
BOLETIM, 
da 


Associa~ão dos Serventuários da 

Justi~a do Estado de São Paulo 


" 

ANO XXVII JANEIRO A JUNHO DE 1979 N.O 107 



r 


"Ministério da Previdência e Assistência Social - Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. 

Gerência Regional no Estado de São Paulo. 
IAPAS/421-000.0/169j78 - São Paulo, 15 de dezembro de 1978 
Senhor Corregedor, 

Temos a honra de nos dirigir a Vossa Excelência para solicitar 
a divulgação dos esclarecimentos e orientação, no objetivo de unifor
mizar os procedimentos com referência aos Certificados de Qui
tação (CQ) e de Regularidade de Situação (CRS) expedidos pelos 
órgãos do lAPAS. 

2. Diante do que dispõe o artigo 142 da Lei n.o 3.807, de 
26-8-60, e o contido no artigo 152 da Consolidação das Leis da 
Previdência Social - CLPS, expedida pelo Decreto n.O 77.077, de 
24-1-76 e ainda o artigo 4.° da Lei n.o 5.757, de 3-12-71, foram 
cometidos ao lAPAS - Instituto de Administração Financeira da 
Previdência e Assistência Social os poderes, competência e atribuições 
do INPS originário e do extinto Funrural, no tocante a observância 
das normas legais pertinentes às obrigações e direitos dos contri
buintes, conforme o disposto no artigo 13 da Lei n.O 6.439, de 1.0 
de setembro de 1977, que institui o Sistema Nacional de Previdência 
e Assistência Social - SINPAS. 

3 . Deste modo, em consonância com essa legislação os Certi
ficados acima referidos, a serem fornecidos aos contribuintes do 
INPS originário e do extinto Funrural, tem embasamento normativo 
na legislação de previdência geral, cabendo, em conseqüência, ao 
lAPAS, como foi dito, pelas suas Agências de previdência Social e 
ainda, aos Representantes Locais do Funrural, a expedição dos Certi
ficados de Quitação (CO) e de Regularidade de Situação (CRS), a; 
partir de fevereiro próximo como Certificados do lAPAS, deixando-se, 
portanto de se mencionar Certificados do INPS ou Funrural. 

4. Queremos, ainda, esclarecer a Vossa Excelência que cabe 
ao lAPAS, através da Secretaria Regional de Arrecadação e Fiscali
zação desta Superintendência, a fixação de rotinas uniformes de 
processamento dos documentos referidos. 

Valendo-nos do ensejo apresentamos a Vossa Excelência expres
sões de nosso mais elevado apreço. 

(a) Agenor Maciel de Lemos, Superintendente Regional 

D.O.J. 16-12-78 

PROVIMENTO N.o 13/18 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições, 
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Considerando a necessidade de racionalizar os serviços de distri
buição cível de primeira instância e dilatar os prazos de eficácia 
de alvarás, 

Determina: 
Artigo 1.0 - O artigo 590 da Consolidação de Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Artigo 590 Requerimentos de alvarás não comportam distri

buição. Quando formulados por inventariante, herdeiro ou sucessor, 
serão juntados nos autos do inventário ou arrolamento e, quando 
formulados por terceiros, serão registrados, autuados e processados 
em apenso. 

Parágrafo único - O prazo de eficácia não será inferior a 
trezentos e sessenta dias, sempre que o permitam os interesses das 
partes." 

Artigo 2.0 - Este provimento entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Registe-se. Publique-se e Cumpra-se. 
São Paulo, 18 de dezembro de 1978. 
(a) Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da 

Justiça. 
D.O.l. 29-12\-78 

Processo eG. N.o 50.801/78 - Serra Negra - Int..: Juízo de 
Direito 

Senhor Desembargador Corregedor Geral: 
1 . O MM. Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Serra 

Negra encaminha consulta, formulada pelo Oficial de Registro de 
Imóveis, acerca da exigibilidade, ou não, de apresentação de cadastro 
de imóvel rural para inscrição de cédula hipotecária, tendo em vista 
que, em recente decisão, o E. Conselho Superior da Magistratura 
teria assentado a obrigatoriedade da prova do cadastramento, que 
estaria, contudo, dispensada pelo artigo 6.° do Decreto n.o 62.141, 
de 19 de janeiro de 1968. 

2. Desnecessária a exibição. 
Foi sempre preocupação do legislador desembaraçar a concessão 

do denominado crédito rural, consistente no suprimento de recursos 
financeiros a produtores rurais e suas cooperativas, para determi
nadas aplicações. Nesse sentido, a Lei n.O 4.829, de 5 de novembro 
de 1965, que o institucionalizou, dispôs, no artigo 37, que a concessão 
e a constituição de suas garantias independem da exibição de compro
vante de cumprimento de obrigações fiscais, previdenciais, de decla
ração de bens ou de certidão negativa de multas por infringência 
do Código Florestal. Vale dizer, desatrelou o acesso efetivo àqueles 
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PODER JUDICIÁRIO 


Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 
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PODER JUDICIÁRIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

em vigor na data de sua publicação. 


Registe-ae. Publiqu~-se e Cumpra-so. 
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