
PRO VI MENTO n.19/93 CG J. 

De volução dos Valores dO'e epo s itos Atualizados 

(custas e em ol umentos) 

PROUlttEHTO C8. NR 19.193 

o DESEMB ARGADOR ~osi ALBERTO WEISS 
DE ANDRADE. CORREGEDOR GERAL DA ~USTIÇA DO ESTADO DE 
S~O PAULO. no uso de suas atribul~ões legais. 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 
14 da Lei nQ 6 ••1~ de 3 1 de dezembro de 1973 (Lei de 
Reg istros Públi cos) e o a rtigo 4~ da Lei Estadual nR 
4 . 476 de 2 . d e dezembro d e 1984 (R e gimento de Cust as e 
EMolUMentos) q ue facult am aos Ofi c iais dos Cartdrlos de 
Reg istro de I Mdveis a e xigênCia do depó s ito préV iO. por 
ocasiio d a apresenta~io dos títulos para registro. nos 
limites fi xados na respectiva Tabe l a . para sat i sfa~ io 
d a e s timativa das despe.as dos at os a sereM pratic a dos. 

CONSIDERANDO qu e os Ofici a i s dos 
Cartór ios de Re gi s tro de IMóveis r e c e beM somente pelos 
atos q ue pratic arem e não pelo e xame e devolu~ão do. 
titulos . 

CONSIDERANDO a c o nst ante e expressiva 
desvaloriza~ão monetária existente no pa is e as inÚMeras 
reclama~ões a presen tadas po r usuários dos regi st ros 
qua ndo da devolu~ ão dos titulas com exigênCias e 
restitui~io singe la d o depó s ito p r ~vio. 

CONSIDERANDO a n e cessidade de se 
regulamentar a devolu~ão atualizada do depdslto prévio, 
que visa apenas ma nt er inalterado o seu valor real. 

CONSI DERANDO o e studo feito pela 
Associa~io Brasileira d e Bancos Comerciai s e Húltiplos 
sobre o rendimento líquido das apli ca~ões d e curto prazo 
eM confronto COM a var ia~ão da UFESP. 

Pelo presente PROVIMENTO. 

D E T E R " I H A aos Oficiais do 
Registro de I.óvels de todo o Estado. o seguinte-

Artigo lR - Os títulos apre.entado~ 
para registro. COM depdslto previa. protocolizado s na 
Livro nR .1 ou numerado. no Livro de Recep~ão de Títulos 
(Ite. 7 do Capítulo XX das Nor.as de Servl~o da 
Corregedoria Geral da ~ustl~a). deveria ser registrados. 
ou devolvidos co. exlginclas. no prazo de 3. <trinta) 
dias (artigos 14 c 188 da Lei nR 6.015/73 c artigo 42 da 
Lei Estadual nR 4.476/84). 

Artigo 2Q - No caso de devolu~io do 
título co. exlg'ncla a ser CUMprida pelo apresentante. 
deverá o valor do depósito previa s er atualizado pela 
varla~io diária da UFESp· calculada entre as datas 
correspondentes ao lR dia útil seguinte ao da referido 
depósito c a da retirada do título. 

Artigo 3R - Sobre a varia~io entre o 
valor do depósito préViO c o valor devolvido seria 
aplicados os redutores previstos na tabela abaixo. COM 
os respectivo. fatores. equivalente. à trlbuta~ão hoje 
Incidente nas apllca~ões financeira. de curto prazo • 

. ) .t' .=5 dia, ,it.;. rsdlltQc d. 641 I' ;9" ido 361) 

h) .t" t. di •• "tal, red"tor de 4'1 lL 'S•• idg 6.X) 
c) até t6 dia••ltR" rpd"tgr de 2~% <L (gyidO 7~%) 

d) • partir " de '6 di •• ,itR'. .t".l 'resio integral pc18 

yarlaclo diárl- d. "EEsP 

Artigo 4R - Deveria. até o inicio da 
vlg'nela deste provl ••nto. ser providenciados pelos 
Oficiais de Registro. de I.óvel s de todo Estado avisos· 
vlslvei. pelos usuários Inforaandol 

.) da possibilidade do t(tulo s~r apr~sentado sOM.nt_ 
para exa.e c cálculo. se. garantia da prioridade e sem 
o dep6slto prévio. COMO determinam .s Nora.s de Servi~o 
da Co,.regedorla Geral d. ~usti~a. CapítulO XX. Item 
H.l. 
b) da for•• de devolu~io atualizada dos depósitos 
prevlos 

Artigo ~g - Entrará e. vigor este 
provl.ento no dia 16 de noveabro de 1993. 

CUMPra-se. pUblicando-s. por tr's 
dia. no Diário Oficial do Estado • 

.JOSIt ALBERTO WEISS DE ANDRADE 
Corre••dor seral d. Justl~a 

Note .vplie_t ive dO prOY'eentp' 

A d.volu~io atualizada do d~pd.lto é f~lta aediant~ 
siMPles cálculo a ,.itmétlco. Atuali z a-se o valo~ do 
depósito pe la varla~io da UFESP entre o priMeiro di. 
út i 1 .egu rnt e à dat a do receb I••nt o Ir a dat a da re.t I,.ada 
do título. Sob,.e a valor da rcndlecntg aplica-s~ a 
redutor. 
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