porque surpreende a vontade do 
povo nas suas fontes verdadeiras, desperta a sua vocação 
para participar nos destinos da história e o identifica com 
os governantes na mais pura das representações. Esta Re
volução constitui uma nova atitude do homem em face dos 
problemas fundamentais da Pátria. Para realizá-la, há ne
cessidade de tempo, trabalho e perseverança no ideal. 

A Revolução está em marcha. Uma Revolução que sur
giu para valer por decênios não pode exaurir-se num único 
lustro. A idéia de revolver é substituída pela idéia de evolver. 
Compete aos moços tomar agora a bandeira da renovação 
de costumes. :í!:les devem preparar-se para a vida pública, 
conhecendo os problemas políticos que interessam ao Brasil 
e ao Mundo. A história reserva-lhes uma tarefa decisiva nos 
destinos da Pátria, a partir do momento em que, prepara
dos intelectual e moralmente para a vida pública, forem in
vestidos nos altos cargos do Estado. O que lhes cabe, agora, 
é estudar. Depois saberão agir sem agitar, resolver os pro
blemas sem tergiversar, construir o futuro sem malograr. 

Uma geração de moços, que não participa da vida polí
tica, que se omite, que busca o luxuário, que se compraz no 
gôzo dos bens materiais, carece de espiritualidade, de calor 
humano, de nobreza de ideais. Cumpre-lhe, portanto, in

48. Justiniano Rocha, em estudo escrito ao tempo do Im
pério, procurou demonstrar que não nos faltavam capacidades; mas 
nos faltou uma escola prática brasileira de formação política: "A 
Independência era muito recente e ainda não havia tempo de ter-se 
criado uma escola prática brasileira; se não faltavam capacidades, 
faltavam habilitações adquiridas para as grandes funções estatais". 
(Justiniano Rocha, Ação, Reação, Transação, pág. 24). Oliveira 
Viana, que perfilha o conceito acima citado, pondera: "Era exata, 
pois a observação de Justiniano Rocha. O que faltava ao nosso 
povo eram escolas práticas de educação democrática". (Oliveira Via
na, Instituições Políticas Brasileiras, voI. I, pág. 332). 
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gressar na vida pública. Um partido está fadado ao exter
mínio, se não se refaz periodicamente, atualizando idéias e 
conquistando elementos novos. É preciso reanimá-lo com 
sangue jovem. Velhos e novos devem compor-se para a rea
lização do bem comum, aproveitando a um tempo a expe
riência daqueles e o entusiasmo dêstes. 

34 -O que se infere de todo o exposto é que a Revo
lução de 31 de Março, entre vários caminhos, escolheu o da 
democracia. Será democracia real o tipo que preconiza? 
Diz-se de11Wcracia real aquela em que o povo tem participa
ção ativa no govêrno, em que as eleições traduzem a vonta
de da nação, em que os mandatários honram as funções que 
lhes foram cometidas e em que a probidade administrativa 
e a moralidade dos candidatos sejam um penhor de confian
ça no cumprimento dos deveres. Esta concepção de demo
cracia contém o chamado Estado de Direito, mas o supera 
porque tende a constituir-se em Estado de Justiça, que orga
nizará a produção, manterá a ordem. realizará o equilíbrio 
dos interêsses e assegurará a liberdade (49). 

Porém, num Estado de Justiça ninguém pode admitir 
uma liberdade individual que gere o desassossêgo coletivo, 
uma liberdade de terroristas que infunda o pânico na socie
dade, uma liberdade de facínoras que assaltam a economia 
alheia, matam guardas, roubam metralhadoras e desafiam 
a autoridade constituída. Contra a idéia de liberdade para 
a prática do mal opõe a Revolução a idéia de liberdade para 
manter a ordem e promover o bem comum. O objetivo da 
Revolução, ao disciplinar a liberdade individual, não é o de 
lhe limitar o uso legítimo senão o de organizá-la em função 
da segurança nacional. 

A democracia, assim entendida, não é um fenômeno es
tático, não é uma expressão única, invariável e definitiva 
de instituição política. Está permanentemente in fieri, na 
ânsia de aperfeiçoar-se, banhando os seus fundamentos com 
valôres éticos de validade universal. Portanto, a democra
cia não pode contentar-se com o que já alcançou; precisa 
avançar sempre e sempre numa atualização de idéias que 
acompanham a evolução dos povos. 

49. Aranguren, Ética e Política, pág. 206 e segs. 
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SOCIAIS:
 

S. Paulo, 1952. 

ROCHA TARPÉIA ... 

Procura, antes de tudo,
 
aprender a calcular
 
as exatas dimem:ões
 
do valor ou desvalor
 
de tudo que te rodeia,
 

para que possas poupár-te
 
a êrros ou omissões
 
nos julgamentos ligeiros,
 
que habitualmente fazemos,
 
não só de nossos critérios
 
corno também dos alheios ...
 

Jamais olvides, depois, 
o senso das proporções,
 
seja qual fôr a altura
 
a que hajas atingido
 
por fôrça de circunstâncias
 
previstas ou imprevistas ...
 

E lembra-te, por igual, 
de que há certos momentos 
em que, pérfido, o Sucesso 
nos deslumbra e nos tonteia, 

para que não recordemos 
de que junto ao Capitólio 
sempre existiu o abismo 
da mortal Rocha Tarpéia ... 

Fontes Torres 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.o 1/70 

o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida. 

Considerando que o Artigo 52, parágrafo único, do Có
digo Judiciário do Estado determina se estabeleça em pro
vimento da Presidência as atribuições do Juiz Diretor do Fó
rum das Comarcas do Interior: 

Considerando que não há qualquer disposição em vigor 
fixando essas atribuições; 

Considerando a necessidade urgente de disciplinar e uni
formizar a direção e administração dos Fóruns do Interior, 
Determina: 

Artigo 1.0 -As funções de Diretor do Fórum são exer
cidas pelo Juiz de Direito da Comarca. 

Parágrafo único -Nas Comarcas onde houve mais de 
uma Vara, a Diretoria do Fórum será ocupada pelo Juiz de 
Direito -designado por Portaria do Presidente do Tribunal 
de Justiça, nos têrmos do Artigo 65, IX, do Código Judiciá
rio. 

Artigo 2.0-São atribuições do Diretor do Forum: 
I -representar o Juizo da Comarca nas solenidades ofi

ciais locais; 
II -presidir as solenidades oficiais realizadas no Fá

r.lm; 
III -exercer as funções de Diretor da Circunscrição Ju

diciária sediada na Comarca (Artigo 19 do Código Jud.); 
IV -presidir a Banca Examinadora do Concurso para 

o provimento de cargo de Oficial de Justiça (Portaria da Pre
sidência n.o 964-70), e outras Comissões Examinadoras de 
concurso, nos têrmos dos respectivos regimentos; 
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v - regulamentar, por portaria, o funcionamento do 
Fórum; 

VI - fixar o horário de funcionamento do Fórum, obser
vados os dispositivos de Leis e Resoluções; 

VII - determinar, por portaria, o fechamento do Fórum 
e de suas dependências nas hipóteses previstas na Lei Federal 
n.o 1.408, de 9 de agô,sto de 1951, e nas datas em que se co
memora, oficialmente, a fundação da cidade séde e Comarca; 

VIII - designar um de seus funcionários para as fun
ções de Secretário do Fórum; 

IX - atestar a freqüência dos funcionários do Fórum; 
X - exigir dos funcionários que recebam uniformes do 

Tribunal de Justiça, em razão de suas funções, que se apre
Sentem em serviço devidamente uniformizados; 
. XI - fixar em tabelas, atendendo às peculiariedades 10-· 
cais, o valor das despesas de condução dos Oficiais de Justiça; 

XII - requisitar do Comando da unidade militar esta
dual sediada na Comarca, soldado para o policiamento inter
no do edificio; 

XIII - solicitar do Conselho Superior da Magistratura 
autorização para colocação de retrados, bustos, placas, me
dalhões, etc., no edificio do Fórum e suas dependências 
(Assento n.o 42/64); 

XIV - autorizar, "ad referendum" do Presidente do Tri
bunal de Justiça, o uso do salão do Júri ou qualquer depen
dência do Fórum, para reuniões ou solenidades estranhas à 
Justiça; 

XV - designar as dependências do prédio a serem uti
lizadas pelos Juízes, Promotores, Ordem dos Advogados e Car
tórios; 

XVI - designar o local onde devam ser realizadas as 
arrematações e leilões judiciais; 

XVII - fixar normas para o uso dos telefones oficiais. 
do Fórum, vedados os chamados interurbanos particulares; 

XVIII - regulamentar o uso de veículos oficiais, apli-· 
cando-se por análogia o disposto no Decreto Estadual n.fr 

49.164, de 29 de dezembro de 1967; 

XIX - requisitar, na repartição competente, as verbas 
destinadas à Diretoria do Fórum; 
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xx -requisitar passagens em estradas de ferro, trans
porte aéreo e rodoviário, observadas as instruções especiais 
anualmente baixadas pela Presidência do Tribunal de Justi
ça; 

XXI -determinar o emprêgo das verbas mencionadas 
no ítem XIX, prestando contas dos levantamentos e das des
pesas de acôrdo com as Instruções baixadas anualmente pela 
Presidência do Tribunal de Justiça; 

XXII -nas Comarcas onde não houver servente efeti
vo, ou extranumerário, contratar, mediante licitação, firma 
especializada para o serviço de limpeza e conservação do Fó
rum e suas dependências. Essa contratação dependerá, sem
pre que ultrapasse a verba destinada à limpeza e conserva
ção, de prévia e expressa autorização do Presidente do Tri
bunal de Justiça; 

XXIII -desempenhar outras funções administrativas 
que forem delegadas, na forma dos regimentos, pelo Presi
dente do Tribunal de Justiça. 

Artigo 3.° -Na vacância, nos impedimentos e afasta
mentos, enquanto não fôr designado substituto pelo Presi
dente do Tribunal, a Diretoria dos Foruns será ocupada pelo 
Juiz de Direito mais antigo da Comarca. 

Artigo 4.° -Os casos omissos serão resolvidos por aná
logia ou pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 20 de fevereiro de 1970 
Cantidiano Garcia de Almeida 
Presidente do Tribunal de Justiça 
(Publicado novamente por ter saído com incorreções). 

D. J. 24/3/70 
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PROVIMENTO N.o 2/70 

o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 
Cantidiano Garcia de Almeida, 

RESOLVE, em cumprimento ao disposto no artigo 221, 
parágrafo 2.°, do Código Judiciário do Estado de São Paulo 
e artigo 6.° parágrafo único do Decreto-lei n.o 159, de 28 de 
outubro de 1969, editar o seguinte Regimento de Concurso 
para o provimento de Serventias de Justiça não oficializadas: 

Regimento de Concurso para o provimento de serven
tias de justiça não oficializadas. 

TiTULO ÚNICO 

CAPíTULO I 

Do Provimento 

Artigo 1.0 - O provimento no cargo de titular de ser
ventia de justiça não oficializada é feito mediante concurso 
de provas e títulos. 

Artigo 2.° - O provimento se faz: 

I - Por admissão; 

H - Por promoção; 

IH - Por remoção. 
Parágrafo único - A primeira investidura será sempre 

em serventia da classe inicial (La classe). 

Artigo 3.0 - Havendo serventia vaga e recebendo comu
nicação da vacância, o Presidente do Tribunal de Justiça de
terminará a abertura do concurso para o seu provimento, nos 
têrmos deste Regimento. 
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Parágrafo único -Para efeito de provimento equipa
ram-se às vagas as novas serventias criadas, as desanexadas 
ou restabelecidas. 

Artigo 4.° -Compete ao Presidente do Tribunal de 
Justiça julgar da conveniência e oportunidade da abertura 
do concurso. 

CAPíTULO II 

Da Admissão 

Seção I 

Artigo 5.° -Ao concurso de admissão sàmente poderão 
concorrer os escreventes que tenham; pelo menos, dois anos 
de efetivo exercício no cargo. 

Parágrafo único -Se nenhum escrevente se candida
tar, será aberto nôvo concurso no qual poderá se inscrever 
qualquer cidadão brasileiro no gôzo de seus direitos civis e 
políticos e que satisfaça as demais exigências da lei e deste 
Regimento (ver artigo 211, parágrafo 2.° do Código Judiciá
rio e artigo 6.0, parágrafo único do Decreto-lei n.o 159). 

Artigo 6.0 -Comunicada pela Secretaria da Justiça a 
existência de serventia vaga e observado o disposto no artigo 
45" o Presidente do Tribunal de Justiça ou o Juiz de Direi
to, no caso do artigo 9.0 deste Regimento, fará publicar no 
orgão oficial, com o prazo de vinte dias, edital para a inscri
ção dos candidatos ao concurso de provas e títulos. 

Parágrafo 1.0 -Ao se inscrever o candidato fará prova 
de: 

I -Ser brasileiro; 
II -Ter mais de dezoito e menos de quarenta anos, 

exceto os candidatos escreventes ou serventuários que não 
estão sujeitos ao limite máximo de idade; 

IH -ser eleitor; de que sua inscrição está em vigor e 
de haver votado na ultima eleição ou justificado sua ausên
cia, ou pago a respectiva multa; 

IV -quitação ou isenção do Serviço Militar; 
V -idoneidade moral atestada por dois Juízes de Di

reito; 
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VI - não estar sendo processado nem ter sido condena
do por crime contra o patrimônio, a administração e a fé 
publica, mediante folhas corridas das Delegacias de Policia 
e dos Cartórios Criminais das comarcas onde residi.l nos ulti
mas dois anos, bem como da Justiça Federal e folha de ante
cedentes dos ultimas dez anos expedida pelo Serviço de Iden
tificação do Estado,: 

VII - ser portador de Cédula de Identidade. 
§ 2.0 - Se fôr escrevente ou serventário, o candidato 

deverá juntar ao pedido de inscrição os seguintes documen
tos: 

1 - Certidão de tempo de serviço passada pela Corre
gedoria Geral da Justiça; 

2 - Certidão de existência ou inexistência de faltas dis
ciplinares passadas pelos Cartórios onde servem ou tenham 
servido e pelo escrivão da Corregedoria Permanente das res
pectivas comarcas; 

3 - Atestado de residência; 

4 - Atestado de capacidade física e mental passado 
por médico de Centro de Saúde, Pôsto de Assistência Médico
Sanitária ou outra repartição oficial estadual. 

§ 3.0 - Poderá o candidato apresentar outros documen
tos que abonem sua conduta ou merecimento, bem como tra
balho referente à serventia, desde que publicada dois anos, 
pelos menos, antes do concurso. 

§ 4.0 - Sob pena de não admissão da inscrição o candi
dato mencionará em seu requerimento os cargos exercidos 
e as respectivas comarcas, acrescentando os nomes dos juízes 
perante os quais serviu. 

Artigo 7.0 - Recebendo os requerimentos, o Presidente 
do Tribunal de Justiça ou o Juiz de Direito, no caso do artigo 
9.° deste Regimento oficiará aos Juízes, perante os quais o 
candidato serviu, solicitando informações reservadas sôbre 
sua competência e idoneidade moral. Sôbre os candidatos 
não escreventes ou serventuários, as informações serão soli
citadas, reservadamente, de outras fontes indicadas ou a cri
tério da Presidencia. 

Parágrafo único - As informações a que se refere este 
artigo poderão ser solicitadas, na impossibilidade de se oficiar 
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a todos os informantes, através de edital publicado no orgão 
oficial, com o prazo de dez dias para a impugnação da ins
crição. 

Artigo 8.0 -Encerradas as inscrições e publicada a re
lação dos inscritos, constituir-se-á a Comissão Examinadora 
composta de dois membros do Poder Judiciário indicados 
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, um representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil, um membro do Ministério 
Público e um serventuário designado pelo Secretário da Jus
tiça. 

§ 1.0 -Se no prazo fixado, a Secretaria da Justiça, a 
Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público não 
indicarem seus representantes para integrar a Comissão, o 
Presidente do Tribunal de Justiça indicará livremente um 
advogado, um promotor de justiça e um serventuário comu
nicando-se às respectivas instituições. 

§ 2.° -A presidência da Comissão será exercida pelo 
membro do Poder Judiciário mais antigo, se de igual entrân
cia ou instância, ou pelo da entrância mais elevada. 

Artigo 9.0 -O Presidente do Tribunal de Justiça pode
rá, sempre que entender conveniente, determinar que a rea
lização dos concursos e classificação dos habilitados se pro
cessem nas comarcas-sede das Circunscrições Judiciárias. 

§ 1.0 -O pedido de inscrição, no caso deste artigo, será 
dirigido ao Juiz de Direito, Diretor do Fórum da comarca
-sede da circunscrição a que pertencer a serventia em con
curso. 

§ 2.0 -No caso previsto neste artigo, integrarão a Co
misâo Examinadora, como membros do Poder Judiciário, o 
Juiz de Direito Diretor da Circunscrição e outro Juiz de Di
reito designado pelo Presidente do Tribunal. 

§ 3.0 -A presidência da Comissão será exercida pelo 
J. de Direito Diretor da Circunscrição Judiciária que indi
cará, na omissão de Secretária da Justiça, O. dos Advogados 
do Brasil e do Ministério Público os seus respectivos repre
sentantes para integra-la, observando-se no que couber, o 
disposto no § 1.0 do art. 8.° deste Regimento. 

Artigo 10 -Encerrado o concurso e concluída a rela
ção geral dos candidatos aprovados, o presidente da Comissão 
enviará imediatamente os resultados acompanhados dos res-
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pectivos papéis e documentos ao Presidente do Tribunal de 
Justiça, para os fins do artigo 24 deste Regimento. 

Seção H 

Da pror.noção e da re~oção 

Artigo 11 - Havendo candidato à remoção para serven
tia de La classe, não será aberto concurso de admissão. 

Artigo 12 - As serventias de La classe à de classe espe
cial (art. 4.0 do Decreto-lei n.O 159), serão, a requerimento 
dos interessados, providas mediante remoção e promoção de 
serventuários com exercício em Cartórios da mesma natureza 
ou com ofício anexo de igual natureza da serventia vaga, da 
mesma classe (remoção) ou de classe imediatamente ante
rior (promoção). 

§ 1.0 - A igualdade de natureza prevista neste artigo é 
dispensada quando a serventia posta em concurso fôr Cartó
rio de Distribuidor. 

§ 2.0 - Aplica-se às remoções e promoções o disposto no 
artigo 6.°, § 1.0 ítem I e II e artigo 8.0 deste Regimento. 

CAPíTULO IH 

Do Concurso 

Artigo 13 - Reunida a Comissão Examinadora em lo
cal, dia e hora determinados pelo seu presidente, a ela serão 
apresentados os processos de inscrição, contendo informa
ções, notas desabonadoras, se existentes, resumo da do
cumentação e informações reservadas sobre o candidato. 

§ 1.{) - Não serão admitidos ao concurso os candidatos 
que não instruiram seu pedido de inscrição com os documen
tos necessários, os que tiverem cometido omissão culposa ou 
falsidade de declaração e aqueles cujas informações lhes fo
rem desfavoráveis a juízo da Comissão Examinadora. 

§ 2.° - Da decisão que não admitir o candidato ao con
curso cabe recurso do prejudicado para o Presidente do Tri
bunal de Justiça, interpôsto por petição, no prazo de cinco 
dias, contados da publicação do ato de indeferimento no 
órgão oficial. 
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Artigo 14 -Decorrido o prazo a que se refere o § 2.° do 
artigo anterior ou decididos os recursos, serão publicados, 
dentro dos três dias seguintes, no órgão oficial, os nomes dos 
candidatos admitidos ao concurso e anunciado o dia, hora e 
local em que deverão comparecer para início das provas. 

Artigo 15 -O concurso será público e constará de apre
ciação dos títulos apresentados pelos candidatos e das pro
vas manúscrita, datilografica e oral, precedidas de chamada 
dos interessados e de apresentação de prova de identidade. 

Parágrafo único -A Comissão adotará critério e provi
dências que impeçam a identificação das provas manuscri
tas e datilografadas até o seu julgamento. 

CAPITULO IV 

Das provas e seu julgamento 

Artigo 16 -A prova manúscrita, cuja duração não exce
derá de duas horas, será realizada em conjuto, indepedente
mente de pontos, devendo as questões versarem sôbre maté
ria concernente às atribuições da serventia em concurso, for
muladas no momento. 

§ 1.0 -Não será permitida qualquer comunicação entre 
os concorrentes ou consulta a apontamentos, notas ou livros, 
exceto texto de legislação não comentada, sob pena de exclu
são do concurso. 

§ 2.° -Um dos membros da Comissão Examinadora, 
pelo menos, fiscalizará continuamente a realização das pro
vas. 

Artigo 17 -Seguir-se-á a prova datilografica que con
sistirá na redação de qualquer dos atos pertinentes à serven
tia em concurso, sendo permitida a adaptação do candidato 
à máquina de escrever mediante manejo experimental pelo 
prazo de dois minutos. 

Artigo 18 -No julgamento das provas manúscritas e 
datilográfica, atender-se-á não sàmente aos conhecimentos 
profissionais revelados pelo candidato, mas também à cali
grafia, à ortografia e à rapidez na escrita. 

Artigo 19 -Será considerado inabilitado nas provas 
manúscritas e datilográfica o candidato que obtiver media 
inferior a quatro em cada uma dessas provas. 
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Artigo 20 - As notas serão sempre escritas por extenso, 
com valores que variarão de zero a dez, tanto para as provas 
escritas como para as orais. 

Artigo 21 - As arguições orais, em dia, hora e local pre
viamente designados e anunciados pelo órgão oficial, versarão 
sôbre questões teóricas e práticas pertinentes à serventia, com 
duração não superior a trinta minutos, cada uma. 

Parágrafo único -. As notas serão atribuídas pelos mem
bros da Comissão Examinadora imediatamente depois de 
cada arguição e lançadas em lista especial, ao lado do nome 
do candidato. 

Artigo 22 - Terminadas as provas a Comissão, em sessão 
secretada, procederá: 

I - Ao exame dos títulos apresentados pelos candida
tos; 

II - A apuração das médias resultantes das provas pres
tadas; 

III - à apuração da nota final, que será a soma dos 
pontos obtidos por fôrça do disposto nos incisos anteriores. 

Parágrafo único - Os valores a serem conferidos aos 
titulas serão os seguintes: 

1 - diploma de bacharelou doutor em Direito: três 
pontos; 

2 - diploma de qualquer outro curso de nível superior 
ou médio: dois pontos; 

3 - certificado de conclusão de curso secundário (1.0 
e 2.0 cíclos), ou documentos equivalentes desde que nao 
ocorram as hipóteses anteriores: um ponto; 

4 - certificado de conclusão do curso ginasial (1.0 cíclo) , 
ou documento equivalente, desde que não ocorra nenhuma 
das hipóteses anteriores: meio ponto; 

5 - obra sôbre a serventia, desde que publicada dois 
anos, pelo menos, antes do concurso: até dois pontos; 

6 - cada período de cinco anos de efetivo exercício como 
escrevente ou outra função exercida como servidor da justi
ça, Juiz, Promotor ou Advogado: um ponto; 

7 - serviço prestado, como servidor da justiça, à Justiça 
Eleitoral, em ofício anexo a Cartório Estadual pelo prazo 
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de dois anos, nos têrmos do artigo 33 do Código Eleitoral 
(Lei n.O 4.737, de 15 de julho de 1965); um ponto; 

8 -eficiência de trabalho e boa cooperação, verificadas 
através das informações reservadas colhidas para efeito do 
concurso, bem como os documentos juntados para esses fins: 
até um ponto; 

CAPíTULO V 

Da Classificação 

Artigo 23 -Concluída a apuração, organizará o presi
dente a relação geral dos candidatos aprovados, na ordem 
decrescente das notas, a qual, assinada pelos membros da 
Comissão será incorporada, pelo seu secretário, à ata final 
dos seus trabalhos e publicada no órgão oficial. 

Parágrafo único -Admitir-se-á, com referência à classi
ficação geral mencionada neste artigo, o recurso previsto no 
artigo 11, § 2.0, deste Regimento. 

Artigo 24 -Encerrado o concurso, o Presidente do Tri
bunal de Justiça ou o Juiz de Direito no caso do artigo 9.0 
deste Regimento, comunicará ao Secretário da Justiça o no
me dos três primeiros classificados, em ordem decrescente 
de notas, a fim de que um deles seja provido na serventia. 

§ 1.0 -Havendo pluralidade de serventias a serem pro
vidas, a lista se comporá de tantos nomes quantas forem as 
~agas e mais dois. 

§ 2.0 -Os processos de habilitação dos candidatos classi
ficados na lista a que se refere este artigo serão enviados jun
tamente com cópias das atas das sessões realizadas pela Co
missão. 

Artigo 25 -Na classificação, serão observados ordinal
mente os seguintes critérios de desempate: 

I -Inexistência de faltas disciplinares; 
H -exercício como oficial maior no Cartório vago nos 

últimos doze meses; 
IH -maior tempo de efetivo exercício no cargo de es

crevente; 
IV -diploma de bacharel em Direito; 

V -maior número de pontos pelos títulos; 
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VI - mais idade; 
VII - maiores encargos de família. 
Artigo 26 - A partir da vigência do Decreto-Lei n.o 159, 

de 28 de outubro de 1969, os servidores da Justiça que vie
rem a ser incluidos em lista de classificação final, decorren
te de concurso de títulos e provas e não forem nomeados 
poderão, durante o prazo de um ano, a contar de sua rea
lização, e desde que o requeiram, inscrever-se em concurso 
para preenchimento de serventia da mesma natureza e clas
se, dispensados das provas e conconendo à classificação fi
nal com a mesma nota anteriormente obtida. 

Artigo 27 - Ao servidor da Justiça que figurar em mais 
de três listas tríplices consecutvas, sem ser nomeado, é asse
gurada preferência para o provimento da serventia objeto 
do concurso a que fôr admitido. O nome do candidato em 
tais condições, constará, obrigatoriamente da lista, com 
menção expressa dessa circunstância. 

§ 1.0 - Não se contarão, para efeito deste artigo, as 
preterições resultantes da preferência em favor de candida
to nas condições especificadas no seu "caput"; 

§ 2.° - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, 
não se considera interrompida, em relação aos candidatos 
preteridos na lista, a consecutividade exigida. 

Artigo 28 - Aplica-se às remoções e promoções o dis
posto nos artigos 6.° § 2.0, 1 e 2 §§ 3.° e 4.°, 8.0 , 9. 0 , 10, 13, 
22, I, e parágrafo único e artigo 26 deste Regimento, com 
as seguintes modificações: 

I - A lista de classificação conterá um nome para re
moção e dois para promoção: em caso de pluralidade de ser
ventias vagas, haverá multiplicidade correspondente na indi
cação dos candidatos, destinando-se os nomes acrescidos, um 
à remoção e outro à promoção; . 

II - é condição essencial ter o candidato pelo menos 
dois anos de exercício efetivo no cargo. 

Artigo 29 - Os serventuários que tiverem mais de quin
ze anos de efetivo exercício em cargo dessa natureza poderão 
inscrever-se por uma vêz, em concurso de promoção, para a 
classe que se seguir à imediatamente superior. 

Parágrafo único - A faculdade a que se refere este ar
tigo só poderá ser exercida novamente quando o serventuá-
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rio contar vinte anos de efetivo exercicio em cargo dessa na
tureza. 

Artigo 30 -Os escreventes com mais de vinte e cinco 
anos de efetivo exercício no cargo, poderão inscrever-se, em 
concurso de promoção, em cartório de qualquer classe ou na
tureza da própria comarca, em que estejam em exercício nos 
últimos cinco anos. 

Artigo 31 -Para os efeitos deste Regimento, a conta
gem de pontos, proveniente de títulos. será reduzida de me
tade se já houver proporcionado promoção ou remoção an
terior ao candidato. 

Artigo 32 -É assegurada preferência para a nomea
ção ao candidato que figurar em três listas tríplices con
secutivas e imediatamente anteriores, em concurso de remo
ção ou promoção, sem ter sido provido. Os nomes dos can
didatos, nêsse caso, constarão, obrigatoriamente da lista, com 
menção expressa dessa circunstância. 

Parágrafo único -Aplica-se ao caso deste artigo o dis
posto nos parágrafos 1.0 e 2.0 do artigo 24 deste Regimento. 

Disposições Finais 

Artigo 33 -O presidente da Comissão Examinadora 
designará um de seus integrantes para secretariá-la. 

Parágrafo único -O Secretário designado lavrará ata 
circunstânciada de tôda as suas sessões. 

Artigo 34 -Todos os documentos e papéis dos concur
sos serão conservados pela secção competente do Tribunal de 
Justiça. 

Artigo 35 -Aplicam-se aos casos omissos as disposi
ções concernentes às espécies análogas, e à falta destas, os 
princípios gerais de Direito, suprindo a Comissão Examina
dora por deliberação sua em tudo quanto necessário à con
secução dos seus próprios fins. 

1l:ste Provimento entra em vigôr na data de sua publi
cação, revogando as disposições em contrário. 

Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia às comar
cas do Interior. 

São Paulo, 11 de março de 1970. 
Cantidiano Garcia de Almeida -Presidente do Tribunal 

de Justiça. 
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PORTARIA N.O 977/70 

o Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador 
Cantidiano Garcia de Almeida. 

Considerando as isenções estabelecidas em favor da Fa
zenda Pública no Código de Impostos e Taxas; 

Considerando que nos executivos fiscais a Fazenda fica 
sujeita, quando vencida, apenas ao reembôlso das custas e 
despêsas necessárias realizadas pelo executado na defesa de 
seus direitos; 

Considerando que os Contadores não têm observado essa 
isenção (art. 26 do C.I.T.) e incluem uma só conta as custas 
isentas e as despêsas reelbolsáveis; 

Considerando que a Fazenda do Estado levanta dúvida 
e protela o reembô~so quando a conta engloba parcelas das 
quais está isenta. 

Determina: 
1 - Os Contadores do Juízo, quando da elaboração da 

conta de liquidação nos executivos fiscais em que a Fazenda 
foi vencida, destacarão a parcela correspondente a honorá
rios de advogado a que foi condenada; 

2 - Na conta de custas observarão as isenções previs
tas no Código de Impostos e Taxas, e no Regimento de 
Custas, lançando apenas as custas e despêsas reembolsáveis, 
dispendidas pelo executado na defesa de seu direito; 

3 - A isenção será mencionada expressamente na con
ta de liquidação. 

Recomenda aos MM. Juízes de Direito a fiscalização do 
cumprimento das determinações desta Portaria quando da 
homologação da conta de liquidação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
São Paulo, 30 de março de 1970. 
Cantidiano Garcia de Almeida - Presidente do Tribunal 

de Justiça. 
D.J. 3/4/70 
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TRIBUNAL PLENO 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Para a sessão plenária extraordinária do dia 2 de feve
reiro, segunda-feira, às 13,30 horas: 

a) Instalação do Ano Judiciário. 

Ofício recebido do Presidente do CREA: "São Paulo, 23 
de janeiro de 1970 -Ofício n. 387/70 -Egrégio Desem
bargador: O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetu
ra e Agronômia -6.a Região, autarquia federal, sediada 
nesta Capital, à Rua Nestor Pestana n. 87, sobreloja, pede 
vênia para expôr a V. Excia. o seguinte: Adotando a mes
ma orientação seguida pelo Egrégio Conselho Secional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, vem se em
penhando no combate ao exercício ilegal das profissões de 
engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. Daí a ra
zão pela qual vem solicitar de V. Excia. se digne baixar pro
vimento no sentido de não se admitir que se nomeiem pes
soas não habilitadas pelo CREA como avaliadores em perí
cias que envolvam o privilégio profissional. Merece se des
taquem as decisões do Egrégio Tribunal Federal de Recurso, 
sôbre a espécie: Agravo de Petição n. 22.181, de São Paulo: 
"A lei que regula o exercício da profissão de engenheiro, ar
quiteto e agrimensor é clara ao propósito. Por isto, desde 
que seja possível recrutar no local profissionais habilitados, 
não é lícito proceder a perícias ou quaisquer avaliações, sem 
o concurso dêles". Nos Embargos à Apelação Civel n. 16.833, 
de São Paulo: "Evidencia-se, pois, que, se de um lado, os 
trabalhos de avaliação para fins judiciais e administrativos 
são privativos dos profissionais habilitados pelos Conselhos 
Regionais de Engenharia e Arquitetura, por outro lado, os 
trabalhos para particulares, e que não envolvam qualquer 
finalidade oficial, são livres o exercício da pro
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fissão de avaliador não exige habilitação especial sujeita ao 
CREA, a não ser nos casos em que sua avaliação visar fins 
oficiais, judiciais ou administrativos, casos em que a habili
tação e o registro são exigíveis". Valemo-nos do ensejo para 
apresentar-lhe nossos protestos de elevada estima e consi
deração. Atenciosas saudações - José Epitácio Passos Gui
marães, Eng. de Minas e Metalurgista - Presidente. Egré
gio Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, DD. Pre
sidente do Tribunal de Apelação de São Paulo - Palácio 
da Justiça - Capital. 

D.J. 30/1/70 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N. XXXV 

o Conselho Superior da Magistratura, atendendo ao dis
posto nos parágrafos 2.° e 4.° do art. 1.0 da Lei Estadual 
n.o 7489 de 26 de novembro de 1962; ao que consta dos Pro
cessos ns. C-36/68 e G. 11.647 e, finalmente, ao que ficou 
decidido em sessão do Conselho de 6 de maio de 1968. 

Resolve: 

Art. 1.0 Continua em vigôr o Provimento n. XIII de 30 
de janeiro de 1965, que disciplinou as designações de defen
sôres dativos de réus pobres e o pagamento dos respectivos 
honorários, com os aditamentos dos: 

Art. 2.° Sàmente farão jus à remuneração os defenso
res dativos nomeados com as cautelas do Provimento n. XIII, 
e que tenham desenvolvido sua defesa com eficiência e de
dicação. 

Art. 3.° Os mapas mensais, a que se refere o art. 7.° 
do Provimento n. XIII, deverão ser acompanhados de ates
tado do Juiz da causa, sôbre a dedicação do defensor dativo 
nomeado e a eficiência de sua defesa. 

Art. 4.° Ao pé da certidão de fixação de honorários, 
certificará o escrivão se o réu foi considerado pobre, por des
pacho do Juiz da causa e qual a data do referido despacho. 
Certificará, ainda, o inciso penal em que foi o réu denun
ciado e, se fôr o caso, aquêle por que foi condenado. 

Art. 5.° O arbitramento deverá ser feito de acôrdo com 
o salário-mínimo vigente à época da prolação da sentença 
de primeira instância. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
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a) Márcio Martins Ferreira 
Presidente 

a) Cantidiano Garcia de Almeida 
Vice-Presidente 

a) Hildebrando Dantas de Freitas 
Corregedor Geral da Justiça 

Publicado no D. da Justiça de 6-7-68. 
No Proc. C-25/65, em que o Juiz de Direito da Comarca 

de Pirassununga consultou sôbre se advogado funcionário 
federal, estadual ou municipal e autárquias, tem ou não di
reito de receber os honorários mencionados na Lei n. 7.489 
de 26-11-62, a Presidência despachou aprovando o seguinte 
entendimento: 

I - Os advogados do Estado, União ou Município pode
rão sempre receber os honorários a que fizerem jus - co
mo defensores dativos - desde que não haja nenhum im
pedimento ou restrição para o exercício profissional daquê
les, em relação aos cargos que ocupam. (Nêste caso pode
rão até exercer a advocacia em caráter particular, observa
das as restrições legais - uma vez que não estão sujeitos ao 
regime de tempo integral). 

II - Existem, entretanto, funcionários públicos, os 
quais, embora bacharéis em direito, não poderão ser desig
nados como defensores dativos, uma vez que ocupam cargos 
ou funções meramente burocráticas no funcionalismo públi
co federal, estadual ou municipal. ~stes estão sujeitos às 
normas comuns que regulam as atividades dos servidores 
públicos em geral. 

a) Mário Rondinella - Subsecretário Assistente 
Contador CRC 8789. 

Publicado no Diário da Justiça de 5-6-1965. 

D.J. 9/10/69 
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PROVIMENTO N. LI·70 

o Conselho Superior da Magistratura, usando de suas 
atribuições legais e à vista do que ficou decidido em sessão 
do dia 2 do corrente mês e ano. 

Considerando que a Portaria n. 978, publicada no n.J. 
de 31 de março de 1970, baixada pelos Presidente do Tribu
nal e Corregedor Geral da Justiça, determinou a suspensão 
do expediente obrigatório aos sábados, até nova disposição 
em contrário; 

Considerando que o mesmo ato revigorou a Portaria n. 
688-64, no que fôsse aproveitável; 

Considerando finalmente que há situações e peculiari
dades a serem disciplinadas, resolve: 

Artigo 1.0 -Os Plantões Judiciários previstos no artigo 
6.° da Portaria n. 688,64, reformuladas pela Portaria n. 
682-64 e revigorados pela Portaria n. 978-70, publicadas res
pectivamente no n.J. de 13-11-64, 14-8-64 e 31-3-70, serão 
dados, segundo escala publicada na última semana de cada 
mês, sob a presidência de um juiz, funcionando, pela ordem, 
os magistrados que estiverem em exercício nas Varas Crimi
nais, Civeis, da Família e das Sucessões, de Acidentes do 
Trabalho, Distritais, das Execuções Criminais e de Meno
res, bem como pelos Juízes Auxiliares das Varas do Juri e 
de Menores, a começar pela La Vara Criminal, tomando-se por 
base a numeração ordinal crescente, em sendo o caso. 

Artigo 2.° -Os Juízes de plantão, quando titulares de 
Varas ou Auxiliares das Varas do Juri ou de Menores, além 
de sua competência própria, substituirão os Juizes das de
mais Varas, praticando nessas condições, os atos pertinen
tes ao exercício de suas atribuições. 
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Parágrafo único - Quando estiverem de plantão Juí
zes substitutos da Capital, competir-Ihes-á a substituição dos 
Juízes titulares de Varas, seja qual fôr a sua natureza. 

Artigo 3.° - Cada juiz comparecerá ao plantão com o 
escrivão ou oficial maior, um escrevente, um contínuo e três 
oficiais de justiça vinculados à Vara de que seja titular, 
auxiliar ou na qual esteja substituindo. 

Artigo 4.° - ~ste Provimento entrará em vigôr à par
tir do dia 4 do mês de abril do corrente ano, a título expe
rimental, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 2 de abril de 1970. 

Cantidiano Garcia de Almeida - Presidente; Tácito 
Morbach de Góes Nobre - Vice-Presidente; José Geraldo 
Rodrigues de Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 
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AGRAVO DE PETIÇÃO 

Agravo de Petição n. D.J. 182-813 -Eldorado Paulista 
-Agvte.: Serventuário do 1.0 Cartório de Notas e Anexos 
da Comarca. 

Acordão 
Vistos, relatados e discutidos êstes àutos do agravo de 

petição n. 182.813, da Comarca de Eldorado Paulista, sendo 
agravante o Serventuário do 1.0 Cartório de Notas e Anexos 
no processo de dúvida pelo mesmo suscitada: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, adotado o relatório de fls. 8,por votação unânime, 
não conhecer do recurso. 

O cabimento do agravo de petição somente ocorre das 
decisões que resolverem dúvida dos Oficiais dos Registros de 
Imóveis (art. 125 do Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 
1939), assim como dos Oficiais dos Régistros de Títulos e 
Documentos (art. 164 do R.R.P., com a redação dada pelo 
Decreto 5.318, de 29-2-40), e dos Oficiais do Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas (art. 3.° do Decreto 9.085, de 25-3-46), 
conforme jurisprudência uniforme do E. Conselho Superior 
da Magistratura (Agr. Pet. 83.971, da Comarca de Piracica
ba, in DOJ 11-1-68, pág. 5; Agr. Pet. n, 168.023, da Comarca 
de Matão, in DOJ 10-4-68; Agr. Pet. n.169.093, da Comarca 
da Capital, in DOJ 12-6-68, pág. 8). 

No caso presente não se cuida d~ dúvida propriamen
te dita, mas, a rigôr, de consulta a propósito da exigência 
certificado de quitação junto ao INPS. 

Traçada a orientação pelo Corregedoria Permanente, 
não cabe ao Escrivão pleitear modificação através da via re
cursal. 

Aliás, mesmo nos processos de dúvida propriamente di
ta, o serventuário não é parte legítima para recorrer. 
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Nêstes têrmos, não se toma conhecimento do agravo. 
Custas na forma da lei. 
São Paulo, 27 de outubro de 1969. 

aa) Márcio Martins Ferreira - Presidente; Hildebran
do Dantas de Freitas - Corregedor Geral da Justiça e Re
lator; Cantidiano Garcia de Almeida - Vice-Presidente 
Advogado: Df. Olavo Amado Ribeiro. 

Agravo de Petição n. DJ-179.684 - Capital - Agvte.: 
Germano Leardi - Agvdo.: Oficial do 15.° Registro de Imó
veis da Capital. 

ACOldão 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 
petição n. 179.684, da Comarca da Capital, sendo agravante 
Germano Leardi, no processo de dúvida suscitada pelo Oficial 
do 15.0 Registro de Imóveis da Capital: 

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

I - O agravante pleiteia o cancelamento das inscrições 
n.Os 4.513, 4.666, 5.426, 4.512 e 5.615 feitas no ivro 4 e rela
tivas a compromissos de compra e venda de imóvel, após 
constituição em mora dos compromissários-compradores, 
através de notificação nos têrmos do artigo 14 do Decreto
Lei n. 58, de 10-12-37, contra cuja efetivação se insurge o 
Oficial imobiliário, sob fundamento de que as rescisões con
tratuais sàmente podem ser cogitadas pela via judicial, por 
se tratar de imóveis não loteados. 

Processada regularmente a dúvida e julgada proceden
te (fls. 19-20), foi interposto o presente agravo. 

Mantida a decisão (fls. 38), subiram os autos, opinan
do à Procuradoria Geral da Justiça pelo provimento do re
curso (fls. 40). 

II - O recurso não merece provimento. 
Como se vê, pretende o agravante a notificação extra

judicial de compromissários-compradores de imóveis não lo
teados regularmente para efeito de constituição em mora, 
objetivando o cancelamento de inscrições, e não de averba
ção como, por equívoco, se afirmou (fls. 2-3 e 5-10). 

Na espécie não pode o Oficial do Registro cumprir o 
disposto no artigo 14 do Decreto-Lei n. 58, de 10 de dezem-
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bro de 1937 e do respectivo Regulamento (Decreto n. 3.079, 
de 15-9-38), porquanto não se trata de averbação de com
promisso de compra e venda no Livro n. 8 (Registro Espe
cial, artigo 4.° do Decreto-eLi n. 58-37; artigo 182 do Decreto 
n. 4.857, de 9-11-39), mas de inscrição efetuada no Livro n. 4. 

O cancelamento que depende da notificação extrajudi
cial é o que diz respeito às averbações de contratos de com
promisso de compra e venda e de financiamento, suas trans
ferências e rescisões. 

Daí a inaplicabilidade do procedimento cogitado pelo 
agravante, no caso em exame pois não há loteamento regu
larmente inscrito no Livro n.O 8. É da jurisprudência do E. 
Conselho Superior da Magistratura que "não se tratando de 
loteamento inscrito de acôrdo com a Lei n.o 58, não compe
te ao oficial do registro proceder à notificação de promiten
te comprador para a constituição em móra" (Rev. Trib., 
342-326) . 

Nem se alegue que o v. julgado (fls. 16-17) implica em 
necessário atendimento do pedido de notificação formulado 
perante o Serventuário, pois é certo haver esclarecido: "teria 
o vendedor que providênciar a inscrição da propriedade lo
teada e, posteriormente, intimar os devedores, por intermé
dio do Oficial do Registro de Imóveis". 

Destarte, considerada inviável a pretensão ou agravan
te, nega-se provimento ao agravo, ficando-lhe ressalvada a 
possibilidade de aplicação do disposto no artigo 1.0 do De
creto-lei n.O 745, de 7-8-69. 

Custas pelo agravante. 
São Paulo, 27 de outubro de 1969. 

a) Márcio Martins Ferreira -Presidente, Hildebrando 
Dantas de Freitas -Corregedor Geral da Justiça e Relator, 
Cantidiano Garcia de Almeida -Vice-Presidente. Advoga
do: dI'. Alberto Muselli. 

Agravo de Petição n.O DJ-181.163 -Itápolis -Agra
vante: Curador de Registros Públicos de Itápolis -Agrava
do: Oficial do Registro de Imóveis. 

Acórdão. 
Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 

petição n.O 181.163, da comarca de Itápolis, sendo agravante 
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o Dr. Promotor Público, no processo de dúvida suscitada pe
lo Oficial do Registro de Imóveis da Comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unanime rejeitar a preliminar e negar pro
vimento ao recurso. 

I - O Oficial do Registro de Imóveis adiou o registro da 
escritura pública de compra e venda com renúncia ou desis
tência do usufruto, lavrada nas Notas do Cartório do 1.0 Ofi
cio de Matão. Livro n.o 21, fls. 136, sob fundamento de que 
não foi observado, na espécie o modo de extinção de usufru
to previsto no artigo 552 do Código de Processo Civil, invo
cando as conseqüências advindas da apontada omissão (fls. 
2-4). 

Processada regularmente a dúvida e julgada improce
dente, o representante do Ministério Público interpôs recur
so no prazo legal (fls. 33-39 e 42-44). 

Após a sustentação da sentença (fls. 52) subiram os au
tos, opinando a Procuradoria Geral da Justiça pelo não pro
vimento do agravo (fls. 54-55). 

II - Preliminarmente, rejeita-se a argmçao segundo a 
qual a pretensão recursal não merece conhecimento, ante os 
expressos têrmos do artigo 35 do Decreto-lei n.o 14.234, de 
16 de outubro de 1944, na esteira da jurisprudência dominan
te no E. Conselho, considerando que é obrigatória a interven
ção do representante do Ministério Público, nos processos de 
dúvida, como Curador dos Registros Públicos (Rev. Trib. 350
329 e 332; 356-266). 

III - No mérito, a controvérsia se limita ao reconheci
mento, ou não, da validade de cancelamento de usufruto 
através de escritura pública de renúncia ou desistência. 

A exigência formulada pelo Oficial Imobiliário no to
cante ao cumprimento do disposto no artigo 552 do Código 
de Processo Civil, na presente hipótese, não conta com razão 
de direito, como acertadamente decidiu o magistrado, na 
bem fundamentada sentença recorrida. 

O usufruto pode ser extinto além das hipóteses previstas. 
no artigo 739 do Código Civil, através da renúncia ou desis
tência, modo genérico de extinção de direito patrimonial, me
diante a confluência dos elementos essenciais à validade do 
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ato jurídico (Código Civil, artigo 82), segundo entendimento 
uniforme na doutrina e jurisprudência. 

:S:sse meio extintivo de usufruto independe de julgamen
to (Jorge Americano, in Comentários ao Código de Processo 
Civil do Brasil, vol. Ir, ed. Saraiva, 1959, pág. 375; Rev. Fo
rense, 212-200). 

Daí o esclarecimento de Serpa Lopes segundo o qual "na 
renúncia, o título hábil para o cancelamento da inscrição é a 
escritura competente" (in Tratado dos Registros Públicos, 
ed. 1969, vol. lII, pág. 170). 

A eventual necessidade de reposição de impostos deduzi
dos anteriormente, matéria que envolve apreciação de ocorrên
cia de fraude fiscal, poderá ser objeto de fiscalização fazen
dária, sem prejuízo do cancelamento imediato do usufruto, 
como realçou o parecer da douta Procuradoria Geral do Es
tado (fls I 54-55) . 

Nestes têrmos, nega-se provimento ao recurso. 
Custas na forma da lei. 
São Paulo, 27 de outubro de 1969. 
Marciano Martins Ferreira, Presidente; Hildebrando Dan

tas de Freitas, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Can
tidiano Garcia de Almeida, Vice-Presidente. 

Advogado: Dr. Ronaldo Octaviano Diniz Junqueira. 
Agravo de Petição n.O 454 -São Paulo -Agravante: 

Francisco Seviglia e sua mulher -Agravo: Oficial do Re
gistro de Imóveis da 15.a Circunscrição. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 
petição n.O 182.454, da Capital em que são agravantes Fran
cisco Seviglia e sua mulher, e, agravado, o Sr. Oficial do Re
gistro de Imóveis da 15.a Circunscrição: 

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

Os agravantes apresentaram ao Sr. Oficial agravado, pa
ra inscrição, um compromisso de venda, para inscrição, um 
compromisso de venda e compra, por instrumento particular, 
tendo por objeto o apartamento sob n.O 3 (três), fundos, do 
prédio sito à rua Barra do Tibagi, 708, 1.0 andar, nesta Ca
pital. 
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o Sr. Oficial do Registro de Imóveis suscitou, então, a 
presente dúvida, apresentando nada menos 'do que cinco ra
zões impeditivas do registro, entre as quais se destacam a 
falta de averbação à margem da transcrição aquisitiva n.O 
23.421 da especificação de condomínio do imóvel a que alude 
o título e a não descrição minuciosa do apartamento, isto 
é, confrontações, fração de participação no solo, área útil e 
área comum. 

Os suscitados impugnaram a dúvida e apenas preten
teram o cumprimento parcial das exigências feitas pelo Ofi
cial agravado. As demais, relacionadas com a averbação do 
condomínio, não da exclusiva responsabilidade dos promiten
tes vendedores, conforme disposição contratual, pelo que não 
seria de se negar o registro pretendido. Nem se trataria de 
providências exigíveis pela legislação da época da constru
ção do edifício. 

O processo seguiu os seus trâmites legais e a r. sentença 
de folhas 59/60 julgou procedente a dúvida. 

Inconformados, os apresentantes recorreram em tempo 
hábil (folhas 61/62), insistindo em que a legislação anterior 
(Decreto 5.481/28) não acolhia a exigência feita pelo Ofi
cial agravado, sendo certo que o edifício foi ultimado antes 
da Lei n.o 4.591/64. 

Processou-se o agravo e, mantida a decisão da instância 
de origem, veio o parecer da Procuradoria Geral da Justiça 
pelo não acolhimento do recurso (fls. 77). 

É o relatório. 

A averbação feita à margem da transcrição n.O 23.421 
(folhas 55), nem de longe cumpriu as exigências do Decreto 
5.481/1928, como ficou ressaltado na r. sentença. Consta, 
apenas, da aludida averbação que "o prédio número setecen
tos e quatro e setecentos e oito, da rua Tibagi, com três pa
vimentos, intermediário e ático para loja com jirau e cinco 
apartamentos, foi construído no terreno dela objeto" (folhas 
55). 

Não se efetuou, portanto, a averbação de designação nu
mérica das unidades autônomas (Decreto n.o 5.481, artigo 
1.0, com a redação dada pela Lei n.o 285, de 5/6/1948) para 
identificação e discriminação nas futuras alienações. 
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Além disso, em caso já julgado pelo E. Conselho ficou 
assentada a exigência da prévia averbação da constituição 
e especificação do condomínio ao tempo em que vigorava o 
citado Decreto n.O 5.481 (cf. Agravo de Petição n.O 75.109, 
de São Paulo -Agrte. Armando Liberatore -Agrvdo. Ofi
cial do Registro de Imóveis da 3.a Circunscrição). Sem a 
averbação da divisão especificação e demarcação do condo
mínio, à margem da transcrição aquisitiva, com apresenta
ção de memorial descritivo mencionando áreas indivisíveis 
e inalienáveis, descrevendo os conjuntos com suas confronta
ções e quotas correspondentes, não se poderia mesmo deferir 
o registro pretendido. 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 27 de outubro de 1969. 

aa) Márcio Martins Ferreira -Presidente; Hildebran
do Dantas de Freitas -Corregedor Geral da Justiça e Rela
tor; Cantiãiano Garcia de Almeida -Vice-Presidente. 

Advogado: Dr. Hamilton Krausz. 

D. J. de 8/11/69 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. 

PROVIMENTO N.o 11-69 

"Dispõe sôbre a distribuição de feitos e dá outras pro
vidências". 

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

considerando o disposto no artigo 3.° do Decreto-lei Fe
deral n.o 858, de 11 de setembro de 1969; 

considerando a decisão proferida nos autos do proc. CG
32.'1.77-69; 

considerando, por outro lado, a necessidade de discipli
nar a distribuição de feitos por dependências: Determina: 

Artigo 1.0 - Não será distribuído requerimento de con
cordata preventiva ou liquidação judicial de sociedade sem 
a prova negativa de executivo fiscal proposta pela Fazenda 
Pública, fornecida pelo ofício distribuídor competente. 

Artigo 2.° - Acusada a existência do executivo fiscal, 
terá efeito de certidão negativa aquela que vier acompanha
da de prova da ocorrência de penhora aceita, mediante certi
dão expedida pelo cartório ou secretaria do Juízo respectivo. 

Artigo 3.° - Nos casos de distribuição por dependência, 
determinada por despacho judicial, em feitos civeis ou crimi
nais, caberá obrigatoriamente ao Escrivão, sob pena disci
plinar, certificar nos autos respectivos sôbre a existência de 
feito precedente, informando ao Juiz na hipótese negativa, 
para efeito de livre redistribuição. 

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

D. J. 9/10/69 
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PROVIMENTO N.o 13-69 

"Dispõe sôbre os níveis salariais dos escreventes e auxi
liares de cartórios não oficializados". 

O Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Corre
gedor Geral da Justiça, usando de suas atribuições legais, 

Considerando o disposto no artigo 231, parágrafo único, 
do Código Judiciário do Estado, (Decreto-lei Complementar 
n.O 3, de 27-VUI-1969), e a regulamentação contida no De
creto-lei n.O 159, de 28-X-1969, (artigo 31, § 3.°); 

Considerando a decisão proferida nos autos do proc. CO
32.360-69; 

Resolve 
Artigo 1.0 -Os vencimentos dos escreventes de cartó

rios não oficializados constarão de uma parte fixa, corres
pondente ao salário mínimo local, acrescida de um adicional, 
na base de acôrdo ajustado por escrito com o Escrivão. 

§ 1.0 -Os acôrdos salariais, atendidos os critérios fixa
dos neste Provimento, serão homologados pelo Juiz Correge
dor Permanente do respectivo cartório. 

§ 2.° -A homologação dos ajustes de salários será co
municada à Corregedoria Geral da Justiça, para os devidos 
fins. 

Artigo 2.° -Na eventualidade de divergência entre os 
interessados, os vencimentos serão estabelecidos pelo Juiz 
Corregedor Permanente, observadas as normas deste Provi
mento. 

Artigo 3.° -Os salários mínimos dos escreventes são 
fixados dentro da seguinte escala: 

I -Cartórios de La classe -Salário mínimo legal vi
gente na comarca, acrescido do adicional de 10%; 

U -Cartórios de 2.a classe -Salário mínimo vigente 
ria comarca, acrescido do adicional de 15 %; 

lU -Cartórios de 3.a classe -Salário mínimo legal 
vigente na comarca, acrescido do adicional de 20 %; 

IV -Cartórios de 4.a classe -Salário mínimo legal 
vigente na comarca, acrescido do adicional de 25%; 

V -Cartórios da 5.a classe -Salário mínimo vigente 
na comarca, acrescido do adicional de 30%; 
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VI - Cartórios de Classe Especial - Salário mmlmo 
legal vigente na comarca, acrescido do adicional de 40%. 

Parágrafo único - Os escreventes de 2.a categoria per
cebendo ainda, um adicional de 5% e os de 1.a categoria um 
adicional de 10 %' 

Artigo 4.0 - Os auxiliares de cartório perceberão salá
rios não inferiores ao mínimo legal, e os menores entre 12 e 
18 anos de idade poderão ter os vencimentos reduzidos segun
do as normas de legislação trabalhista. 

Artigo 5.° - Os interessados recorrerão ao Juiz Correge
dor Permanente do cartório, solicitando as providências ade
quadas para o regular cumprimento das obrigações por par
te dos escrivães, os quais ficarão sujeitos às sanções disci
plinares cabíveis. 

Parágrafo único - Todos os atos e decisões dos Juízes 
Corregedores Permanentes sôbre essa matéria serão obrigatà
riamente comunicados à Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 6.° - :€ste Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, 26 de novembro de 1969. 
Hildebrando Dantas de Freitas - Corregedor Geral da 

Justiça. 

PROVIMENTO N.o 01-70 

O Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça, tendo em vista o que consta dos 
Processos ns. F.G. 12.270 e C.G. 27.216-66, bem como do Pro
cesso n.O 32.334-69 e o que foi decidido pelo E. Conselho Su
perior da Magistratura em Sessão de 4 de março de 1970, Re
solve: - Artigo 1.0 - A expedição de certidões para fins cri
minais destinadas a réus pobres, internados em estabeleci
mentos penais, com isenção de emolumentos devidos ao Es
tado e aos serventuários de justiça não estipulados pelos co
fres públicos, processar-se-á de acôrdo com o presente Pro
vimento. - Artigo 2.° - As certidões serão passadas pelos 
cartórios em que os processos se encontrarem arquivados ou 
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em andamento, mediante solicitação dos Diretores-Geral do 
Departamento dos Institutos Penais do Estado, da Divisão 
Judiciária do mesmo Departamento, da Penitenciária do Es
tado, do Presídio de Mulheres da Capital, da Casa de Deten
ção de São Paulo, do Instituto de Reeducação de Tremembé, 
da Casa de Custória e Tratamento de Taubaté, do Instituto 
Penal Agricola "Dl'. Javert de Andrade", de São José do Rio 
Prêto, do Instituto Penal Agrícola de Bauru, da Penitenciá
ria Regional de Presidente Vencesláu, da Penitenciária Fe
minina de Tremembé, do Manicômio Judiciário do Estado, 
da Procuradoria de Assistência Judiciária do Departamento 
Juridico do Estado; da Presidência do Conselho Penitenciário 
do Estado e dos Juízes de Direito. 

Artigo 3.° -As solicitações serão feitas diretamente aos 
juizes de Direito das Varas Criminais e do Juri, da Capital; 
e ao Juiz de Direito ou ao Juiz Corregedor, Permanente dos 
Cartórios respectivos, onde houver mais de uma Vara, nas 
outras comarcas; e deverão ser atendidas no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias. 

§ 1.0 -As autoridades requisitantes poderão, quando 
não se tratar de certidões de Cartórios da Capital, solicita-las 
por Radio, Telex ou Tele-Tipo, através das respectivas Dele
gacias de Polícia. 

§ 2.° -Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias será en
caminhada nova solicitação ao Cartório da Corregedoria Ge
ral da Justiça, para os devidos fins. 

Artigo 4.° -Não serão atendidos pedidos de cópia inte
gral dos processos, passando-se tão sàmente certidões das 
peças especialmente indicadas. Sempre que fôr possível ou 
quando expressamente solicitadas, as certidões serão expe
didas com cópia a carbono, devidamente autenticada, reme-
tendo-se ambas as vias a autoridade solicitante. . 

§ único -A requisição da autoridade será junta aos 
autos e neles serão certificados a eXli'edição, o número de 
vias, a data de sua remessa, meio utilizado, ou da entrega 
mediante recibo a quem de direito. 

Artigo 5.° -A autoridade solicitante deverá declarar, 
específicamente e com clareza, os fins a que se destinam as 
certidões, e, em se tratando de pedido de revisão criminal, 
o cartório certificará apenas o inteiro teor da sentença ou 
acórdão condenatório e a data do seu transito em julgado. 
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Artigo 6.° - Os cartórios, se o preferirem, poderão, ao 
invés de certidões fornecer xerocópias, fotocópias ou cópias 
"thermo-fax" das peças indicadas, devidamente autenticadas, 
observadas as disposições regulamentares vigentes. 

Artigo 7.° - Este Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 6 de março de 1970. 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin - Corregedor Geral 

da Justiça. 

D. J. 11/3/70 

PROVIMENTO N.o 3/70 

O Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, Deter
mina: 

Artigo 1.0 - Os M.M. Juízes de Direito das demais Co
marcas do Estado, quando necessitarem requisitar presos à 
Comarca da Capital, deverão fazê-la mediante ofício (em 
duas vias) ao M.M. Juiz Corregedor Permanente dos Presídios 
e da Polícia Judiciária (Fórum João Mendes Júnior, 3.° an
dar), dispensada a remessa de precatória e de ofício ao Di
retor do Departamento dos Institutos Penais do Estado. 

Artigo 2.° - A requisição a que se refere o art. 1.0 deve
rá conter: 

I - Qualificação completa do preso, inclusive alcunha 
e Registro Geral do Serviço de Identificação. 

II - Declaração da finalidade da requisição (interroga
tório, instrução criminal, inquirição de testemunhas de 
acusação ou de defesa). 

III - Declaração da necessidade ou não de o preso per
manecer na Comarca até o encerramento da instrução. 

IV - Referência ao artigo do Código Penal em que o 
réu foi denunciado. 
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Artigo 3.° -~ste provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se, Cumpra-se. 
São Paulo, 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin -Corregedor Geral 

da Justiça. 

PROVIMENTO N.o 4-70 

O Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça, usando de suas atribuições le
gais, 

Considerando a necessidade de disciplinar a expedição 
de Fôlhas Corridas de Antecedentes Criminais, 

Considerando que se impõe a simplificação no que res
peita às requisições de informações solicitadas pela Vara das 
Execuções Criminais aos Ofícios Criminais da Capital, Resol
ve: 

Artigo 1.0 -Os requerimentos de fôlha corrida crimi
nal, instruídos na fórma do artigo 14 do decreto n.O 11.285, 
de 5-8-1940, serão apresentados ao Juiz da Vara das Exe
cuções Criminais, para os devidos fins, e deverão conter, ne
cessàriamente, os seguintes requisitos: -nome, alcunha, fi
liação, local e data do nascimento, residência, domicílio e nú
mero do R. G., se houver. 

Artigo 2.° -Após o despR.cho, serão apresentados su
cessivamente, aos 1.0 e 2.° Distribuídores Criminais e, com 
as certidões negativas, aos Cartórios dos 1.0 e 2.0 Ofícios das 
Execuções Criminais. 

Parágrafo único -Certificada pelos Distribuídores a 
existência de inquéritos, de processos e contravencionais ou 
criminais, bem como de petições de queixas-crime, os reque
rimentos serão obrigatoriamente apresentados aos respectivos 
oficios criminais para certificarem o que constar. 

Artigo 3.0 -As certidões negativas dos Distribuidores e 
dos Oficios das Execuções Criminais poderão ser passadas 
mediante carimbos, colocados no verso da petição, prosse
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guindo, se necessário, no anverso da fôlha seguinte. Nesta 
última como, as certidões mencionarão obrigatoriamente o 
nome, filiação, local, data do nascimento e Registro Geral. 

Artigo 4.0 - As certidões positivas serão sempre datilo
grafadas por inteiro, vedado o uso de carimbos. 

Artigo 5.° - Nas demais comarcas do Estado, os pedidoS 
de fôlha corrida serão apresentados ao Diretor do Fórum, 
aplicando-se as disposições constantes deste Provimento no 
que couberem. 

Artigo 6.° - As requisições do Juízo das Execuções Cri
minais e Corregedor Permanente dos Presídios e da Polícia 
Judiciária, para fins de levantamento da situação processual 
de sentenciados, deverão ser atendidas pelos escrivães, por 
ordem de indicação das distribuições relacionadas pelos escri
vães dos Ofícios das Execuções Criminais. O Serventuário 
do Ofício a que fôr apresentada a requisição, inicialmente, 
após escrever a informação, entregará a requisição, mediante 
carga no livro próprio, ao serventuário do ofício que seguir 
ao seu e assim sucessivamente. 

Artigo 7.° - Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente a Portaria n.o 103-65, de 1-10-1965. 

São Paulo, de abril de 1970. 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin - Corregedor Ge

ral da Justiça. 

D. J. 24/4/70 

PROVIMENTO N.o 5-70 

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

Considerando o disposto no artigo 5.° caput do Decreto
-lei n.o 494, de 10 de março de 1969, Resolve: 

I - Delegar aos M.M. Juízes Corregedores Permanentes 
dos Cartórios de Notas e dos Cartórios de Registros de Imó
veis do Estado de São Paulo a correição anual de que trata 
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o artigo 5.°, caput, do Decreto-Lei Federal n.O 494, de 10 de 
março de 1969. 

II -Para tanto, deverão comunicar-se com a Procura
doria Regional da República, à qual solicitarão a designação 
de Procurador da República, para os fins constantes do alu
dido dispositivo legal. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin -Corregedor Geral 

da Justiça. 
D. J. 24/4/70 

PORTARIA N.o 6-54 

O desembargador Pedro Rodovalho Marcondes Chaves 
-Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, pela 
presente portaria usando das faculdades legais, no intuito de 
prevenir as falhas que constantemente são notadas em pro
cessos provindos da numeração das fôlhas ou por deficiência 
da costura dos autos, atendendo ao que a êsse respeito suge
riu o Tribunal de Alçada ao mesmo tempo que em provimen
tos desta Corregedoria tem sido lembrado, determina ao srs. 
serventuários dos cartórios da primeira instância, da Capital 
e do Interior do Estado que, após cuidadosa revisão de tôdas 
as fôlhas de autos que devam subir à Superior Instância, 
consignem em certidão lavrada antes do têrmo de remessa 
o fato de ter sido verificado o número de fôlhas e de outros 
elementos que possam garantir o estado perfeito do processo 
no momento da remessa. Cumpra-se. São Paulo, 30 de abril 
de 1954. (a) Pedro Rodovalho Marcondes Chaves -Corre
gedor Geral da Justiça. 

D. J. 24/4/70 

COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos srs. Juí
zes Corregedores Permanentes de Cartórios e Ofícios não ofi
cializados, que a exoneração, a pedido, de qualquer servidor, 
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sàmente poderá ser deferida após a verificação de que contra 
êle não existe sindicancia ou processo administrativo em an
damento ou, no caso positivo, depois de sua conclusão (art. 
645, § único da CLF); a nomeação de qualquer candidato 
a escrevente, que antes haja prestado serviços na mesma ou 
em outra Serventia, ainda que de comarca diversa, além dos 
documentos exigidos, dependerá da verificação dos requisitos 
supra enumerados e de atestado de idoneidade do respectivo 
titular. 

D. J. 3/2/70 

Parecer devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Corregedor Ge
ral da Justiça, exarado nos autos de Processo n.o 32.568, em 
que figura como interessado o MM. Juiz de Direito da 2.a Vara 
da Comarca de São José do Rio Prêto, bem como no de n.o 
32.558, em que figura como interessado o MM. Juiz de Direito 

da Comarca de M aTília 

P acessos n.Os 32.568 e 32.558-69. 
Senhor Corregedor Geral: 
O MM. Juiz da 2.a Vara de São José do Rio Prêto enviou 

a essa E. Corregedoria Geral a portada que editou, discipli
nando a organização dos cartórios daquela comarca em face 
do Código Judiciário e da recente lei de organização judi
ciária promulgada em nosso Estado (D. Lei 158-69). 

Idêntica portaria 'foi enviada, também, pelo MM. Juiz da 
1.a Vara	 da Comarca de Marília (processo anexo). 

Verifica-se pela leitura das mencionadas portarias, ter 
havido modificação relativamente aos anexos dos Cartórios 
de Imóveis (Júri e Corregedoria Permanente), nas respecti
vas comarcas. 

O Código Judiciário, no entanto, contêm a seguinte re
gra, no seu artigo 198 a respeito de tais anexos: "Ficam de
nominados Cartórios de Registro de Imóveis, os atuais regis
tros de imóveis e circunscrições imobiliárias, precedidos de 
numeração ordinal, onde houver mais de um, mantida a si
tuação atual de seus anexos". 

Além disso, a orientação aprovada por essa E. Correge
doria Geral e constante do processo 31.029-69, é no sentido 
de que "com o advento do Código Judiciário do Estado (Lei 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS100 - DIil JUSTIÇA DO ES'l'ADO DE SÃO PAULO * 



Complementar n.O 3, de 27-8-69), não foi alterada a situa
ção dos anexos dos cartórios de Registro de Imóveis" (fls. 20). 

Nesse sentido já foi expedido um comunicado dessa E. 
Corregedoria Geral aos M.M. Juizes do Interior (D. Oficial 
de 20-9-69). 

Tampouco foi intenção do legislador retirar funções ju
diciais dos cartórios do registro de imóveis, tanto assim que 
da lei de organização judiciária consta preceito expressamen
te prevento essa situação (of. art. 62, par. 2.°, do D. Lei 
158-69). 

Frente ao exposto, opino pela expedição de ofícios aos 
M.M. Juízes de São José do Rio Prêto e Marília, dando-se ciên
cia da orientação traçada por essa E. Corregedoria Geral, pa
ra os devidos fins. 

li: o parecer, s. m. j. 
D. J. 6/12/69 

Proc. 31.684-69 -Capital -Interessado: Francisco de 
Andrade -Deverá o interessado juntar: 1.0 -Certidão 
atualizada da Corregedoria Permanente da comarca de Ba
nanal, com fontes de busca (nome, n.o e fls. dos livros dos 
quais foram extraídos os dados), e visto do MM. Juiz Corre
gedor Permanente, constando todo o seu exercício como ser
ventuário interino (motivo da interinidade) e vitalício (iní
cios e términos), bem como os motivos) e a aplicação ou não 
de penalidades por faltas disciplinares; 2.° -Certidão da 
Corregedoria Permanente da comarca de Ribeirão Bonito, 
com fontes de busca e visto do MM. Juiz Corregedor Perma
nente, constando todo seu exercício, as interrupções (inícios 
e términos), bem como seus motivos, uma vez que a ora jun
tada omite inúmeras delas e ainda está divergindo do seu 
processo de licença, deverá mencionar ainda a aplicação ou 
não de penalidades, 3.0 -Certidão do R.C.P.N. do 44.0 Sub
distrito com fontes de busca e visto do MM. Juiz Corregedor 
Permanente, constando todo o seu exercício, as interrupções 
e penalidades porventura havidas. 4.° -Certidão da Secre
taria da Justiça. 

D. J. 24/4/70 
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Senhor Corregedor Geral. 

1 - Trata-se de consulta formulada pelo Serventuário 
do 14.0 Cartório de Notas da Capital, a respeito do valôr que 
deveria ser considerado para o cálculo dos emolumentos de 
escrituras em que o prêço ou parte dêle, devesse ser pago 
em prestações acrescidas de juros, indagando o interessado 
se se computaria o prêço "à vista, ou o preço a prazo" (sic. 
- fls. 2v.). 

2 - Submetida a consulta ao MM. Juiz da 14.a Vara 
Civel, Corregedor Permanente do referido Cartório, na oca:
sião, decidiu S. Exa. que "nos negócios a prazo e nos con
tratos em mútuo, o respectivo valôr, para o cálculo dos emo
lumentos e sêlos estaduais, deve incluir os juros estipulados" 
(sic.: fls. 6). 

3 - Manifestou-se, no mesmo sentido, o Departamento 
da Receita (fls. 9/11). 

4 - Apreciando o caso, o Des. Vasconcellos Leme, Cor
regedor Geral da Justiça, na ocasião, resolveu que "A repre
sentação de fls. 2 outra coisa não é que uma consulta sôbre 
interpretação de dispositivos legais, quando a esta Correge
doria compete resolver casos concretos. Em todo caso, en
caminhe-se ao sr. Tabelião cópia da manifestação de fls. 9 
a 11, emanada do Departamento da Receita do Estado" (sic. 
fls. 12). 

5 - O 14.0 Tabelião insistiu no sentido de que o enten
dimento do MM. Juiz da 14.a Vara Civel fôsse considerado 
como norma geral, tendo sido indeferida a pretensão (fls. 
16/17v., 19, 20, 22, 23/24v. e 25), sob alegação de que "A 
Corregedoria Geral pelo despacho de fls. 12, nada decidiu, 
limitando-se a mandar remeter ao requerente cópia das 2 
manifestações existentes nos autos" (sic. fls. 22). 

6 - Ocorre, entretanto, que a decisão do MM. Juiz de 
Direito da 14.a Vara Civel e a manifestação do Departamen
to da Receita do Estado, têm levado alguns cartórios e es
creventes a calcular os emolumentos do escrivão, as custas 
do Estado e da Carteira das Serventias não oficializadas, sô
bre o principal e juros, quando os há. em flagrante desres
peito ao estabelecido no Regimento de Custas vigentes. 
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7 -Registre-se que a E. Corregedoria Geral da Justiça 
nada havia decidido a respeito, nem endossou a solução dada 
ao problema pelo referido magistrado, tendo mesmo, se ne
gado a admitir aquêle entendimento para fazer dêle norma 
geral. 

8 -Mas não é só. O fundamento que arrimou o en
tendimento aludido não tem razão de ser, considerando-se 
principalmente que de há muito dec.-Iei n.o 4.665/42 e o dec. 
n.o 32.392/53, estão revogados. 

9 -De outra parte, o dec. estadual n.o 52.425/70 esta
beleceu expressamente, na Tabela 10, Nota 3.a, que "o pre
ço do ato será calculado com base nos valôres tributários 
aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Brasileiro de Refor
ma Agrária, respectivamente para imóvel urbano ou rural, 
se o vaZár, declarado na escritura fár inferior a êstes" (grife). 

10 -Ora, assim sendo, se a lei quisesse considerar para 
o cálculo dos emolumentos e demais despesas o principal e 
os juros, quando houvesse, tê-la-ia dito expressamente. 

11 -Valôr do contrato é aquêle constante da respecti
va escritura ou do instrumento, sem o acréscimo dos juros; 
é o valôr do principal, singelamente considerado. O acessó
rio (juros) não se computa para o cálculo. 

12 -Dest'arte, como consta haver cartórios que ainda 
se baseiam naquêle entendimento que data vênia não pode 
subsistir, apesar dos têrmos claros e inequívocos do dec.-Iei 
n.o 203/70, regulamentado pelo dec. n.o 52.425/70, opino, 
s.m.j., caso seja este aprovado, as dê conhecimento desta 
orientação por meio da imprensa oficial, publicando-se o pa
recer, a fim de que de futuro não se alegue ignorância ou 
se pretenda justificar excessivas cobranças com base naquêles 
fundamentos referidos. 

13 -É o parecer, sub-censura. 

São Paulo, 25 de maio de 1970. 

José Haroldo de Oliveira da Costa -Juiz Auxiliar. 

D.J. 4/6/70) 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUAlUOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -103 



VARA nos REGISTROS PÚBLICOS 

REGISTROS PúBLICOS 

PROVIMENTO 

O Dr. Rui Geraldo Camargo Viana, MM. Juiz de Direito, 
auxiliando na Vara de Registros Públicos e da Corregedoria 
Permanente de Registros da Capital, na forma da lei, etc. 

Considerando as irregularidades constatadas em correi
ção a que procedeu no 27.° Cartório de Notas da Comarca; 

Considerando a necessidade de sanar tais irregularidades 
e provar à continuidade dos trabalhos da serventia; 

Considerando a urgência de fixar normas gerais que im
peçam a repetição em outros Cartórios da comarca, dos abu
sos ali cometidos. 

Resolve baixar o seguinte: 

PROVIMENTO 

1.0) - O Cartório providenciará a abertura e escritura
ção dos seguintes livros: 

a - Registro Diário (Tombo) 
b - Protocólo para correspondência 
c - Classificadores (ofícios recebidos, expedidos e de 

provimentos e portarias). 
2.°) Serão organizados e mantidos em ordem os índices 

dos livros de notas e de procurações, constando os nomes de 
todos os outorgantes e de todos os outorgados. 

3.°) Indicar-se-ão, nos reconhecimentos de firmas, os 
nomes da pessoas cujas assinaturas ou firmas são reconheci
das. 

4.°) Manter-se-á fichário atualizado, relativo às firmas 
registradas no Cartório, colhendo, em duplicata, na mesma 
ficha, as assinaturas do signatário que a preencheu e de pró
prio punho, exigindo-se apresentante conhecido e idôneo. 
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5.0) Há obrigatoriedade de identificação dos compare
centes nos instrumentos notariais com nome por extenso civil, 
nome do conjuge, regime de bens, profissão, residência e do
micílio, documento oficial de identidade e facultativamente a 
filiação. 

6.°) Há obrigatàriedade de constar nos respectivos ins
trumentos notáriais, no caso de pessoa jurídica, a data do con
trato social ou outro ato constitutivo, seu número de regis
tro cempetente, artigo do contrato ou dos estatutos sociais 
que delega a representação legal e ata da assembléia geral que 
elegeu a diretoria. 

7.°) Há obrigatàriedade de citar nos instrumentos notá
rias quando a parte representada por procuração, o Cartório 
onde foi lavrada, data, livro e fôlhas, arquivando-se o traslado 
ou certidão, e no caso de instrumento particular de procura
ção e arquivamento do seu original, sempre em ordem alfa
bética ou numérica. 

8.°) Os livros manúscritos do Cartório devem ser escri
tos com tinta indelével e nas côres azulou prêta. 

9.°) Os borrões, as razuras, emendas e entrelinhas, de
vem ser ressalvados antes da subscrição e assinatura dos atos, 
de maneira clara, não se tolerando espaços em branco que 
devem ser inutilizados, quando já subscrita a ressalva será 
feita pelo próprio escrivão de Notas. 

10.°) Os escreventes devem lavrar os atos com esmero, 
escriturando com boa caligrafia, bem legível, destacando os 
títulos e assuntos, não sendo vedado colocar em letra de fór
ma o nome das partes. 

11.°) Devem ser indicados, nos atos, relativamente aos 
impôstos devidos, o número do recibo, sua data, o órgão arre
cadador, e a importância paga, devendo as guias serem ar
quivadas em pastas próprias, numeradas de modo a facilitar 
rápida busca. 

12.°) Os documentos para lavratura dos atos, apresen
tados ao Cartório, devem ser arquivados em pastas numera
das (alvarás, certidões negativas do INPS, mandados etc.). 

13.°) As assinaturas das partes e testemunhas devem 
ser lançadas, além da maneira usual, por extenso e de fórma 
legível. 

14.°) Devem as testemunhas dos atos a serem lavrados 
assistir à sua leitura e serem qualificadas no corpo da escri· 
tura ou procuração, antes de seu encerramento e subscrição. 
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15.°) Deve ser mencionado no ato da escritura o nome 
e qualificação da pessoa que assina a rogo de analfábeto e 
por êle apresentada. 

16.°) Deve ser colhida a impresão digital (polegar di
reito) dos analfabéticos, circundada pelo nome da pessoa que 
a lançou. 

17.°) Deve ser tomada a cautela, diante das testemu
nhas, de colher-se a manifestação oral do analfabeto, confir
mando a sua intenção de praticar o ato que se está lavrando. 

18.0 ) Deve ser colhida impressão digital da pessoa que 
assine mal demonstrando ser iletrada, ou fisicamente impossi
bilitada de assinar, com as cautelas dos ítens 16.° e 17.°. 

19.° Deve ser abolida a pratica, altamente irregular, de 
colheita de assinatura de partes em livro ou documento em 
branco, devendo ser inutilizadas as fôlhas assim encontradas 
em livros do Cartório. As assinaturas devem ser colhidas 
após a lavratura do ato, e, sempre em presença do cartorário 
que o lavrou. 

20.°) Devem ser satisfeitos com regularidade os tribu
tos devidos, cotando, à margem dos atos, as custas e emolu
mentos de módo discriminado. 

21.°) Os livros devem ser escriturados em ordem cro
nológica, com as datas por extenso, sem abreviações nem al
garismos. Os livros devem ser mantidos em bom estado de 
conservação. 

§ 1.0 - Devem ser preenchidas as datas em branco, re
tificando-se aquelas onde consta, em atos posteriores, data 
menor do que a constante no ato anterior. 

22.°) Os livros devem ser mantidos em bom estado de 
conservação, recondicionando-se os desgastados ou com fô
lhas soltas. 

23.°) Os livros e documentos do Cartório devem ser 
guardados em lugar seguro, não se tolerando que permane
çam fóra de Cartório, após o encerramento do expediente. 

24.°) Os livros devem ser autenticados regularmente, 
sendo submetidos à vistoria do Juízo da Corregedoria que 
neles lançará sua rúbrica, subscrevendo os têrmos de aber
tura e encerramento. 

25.°) A tabela de custas, atualizada, deve ser afixada 
em lugar bem visível e de acesso ao público. 
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26.0) De todas as quantias pagas, dará recibo o escri
vão ou seu caixa devidamente autorizado, respondendo o 
Cartório perante a parte. 

§ único -Incorre em falta grave o Escrivão que admitir 
-ou tolerar o recebimento direto pelos escreventes ou servido
res do Cartório de quantias fornecidas pelas partes a qual
quer título, desde que tenham relação com ato da serventía. 

27.°) Deve ser impedida a expedição de traslados por 
pessoas não autorizadas, sendo privativos do Escrivão e seu 
Oficial Maior e subscrição de escrituras, procurações, testa
mentos e traslados. 

28.°) O Cartório deve possuir a Bandeira Nacional e a 
Estadual, para hasteamento na fórma das leis respectivas. 

29.°) Devem ser expedidas em tempo as comunicações 
devidas. 

30.°) O horário de experiente do Cartório será das 12 
às 18,30 horas. 

31.°) O Livro de Ponto deve ser assinado, diàriamente, 
na entrada e na saída. 

32.°) O Livro de Registro de Férias deve ser escritura
do regularmente e em dia. 

33.°) O Prontuário dos servidores deve ser organizado 
em pastas individuais e atualizados. 

34.°) Devem ser regularizadas e pagas em dia as con
tribuições previdenciárias (IPESP). 

35.°) É expressamente vedada a permanência nos ser
viços do Cartório de pessoas não providas regularmente. 

36.°) O livro Caixa de Receita e Despesa deverá ser 
escriturado diàriamente e encerrado no último dia de cada 
mês, com o respectivo balancete, apresentado para o visto 
do Corregedor Permanente. 

37.°) O escrivão deverá subscrever os atos subscritos 
pelo intitulado Oficial Maior e outros escreventes sem habi
litação legal. 

38.°) O Escrivão intimará partes para assinar as escri
turas já lavradas, sob pena de cancelamento dos atos. 

39.°) Serão intimados os testadoras para refazer os 
testamentos nulos. 
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40.°) Deve ser coíbida a prática ilegal de arrendamen
to de mesas para escreventes e prêços fixos. 

41.°) Deve ser coíbido o abuso de manutenção, por es
creventes, de satélites sub-arrendatários. 

42.°) As medidas disciplinares serão aplicadas, nos pro
cessos administrativos (Sindicância) instaurados contra os 
escreventes do Cartório, conforme as responsabilidades 
pessoais de cada um. 

43.°) Fica fixado o prazo de seis meses para a regu
larização dos atos inquinados de vícios. 

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

LIVROS OBRIGATóRIOS 

1 - Visitas e Correições 
2 - Caixa ou Diário 
3 - Carga e descarga de autos e papéis 
4 - Protocólo 
5 - Classificadores (3) 
6 - Testamentos 
7 - Notas, com índice 
8 - Procurações, com índice 
9 - Substabelecimentos, com índice (facultativo) 

10 - Registro de Procurações 
11 - Ponto 
12 - Férias 
13 - Prontuários 

Rui Geraldo Camargo Viana - Juiz de Direito 
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JURISPRUDtNCIA 

TRANSCRIÇÃO DE IMóVEIS -Inviável quando há 
omissão das características e confrontações, essen
ciais à sua individuação (artigo 247, V, do D. 4.857, 
de 1939). Inteligência razoável da lei aplicável e 
não configuração do dissídio jurisprudencial argüi
do. 

RELATóRIO 

o Sr. Ministro Djaci Falcão: --O Oficial do Registro de 
Imóveis da Comarca de Ubatuba suscitou "dúvida" quanto à 
transcrição de duas escrituras de doação, apresentadas pela 
Província Carmelitana Santo Elias, à vista de que os imóveis 
não se achavam devidamente individualizados, com as suas 
características e confrontações. O Juiz de Direito daquela 
Comarca entendeu ser procedente a dúvida levantada, e de
terminou a devolução dos documentos apresentados pela in
teressada. 

Em agravo de petição, foi mantida a decisão do magis
trado, consoante se verifica do acórdão de f. 445. Daí resul
tou a interposição de recurso extraordinário, com base no 
art. 114, IIl, a e d, da C.F., e no qual são apontados como in
fringidos o art. 524 do C.Civ.,e o § 22, do art. 150, da C. Fe
deral. Além disso, a recorrente diz existir acórdão do Supre
mo Tribunal Federal, com orientação diversa, conforme se 
vê no Tratado dos RegistTOs Públicos, da autoria de Serpa 
Lopes (f. 46-49). Pelo despacho transcrito à f. 17 foi negada 
admissão ao recurso. A parte interessada insiste na ade
quação do apêlo extremo, socorrendo-se do presente agravo 
de instrumento, que tramitou com regularidade e nesta ins
tância recebeu o seguinte parecer da Procuradoria da Repú
blica: 
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"1. Pretensão de transcrever, no Registro de Imóveis, 
uma "pública forma de escritura de doação", que teria sido 
lavrada em 1723. 

2. A negativa de tal registro, porque o título contém 
omissões e não permite a individuação adequada do imóvel, 
não constitui negativa de aplicação da lei federal, nem di
verge de decisão outra, aliás citada de maneira sumária e 
incompleta à f. 48 media. 

3. Pelo improvimento do agravo.
 
Brasília, 23-8-68. - Decio Miranda" (f. 68).
 

VOTO 

o Sr. Ministro Djaci Falcão (Relator): - Entendeu o 
acórdão atacado que a transcrição pretendida, de pública 
forma de escrituras de doação que teriam sido lavradas em 
1723 e 1740, não podiam se efetuar porque os títulos apresen
tavam omissões quanto às características e confrontações, 
tornando impossível a individua.ção dos imóveis, nos têrmos 
do artigo 247, item V, do D. 4.857, de 1939. 

A rigor, o acórdão recorrido não se manifestou sôbre a 
domínio da recorrente, nem tampouco sôbre o direito de usar, 
gozar e dispor de seus bens (arts. 524 do C. Civ., e § 22 do 
art. 150 da Magna Carta); limitou-se a uma questão de na
natureza formal). Como invocar negação de vigência dos 
princípios legais citados ou de quaisquer outros? 

No que se prende a conflito jurisprudencial, a recorren
te não é precisa no indicar a divergência. Faz menção a 
acórdão desta Côrte, sem transcrever trecho através do qual 
se torne possível aferir a identidade de situação e a diversa 
inteligência na aplicação da lei federal (f. 48). 

Aplica-se, aqui a Súmula 29l. 

Ao que se vê, abstraindo mesmo a questão da admissi
bilidade do apêlo derradeiro, em tôrno decisão do Conselho 
Superior da Magistratura, é manifesto o seu incabimento pe
los motivos ora expostos. 

Em preliminar, voto pelo não conhecimento do recurso. 
(S.T.F. - Ag 44.007 - SP - Rel., Ministro Djaci Falcão. 
- Não conheceram unânimemente. - Presidência do Sr. Mi-
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nistro Victor Nunes, na ausência do Sr. Ministro Lafayette 
de Andrada, Presidente. Presentes à sessão os Srs. Ministros 
Oswaldo Trigueiro, Djaci Falcão, Barros Monteiro. -Brasí
lia, 23 de setembro de 1968). Publicado em RT.J., vaI. 49, 
pg.582. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

PENHORA -Constrição sôbre bem hipotecado -Ad
missibilidade. 

Os bens absolutamente impenhoráveis são ,apenas, os 
enumerados, pelo legislador, no artigo 942 do Código de Pro
cesso Civil, entre os quais não se inclui o imóvel hipotecado. 
Sôbre o assunto, esclarece PONTES DE MIRANDA, citando 
um venerando acórdão, que os "bens hipotecados e os anti
créticos não são impenhoráveis. O direito real de garantia 
não confere a inalienabilização, ainda que temporária; apenas 
faz ineficaz, quanto à garantia, qualquer alienação. Ora, a 
penhora também se passa no plano da ineficácia dos negó
cios jurídicos posteriores, e a penhora de outrem é possível: 
tal a penhora depois da hipoteca, ou da anticrese. O credor 
hipotecário e o anticrético têm, somente de ser judicialmen
te notificados" ("Comentários ao Código de Processo Civil", 
edição de 1949, volume VI, página 231). Respeitáveis julga
dos já decidiram, igualmente, que a "penhora de bem hipo
tecado, uma vez que não poderá prejudicar o credor sob essa 
garantia, é absolutamente válida" ("Revista dos Tribunais", 
volume 337, páginas 428/429; volume 318, páginas 498/499; 
volume 199, página 307). No caso "sub judice", o magistra
do determinou, também, a notificação do credor hipotecá
rio". (T. A. Civil de S. P. -Apelação cível 128.412, de São 
Paulo, em que são apelantes Maria Altina Noronha e seu 
marido e apelada Etrika Feher Merlo. Acórdão unânime da 
Quarta Câmara Civil, de 17 de setembro de 1969. Ass. SYL
VIO DO AMARAL, presidente com voto; CAMPOS GOUV~A, 

relator; BATALHA DE CAMARGO, revisor). 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO -Que tem 
a propriedade plena e faz doação com reserva de usu
fruto, não transmite a propriedade plena para em 
seguida receber o usufruto e sim conservou êste que 
naquela se compreendia, transmitindo apenas a nua 
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propriedade; assim, a cláusula de inalienabilidade vi
talícia, imposta a bens doados com essa reserva de 
usufruto, não torna êste sucessivo e proibido, subsis
tindo o "vínculo após o desaparecimento da reserva. 

Questão de direito intertemporal, não alegada 
na petição de recurso extraordinário nem ventilada 
no acórdão recorrido. 

Não conhecimento do recurso. 

RELATÓRIO 

o Sr. Ministro Luiz Gallotti: - ~ste o acórdão, da la
vra	 do ilustre Desembargador J. Cavalcanti Silva (f. 58): 

"Vistos, relatados e discutidos êstes Autos de Apelação 
n.O 151.726, da Comarca de Mogi-Mirim, sendo apelantes João 
Carolino da Silveira Franco e outros e apelado o Juízo: 

Acordam unânimemente, em sessão da Segunda Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça, em negar provimento ao recur
so. Custas, como de direito. 

O Capitão Antônio da Silveira Franco, ao doar o imóvel 
aos apelantes, com reserva de usufruto, dispôs que nenhum 
dos donatários poderia dispor do mesmo "por qualquer títu
lo e sob qualquer pretexto". A cláusula de inalienabilidade 
não foi instituída em caráter temporário, de modo que a mes
ma subsiste, a despeito da extinção do usufruto. Nos têr
mos do artigo 1.676 do C. Civ., a cláusula de inalienabilidade 
imposta em doação não poderá em caso algum, salvo expro
priação e execução por dívidas provenientes de impostos con
cernentes aos imóveis vinculados, ser invalidada ou dispen
sada por atos jurídicos de qualquer espécie, sob pena de nu
lidade. A referida cláusula não necessita ser confirmada em 
testamento (Revista do Supremo Tribunal Federal, 21/121; 
R.T., 114/690 e 148/700). As ego Câmaras Civis Reunidas dêste 
Tribunal, em recentes julgamentos de recursos de revista, já 
deixaram assentado que "em doação, com reserva de usufru
to ao doador, subsistem, apesar da morte deste, as cláusulas 
de inalienabilidade e impenhorabilidade instituídas concomi
tantemente com a liberalidade (Rec. de Revista n.O 131.076, 
julgado em 21-10-64). Assim sendo, a sentença recorrida 
decidiu com acêrto e merece confirmação". 

Recurso extraordinário da alínea d (f. 60).
 
A Procuradoria-Geral opina (fôlha 97) :
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"1. Não merece conhecimento o recurso de f. 60, por 
deficiência de sua interposição, tal a carência dos elementos 
de que cuida a Súmula 291. 

2. Além disso, como dissemos em parecer do RE 62.205, 
Relator o Exmo. Sr. Ministro Barros Monteiro, incensurável 
é o entendimento esposado pelo V. Acórdão de f. 158, pois que 
foi expressa, no ato de doação, a cláusula de inalienabilida
de, a par do usufruto reservado ao doador. Não se cuida, 
assim, de usufruto sucessivo, vedado ao doador, mas de gra
vames distintos, subsistindo o vínculo da inalienabilidade, 
mesmo que extinto o usufruto, porque aquela foi instituída 
expressamente, independente, pois, de implícita na natureza 
do usufruto. 

3. Os arestos referidos nas razões de recurso, sôbre a 
cessação do vínculo, porque inerente ao usufruto, com o qual 
se extingue, não alcança a hipótese em causa, na qual os 
gravames foram impostos expressa e autônomamente, atra
vés de cláusula não vedadas ao doador, conforme bem salien
ta o acórdão recorrido. 

Pelo não provimento do recurso, se acaso conhecido. 
Brasília, 18 de outubro de 1968. -José Fernandes Dan

tas, Promotor Público, €om atribuições de Procurador da Re
pública. 

Aprovo: Decio Miranda, indicando o precedente da R.T.J. 
41/632, e o caso idêntico do RE 58.303, também Relator o 
Sr. Ministro Evandro Lins. 

Decio Miranda, Procurador-Geral da República". 
É o relatório. 

VOTO 

o Sr. Ministro Luiz Gallotti (Relator): -Os recorren
tes citam, como verdadeira jurisprudência do Supremo Tri
bunal, o acórdão no RE 18.724 (f. 60), sem lhe reproduzirem 
sequer a ementa. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

1) PROMESSA DE VENDA DE IM6VEL EM 
PAGAMENTO PARCELADO -Falta de notificação 
prévia. Conseqüências. Exame da jurisprudência do 
S.T.F. 
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2) Rescisão do contrato por não oferecido o 
pagamento, nem antes, nem após a citação. 

3) Problema de novação resolvido à base da 
prova. 

RELATóRIO 

o Sr. Ministro Victor Nunes: - Ação de rescisão de pro
messa de venda, por mora no pagamento das prestações. Em 
primeira instância, foi julgada improcedente (f. 50), condena
do o autor nas custas e honorários. 

O Tribunal de Justiça da Guanabara (f. 71 - AC 57.418 
16-4-68) reformou a sentença, para julgar a ação proceden
te: 1.0) porque não ficou provada a novação alegada pela 
ré, quanto à forma do pagamento (parcelamento do sinal e 
pagamento do saldo através da Caixa Econômica); 2.°) por
que os pagamentos efetuados se referiam ao sinal e correspon
diam a notas promissórias emitidas pela ré pro soluto; 3.°) 
porque, estando convencionada a cláusula resolutiva expressa, 
não sàmente se impunha a rescisão por efeito da mora, como 
era desnecessária a prévia interpelação. 

Recurso extraordinário da ré, fundado nas letras a e d 
(f. 73). Teriam sido violados os arts. 999 a 1.122, porque, 
tendo havido novação quanto à forma de pagamento, ficou 
pleno jure desfigurada a cláusula resolutiva. Não importa 
que houvesse emissão de notas promissórias pro soluto. De 
qualquer modo, parcelou-se o pagamento do sinal, e a novação 
não se limitou ao sinal, mas alcançou todo o preço da opera
ção. Quanto à dispensa da notificação prévia, foram con
trariados diversos acórdãos: STF, RE 59.416, RT.J. 35/250; 
RE 59.119, RT.J. 35/49; TJSP Ap. 82.746, RF. 179/238. 
Também se indicou um acórdão do próprio Tribunal da Gua
nabara: Ap. 32.573, RF. 161/229). 

VOTO 

o Sr. Ministro Victor Nunes (Relator): - Em diversas 
ocasiões temos decidido que, embora necessária a notifica
ção prévia para rescindir, por motivo de mora, promessa de 
venda de imóvel com pagamento em prestações, essa forma
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lidade se entende suprida pela citação. Abre-se, então, nor
malmente pelo prazo da contestação, oportunidade para a 
purgação da mora. O problema ora em debate, envolvendo 
por vêzes outros aspectos foi amplamente debatido em muitos 
casos, entre os quais: RE 16.677 (11-5-50); n.J. 2-4-52, p. 
1.693; AR 308 (3-8-56), n.J. 3-3-58, p. 945; RE 26.411 . 
(21-12-54); RE 4.988 (7-4-61) e (31-761); R7 44.599 . 
(11-4-61); ERE 45.181 (11-8-61); Ag. 23.752 (13-6-61); R7 
49.793 (2-4-63 19-8-63), n.J. 14-6-63, p. 401 e n.J. 17-10-63, p. 
1.023 (decisão rescindida em parte: AR 704, 13-9-67); ERE 
47.072 (9-9-63, n.J. 28-11-63, p. 1. 218; ERE 49.309 (26-4-63), 
n.J. 10-10-63, p. 988; Ag. 31.405 (14-4-64); RE 58.500 ..... 
(20-8-65), RT.J. 35/47; Ag 39.522 (31-10-66); RE 64.972 .. 
(16-9-68); RE 64.876 (16-9-68); RE 65.337 (16-9-68); RE 
59.400 (19-10-65), RT.J. 34/729; RE 58.324 (21-10-66), RT.J. 
40/181; RE 59.119 (6-10-63), RT.J. 40/127 RE. 61.389 
(21-11-66), RT.J. 40/281; RE 59.416 (19-10-65), RT.J. 35/250. 

Em alguns casos, o Supremo tem negado a purgação da 
mora, quando haja cláusula resolutiva expressa: ERE 40.465 
(14-11-62), n.J. de 14-11-63, p. 1.160; RE 58.337 (10-3-67), 
RT.J. 44/160. Não me parece, porém, que seja essa a juris
prudência predominante no Tribunal. Temos admitido o pa
gamento, após a notificação ou a citação, desde que oferecido 
no prazo próprio e em forma regular. 

No caso, não houve oferta do pagamento, nem antes, 
nem depois da citação, o que teria de acarretar a rescisão do 
contrato. 

Alega, porém, a recorrente que houve novação, inclusive 
quanto ao saldo do preço. Para o Tríbunal local, o parcela
mento de que resultaria a novação só se referia ao sinal, e 
não ao saldo. E a essa conclusão chegou pelo exame das 
provas. Sob êste aspecto, portanto, não cabe o recurso (Sú
mula 279). 

Concluindo, conheço do recurso, mas lhe nego provimen
to". (S.T.F. -RE n.o 65.821 -GB -La Turma -Conhe
ceram e negaram provimento, por unanimidade -j. em .. 
5-12-68 -VICTOR NUNES, Presido e Relator). RT.J., .... 
48/269. 

VIG1!:NCIA nA LEI -I) Se o voto mutilou a lei, tiran
do-lhe qualquer sentido ou nexo, de modo que não 
se lê nela quando entrará em vigor, aplica-se o art. 
1.0 da Introdução ao C. Civil. 
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RELATÓRIO 

o Sr. Ministro Aliomar Baleeiro: - Trata-se de executivo 
fiscal de São Paulo contra a Cia. Santista de Papel, cobran
do-lhe Impôsto de Vendas e Consignações não recolhido no 
exercicio de 1964, no quantum da L. 8.049-63. 

A recorrente argumenta que não vigorava a L. 8.049, de 
30-12-63, pois só entrou em vigor 45 dias depois da publica
ção, de acôrdo com a lei de Intr. ao C. Civ., e não imediata
mente, como pretende a Fazenda. 

Na r. sentença de f. 71-73, o doutor juiz decidiu que a 
vigência da lei é indiscutível, pois no art. 8.0 diz: "Esta lei 
entrará em vigor na data da publicação." Julgou procedente 
a ação. 

O v. ac. de f. 95-7 manteve a r. sentença. 
O rec. extr. pela letra c (f. 100-7) cita V. acórdão do 

T.T.F., 49.103, RT.J., 23/370 e o art. 863 do C. Pro Civ. c/o 
art. 114 da C.F. de 1946. O recurso foi admitido, em despa
cho de f. 111-2, pelo em. vice-presidente do Tribunal de Alça
da de São Paulo. 

Parecer da douta P.F.R pelo não provimento (f. 121), 
defendendo a aplicação do art. 8.° da L. 8.049, pois a cláu
sula "esta lei entrará em vigor 90 dias depois da publicação", 
foi vetada pelo Governador nas palavras "90 dias", ficando 
eficaz a partir da datada da publicação. 

Embora a Constituicão atual tenha acabado com o veto 
de palavra, por ser posterior à L. 8.049, é inaplicável à espé
cie. Lembra, ainda, decisão do ego S.T.F., no S.T.F., no RMS 
14.597, RT.J. 33/127. 

É o relatório. 

VOTO 

o Sr. Ministro Aliomar Baleeiro (Relator): - A lei de 
São Paulo número 8.049, de 30-12-63, conforme f. do D.O. 
local de 31-12-63, à f. 26, contém o seguinte: 

Art. 8.0 - Esta lei entrará em vigor ( ... vetado ... ) a 
sua publicação." 

. Isso porque o Executivo vetou as palavras "em 90 dias 
após ... " 
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Entende o Estado que, como saiu publicado, a lei entra
rá em vigor à data da sua publicação. 

II -Não me parece correta essa interpretação. O texto 
ficou sem sentido. Não diz quando entrará em vigor, e, nesse 
caso, isso acontecerá em 45 dias, segundo o art. 1.0 da Intr. 
ao C. Civil. 

Disso mesmo se convenceu o eminente Vice-Presidente Y. 
Costa Manso, do ego T.A. de São Paulo em seu despacho de 
admissão do recurso, à f. 112: 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" -A 
lei fiscal mais benigna retroage em favor do contri
buinte. 

A avaliação só deverá ser repetida quando fun
damentada em quaisquer das hipóteses previstas no 
artigo 960, n.O I, do Código Civil, ou seja, se se pro
var êrro ou dolo do avaliador judicial. 

O artigo 1.0, da Lei n.O 9.855, de 2-10-67, man
da, expressamente, aplicar a alíquota do impôsto, 
prevista no inciso UI do artigo 48 da Lei n.O 9.591, 
às sucessões cujo impôsto não tenha sido pago à data 
de sua publicação. 

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

Assim decidem, porque a impugnação fundamentada a 
que se refere o artigo 487, § 1.0, do Código de Processo Civil, 
é a que se funda em quaisquer das hipóteses previstas no ar
tigo 960, n.O I, do mesmo Código. Ora, na espécie dos autos, 
a Fazenda do Estado, em sua impugnação (fls. 6v.), se limi
tou a dizer que a avaliação fôra reduzida, valendo-se, para 
isso, apenas, do laudo elaborado por seu avaliador, não de
monstrou qualquer êrro ou dolo do avaliador judicial e, por 
isso, a avaliação não deverá ser repetida. 

Quando à aplicação da Lei n.O 9.591, de 30 de setembro 
de 1966, nenhuma razão assiste à Fazenda do Estado. Como 
bem salientou o ilustre inventariante dativo (fls. 10), a lei 
fiscal mais benigna retroage em favor do contribuinte (Rev. 
Trib. 371/296), e de outro lado, qualquer dúvida porventura 
existente teria desaparecido, em face do disposto no artigo 
1.0, da Lei n.o 9.855, de 2 de outubro de 1967, que, expressa
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mente, manda aplicar a aliquota do impôsto, prevista no inci
so In do artigo 48 da Lei n.o 9.591, às sucessões cujo impôs
to não tenha sido pago a data de sua publicação. Dessa for
ma, o presente recurso não merece qualquer provimento. 
(T.J.S.P. - Agr. de Instr. n.O 165.554 - Araras - DIMAS 
DE ALMEIDA, Presidente com voto. SOUZA LIMA, Relator. 
Euler Bueno). R.J.T.J.S.P., vaI. VI, pg. 236. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

PROMESSA DE CESSÃO - Promessa de cessão de di
reitos a aquisição de imóvel ajustado por instrumen
to particular, arrependimento nos têrmos do artigo 
1.088 do Código Civil; o direito de arrepender está 
condicionado ao, ressarcimento de perdas e danos 
resultantes. 

A improcedência da ação de rescisão do contra
to, anteriormente, coisa julgada quanto ao direito 
de arrepender. 

Tempestividade do apêlo; publicada a sentença 
em outra audiência - que não a previamente de
signada - o prazo para o recurso só se inicia com 
a publicação do julgado no "Diário Oficial". 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos da Apelação 
Cível n.O 62.711, sendo apelante Vicente Quinta Alfaya e, 
apelado, Adriano Duran Villa. 

Acorda aLa Câmara Cível do Tribunal de Justica do Es
tado da Guanabara, preliminarmente, à unanimidade, em 
conhecer do apêlo, porque tempestivo; ainda preliminarmen
te, unânimemente, em transferir para o mérito a matéria do 
agravo no auto do processo e, de meritis, unânimemente, em 
dar provimento, em parte, ao apêlo, para, reconhecido o di
reito ao arrependimento, condicioná-lo ao ressarcimento das 
perdas e danos que se liquidarem, por artigos, na execução; 
custas em proporção mantida a cominação em honorários 
advocatícios. 

E o faz, integrando neste o relatório exarado às fls. 53 
verso 54, por considerar: preliminarmente, quando à alegada 
intempestividade do apêlo, que, não tendo a sentença apelada 
sido publicada na audiência previamente designada (fls. 37) 
para o dia cinco de setembro de 1968. mas em outra, que se 
realizou no dia seis (fôlhas 38), o prazo para o recurso só se 
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1l11Claria com a publicação do julgado no Diário Oficial, o 
que ainda não havia ocorrido quando da interposição do apê
lo (certidão de fls. 47): ainda preliminarmente, quando ao 
agravo processual, porque a questão referente à alegada coisa 
julgada foi apreciada na sentença final; de meritis, por con
siderar, com a vênia devida, que o direito de arrepender, nos 
têrmos do art. 1.088 do Código Civil, invocado pelo autor ora 
apelado está condicionado ao ressarcimento, à outra parte, 
das perdas e danos resultantes do arrependimento, não ten
do, na espécie, aplicação o disposto nos arts. 1.095 a 1.097, 
do mesmo Código. No que tange a alegação de coIsa julga
da, adota-se, como razão de decidir (Ato Reg. n.O 12, artigo 
35' e §§), as considerações a respeito aduzidas na sentença. 
(T. J. GB. -Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1968. -RO
BERTO MEDEIROS, Presidente. -JOÃO JOSÉ DE QUEI
ROZ, Relator -JOÃO FREDERICO MOURÃO RUSSELL). 
Publicado no D. O. GB., de 11-12-69, pg. 427. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

CONTRIBUIÇÃO OBRIGATóRIA PARA O INPS -Advo
gado com escritório particular. Contribuição sim
ples, mas obrigatória. 

RELATÓRIO 

O Sr. Min. Henoch Reis: Recurso de ofício e Agravo do 
INPS da sentença de fls. 29/34, que julgou improcedente exe
cutivo fiscal proposto contra o Advogado Ary Folain, para co
brar importâncias relativas a contribuições previdenciárias, 
acrescidas de multa, custas e honorários de advogado. 

Nesta Superior Instância, oficiou a douta Subprocurado
ria-Geral da República, que opinou pela reforma da sentença.

É o relatório : 

VOTO 

O S1'. Min. Henoch Reis: Pode-se deslindar a contro
vérsia a luz da legislação e da jurisprudência. 

Estabelece o art. 4.° da Lei Orgânica da Previdência So
cial: 

"Para os efeitos desta lei, considera-se: "d) trabalhador 
autônomo -o que exerce, habitualmente e por conta pró
pria, atividade profissional remunerada." 
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Por sua vez, os profissionais liberais são considerados se· 
gurados obrigatórios, pelo Regulamento-Geral da Previdên
cia Social, aprovado pelo Decreto número 48. 959-A, de 1960, 
modificado pelo Decreto n.O 60.501, de 1967, Quadro I, item 
XVII. 

Interpretando o art. 17 da Lei número 3.999, de 1961, o 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de 
Segurança n.o 15.848, do Rio Grande do Sul, Relator o emi
nente Min. Victor Nunes Leal, decidiu que: 

"Médico com consultório particular. Contribuição sim
ples, mas obrigatória." 

Por êstes fundamentos, dou provimento a ambos os re
cursos, para, reformando a sentença, julgar a ação executiva 
procedente, em parte, isto é, sem honorários de advogado. 
É meu voto." (T. Fed. de Rec. - Ag. de Pet. n.o 28.026 
GB. - Deu-se provimento, em parte. Decisão unânime. Os 
Srs. Mins. Djalma da Cunha Mello e Márcio Ribeiro votaram 
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu ao julgamento o Sr. 
Min. DJALMA DA CUNHA MELLO. - J. em 2-12-68). Rev. 
do Tr. Fed. de Rec., voI. 22, pg. 13. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 
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LEIS, DECRETOS-LEIS E DECRETOS: 

DECRETOS-LEIS E DECRETOS FEDERAIS 

DECRETO-LEI N.o 745 -DE 7 DE AGOSTO DE 1969 

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

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o § 1.0 do artigo 2.°, do Ato Institucional n.o 5, 
de 13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1.° Nos contratos a que se refere o artigo 22 do 
Decreto-Lei n.o 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que dê
les conste cláusula resolutiva expressa, a constituição em 
mora do promissário comprador depende de prévia interpe
lação, judicial ou por intermédio do cartório de Registro de 
Títulos e Documentos, com quinze (15) dias de antecedên
cia. 

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

Brasília, 7 de agôsto de 1969; 148.° da Independência e 
81.° da República. 

A. COSTA E SILVA 
Luís Antônio da Gama e Silva 

D.O.U. 3/8/69 

DECRETO-LEI N.o 911 -DE 1 DE OUTUBRO DE 1969 

Altera a redação do art. 66, da Lei n.O 4.728, de 
14 de julho de 1965, estabelece normas de pro
cesso sôbre alienação fiduciária e dá outras pro
vidências. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da 
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confe
re o artigo 1.0 do Ato Institucional n.O 12, de 31 de agôsto 
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de 1969, combinado com o § 1.0 do artigo 2.° do Ato Institu
cional n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam: 

Art. 1.0 O artigo 66, da Lei n.o 4.728, de 14 de julho 
de 1965, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere 
ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa mó
vel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, 
tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e de
positário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe 
incumbem de acôrdo com a lei civil e penal. 

§ 1.0 A alienação fiduciária somente se prova por escrito 
e seu instrumento, público ou particular, qualquer qut:: seja 
o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou 
microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio 
do credor, sob pena de não valer contra terceiros, e conterá, 
além de outros dados, os seguintes: 

a) o total da dívida ou sua estimativa; 
b) o local e a data do pagamento; 
c) a taxa de juros, as comissões cuja cobrança fôr per

mitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de 
correção monetária, com indicação dos índices aplicáveis; 

d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e 
os elementos indispensáveis à sua identificação. 

§ 2.° Se, na data do instrumento de alienação fiduciá
ria, o devedor ainda não fôr proprietário da coisa objeto do 
contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor 
no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, inde
pendentemente de qualquer formalidade posterior. 

§ 3.° Se a coisa alienada em garantia não se identifica 
por número, marcas e sinais indicados no instrumento de alie
nação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da 
prova, contra terceiros, da identidade dos bens do seu domí
nioque se encontrarem em poder do devedor. 

§ 4.° No caso de inadimplemento da obrigação garanti
da, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros 
e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e 
das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao deve
dor o saldo porventura apurado se houver. 

§ 5.° Se o preço da venda da coisa não bastar para 
pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS122 -. DEl JUSTIÇA DO ESTADO DEl SÃO PAULO * 



do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente 
obrigado a pagar o saldo devedor apurado. 

§ 6.0 É nula a cláusula que autoriza o proprietário fi
duciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a divi
da não fôr paga no seu vencimento. 

§ 7.° Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o 
disposto nos artigos 758, 762, 763 e 802 do Código Civil, no 
que couber. 

§ 8.° O devedor que alienar, ou der em garantia a ter
ceiros, coisa que já alienara fiduciáriamente em garantia, fi
cará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2.°, inciso l, do 
Código Penal. 

§ 9.° Não se aplica à alienação fiduciária o disposto 
no artigo 1279 do Código Civil. 

§ 10 A alienação fiduciária em garantia de veículo auto
motor, deverá, para fins probatórios, constar do certificado 
de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional 
de Trânsito." 

Art. 2.0 No caso de inadimplemento ou mora nas obri
gações contratuais garantidas mediante alienação fidúciária, 
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a 
terceiros, independentemente de leilão. hasta pública, ava
liação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extra
judicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no 
contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento 
de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao de
vedor o saldo apurado, se houver. 

§ 1.0 O crédito a que se refere o presente artigo abran
ge o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula 
pena e correção monetária, quando expressamente conven
cionados pelas partes. 

§ 2.0 A mora decorrerá do simples vencimento do pra
zo para pagamento e poderá ser comprovada por carta regis
trada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Do
cumentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 

§ 3.0 A mora e o inadimplemento de obrigações con
tratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrên
cia legal ou convencional de algum dos casos de antecipação 
de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de 
pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, inde
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pendentemente de aviso ou notificação judicial ou extraju
dicial. 

Art. 3.° O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá 
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 
do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida li
minarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimple
mento do devedor. 

§ 1.0 Despachada a inicial e executada a liminar, o réu 
será citado para, em três dias, apresentar contestação ou, se 
já tiver pago 40% (quarenta por cento) do preço financiado, 
requer a purgação de mora. 

§ 2.° Na contestação só se poderá alegar o pagamento 
do débito vencido ou o cumprimento das obrigações contra
tuais. 

§ 3.° Requerida a purgação de mora tempestivamente, 
o Juiz marcará data para o pagamento que deverá ser feito 
em prazo não superior a dez dias, remetendo, outrossim, os 
autos ao contador para cálculo do débito existente, na forma 
do art. 2.° e seu parágrafo primeiro. 

§ 4.0 Contestado ou não o pedido e não purgada a 
mora, o Juiz dará sentença de plano em cinco dias, após o 
decurso da prazo de defesa, independentemente da avaliação 
do bem. 

§ 5.° A sentença do Juiz, de que cabe agravo de ins
trumento, sem efeito suspensivo, não impedirá a venda extra
judicial do bem alienado fiduciàriamente e consolidará a pro
priedade e a posse plena e exclusiva nas mãos do proprietá
rio fiduciário. Preferida pelo credor a venda judicial, apli
car-se-á o disposto no título VI, Livro V, do Código de Pro
cesso Civil. 

§ 6.° A busca e apreensão prevista no presente artigo 
constitui processo autônomo e independente de qualquer pro
cedimento posterior. 

Art. 4.° Se o bem alienado fiduciàriamente não fôr en
contrado ou não se achar na posse do devedor, o credor po
derá intentar ação de depósito, na forma prevista no Título 
XII, Livro IV, do Código de Processo Civil. 

Art. 5.0 Se o credor preferir recorrer à ação executiva 
ou, se fôr o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a cri
tério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para 
assegurar a execução. 

nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARI08124 - DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



Parágrafo único. Não se aplica à alienação fiduciária o 
disposto nos incisos IX, XI e XIII do artigo 942 do Código de 
Processo Civil. 

Art. 6.° O avalista, fiador ou terceiro interessado que 
pagar a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, de ple
no direito, no crédito e na garantia constituída pela aliena
ção fiduciária. 

Art. 7.° Na falência do devedor alienante, fica assegu
rado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, 
na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fi
duciàriamente. 

Parágrafo único. Efetivada a restituição o proprietário 
fiduciário agirá na forma prevista neste Decreto-lei. 

Art. 8.° O Conselho Nacional de Trânsito, no prazo má
ximo de 60 dias, a contar da vigência do presente Decreto-lei, 
expedirá normas regulamentares relativas à alienação fidu
ciária de veículos automotores. 

Art. 9.° O presente Decreto-lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, aplicando-se desde logo, aos processos 
em curso, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 1 de outubro de 1969; 148.° da Independência 
e 81.° da República. 

AUGUSTO HAMANN RADEMAKER GRüNEWALD 
AURÉLIO DE LYRA TAVARES 
MARCIO DE SOUZA E MELLO 
Luís Antônio da Gama e Silva
 
Antônio Delfim Netto
 

D.O. União de 3/10/60 

DECRETO-LEI N.o 1.075 -DE 22 DE JANEIRO DE 1970 

Regula a imissão de posse, initio litis, em imó
veis residenciais urbanos. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 55, I, da Constituição, e 
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Considerando que, na cidade de São Paulo, o grande nú
mero de desapropriações em zona residencial ameaça desalo
jar milhares de famílias; 

Considerando que os proprietários de prédios residenciais 
encontram dificuldade, no sistema jurídico vigente, de obter, 
initio litis, uma indenização suficiente para a aquisição de 
nova casa própria; 

Considerando que a oferta do poder expropriante, basea
da em valor cadastral do imóvel, é inferior ao valor real apu
rado em avaliação no processo de desapropriação; 

Considerando, finalmente, que o desabrigo dos expro
priados causa grave risco à segurança nacional, por ser fer
mento de agitação social, decreta: 

Art. 1.0 Na desapropriação por utilidade pública de pré
dio urbano residencial, o expropriante, alegando urgência, 
poderá imitir-se provisoriamente na posse do bem, mediante 
o depósito do preço oferecido, I.'e êste não fôr impugnado pelo 
expropriado em cinco dias da intimação da oferta. 

Art. 2.° Impugnada a oferta pelo expropriado, o juiz, 
servindo-se, caso necessário, de perito avaliador, fixará em 
quarenta e oito horas o valor provisório do imóvel. 

Parágrafo único. O perito, quando designado, deverá 
aprel.'entar o laudo no prazo máximo de cinco dias. 

Art. 3.0 Quando o valor arbitrado fôr superior à oferta, 
o juiz só autorizará a imissão provisória na posse do imóvel, 
se o expropriante complementar o depósito para que êste 
atinja a metade do valor arbitrado. 

Art. 4.° No caso do artigo anterIor, fica, porém, fixado 
em 2.300 (dois mil e trezentos) salários-mínimos vigentes na 
região, o máximo do depósito a que será obrigado o expro
priante. 

Art. 5.0 O expropriado, observadas as cautelas previs
tas no artigo 34 do Decreto-lei n.o 3.365, de 21 de junho de 
1941, poderá levantar roda a importância depositada e com
plementada nos têrmos do artigo 3.°. 

Parágrafo único. Quando o valor arbitrado fôr inferior 
ou igual ao dôbro do preço oferecido, é lícito ao expropriado 
optar entre o levantamento de 80% (oitenta por cento) do 
preço oferecido ou da metade do valor arbitrado. 
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Art. 6.° O disposto neste Decreto-lei só se aplica à desa
propriação de prédio residencial urbano, habilitado pelo pro
prietário ou compromissário-comprador, cuja promessa de 
compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis. 

Art. 7.° ~ste Decreto-lei entra em vigor na data de sua 
publicação, aplicando-se às ações já ajuizadas. 

Art. 8.° Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 22 de janeiro de 1970; 149.° da Independência 

e 82.° da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid 

D.O. União de 23/1/70 

DECRETO-LEI N.o 1.087 -DE 2 DE MARÇO DE 1970 

Dispõe sôbre a aprovação de projetos de flores
tamento e reflorestamento visando ao reconhe
cimento de incentivos fiscais. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item II da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 Os projetos de florestamento e de refloresta
mento apresentados ao Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal -IBDF -de 30 de novembro de 1968 até 
10 de dezembro de 1969, e que ainda não tenham sido apro
vados por sse órgão, darão direito à dedução ou abatimento 
condicional nas declarações de impôsto de renda de pessoa 
física ou jurídica, desde que observadas as demais exigências 
da Lei número 5.106, de 2 de setembro de 1966, e o seu re
gulamento. 

§ 1.0 Até a data da declaração do exercício financeiro de 
1971 (ano base de 1970) será apresentado o comprovante, for
necido pelo IBDF, referente à aprovação do projeto cujas 
despesas foram condicionalmente abatidas. 

§ 2.° A falta de comprovação, na forma do parágrafo 
anterior, ou a rejeição do projeto sujeitarão ao tributo as im
portâncias condicionalmente abatidas, como rendimento da 
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pessoa física ou jurídica, cobrando-se como correção monetá
ria a diferença que fôr apurada. 

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

Brasília, 2 de março de 1970; 149.° da Independência e 
82.° da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 
Antônio Delfim Netto 
L. F. Cirne Lima 

D.O. União de 2/3/70 

DECRETO N.o 64.852 - DE 21 DE JULHO DE 1969 

Regulamenta o Decreto-lei n.o 582, de 15 de 
maio de 1969, na parte refe1"ente ao Grupo 
Executivo de Reforma Agrária (GERA) e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe concede o artigo 83, item II da Constituição decreta: 

Art. 1.0 São órgãos específicos para a orientação, coor
denação, supervisão, promoção e execução da Reforma Agrá
ria, os seguintes: 

I - Grupo Executivo de Reforma Agrária (GERA); 
H - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) 

diretamente ou através de suas Delegacias Regionais; 
IH - Comissões Agrárias. 

Art. 2.0 O Grupo Executivo de Reforma Agrária (GE
RA), criado pelo Decreto-lei n.O 582, de 15 de maio de 1969, 
vinculado ao Ministério da Agricultura, é o órgão consultivo 
e deliberativo para assuntos de Reforma Agrária, com o en
cargo de orientar, coordenar, supervisionar e promover sua 
execução. 

Parágrafo único. No desempenho dêsse encargo o GE
RA preservará e estimulará, por todos os meios, a proprie
dade de extensão, compatível com a exploração existente des-
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de que utilizada de maneira raclonal, assegurando a função 
econômica e social da terra. 

Art. 3.0 Ao GERA compete: 

I -Deliberar sôbre os Planos Nacional e Regionais de 
Reforma Agrária, elaborados pelo IBRA, e promover sua in
tegração nos Planos de Desenvolvimento do Govêrno Federal, 
visando, inclusive, à participação é responsabilidade dos ór
gãos governamentais competentes na execução dos projetos, 
nos setores da agricultura, educação, saúde, crédito, assis
tência técnica e social e na complementação de obras de in
fra-estrutura, entre outras; 

II -Deliberar sôbre programas, planos e projetos de 
Reforma Agrária e supervisionar sua execução. 

III -Encaminhar ao Presidente da República proposta 
de fixação de áreas prioritárias selecionadas pelo IBRA; 

IV -Decidir sôbre o estabelecimento de área operacio
nais, selecionadas pelo IBRA, nas áreas prioritárias; 

V -Deliberar sôbre a oportunidade de desapropriações, 
por interêsse social, de imóveis rurais situados nas áreas de
claradas, pelo Presidente da República, prioritárias para fins 
de Reforma Agrária; 

VI -Incentivar, por todos os meios a participação dos 
Estados, Municípios e setores da iniciativa privada nos pro
gramas, planos e projetos que interessem à respectiva área 
de jurisdição e atuação; 

VII -Ativar a execução da Reforma Agrária, através de 
programas intensivos de implantação de unidades de explo
ração agrícola, nas áreas prioritárias; 

VIII -Coordenar e ativar a mobilização de recursos fi
nanceiros necessários para a execução dos programas, planos 
e projetos de Reforma Agrária; 

IX -Obter a vinculação dos recursos dos órgãos com
prometidos nos programas, planos e projetos de Reforma 
Agrária; 

X -Aprovar as propostas orçamentárias do IBRA, a se
rem submetidas aos órgãos competentes; 

XI -Orientar a aplicação dos recursos próprios do 
IBRA; 
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XII - Fixar normas para a elaboração de acôrdos e con
vênios que interessem à execução de programas de Refor
ma Agrária; 

XIII - Aprovar as normas para elaboração de planos e 
projetos de colonização pública e particular; 

XIV - Deliberar sôbre as indicações do Presidente do 
IBRA, para preenchimento dos cargos de Diretores da Au
tarquia; 

XV - Opinar sôbre reestruturação administrativa ou 
modificações no regime jurídico do pessoal do IBRA; 

XVI - Assegurar aos representantes sindicais rurais, de 
trabalhadores e de empresários, participação no planejamen
to e execução da Reforma Agrária; 

XVII - Apreciar as tabelas de salários e gratificações 
dos servidores do IBRA; 

XVIII - Aprovar as propostas de abertura de créditos 
suplementares especiais e extraordinários do IBRA, a serem 
submetidas aos órgãos competentes; 

XIX - Baixar atos, normativos sôbre assuntos de sua 
competência, dispor sôbre seu Regimento Interno, opinar sô
bre o seu orçamento anual e praticar os atos que lhe forem 
delegados; 

XX - Opinar sôbre propostas de alteração dêste Regu
lamento. 

Art. 4.° O GERA compõe-se de onze representantes, no
meados pelo Presidente da República, por indicação dos Mi
nistros de Estado e das Representações de Classe, dos seguin
tes órgãos; 

I - Ministério da Justiça; 
II - Ministério da Agricutura; 

In - Ministério do Planejamento e Coordenação Ge
ral; 

IV - Ministério do Interior; 
V - Ministério da Fazenda; 

VI - Ministério do Trabalho e Previdência Social; 
VII - Banco Central do Brasil; 

VIII - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária; 
XI - Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário; 
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x-Confederação Nacional da Agricultura; 

XI -Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura. 

Art. 5.° O Plenário, integrado dos representantes discri
minados no artigo anterior, será presidido pelo Ministro de 
Estado da Agricultura ou, na suas faltas e impedimentos, pe
lo Presidente do IBRA, na condição de Vice-Presidente. 

Art. 6.° Além do Presidente, o GERA contará com um 
Coordenador Interministerial (Representante do Ministério 
do Planejamento e Coordenação )Geral e uma Secretaria 
Executiva. 

Art. 7.° A Secretaria Executiva será exercida por um 
Secretário de livre escolha do Presidente do GERA e integra
da por servidores do Ministério da Agricultura ou de quais
quer outros órgãos da Administração Pública, mediante re
quisição. 

Art. 8.° A Regimento Interno do GERA, disporá sôbre 
seu funcionamento e definirá as atribuições do Presidente, do 
Coordenador Interministerial e da Secretaria Executiva. 

Art. 9.° Os recursos financeiros para atender as despe
sas do GERA serão providos pelo IBRA. 

Art. 10. As despesas com passagens e hospedagens para 
os representantes residentes fóra da séde do órgão, quando 
convocados para reuniões ordinárias ou extraordinárias, se
rão pagas pelo IBRA, que pagará também as decorrentes das 
viagens feitas por êles em missão do GERA. 

Art. 11. Os projetos de obras federais, ou que contem 
com a participação de recursos de órgãos federais, sempre 
que possibilitarem condições para a execução de planos e pro
jetos integrados de Reforma Agrária, deverão ser coordena
dos pelo Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, 
em articulação com o GERA. 

Art. 12. Aprovada pelo GERA uma área operacional em 
área prioritária de Reforma Agrária, os órgãos do Govêrno 
Federal deverão obrigatàriamente acelerar os seus projetos 
relativos à infraestrutura local, cabendo ao Ministério do 
Planejamento e Coordenação Geral adotar as necessárias pro
vidências. 

BOLETIM DA ASSOcrAÇÁO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -131 



Art. 13 - Na forma e para os fins do disposto no arti
go 14 do Decreto-Iei n.o 582, de 15 de maio de 1969, fica cria
do um Grupo de Trabalho constituído de um representante 
do Ministério da Agricultura, um do Ministério do Planeja
mento e Coordenação Geral, um do Ministério das Minas e 
Energia, dois do INDA e um do IBRA, indicados ao Presiden
te da República pelos Ministros de Estado e Presidentes dos 
órgãos respectivos. 

Art. 14. O IBRA submeterá à apreciação do GERA an
teprojeto de decreto de regulamentação do Decreto-Iei n.O 

582, de 15 de maio de 1969, na parte que lhes concerne, de
vendo na sua elaboração atender aos seguintes pontos bási
cos: 

I - Centralização dos trabalhos de planejamento, coor
denação e controle; 

II - Descentralização da execução da Reforma Agrária 
e da colonização; 

IH - Apresentação de sua nova organização e estrutu
ra; 

IV - Regime jurídico do seu pessoal. 

Art. 15. O IBRA deverá apresentar ao GERA, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, plano de emancipação dos nú
cleos coloniais, a curto, médio e longo prazos, articulando
-se, para êsse efeito, com o Instituto Nacional de Desenvolvi
mento Agrário. O IBRA deverá dar preferência à coloniza
ção particular sôbre a oficial. 

Art. 16. O IBRA deverá, de acôrdo com as diretrizes tra
çadas pelo GERA, concentrar-se na função básica e precípua 
de planejamento, orientação geral, coordenação e execução' 
de trabalhos específicos de Reforma Agrária, em conjugação· 
com outros órgãos do Govêrno, transferindo à iniciativa pri
vada, sempre que houver conveniência, o que por ela possa 
ser desempenhado, dentro da orientação prevista nos Progra
mas de Desenvolvimento do Govêrno Federal. 

Art. 17. O IBRA apresentará, para apreciação e resolu
ção do GERA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, traba
lhos; a) fixando o conceito básico de área operacional; b) 
indicando as primeiras áreas operacionais para implantação 
de projetos de Reforma Agrária, de acôrdo com os princípios' 
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básicos, levantamentos e projetos já existentes e que farão 
parte do referido trabalho. 

Art. 18. 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 21 de julho de 1969; 148.° da Independência e 
81.0 da República. 

A. COSTA E SILVA� 
Luís Antônio da Gama e Silva� 
Antônio Delfim Netto� 
Ruy Corrêa Lopes� 
Jarbas Passarinho� 
Hélio Beltrão� 
José Costa Cavalcanti� 

D.a. União de 21/7/69 

DECRETO N.O 66.460 -DE 20 DE ABRIL DE 1970 

Prorroga o prazo para execução dos <serviços 
concernentes aos registros públicos, regulados 
pelo Decreto-lei n.o 1.000, de 21 de outubro de 
1969. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, lU da Constituição, 

Considerando que o Decreto-lei número 1.000, de 21 de 
outubro de 1969, dispôs sôbre a execução dos serviços con
cernentes aos registros públicos, estabelecidos pelo Código Ci
vil e legislação posterior; 

Considerando ainda que, o Decreto n.o 65.905, de 19 de 
dezembro prorrogou até 21 de abril de 1970 o prazo de sessen
ta dias, mencionado no artigo 302 do Decreto-lei n.o 1.000, 
para a execução dos serviços concernentes aos registros pú
blicos; 

Considerando, porém, que tal prazo foi exíguo para a 
preparação dos livros de registro, havendo dificuldade de os 
cartórios cumprirem as disposições do Decreto-lei menciona
do, decreta: 
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Art. 1.0 Fica prorrogado até 21 de outubro de 1970, o 
prazo para a execução dos serviços concernentes aos registros 
públicos, regulados pelo Decreto-lei n.o 1.000, de 21 de outu
bro de 1969. 

Art. 2.0 Durante o prazo a que se refere o artigo ante
cedente ,a execução dos serviços concernentes aos registros 
públicos, obedecerá ao disposto na Lei n.o 4.827, de 7 de fe
vereiro de 1924 e seu Regulamento baixado pelo Decreto n.o 
4.857, de 9 de novembro de 1939 e demais disposições em vi
gor na data dêste Decreto. 

Art. 3.0 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 20 de abril de 1970; 149.° da Independência e 
82.° da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid<. 

0.0. União de 20/4/70 
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DECRETOS-LEIS E DECRETOS ESTADUAIS 

DECRETO-LEI N.o 205, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Dispõe sôbre provimento das serventias vagas que especifica 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso 
da atribuição que, por fôrça do Ato Complementar n.o 47, de 
7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.0 do artigo 2.0 do Ato 
Institucional n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, 

Decreta: 

Artigo 1.0 -Aos titulares dos Ofícios não oficializados 
do Distribuidor, Contador e Partidor fica assegurado o direi
to de opção para serventia vaga, que se vagar ou que fôr cria
da, não oficializada e de qualquer natureza, desde que sejam 
da mesma classe. 

Artigo 2.0 -Na preferência observar-se-ão os seguintes 
critérios: 

I -inexistência de faltas disciplinares; 
II -maior tempo de efetivo exercício no cargo de es

crivão; 
IH -diploma de bacharel em direito; 
IV -maior número de pontos pelos títulos; 
V-mais idade; 

VI -Maiores encargos de família. 

Artigo 3.° -Na vacância, os ofícios do Distribuidor, Con
tador e Partidor serão anexados ao cartório de Registro Civil 
da sede da comarca ou do 1.0 subdistrito onde houver mais 
de um. 

Artigo 4.° -As disposições do artigo 1.0 não se aplicam 
aos titulares de Cartórios ou Ofícios de qualquer natureza on
de o Distribuidor, Partidor e Contador já sejam seus anexos. 

Artigo 5.° -No caso do Distribuidor, Contador e Parti
dor ter como anexo o Depositário Público, também êste será 
anexado ao Cartório do Registro Civil da sede, observado, no 
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que couber, o disposto no § 2.° do artigo 200 do Código Judi
ciário. 

Artigo 6.° - ~ste decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogado o parágrafo 1.0 do artigo 26 do 
Decreto-lei n.o 159, de 28 de outubro de 1969. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970 
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
TIely Lopes Meirelles, Secretário da Justiça 

Publicado na Assessoria Técnica Legislativa, aos 25 de 
março de 1970 
Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo 
Substituto 

D.O. 26/3/70 

DECRETO-LEI N.o 206 DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Altera a redação de dispositivos do Decreto-lei n.o 159, de 28 
de outubro de 1969 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
da atribuição que, por fôrça do Ato Complementar n.O 47, 
de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.0 do artigo 2.0 do 
Ato Institucional n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - O parágrafo único do artigo 6.°, o parágra
fo 2.0 do artigo 11, e os artigos 32 e 48 do Decreto-lei n.o 159, 
de 28 de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Artigo 6.0 - .......••..•....••.......•............� 

Parágrafo único - Na hipótese de não haver candidato 
nos têrmos dêste artigo, será aberto nôvo concurso no qual 
poderá inscrever-se qualquer cidadão brasileiro no gôzo de 
seus direitos civis e políticos e que satisfaça às demais exi
gências da lei e do regimento do concurso. 

Artigo 11 - . 
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§ 2.° -Ao candidato não admitido ao concurso cabe di
reito de recurso para o Conselho Superior da Magistratura, 
interpôsto por petição, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 
da publicação do ato de indeferimento no órgão oficial. 

Artigo 32 -Em todo ofício ou cartório haverá um ofi
cial maior, de confiança do escrivão, escolhido de preferência 
entre os primeiros escreventes, com aprovação do Juiz Corre
gedor Permanente. 

Artigo 48 -São impedidos de servir conjuntamente no 
mesmo Juízo, por motivo de suspeição, ainda que em cartó
rios judiciais ou extrajudiciais: 

I -marido e mulher; 
II -ascendentes e descendentes;� 

III -sôgro e genro ou nora;� 
IV -irmãos;� 
V -cunhados, durante o cunhadio;� 

VI -tio e sobrinhos;� 
VII -primos; 

VIII -padrasto ou madrasta e enteados". 
Artigo 2.° -~ste decreto-lei entrará em vigor na data 

de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Hely Lopes Meirelles, Secretário da Justiça 

Publicado na Assessoria Técnico Legislativa, aos 25 de 
março de 1970 
Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo 
Substituto 

D.O. 26/3/70 

DECRETO N.o 52.424, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Revoga os decretos que enumera referentes às custas e 
emolumentos 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições 
legais. 

Decreta: 
Artigo 1.0 -Ficam revogados os decretos: o Decreto n.o 

3 .965, de 21 de dezembro de 1925; o Decreto n.° 8. 134, de 
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29 de janeiro de 1937: o Decreto n.o 8.605, de 27 de setem
bro de 1937; o Livro X e os artigos 49 e 59 de Livro XI do D~ 

ereto n.o 22.022, de 31 de janeiro de 1953; o Decreto n.o .... 
26.838, de 22 de novembro de 1956; o Decreto n.o 27.092, de 
24 de dezembro de 1956; o Decreto n.O 33.473, de 23 de agõs
to de 1958; o Decreto n.o 34.829, de 14 de abril de 1959; o 
artigo 1.0 do Decreto n.O 47.762, de 17 de fevereiro de 1967 e 
o Decreto n.O 49.858, de 21 de junho de 1968. 

Artigo 2.0 - ~ste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970. 
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Hely Lopes Meirelles, Secretario da Justiça 

Publicado na Casa Civil, aos 25 de março de 1970. 
Maria Angélica Galiazzi, Responsável pelo S.N.A. 

FAZENDA DO ESTADO 

RESOLUÇÃO N. 5/70 - DE 29 DE MAIO DE 1970 

Dispõe sôbre a arrecadação das Custas e Emo
lumentos devidos ao Estado e das Contribuições 
devidas às Carteiras de Previdência, a que se 
refere o Decreto-lei n. 203, de 25 de março de 
1970. 

O Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso 
de suas atribuições legais, e 

Considerando que o Decreto-lei n. 203, de 25 de março 
de 1970, estabeleceu novos critérios para cobrança de custas 
judiciais; 

Considerando que um dos propósitos do Govêrno é o de 
permitir, aos interessados, maiores facilidades para o reco
lhimento do que a lei exige; 

Considerando que, dentro dessa filosofia, o sistema de 
arrecadação através da rede bancária tem alcançado o obje
tivo pretendido; 
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Considerando que, nos têrmos do parágrafo único do ar
tigo 70 do referido diploma legal, cabe a esta Pasta disci
plinar, ouvida a Corregedoria Geral da Justiça, a arrecada
ção de custas, emolumentos e contribuições, resolve: 

Artigo 1.0 -As custas e emolumentos que constituem 
renda do Estado, e as contribuições pertencentes à Ordem 
dos Advogados do Brasil -Seção de São Paulo e às Cartei
ras de Previdência previstas nas Tabelas do Decreto n. 52.425, 
de 25 de março de 1970, serão arrecadadas: 

I-mediante guia, conforme modêlo anexo, relativa
mente aos feitos e recursos civeis e criminais referidos na 
Tabela l, anexa ao Decreto n. 52.425. de 25 de março de 
1970, e demais atos praticados nos respectivos autos, previs
tos em outras Tabelas; 

U -mediante guia, modêlo 3, em anexo relativamen
te aos atos previstos: a) nos itens I a V da Tabela 10; b) 
nos itens I a VI da Tabela 11; c) nos itens I a IX da Tabela 
12; d) no item I da Tabela 13; e) nos itens I a V da Tabe
la 14; 

lU -mediante estampilhas ou estampagem mecânica, 
relativamente aos demais atos previstos nas respectivas Ta
belas anexas ao mencionado decreto. 

Artigo 2.0 -A guia a que se refere o inciso I do artigo 
anterior será preenchida em 3 (três) vias, que, após auten
ticadas mecânicamente ou aderido o recibo sintético, pela 
repartição, terão o seguinte destino: 

l-La via -será entregue ao interessado, para juntada 
aos respectivos autos; 

U -2.a via -será encaminhada à Seção de Receita 
da Delegacia Regional Tributária (DRT-SR); 

UI -3.a via -ficará retida no órgão arrecadador, co
mo documento de caixa. 

§ 1.0 -Na Capital, o preenchimento da guia referida 
neste artigo, será feito em 4 (quatro) vias, destinando-se a 
4.a via, que será devolvida ao interessado, ao Cartório por 
onde correr o feito. 

§ 2.° -O recolhimento efetuado através da guia de que 
trata êste artigo obedecerá as épocas e formas previstas nas 
notas genéricas da Tabela 1, anexa ao Decreto n. 52.425, de 
25 de março de 1970. 
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§ 3.0 - Recebidas as guias de recolhimento, o serven
tuário do Cartório por onde correr o feito reterá as 4.as vias 
mencionadas no § 1.0 dêste artigo, as quais, devidamente 
carimbadas e com a indicação do número dos autos, serão 
remetidas, no dia imediato, à Seção de Receita da Delega
cia Regional Tributária da Grande São Paulo (DRT-I-SR). 

Artigo 3.0 - A guia a que se refere o inciso II do artigo 
1.0, será preenchida em 3 (três) vias, que, após autentica
das mecânicamente ou aderido o recibo sintético, pela repar
tição arrecadadora, terão o seguinte destino: 

r - La via - ao Cartório, para arquivo em pastas es
peciais, em ordem numérica, para exibição quando necessá
ria; 

II - 2.a via - DRT - Seção de Receita; 
IIr - 3.a via - órgão arecadador. 

§ 1.0 - O recolhimento, relativamente aos atos pratica
dos no dia anterior, será feito em uma só guia, na qual de
verá constar o valor desse recolhimento bem como a indica
ção dos seguintes elementos que serão relacionados em se
parado: 

1 - data e natureza do ato; 
2 - número do Livro e da Fôlha; 
3 - indicação das partes interessadas; 
4 - valor atribuido ao ato; 
5 - total das custas e contribuições. 

§ 2.° - O recolhimento deverá ser feito pelo serventuá
rio, no dia útil imediato ao da prática do ato, devendo os 
recolhimentos fora do prazo serem comunicados pelo chefe 
da repartição arrecadadora ao M.M. Juiz Corregedor. A co
municação será feita em 2 (duas) vias, destinando-se: 

1 - a La via ao MM. Juiz Corregedor; 

2 - a 2.a via ao arquivo da repartição arrecadadora 
juntamente com as caixas de receitas; 

§ 3.° - Nos distritos onde não houver repartição arreca
dadora, o serventuário fará o recolhimento de que trata êste 
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artigo, na repartição arrecadadora da sede do município res
pectivo, nos seguintes prazos: 

1 -atos praticados no período de 1.0 a 15 -até o 5.0 
dia útil subseqüente ao dia 15; 

2 -atos praticados no período de 16 ao último dia do 
mês -até o 5.° dia útil do mês seguinte. 

§ 4.0 -Nos municípios onde não houver repartição 
arrecadadora, o recolhimento de que trata êste artigo será 
feito pelo serventuário, nos prazos fixados no parágrafo an
terior, na repartição arrecadadora da localidade mais próxi
ma, determinada pelo Delegado Regional Tributário. 

§ 5.0 -Os serventuários anotarão nos livros ou do
cumentos relativos a cada ato, o número da respectiva guia 
de recolhimento e a importância correspondente. 

Artigo 4.° -Quando a arrecadação se efetuar na for
ma a que alude o inciso !II do artigo 1.0, serão as estampi
lhas de "Custas Judiciais" aplicadas pelo serventuário no 
próprio documento que o mesmo expedir, ou devolver ao in
teressado, antes de sua entrega à parte. 

Parágrafo único -Aplicam-se, também, as disposições 
deste artigo quando a arrecadação se efetuar pela reparti
ção arredadadora através de estampagem mecânica. 

Artigo 5.° -A arrecadação das contribuições devidas à 
Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da 
Justiça do Estado será feita por estampilhas especiais. 

§ 1.0 -Quando, com referencia ao mesmo ato pratica
do, as custas pertencentes ao Estado forem arrecadadas por 
guia, na forma dos incisos I e !I do artigo 1.0, as, contribui
ções à Carteira referida serão arrecadadas na mesma guia. 

§ 2.° -Quando a arrecadação da referida contribuição 
,se efetuar por estampilhas ou por estampagem mecânica, 
serão aplicadas as disposições do artigo anterior. 

Artigo 6.° -Em caráter excepcional, até que sejam 
impressas estampilhas de "Custas Judiciais" de valores in
feriores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro), a arrecadação de custas 
que constituem renda do Estado e da contribuição à Cartei
ra de Previdência das Serventias não Oficializadas da Jus
tiça do Estado será feita por guia modêlo 3, relativamente 
aos atos previstos nos: 
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I - itens UI e IV da Tabela 2, praticados pelos serven
tuários oficializados, das Comarcas de Santos e Campinas; 

U - itens VI a X da Tabela 10; 
III - itens VII a XI da Tabela 11; 
IV - itens X a XII da Tabela 12; 

V - itens II a VI da Tabela 13. 
Parágrafo único - Aplicam-se ao recolhimento a que 

se refere êste artigo as disposições previstas no artigo 3.°, não 
sendo necessária a individualização de cada ato, indicando
se na guia: 

1 - as quantidades e a denominação dos atos; 
2 - o montante devido em relação a cada item; 
3 - o total a recolher. 

Artigo 7.° - Nos executivos fiscais, o recolhimento das 
custas e emolumentos será feito na mesma guia em que se 
efetuar o recolhimento do debito fiscal, na forma da legisla
ção em vigor. 

Artigo 8.° - O recolhimento de que trata o inciso I do 
artigo 1.0, poderá, em caráter excepcional e até que sejam 
confeccionadas as guias de modêlo indicado, ser efetuado me
diante guia modêlo 3. 

Artigo 9.° - A arrecadação das custas, emolumentos e 
contribuições, de que trata o inciso I do artigo 1.0 desta Re
solução, poderá, na Capital, ser efetuada através do Banco 
do Estado de São Paulo S.A., da Caixa Econômica do Es
tado de São Paulo e dos estabelecimentos bancários autori
zados a arrecadar o Impôsto de Circulação de Mercadorias. 

Parágrafo único - Os estabelecimentos bancários, situa
dos na Capital, poderão proceder a arrecadação de que trata 
êste artigo, independentemente de autorização expressa da 
Secretária da Fazenda, devendo tão-somente Comunicar o 
fato a Seção de Receita da Delegacia Regional Tributária 
da Grande São Paulo, comprovando que está autorizado a 
arrecadar o ICM. 

Artigo 10 - O estabelecimento bancário e a Agência da 
Caixa Econômica do Estado, que passarem a funcionar co
mo órgão arrecadador autorizado, deverão: 
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I -acolher somente as guias de recolhimento a que se 
refere o inciso I do artigo 1.0 desta Resolução; 

H -autenticar as guias de recolhimento, com máqui
na autenticadora, possuidora de fita de detalhe, aprovada 
pela Secretária da Fazenda; 

IH -observar as disposições desta Resolução no que 
respeita a arrecadação de que trata o inciso I; 

IV -colocará em tôdas as vias das guias carimbo iden
tificador do órgão arrecadador; 

V -atender as determinações da Secretária da Fazen
da, através de seus órgãos, no que respeita a arrecadação 
de que trata esta Resolução; 

VI -comprovar, quando solicitado, que continua a sa
tisfazer as condições estabelecidas. 

Artigo 11 -O órgão arrecadador autorizado não pode
rá acolher guias de recolhimento que não estejam preen
chidas com as formalidades exigidas. ou que contenham 
emendas ou rasuras, devendo no momento da sua apresen
tação, ser conferidas a importância, data e assinatura. 

Artigo 12 -Autenticadas as guias e não se efetivando, 
por qualquer motivo, o recebimento do respectivo valor, não 
poderão as mesmas ser devolvidas aos interessados, devendo 
ser declaradas nulas e encaminhadas a Secretaria da Fa
zenda. 

Artigo 13 -Se ocorrer autenticação em importância 
düerente da declarada pelo interessado, proceder-se-á a res
pectiva retificação por meio de têrmo lavrado no verso de 
tôdas as vias da guia. 

Parágrafo 1.0 -Na hipótese prevista neste artigo, as 
vias destinadas a Secretaria da Fazenda deverão ser acom
panhadas de memorando onde se esclareça a ocorrência. 

§ 2.0 -Se o engano fôr constatado posteriormente à 
entrega das guias à Secretaria da Fazenda, a retificação po
derá ser feita "ex-officio" por solicitação do interessado ou 
através de representação do órgão arrecadador autorizado. 

Artigo 14 -Após autenticada, o órgão arrecadador dará 
às vias da guia o mesmo destino indicado no artigo 2.0 e 
seu § 1.0. 
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Artigo 15 - O órgão arrecadador autorizado prestará 
contas diretamente à Recebedoria (DRT-1R), nos prazos se
guintes: 

I - da arrecadação feita no período de 1.0 a 10 - até 
o dia 15 do mês em curso; 

II  da arrecadação feita no período de 11 a 20 - até 
o dia 25 do mês em curso; 

lU - da arrecadação feita no período de 21 ao último 
dia do mês - até o dia 5 do mês seguinte. 

Parágrafo único - A prestação de contas de que trata 
êste artigo será feita: 

1 - pela Tesouraria Central da Caixa Econômica de 
São Paulo - em relação à arrecadação processada pelas 
Agências da Caixa Econômica do Estado de São Paulo; 

2 - pela matriz do estabelecimento bancário - em 
relação à arrecadação processada pelas agências do respec
tivo estabelecimento. 

Artigo 16 - A prestação de contas referida no artigo 
anterior constará da apresentação de uma Guia de Remes
sa e de Recolhimento, conforme mQdêlo anexo, devidamente 
preenchida em 3 (três) vias, acompanhada: 

I - de um cheque correspondente ao montante arreca
dado no período, englobando a arrecadação de tôdas as agên
cias autorizadas, emitido a favor da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo; 

II - das 2.as vias das guias de recolhimento menciona
das no inciso II do artigo 2.0 

• 

- lU - de tôdas as vias das guias de recolhimento decla
radas nulas, a que se refere o artigo 12. 

§ 1.0 - Da Guia de Remessa e de Recolhimento men
cionada neste artigo deverão constar, obrigatoriamente, os 
seguintes elementos: 

1. nome do órgão arrecadador; 
2. número de guias acolhidas; 

3. importância arrecadada; 
4. período da arrecadação; 
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5. data da prestação de contas ao órgão fazendário; 

6. número de cheque emitido. 

§ 2.° -O servidor responsável pelo recebimento da pres
tação de contas dos órgãos arrecadadores deverá verificar se 
a quantidade e a importância das guias de recolhimento, a 
que se refere o inciso I do artigo 1.0, conferem com os dados 
consignados na Guia de Remessa e de Recolhimento e com 
o valor apontado no cheque emitido. 

§ 3.° -Havendo exatidão, o servidor acolherá à pres
tação de contas, promoverá a quitação e declarará na Guia 
de Remessa e de Recolhimento o recebimento dos documen
tos, dando às vias da referida guia o seguinte destino: 

1 -La via -ao órgão arrecadador autorizado; 

2 -2.a via -à DRT-1-SR, juntamente com as 2.a vias 
das guias referidas no inciso I do artigo 1.0 das vias das 
guias nulas (artigo 12); 

3 -3.a via -ao arquivo da Recebedoria. 
Artigo 17 -Caberá à Recebedoria (DRT-1-R) e à Se

ção de Receita (DRT-1-ER) da Delegacia Regional Tributá
ria da Grande São Paulo, zelar pelo cumprimento, por par
te dos órgãos arrecadadores autorizados, das disposições es
tabelecidas nesta Resolução. 

Artigo 18 -Verificada a conveniência de ser cassada 
a autorização concedida nos têrmos desta Resolução, será 
essa medida proposta ao Coordenador da Administração 
Tributária, pelos órgãos competentes. 

Artigo 19 -O estabelecimento bancário e a Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo responderão por quaisquer 
êrros ou faltas verificados, relativamente à arrecadação de 
que trata esta Resolução, processada por seu intermédio, ain
da que imputáveis a seus funcionários. 

Artigo 20 -O processamento da arrecadação será feito 
sem qualquer ônus para o Estado. 

Artigo 21 -Os Coordenadores da Administração Tribu
tária e da Administração Financeira poderão expedir instru
ções complementares referentes ao processamento, contrôle 
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e contabilização da arrecadação a que se refere a presente 
Resolução, bem como ao processamento da entrega das con
tribuições às respectivas entidades. 

Artigo 22 - Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

übs.; as guias referidas nesta Resolução serão publica
das no próximo número. 
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