
III.ª SUB-SECRETARIA AUXILIAR DA CONTABILIDADE 

CÓPIA 

INTERESSADO: Cartório do Distribuidor e Partidor da Comarca de Campinas 

ASSUNTO: Transferência do cartório para outro prédio 

Nos termos da informação 

São Paulo, 31-7-961 

as) Alberto de Oliveira Lima 

Pelo ofício n. 129/61 o MM. Juiz de Direito - Diretor do Fórum de Campinas transmite consulta 
formulada pelo Sr. Alberto Francisco Naccarato - Serventuário do Cartório do Distribuidor e 2.º 
Partidor daquela comarca, a respeito do decreto n. 38.193, de março pp. que regulamenta a 
cobrança de alugueres das serventias de Justiça não oficializadas instaladas em próprios do 
Estado. 

 

Solicita o interessado a transferência das instalações do Cartório a seu cargo, do Palácio da 
Justiça para sua residência ou qualquer outro local fora do edifício do Fórum em virtude das 
bases previstas para a cobrança do aluguel, bem como, pelo fato dos mesmos, segundo o art. 
18 do citado decreto, serem devidos, após o arbitramento, a contar de Janeiro do corrente 
ano. Teme o Serventuário, entre outros motivos, que a exígua renda cartorária não venha a 
comportar o valor do arbitramento, muito embora limitado no máximo de 20% sobre a renda 
da serventia (art. 13 - § único). 

 

* * * 

Cumpre-nos informar que da Lei e Decreto respeitantes ao assunto não se vislumbra nenhuma 
obrigatoriedade das serventias de Justiça não oficializadas em permanecerem em prédio 
próprio do Estado, ou naqueles tomados pelo Estado em locação. Enquanto permanecerem, 
porém, serão obrigados ao pagamento do aluguel a ser arbitrado pela Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário. 

 

Muito embora, por razões óbvias, o ideal seja a permanência daquela serventia no edifício do 
Palácio da Justiça, parece-nos, s.m.j., que ante o manifesto desejo do Serventuário em se 
transferir para outro local, este Tribunal não teria elementos para opor-se a essa pretensão. 

 

Parece-nos, também, que tendo em vista a retroatividade dos efeitos do Decreto n. 38.193 a 
1/1/1961, a presente consulta deva ser transmitida à Procuradoria do Patrimônio Imobiliário a 



quem, na conformidade do art. 2.º cabe, privativamente, a fixação do valor locativo e do 
aluguel dos imóveis objetos desse Decreto. 

 

À apreciação superior 

Em 26 de maio de 1961 

as) Fiel Manso Teixeira Neto                             
Sub-Secretário Assistente Subst. 


