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Corregedoria da Justiça 

FISCALIZAÇÃO DOS CARTÓRIOS 

- O diretor das Rendas Internas, sr. Almeida Pernam
buco, expediu hoje o seguinte telegrama às delegacias fiscais 
nos Estados. 

HDe ordem do sr. ministro, em virtude de ocorrências 
verificadas a,qui e em São Paulo, deveis providenciar com a 
máxima urgência e com tôdas as precauções a fim de obter 

Q) 
(/) a desejada eficiência na fiscalização intensiva de todos os 

cartórios de ofício desse Estado, notadamente os dessa Capital, 
no sentido de apurar convenientemente a arrecadação do im
pôsto do sêlo em empréstimos hipotecários. Para esse fim, 
devem ser verificadas a legitimidade das estampilhas apostas 
nos livros e documentos e a exatidão do impôsto devido sôbre 
atos e contratos, assim como o exato recolhimento dos tribu
tos referidos, confrontando as guias existentes e a averbaçãoo .... 

,c nos livros dos cartórios com os assentamentos das repartições
S 
Q) arrecadadoras respectivas, que providenciarão no sentido de 
:> o facilitar os agentes fiscais do impôsto de consumo e encarre

gados, das providencias ora determinadas, dando tôdas as· 
facilidades no sentido do rápido e eficiente serviço de ~~con
trôle". Sendo necessárias medidas de ordem judiciária, deverá 
solicitar o auxílio imediato do l\1inistério Público local". 

;::: 

PROVIMENTO N. 351 

O Desembargador João Baptista Leme da Silva, Corre
• 	 gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo a 

uma representação da Recebedoria Federal em São Paulo 

Deternüna: 
Aos tabeliães que cooperem com o maXlmo empenho, no 

serviço dos encarregados da fiscalização do sêlo federal, cum-
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prindo, assim, o dever de acautelar aos interesses da União 
e de concorrer para a apuração de irregularidades verificadas. 

Publique-se. 

São Paulo, 21 de novembro de 1951. 

João Baptista Leme da Silva 
O. J. de 23/11/51. 

N. 5203 - À Câmara de Comércio Teuto-Brasileira -
Capital - ~tÉ possível o reconhecimento de firma de estran
geiros, desde que acompanhada de tradução regular do do
cumento em que estiver lançada a assinatura do interessado. 
Será sempre indispensável a existência de ficha válida da 
firma no respectivo cartório. S. P. 18'-11-51. (a) Leme da 
Silva". 

D. Justiça 18/11/51. 

PROVIMENTO N. 51 

O desembargador João Baptista Leme da Silva, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

Atendendo a que o Departamento da Receita da Secreta
ria da Fazenda, tendo em vista as modificações introduzidas 
na legislação fiscal pela lei n. 9362 de 30 de dezembro de 1950, 
baixou, com a O. S. n. 19-51, instruções para a arrecadação 
da percentagem que recai sôbre serventuários de cartórios; 
atendendo, ajnda, a que ditas instruções, sôbre serem de ca
ráter geral, permitem, no ,âmbito da nossa competência, ins
truir os serventuários para a observância das leis e regula·· 
mentos, atendendo a que a referida lei n. 938 de 1950, extin
guiu as estampilhas especiais de HCustas Judiciárias", de 
Emolumentos de cartório e de emolumentos Judiciais", enl
bora possam ser utilizados esses modelos enquanto existireln, 
dispensadas as guias para a aquisição; atendendo a que as 
custas dos escrivães nos executivos f iscais, são recolhidas aos 
cofres do Estado, conjuntamente com o principal da divida 
de sêlos do processo a que, de acôrdo com o art. 4.° do Decreto 
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