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ANO XXIV 

BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

.. DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA 
LEI N.o 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949 ", 

JANEIRO A JUNHO DE 1976 

REDAÇÃO: 

ARTIGO INAUGURAL 

N.O 101 

Segundo estamos informados, muitos dos colegas que exercem 
suas atividades em Comarcas do Interior do Estado, estão se atra
sando no recolhimento, à nossa Carteira de Previdência, das cpntri
buições que a esta são devidas, consoante o disposto, a respeito, nos 
artigos 48 e 49 da Lei n.<> 10.393, de 16j12j197G. 

Se essa negligência vem; de fato, ocorrendo, ela é de todo em 
todo lamentável, - pois demonstra a falta de compreensão, por 
parte de tais serventuúrios, das elevadas finalidades daquela Carteira 
e de que, assim procedendo, estão, em última instância, se prejudi
cando a si próprios. 

Realmente, uma das razões pelas quais vimos encontrando difi
culdade para obter dos órgãos competentes a majoração dos proven
tos de nossa aposentadoria, - medida cuja adoção de há muito se 
está impondo - é precisamente essa, da falta de regularidade, que 
se vem observando, no recolhimento das contribuições referidas. 

Apelamos, assim, àqueles mesmos órgãos, para que usem do 
poder que lhes é conferido pela mencionada lei, no sentido de com
pelirem os faltosos, - mediante um procedimento fiscal rigoroso, -
a porem e manterem em dia as contribuições em apreço, devidas à 
citada Carteira, sob pena de lhes serem aplicadas as penalidades 
previstas em tal lei. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
INST ALAÇÃO DO ANO JUDICIÁRIO 

Em sessão solene de 2 de fevereiro de 1976, realizada no Salão 
Nobre "Ministro Manoel da Costa Manso", sob a presidência do 
Desembargador Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de 
Justiça, e com a presença de Sua Eminência Reverendíssima Dom 
Paulo Evaristo Arns, Cardeal Arcebispo de São Paulo; do Professor 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Vice-Governador do Estado, re
presentando o Governador do Estado, Engenheiro Paulo Egydio 
Martins; do Deputado Leonel Júlio, Presidente da Assembléia Legis
laüva do Estado; do Doutor Olavo Egydio Setúbal, Prefeito do 
Município de São Paulo; do Ministro Pedro Rodovalho Marcondes 
Chaves; do Desembargador Francisco Thomaz de Carvalho Filho, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; do Doutor Gilberto Quin
tanilha Ribeiro, Procurador Geral da Justiça; do Professor Manoel 
Pedro Pimentel, Secretário da Justiça; do Doutor Alberto Brandão 
Muylaert, Procuradnr-Chefe da Procuradoria da República; do De
se.mbargador Pedro Soares Muii.oz, Presidente do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul; do Doutor Cândido de Moraes Leme, Pro
curador Geral da Justiça, aposentado; da Doutora Anna Cândida da 
Cunha Ferraz, Procuradora Geral do Estado; do Doutor Homero 
Dilliz Gonçalves, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho; do 
Conselheiro Nélson Marcondes do Amaral, Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, representado pelo Conselheiro Oswaldo Müller da 
Silva; do Doutor Gualter Godinho, Presidente do Tribunal de Justiça 
Militar; do Doutor João Del Nero, Presidente do Primeiro Tribunal 
de Alçada Civil; do Doutor Roberto Rezende Junqueira, Presidente 
do Tribunal de Alçada Criminal; do Doutor Aniceto Lopes Aliende, 
Presidente do Segundo Tribunal de Alçada Civil; do Coronel Antô
nio Erasmo Dias, Secretúrio da Segurança Pública; de Sua Excelência 
Reverendíssima Dom Ernesto de Paula, Bispo Auxiliar de São Paulo; 
do Doutor Mário de Moraes Altenfelder Silva, Secretário da Pro
moção Social; do Coronel Francisco Baptista Torres de Mello, Co
mandante da Polícia Militar de São Paulo; do Doutor Raimundo 
Pascoal Barbosa, Presidente em exercício da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção de São Paulo; do Doutor Paulo Planct Buarquc, 
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Presidente do Tribunal de Contas do Município; do Doutor Paulo 
Pimentel Portugal, Juiz~Diretor do Forum da Justiça Federar, em 
São Paulo; do Doutor Mário Sérgio Duarte Garcia, Presidente da 
Associação dos Advogados de São Paulo; do Doutor Geraldo Ca
margo Vidigal. Presidente do Instituto dos Advogados de São Pa ulo; 
do Doutor Paulo Moreno de Almeida, Superintendente da Receita 
Federal, em São Paulo; do Doutor Humberto do Espírito Santo, 
Diretor Geral da Fiscalização da Receita Federal; do Doutor Tcófilo 
Ribeiro de Andrade Filho, Secretário dos Assuntos Intc.rnos e Jurí
dicos do Município; do Doutor João Benedito de Azevedo Marques, 
Presidente da PRO-MENOR de São Paulo, do Senhor Júlio de Olivei
ra Chagas Neto, Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça, 
do Doutor Ruy de Azevedo Sodré, Presidente da Academia Paulista 
de Direito; do Doutor Paulo Barreto Sá Pinto, Presidente da Empresa 
Paulista Cinematográfica; do Doutor Ruy Nogueira Martins, Diretor 
da TV Cultura, Canal 2; do Doutor Arruda Camargo, Diretor do 
Jornal "City News"; mais autoridades civis e militares, desembarga
dores, membros da Magistratura e do Ministério Público, advogados 
e grande número de pessoas gradas, foi instalado o Ano Judiciário 
de 1976. 

Após declarar aberta a sessão c dirigir-se às altas autoridades 
c demais pessoas presentes, proferiu o Senhor Desembargador Gentil 
do Carmo Pinto esta oração: 

Conhecida é a tradição, que outras nações perfilharam, de co
memoração do ano legal na Inglaterra com missa e recepção pelo Lord 
Chancellor, seguida de procissão, que dirige, através das Reais Cortes 
de Justiça. 

Introduzida entre nós há três lustros, por feliz inspiração do 
Presidente Pedro Chaves, hoje ministro aposentado da mais Alta 
Corte do País, vem este Tribunal de Justiça assinalando solene
mente, após as férias coletivas de janeiro, a reabertura, em sua pleni
tude, dos serviços do foro. 

Enseja-se, acentuou em 1970 o Desembargador Pedro Barbosa 
Pereira, o congraçamento do Judiciário com os outros Poderes do 
Estado c altas autoridades, bem como o pronunciamento de um dos 
membros do Colegiado - disse-o em 19-65 o então desembargador 
e ora Ministro Rodrigues de Alckmin, 

"sobre temas relativos à Justiça; sobre problemas ou 
aspectos de sua organização, de seu funcionamento, de sua 
relevância social". 

A matéria a ser objeto de cogitação, - segundo o Desembar
gador Dimas de Almeida, - deve ser relacionada àquela que quoti
dianamente lavramos: o Direito e sua aplicação. 
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~ ocasião própria, nas expressões dos Desembargadores Ferreira 
de Oliveira e Young da Costa Manso, em aberturas de 1968 e 1972, 
para focalizar e equacionar 

"problemas de interesse imediato da Justiça com o escopo 
de realçar a sua ação em prol da coletividade e do bem co
mum, assim como para o aprimoramento dos serviços 
judiciários" ; 
para "abordar temas doutrinários ou tecer considerações 
sobre a atualidade forense, com relação a problemas liga
dos, direta ou indiretamente, à organização e ao funcio
namento do Poder Judiciário". 

Trata-se, em suma, de "fala" que o Ministro Pedro Chaves 
comparou à aula magna das universidades, de conteúdo específico, 
peculiar à instituição ou à Liturgia pretoriana. 

Dois momentos se delineiam. O da cQtúraternização de preemi
nentes autoridades com o Poder Judiciário pelo reinício integral dos 
trabalhos forenses e o da conferência ou estudos a serem desen
volvidos. 

Justificando esta celebração, na oração inaugural de 1961, su-
blinhou o Desembargador Cordeiro Fernandes: 

"Numa época em que se fazem sentir o interesse materia
lista, as preocupações subalternas, e em que os pregões 
demagógicos visam a subverter a hierarquia de valores; ... 
numa época em que se nota a deterioração da Ética em 
geral; numa época em que o declínio do Direito constitui 
objeto de sérios debates, a instauração de um costume 
judiciário com o propósito de prestigiar a Justiça, concei
tual e praticamente, transluz a sobrevivência de forças capa
zes de antepor óbice aos impactos dos falsos profetas do 
materialismo, dos que pregam a ânsia da vida sem fina
lidade ética". 

Registram as primeiras atas da Câmara quinhentista, - ver
dadeiro assento de nascimento de nossa História - a presença da Lei 
de Deus e dos homens governando os destinos de Piratininga. 

O fogo sagrado do espírito de dar a cada um o que é seu atra
vessou os séculos qual tocha olímpica que esta Corte, como um 
Templo, recolheu, alimenta e cultua para transmissão às gerações 
vindouras. 

Guardião da lei pela justiça, crgue~se este Palácio como um 
símbolo de fraternidade imorredouro ao flanco e sob a sombra aben
çoada e abençoadora da Catedral de São Paulo. 
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E diante da permanente inquietação humana em busca de novos 
e melhores caminhos, cabe invocar com o Desembargador Hoeppner 
Dutra em 1971 a súplica do Apóstolo da Liberdade ao Criador: 

"Não permitais que as maquinações do egoísmo de alguns 
prevaleçam ao bem de um povo inteiro, que a barbárie 
senhorcie de novo a n.ossa pátria, que os semeadores de 
violência e desunião vejam prosperar outra vez a sua funesta 
sementeira nas regiões benditas, sobre cujos céus acendestes 
a constelação da vossa cruz". 

Com a palpitante realidade que ressoa dessas palavras DECLARO 
INSTALADO O ANO JUDICIARIO DE 1976. 

Depois da execução do Hino Nacional Brasileiro, pelo Corpo 
Musical da Polícia Militar do Estado, falou o Senhor Secretário da 
Justiça, Professor Manoel Pedro Pimentel, que assim se expressou: 

Exeelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça; Excelentíssimas Autoridades que compõem a 
Mesa; Excelentíssimas Autoridades presentes ou aqui representadas; 
Exeelentíssimos Senhores Desembargadores; Senhoras e Senhores: 

Impossibilitado, por motivo de força maior e de última hora, de 
comparecer a esta solenidade, incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor 
Governador, Engenheiro Paulo Egydio Martins, de dizer as palavras 
que Sua Excelência aqui viria pronunciar nesta oportunidade. Falo, 
portanto, em nome do Poder Executivo, ao se iniciarem os trabalhos 
do Ano Judiciário de 1976. E, ao fazê-lo, interpreto o elevado pen
samento do Governo no sentido de testemunhar o respeito e a admi
ração que merece o Poder Judic iário, uma das colunas mestras que 
sustentam o edifício da democracia. 

A Justiça é um ideal imanente, virtude paradigna do homem, 
presente em todos nós. No entanto, nem sempre esse ideal é perse
guido e estimado da mesma maneira. Daí a necessidade de fórmulas 
capazes de obrigar os que vivem na comunidade humana a realizar 
ou a tender a realizar a Justiça. 

As normas jurídicas, ou de modo mais completo, o Direito, 
são os instrumentos de que se serve o Estado para atingir o ideal 
de Justiça, o que não significa necessariamente que todo Direito seja 
justo. Há leis iníquas, há momentos em que ° Direito envereda por 
caminhos desoladores. Nem tudo o que é jurídico é justo. 

Daí a importância do Poder Judiciário no Estado de Direito, pois 
a ele cabe o papel de dirimir as contendas, de equilibrar as forças em 
litígio, de proteger o fraco contra o forte, fazendo cumprir a lei e 
realizando o ideal de Justiça. 
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o Podcr Executivo, no cumprimento da sua parte, nessa tarefa 
de gerir o Estado, reconhece que nem sempre é possível atingir o 
justo através do jurídico, mas sabe também que no Estado de São 
Paulo os juízes porfiam por esse ideal e a ele se consagram diutur
namente. 

Cabe ao Governo, portanto, dar ao Poder Judiciário lodo o 
apoio necessário ao cumprimento dessa impostergável missão, e isto 
tem procurado fazer na medida extrema do possível, acolhendo as 
propostas legislativas que lhe são encaminhadas, providenciando a 
construção de foruns, desencadeando a campanha para a instalação das 
casas do albergado, recuperando celas, antes abandonadas, na Peni
tenciária do Estado, terminando a construção de cinco novas peniten
ciárias, providenciando a recuperação de cadeias e construindo outras 
no Interior, nas mais diversas comarcas, tudo com o objetivo de dar 
ao Poder Judiciário as condições requeridas para o cabal desempenho 
de suas atribuições. Nesse sentido, reaparelhando a Polícia Judi
ciária para que o instrumental dos inquéritos seja uma forma de rea
lização também da ação penal em termos absolutamente corretos. 

f: com o propósito de reafirmar essa intenção, de persistir na 
mais ampla colaboração, que o Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado designou-me para comparecer a esta solenidade a fim de 
formular os mais sinceros votos de que o Ano Judiciário de 1976 
seja fecundo, tranqüilo e que o Egrégio Tribunal de Justiça, pelos 
seus eminentes integrantes, colha os melhores resultados desse tra
balho que hoje se inicia. 

Novamente com a palavra o Senhor Desembargador Presidente, 
Sua Excelência disse: 

Nesta sessão se insere a entrega de medalhas do "Colar do Mé
rito Judiciário", instituído para "galardoar as pessoas que, por seus 
méritos e relevantes serviços prestados à cultura jurídica, hajam por 
merecer especial distinção". 

Pelos motivo<: que a inspiram, a concessão da venera dispensaria 
qualquer referência aos laureados. 

Informe-se, todavia, sucintamente, que o Desembargador Pedro 
Soares Mufioz, do Estado do Rio Grande do Sul, ali ingressou no 
Ministério Público e, a seguir, na Magistratura, cujos degraus per
correu com brilho. Alçado a Desembargador, presidiu o Tribunal 
Regional Eleitoral, ocupando agora, após exercer a Vice-Presidência, 
o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça de seu Estado. 

Recebeu várias insígnias, projetando-se por múltiplas virtudes 
de forma marcante na judicatura nacional. 

Solicito a Sua Excelência, o Senhor Vice-Governador Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, representando neste ato o Senhor Gover-
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nadar do Estado, que se digne entregar o "Colar do Mérito Judiciá
rio' ao Desembargador Pedro Soares MUDoz, Presidente do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul. 

(Palmas) 

O Desembargador Azevedo Franceschini, além de figura expo
nencial entre os juízes bandeirantes por sua cultura, integridade e 
proficiência, é autor de várias obras jurídicas de grande v"lor. 

Solicito a Sua Eminência Reverendíssima Dom Paulo Evaristo 
Arns, Cardeal Arcebispo de São Paulo, que se digne entregar o 
"Colar do Mérifo Judiciário" ao Desembargador José Luiz de Aze
vedo Franccschini. 

(Palmas) 

O Doutor Cândido de Moraes Leme, formado em 1920 pela 
Faculdade de Direito de São Paulo, na Turma paraninfada por Ruy 
Barbosa, integrou-se no Ministério Público, onde desempenhou com 
destaque as funções de Curador de Resíduos e as de Curador de 
Órfãos e Ausentes. 

Promovido, em 1951, a Sub-Procurador Geral da Justiça, foi 
Procurador Geral de 1957 a 1962. 

Pelos seus reconhecidos méritos compôs lista tríplice de indi
cação para o Primeiro Tribunal de Alçada Civil, quando da sua 
criação. 

Solicito a. Sua Excelência, o Senhor Presidente da Asselnbléia 
Legislativa do Estado, Deputado Leonel Júlio, que se digne entregar 
a "Medalha do Mérito Judiciário" ao Doutor Cândido de Moraes 
Leme. 

(Palmas) 

Em seguida, prosseguindo-se na sessão após suspensão de breves 
minutü-s pma que autoridades pudessem atender a outros compro
missos imediatos, [oi dada a palavra ao Doutor Gilberto Quintanilha 
Ribeiro, Procurador Geral da Justiça, que se pronuncioU' nestes 
termos: 

Meus Senhores: 
Quando em 1960 instituiu-se a "Instalação do Ano Judiciário", 

creio que o seu idealizador c então Presidente desta Augusta Corte, 
o Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, não poderia prever 
o alcance luminoso que a cerimônia estava fadada a alcançar. 

Com efeito, desdobra-se, a '~Instalação do Ano Judiciário", co
mo um acontecimento memorável na vida forense c administrativa 
de São Paulo. 
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1::, na verdade, a ocaslao em que o Judiciário prOplCIa, através 
das respectivas autoridades, o congraçamento dos Poderes do Estado, 
ao dealbar de suas atividades no ano que se instala. 

O Ministério Público sabe que é part.e integrante ou ingrediente 
da Justiça. Numa posição "sui generis", que muito longe está daquele 
"status" embrionário dos chamados "procuradores do rei", assim vis
tos na famosa Ordenança de Felipe o Belo, aqui se apresenta, reco
nhecido pela participação, plenamente confiante. 

f: que se inicia um período todo cheio de promissoras perspec-
tivas para os assuntos da Justiça. 

Muito há que fazer. 
f: o momento da reorganização judiciária do Estado. 
E a hora dos novos códigos, cujos projetos tramitam no Con

gresso Federal. 
De tudo se espera uma adequação consentânea com a magnitude 

dos problemas e a satisfação dos anseios gerais. 
E grato, assim, para aqueles que se dedicam aos afanosos labo

res da cultura e da aplicação do Direito, ver na chefia do Judiciário, 
em São Paulo, um grande lutador, o ilustre e eminente Desembar
gador Doutor Gentil do Carmo Pinto. 

A larga experiência que lhe exonera a personalidade de magis
trado e cidadão, mercê de uma carreira toda ela pontilhada de sucesso e 
méritos, infunde a todos nós, militantes da atividade forense, como 
ao povo em geral, confiança, tranqüilidade e justificadas esperanças. 

Muito nos alegra registrar, a nós do Ministério Público, que sua 
Excelência, nos primórdios de sua caminhada a serviço da Justiça, 
foi Promotor Público. 

Não apenas Sua Excelência, senão que muitos, incontáveis, dos 
próprios Senhores Desembargadores componentes deste Egrégio Tri
bunal também o foram. 

O mesmo acontece a magistrados da Primeira Instância e ã. 

eminentes Juizes dos Egrégios Tribunais de Alçada, que se iniciaranl 
ou provieram da chamada "magistratura de pé", a nossa amada Ins
tituição do Ministério Público. 

Pelo "quinto constitucional" ou pela via do concurso de ingresso, 
o Ministério Público vive assim, estou certo, no seio do Judiciário, 
anelando os mesmos ideais de Justiça. 

Vejo, inda agora, que no último concurso, quatro promotores 
ingressaram nos quadros da Magistratura. 

E observo, embora contraditoriamente, pois um tanto apreensi
vo ... , que dez (lO!) outros estão inscritos no concurso ora em fase 
de preparação. 
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Assim sendo, sem ser propriamente órgão do Poder Executivo 
nem estar subordinado hierarquicamente ao Poder Judiciário, cons
tituindo-se, antes, naquilo que na feliz expressão de José Frederico 
Marques é algo de "espontâneo, autônomo e originário" (Elementos 
de Direito Processual Penal, IH/49), o Ministério Público sente-se, 
pela fala do seu Procurador Geral, como que em casa. 

Suas armas, o requerimento e o recurso (como já se disse alhu
res), banidos o pessimismo e o desalento, unem-sc, assim, aos csforços 
que em São Paulo se desenvolverão. 

Dando ênfase aos nossos propósitos de preservação dos verda
deiros valores da Sociedade e de agir como um antídoto eficaz na 
luta contra a multiplicidade de fatores negativos de dissociação eo-, 
munitária, cumpriremos a parte que nos cabe, ainda que por vezes 
difícil, confundida e mal compreendida. 

O Ministério Público, assim animado, saúda e homenageia este 
Egrégio Tribunal na pessoa de seu Exce1entíssimo Senhor Pre
sidente. 

Com as manifestações de respeito às demais autoridades que 
aqui compareceram, aos senhores magistrados em geral, a Suas Exce
lências os Senhores Secretários de Estado, aos ilustres e digníssimos 
componentes da mesa, à nobre classe dos advogados e aos prezados 
colegas do Ministério Público, era o que eu tinha a dizer. 

Muito obrigado. 
Em seguida, o Doutor Mário Sérgio Duarte Garcia, Presidente 

da Associação dos Advogados de São Paulo, manifestou-se des
ta forma: 

Abrem-se as portas de mais um ano de trabalho para os que 
se dedicam à dignificante tarefa de distribuir Justiça. Juízes, promo
tores e advogados rciniciam sua operosa atividade do ano que inau
gura o último quartel do século, numa caminhada inexorável para o 
fim do período que apres"ntou os maiores progressos da humanidade, 
marcada profundamente pelas conquistas sociais e tecnológicas. 

O homem, avançado. no tempo, indaga-se confuso o que encon
trará pela frente, no dia-a-dia do seu complexo labor. 

Amarrado a concepções jurídicas ultrapassadas, incapazes de 
atender às exigências do nosso tempo, o jurista preocupa-se com o 
distanciamento em que se encontram o Direito e a administração da 
Justiça das mais modernas técnicas que a Ciência empolga. 

É verdade, como advertia o "battonier" Caio Mário em discurso 
proferido em 1962, que "o Direito tornou-se em nosso tempo um 
agente muito mais ativo na evolução social do que no passado, e por 
isso mesmo seria trágico se se conservasse a tal ponto petrificado 
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que fosse inapto para atender ao repto perpétuo das mudanças evo
lutivas e revolucionárias da sociedade." 

De então para CÚ, ocorreu no Brasil a insurreição franca das 
necessidades econômicas contra o direito positivo, como na França, 
s:!gundo Ga ton Morin, se deu a "revolta dos fatos contra o Códi,go". 

No entanto, a Justiça brasileira não acompanhou "pari passu" 
o progresso alcançado em todas as atividades públicas e privadas, 
permanecendo incólume à moderna técnica, quer no processo -
unificado para um país de enormes dimensões, e por isso mesmo so
frido e inadequado ante as divergências regionais - quer nos mé
todos de trabalho, que tornam a sua distribuição emperrada e lenta, 
complicada pela utilização ainda de fórmulas e vocabulário medievais. 

Basta dizer-se, com pasma constatação, que os autos continuam 
sendo costurados da mesma forma por que o foram os da Inconfi
dência Mineira, que relembra o herói vibrante e largo, o nosso Tira
dentes, patrono dos Advogados, na sua encarnação dos anseios da 
liberdade, independência e dignidade, que plantou no solo brasileiro, 
regado por seu generoso sangue. 

Preocupados com a mais eficaz distribuição da Justiça, reposi
tórios que são das críticas e reclamos dos litigantes, verdadeiros 
artesãos do Direito, os advogados de São Paulo, irmanados na fa
mília forense, não podem recusar o apoio reclamado no discurso de 
recente posse de Vossa Excelência, Senhor Desembargador Presi
dente, que, na sua reconhecida palavra, "nada mais será do que 
uma resultante da continuidade dos seus ideais de trabalho." 

Daí por que hoje aqui comparecem, fraternos na comemoração 
da mesma festa, que também é nossa, por suas entidades represen.
tativas neste Estado: a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de 
São Paulo, o Instituto dos Advogados de São Paulo, cujos presiden
tes honraram-me com a distinção magna de representá-los, traduzin
do o seu pensamento que, com o da Associação dos Advogados da 
Paulicéia, é uno e monolítico na confraternização convosco. Senho
res Desembargadores, unindo nossas becas às vossas togas, porque 
ambas irradiam, na feliz expressão de Dario de Almeida Magalhães, 
"a cultura jurídica, o senso jurídico, a orientação jurídica, princípio, 
exigência e garantia capital da ordem nos. países livr-es. H 

Comungam os advogados das mesmas preocupações da magis
tratura paulista, perseguem idênticos objetivos, caminham com fanal 
paralelo, porque a nossa meta é comum no esforço oonjunto de se 
atingir a melhor distribuição da Justiça. 

Como consegui-lo? É pergunta que atenaza os espíritos, turva 
a mente, traduz constante perplexidade. 
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Como harmonizar a secular tradição da organização judiciária, 
com os progressos da técnica mais avançada? 

O jurista não pode deixar de encarar o direito apenas no tempo 
e no espaço - como advertiu Arnold Wald - mas deve fazê-lo no 
seu grau de adequação aos fatos, procurando assegurar uma igual 
velocidade à evolução tecnológica e jurídica, a fim de evitar a mora 
do direito em relação aos fatos, que pode provocar a revolta dos 
fatos contra o direito. 

Daí por que o dever do advogado consiste - hoje mais do 
que nunca - em viver os problemas de seu tempo, com a responsa
bilidade social do sacerdócio que exerce, não se admitindo mais que 
se limite, nos seus trabalhos, ao estudo de questões memmente espe
culativas sem repercussão prática. 

A reforma do Judiciário está aí, caminhal\do a passos que se 
espera não sejam lentos, porque é imperioso que os aspc-ctos da di
nâmica social, que subverteram as coisas do passado, sejam adequa
damente sopesados em modificações que resultem na mais rápida e 
eficiente distribuição da Justiça, para que esta se aproxime mais 
do povo e dos litigantes. 

Vossas Excelências, Senhores Desembargadores, sentiram os 
problemas antes da propalada Reforma do Judiciário. Em iniciativa 
pioneira inauguraram na Justiça paulista a idéia dos Tribunais de 
Alçada, para citar apenas uma das realizações que mais frutos produ
ziram, tanto que acompanhada por grande parte dos Tribunais de 
Justiça de outros Estados. 

Já em 1969, quando editada a Resolução 0.° 1, previa-se a 
criação de um novo Cartório de Distribuição c Informação estabele
cendo-se, para esse órgão, "o registro eletrônico de informações a 
serem prestadas" (art. 95). 

Os novos métodos de trabalho devem ser corrigidos e aper
feiçoados, sempre que aparecerem inovações possíveis, como de
monstrado pelo Professor Pedro Aragoneses, em comunicação às IV 
Jornadas Latino-Americanas de Dcrecho Procesal, em Caracas, (1971) 
o que fora dito em estudo com repercussão internacional pelo Pro
fessor Hernando Devis Echandia, apresentado ao V Congresso Na
cional de Derecho Procesal, realizado (1968) na Argentina. 

A Justiça de São Paulo, com a recente inauguração do projetado 
Cartório, com a instalação do processo de microfilmagem de feitos 
arquivados, aparelha-se, acompanhando o progresso da moderna 
técnica, aplicada à sua melhor distribuição, 

Com a ressalva de que o domínio do objeto não pode exercer
-se sobre o seu criador, ccrno na sociedade escrava imaginada por 
George Orwcll, em seu célebre "1984" ~ os advogados brasileiros 
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dedicam-se no problema desde há muito, tendo-o mesmo inserido 
na temática da IV Conferência Nacional da Ordem, realizada nesta 
Capital, em 1970. 

Os advogados de São Paulo, preocupados apenas com a pers
p~ctiva - que sentem remota, como almejam que seja jamais alcan
çada - da tarda do juiz vir a ser exercida pelo computador, enten
dem que o processamento de dados pode ser útil e melhor aproveitado 
na medida em qu~ empregado para as tarefas paralelas, e não menos 
importantes, do específico aspecto administrativo do Poder J udiciúrio. 

t aconselhável que se utilize o moderno sistema implantado, 
para a pesquisa que se faz necessúria, das próprias raízes dos pro
blemas que afloram ao Judiciário, dando a este um caráter mais 
amplo, uma vez que poderá prever, pelo estudo da sociologia jurí
dica , as falhas das leis e as causas das ações. A utilização de esta
tísticas habilitará a Justiça a dimensionar, em plano organizado, os 
aumentos da capacidade funcional, com o estabelecimento de um 
volumc ideal de serviço por Vara. 

O pioneirismo desse Tribunal não permit0 que Vossas Excelên
cias estranhem, Senhores Desembargadores, que se proponl13 a orga
nização de grupos de trabalho para o exame das matérias discutidas 
em cada ano, com Li elaboração de! sugestões ou indicação de aspectos 
da legislação que mereceriam reforma, dispondo-se os advogados a 
colaborar com o Judiciário nesse grandioso desiderato. 

O cadastro, que o processamento de dados propiciarú a esse 
Egrégio Tribunal, pode ser estendido para a pesquisa de ocorrências, 
junto à Secretaria de Segurança Pública e ao Ministério Público, a 
fim de que se facilite a ação do Corregedor da Polícia c dos Presí
dios, propiciando-lhe o conhecimento dos fatos que vão ter ~l 'Polícia 
c elos qu~ acabam chegando ao Judiciário. 

Todos esses problemas não dizem respeito, é óbvio, apenas ao 
Judiciário do nosso Estado, e principalmente porque afetam a ação 
cios advogados, que se preocupam também com a modernização da 
Justiça Paulista, aqui são trazidos com sugestões sadias de quem se 
insere no Organismo que atua para a mais eficaz aplicação do Di
reito, que é a meta de todos nós. 

Até porquc, como salientava Santiago Dantas, "a linha de 
combate - o 'frant' - da luta pelo direito é historicamente móvel 
c é para rk: que se deve transportar o espírito dos juristas, em vez de 
contentar-se com as tarefas de mera manipulação técnica processada 
na retaguarda," 

Os advogados paulistas sentem-se felizes de participar desta 
solenidade, porque a f~stividade é também sua. E mais felizes ainda 
porque, falando por esse Egrégio Tribunal, em nome de vós. Se-
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nhores Desembargadores, estará o Magistrado que julgam perfeito, o 
Magistrado que, a despeito dos longos e profícuos anos de judicatura, 
ainda encarna o espírito do Advogado, que, vindo do seio da classe 
para esse Colégio julgador, não se desprendeu dos laços afetivos 
que ainda o fazem permanecer no coração de todos nós. O Desem
bargador Adriano Marrey, falando por vós, também não deixará de 
representar-nos, porque o mandato que nele depositamos de con
fiança em seu trabalho, a reconEortadora satisfação de que simboliza 
os maiores de nossa classe, é para nós motivo de júbilo e de satis
fação do dever cumprido. 

Dada a palavra ao Desembargador Adriano Marrey, orador 
oficial, proferiu Sua Excelência a seguinte oração: 

Senhor Presidente, 
Senhores Desembargadores: 
Renova-se, neste augusto plenário, a cerimônia da instalação do 

Ano Judiciário, que vamos viver. Instituída em 1961, por iniciativa 
do então Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, o sempre 
querido, respeitado e eminente Sr. Ministro Pedro Chaves, a fim 
de que, após as férias, os trabalhos tivessem início com uma "fala", 
"tal como acontece com a Aula Magna nas Universidades e a Missa 
do Espírito Santo, nos concílios católicos", permitiu esta solenidade 
o debate dos mais variados temas. 

O saudoso Desembargador Cordeiro Fernandes foi quem a inau
gurou, discreteando sobre o Direito Inglês, que tão b~m conhecia, e 
acerca de sua preocupação de resguardar QS valores da Liberdade, 
da Igualdade, da Ordem e da Tradição, que se conjugam nos tribunais 
da Inglaterra. Aludiu S. Exa. ao costume tradicional da justiça 
inglesa, de realizar o "Michaelmas", "solcnização do início do ano 
legal, com um serviço usual na 'WestmÍnster Abbey' e a celebração 
de missa na 'Westminster Cathedral' para os membros católicos ro
manos das cortes e advogados da mesma fé, sucedendo-se a recepção 
do 'Lord Chancellor' na Real Galeria da Casa dos Lords e procissão 
através das Reais Cortes de Justiça, dirigida pelo 'Lord Chanccllor'. 

"A par desse e outros costumes, as vestes suntuosas e as perucas, 
o inglês, manifestando o seu amor à tradição, revela o quanto de 
relevo atribui à Justiça." 

Acrescentou o orador - "acentue-se, pois, entre nós, esse im
perativo de aureolar a Justiça, com atos de respeito e estímulo". 

No ano imediato falou o então Desembargador José Frederico 
Marques, para fixar "os problemas de maior realce e de mais intensa 
projeção, no âmbito e esfera da vida judiciária". Referiu-se à infeliz 
verdade, de estarem, na época, procurando os Judiciários estaduais 
a unificação da justiça em todo o país, "porque os Estados-membros, 
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em sua quase totalidade, não consideram praticamente a magistratura 
como um dos poderes da soberania nacional. Deixam-na desprovida 
de meios para enfrentar as graves funções que aos juízes c tribunais. 
a Constituição outorgou, Respeitam, porque não há outro remédio, 
as garantias que esta concede aos magistrados; mas lhes dificultam 
a atuação funcional, ou anarquizando a organização judicial local, ou 
omitindo-se em relação aos recursos de que o Judiciário deve dispor 
para cumprir suas augustas atribuições", 

E clamou o eminente magistrado c ilustre jurista - "o Estado 
de São Paulo não pode ter sua autonomia amputada e diminuída, pelo 
que devemos continuar batalhando em prol da manutenção das justi
ças estaduais em nosso sistema constitucional". 

Seguiram-se outras substanciosas orações de eminentes colegas, 
discutindo temas de atualidade, não se interrompendo o costume 
estabelecido. Em 1974 comemorou-se condignamente o 1.0 Cente
nário da instalação deste Egregio Tribunal de Justiça; e, em 1975, 
coube ao ilustre colega Desembargador Heráclides Batalha de Ca
margo i:lludir, com bravura, à campanha que se faz, apontando o 
Judiciário como "intenso a aprimoramento condizente com o pro
gresso, impermeável a inovações,. cs tagnado em &Upostos privilégios, 
a desfrutar de garantias exclusivas no imobilismo de suas comodi
dades", Respondia, porém, S. Exa. - '·nesse julgamento impensado, 
iludido das aparências, ao sabor dos efeitos ·e não de causas, mínima 
culpa poderá ser atribuída ao próprio Poder Judiciário", Já Frede
rico Marques denunciara "o descaso dos sucessivos governos da 
República para com os problemas do Judiciário", c os sucessivos 
Presidentes do Egrégio Supremo Tribunal haviam enfatizado ao má
X1mo (sem comover ti Naçào), o dinIa de desespero em que continua 
a viver o l>oder Judiciário, desaparelhado e desatualizado para en
frentar os problemas que, por imperativo constitucional, cabem a ele 
decidir". 

Hoje, porém, como no início do Ano Judiciário anterior, a tecla 
a ferir-se é a mesma, O tenIa permanece, como da mais viva atuali
dade, pois, para este ano de 1976 promete·-se a concretização, pelo 
menos em termos definidos de projeto de reforma constitucíonalJ da 
esperada Reforma Judiciária. 

É, pois, sob profunda apreensão que se aguarda o pronuncia~ 
mento dos responsáveis pelo lineamento mestre da mencionada re
forma, não se conhc~endoJ ate agora, senão os termos do "'diagnós
tico" do estado da justiça brasileira, após penoso levantamento feito 
pelo Egrégio Supremo Tribunal, através de Comissão Especial, numa 
quase centena de volumes contendo idéias e sugestões. 

Quando o Sr. Presidente ErnestO' Geisel, em memorável visita 
protocolar ao Egrégio Supremo Tri bunul, indagava acerca dos pro-
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blemas que afligiriam ' a mais alta Corte de Justiça do país, a começar 
pelas condições materiais de seu funcionamento, em prédio cons
truido segundo plano arquitetônico que ignorou as peculiaridades de 
cada órgão, a que se destinavam os edifícios levantados, houve por 
bem o então Presidente do Pretória Excelso, o eminente Sr. Ministro 
Elóy da Rocha, externar o pensamento da necessidade da reforma do 
próprio Poder Judiciário nacional. 

Com a manifestação do Sr. Presidente da República, de dispor
-se a cooperar para o aprimoramento dos serviços da justiça, dando 
ao Judiciário a oportunidade de realizar a reforma "pronta, ampla 
e global", reclamada pelo Sr. Ministro Presidente do Egrégio Supremo 
Tribunal, desencadeou-se o processo destinado à sua realização. 

Assim, a reforma, que irreverentementc se disse tcr sido "deci
dida num lance ocasional", surpreendendo os que não esperavam 
fosse resolvida tão repentinamente e durante mera visita de cortesia 
do Chefe do Governo ao Tribunal, passou, desde então, a preocupar 
a generalidade dos meios judiciários do país. 

Como, porém, ao Egrégio Supremo Tribunal, segundo a im
pressão firmada, somente se cometera ° encargo de verificar as ca usas 
que concorrem para o descompasso entre o grau de desenvolvimento 
econômico do país c o suposto imobilismo do Judiciário, não bene
ficiado - segundo se tem advertido - com as transformações por 
que passaram os outros Poderes da República, limitou-se a egrégia 
Comissão Especial a levantar o chamado "diagnóstico da Justiça, 
mediante os dados e subsídios necessários". 

Como fazer-se a reforma, e em que termos, foi deixado para 
outra ocasião. Quando se supunha se encarregasse o próprio PodeI' 
Judiciário de fixar o projeto das modificações tidas como necessárias, 
eis que ele se transfere para a área do Executivo. 

E, embora confiada à prudência e reconhecida alta capacidade 
e autoridade do eminente Sr. Procurador Geral da República, não 
deixa a idéia de como se conceberão os planos da reforma, de preo
cupar todo o Poder Judiciário do Brasil, principalmente nos Estados. 

Não nos arreceamos de manifestar tal preocupação, porquanto, 
tal como já declarou solenemente o Exmo. Sr. Desembargador Fer
reira de Oliveira, no ato de transmissão da Presidência deste Egrégio 
Tribunal de Justiça a V. Exa., Sr. Presidente Gentil do Carmo Pinto, 
não há realmente crise na justiça de São Paulo. Afirmou o orador, 
na ocasião - "cla funciona com eficiência e dignidade cm todo o 
território estadual, ao inteiro alcance do povo". 

Efetivamente, os quatro Tribunais que servem à justiça neste 
Estado de São Paulo receberam em 1975, para julgar, 52.852 feitos, 
c julgaram nada menos de 50.929, ou seja, 96,4% deles. Isto é 
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prova de que a justiça paulista está organizada e, embora apresente 
o maior volume de trabalho entre todos os órgãos congêneres do 
país, e tenha, proporcionalmente agravados, os mesmos problemas 
que a todos assoberba, não deixa de cumprir a 'Sua missão. 

Também o Egrégio Supremo Tribunal, com apenas 11 Ministros, 
havia recebido em 1975, até fins de novembro, 8.613 feitos e julgado 
7.288, num extraordinário esforço para manter-se em dia. 

Daí nos permitirmos afirmar que o Poder Judiciário não se 
acha em crise, nem mesmo como organismo vivo, que se dissesse em 
estado de perturbação e mau funcionamento, à vista de uma reali
dade que lhe custasse assimilar. Na verdade, é vítima de injusta 
acusação, a qual o envolve, embora o alvo seja outro, mais signi
ficativo. 

A propósito, e ao formular o já mencionado "diagnóstico da re
forma judiciária'>, a douta Comissão Especial do Egrégio Supremo 
Tribllnal, na percepção de que a crise existente é antes da "própria 
ordem jurídica", observa refletirem-se "no Poder Judiciário e contri
buírem para o desprestígio dele críticas dirigidas, n~ verdade, à ordem 
jurídica interna". 

O problema não é peculiar ao nosso país, mas dir-se-ia universal; 
e foi observado na Itália, por Enrico Aliorio, notando que ela é mais 
profundamente uma crise do Direito. Essa desconfiança no instru
mento de trabalho, dos juízes, que é o Direito consubstanciado nas 
leis, decorre antes da ânsia de renovação desse Direito, segundo as 
diretivas que se delineiam no momento político de nossa atual socie
dade. É - diz aquele mestre - "sensação da insuficiência presente 
do Direito, em vista das novas e superiores exigências morais, que se 
afirmam gradativamente na realidade". 

E nós outros já tivemos ocasião de observar que, no Brasil, a 
crise seria antes de legalidade e resultante da heterogeneidade das 
leis, muitas ainda oriundas da ditadura que subsistiu até 1945, até 
agora não rcformuladas pelos poderes responsáveis, que são o Exe
cutivo e o Legislativo. 

O Poder Judiciário está organizado em todos os iEstados de 
maneira idêntica, sob os mesmos princípios que a Constituição esta
belece e a Lei federal 0.° 5.621/70 pormenorizou. E se logra atingir 
pkno funcionamento tanto em São Paulo, como no Egrégio Supremo 
Tribunal Federal e, de resto, em todos os Estados, em nenhu.m dos 
quais foi ainda preciso intervir, para serem cumpridas as funções 
judiciais, conclui-se que a chamada "crise" não é do Poder Judiciúrio 
em si mesmo. Este não se encontra falido, nem incapacitado para o 
desempenho de seus deveres funcionais. De modo algu.m se acha 
afetado o exercício da função jurisdicional. A crise que se percebe 
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c cujos efeitos se fazem sentir no congestionamento do Egrégio Su
premo Tr~. bunal ou na lentidão da justiça local, é puramente funciemll. 
O problema se resume na eficiência dele exigida, no desempenho dos 
trabalhos judiciários, 

Reconhece, alhls, o Relatório da douta Comissão Especial, que 
lia estrutura do Poder Judiciário não parece justificar maiores alte
rações", Admite-se, pois, que estruturalmente não há o que alte
rar-se, nele. 

Em conseqüência, a enfatização da reforma, como devendo 
atingir aos lindes do que se considerou "mudança total c global", vai 
além das justas proporções do problema. 

Diz-se que há uma crise, sim, mas no Egrégio Suprcmo Tribunal 
- ela própria, todavia, determinada apenas pela saturação, decor
rente do excessivo número dos feitos ali distribuídos, obrigando os 
Srs. Ministros a um esforço desumano, Como resultante, verifica-se 
a impossibilidade do Pretório Excelso decidir, com a profundeza a 
que poderia atingir, as causas de sua competência, com o risco, assi
nalado pelo seu eminente Presidente, de "sacrificar-se a qualidade 
doutrinária de decisões que devem servir de modelo", 

O Sr. Ministro Djaci Falcão, em recente conferência pronun
ciada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, falando a 
propósito do tema, deixou claro que "a denominada crise do Supremo 
Tribunal Federal consiste no excessivo número de feitos submetidos 
ao julgamento de uma corte composta de onze juízes". E reconheceu 
igualmente que "o problema não é de hoje, porquanto já na segunda 
década do século se reclamara o congestionamento do serviço". 

Percebe-se, com isto, não se poder conferir à chamada "crise do 
Supremo" a mercê de crismá-la como "crise do Poder Judiciúrio 
nacional", A que molesta o Pretório Excelso é simplesmente de 
serviço. Pode ser remediada com a exclusão dos feitos que não de
veriam ser ali julgados. E não se confunde com a que aflige a justiça 
comum, dos Estados, de diversa causa e necessitada de cura diversa. 

O Egrégio Supremo Tribunal, não obstante o excesso de tra
balho, nem por isso deixou de ser, como queri a Ruy, o guarda da 
Constituição, "de sua letra, de seu espírito e de sua honra. O árbitro 
do seu destino"; ou, como escreveu o Sr. Ministro Aliomar Baleeiro, 
apesar de tudo, ele ainda cxerce a sua tarefa, primordial e excelsa, 
de "sentinela das liberdades asseguradas pela Constituição e dela 
própría, que para isso o instituiu ... ", 

Embora sob a pressão da massa de trabalho a que obrigado, não 
viu ainda o Egrégio Supremo Tribunal comprometida sua vocação, 
inseulpida no velho Decreto n.o 848, de 1890 - a primeira lei de 
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organização da justiça federal - de manter a autoridade da Cons
tituição e das leis substantivas federais em todo o território brasileiro. 
Esta é a sua superior missão, de zelar pela unidade nacional, por 
meio da inteligência uniforme da própria Constituição e das leis 
federais. 

Vai daí poder-se afirmar que, se a missão suprema do Pretório 
Excelso não se acha sob ameaça de descumprir-se, a crise que se 
evidencia, e está anunciada, não é da instituição judiciária, como a 
Constituição a estabeleceu, mas do serviço, e por causas puramente 
exógenas, decorrentes do crescimento do país, do aumento de sua 
população e do incremento de suas condições de desenvolvimento 
economlCO. Observou exatamente um eminente Desembargador e 
ex-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catari~a que 
grande parte dos males diagnosticados é de defeitos de infra-estrutura, 
problemas de país em desenvolvimento, que só com o tempo poderão 
ser resolvidos. 

Se há crise no Egrégio Supremo Tribunal, inconfundível com a 
que sucede na justiça dos Estados, sua redução será possível com 
o reexame do elenco das questões que atualmente podem ser ali 
apresentadas, ordenando-o pela forma que a experiência está a indi
car, sem que a conseqüente reforma deva alterar o Poder Judiciário 
como se acha constit uído. 

* -* * 

O tema levaria a muitas considerações, de que nos dispensamos, 
para não prolongar esta oração. 

Preferimos nos fixar, agora, ao que a todos provavelmente mais 
interessa! e diz rcspeito à Justiça dos Estados. 

Ao se refcrir à atual estrutura do Podcr Judiciário, nos termos 
da Constituição Federal, menciona o Relatório da douta Comissão 
Especial do Egrégio Supremo Tribunal a previsão constitucional de 
qutros Tribunais Federais de Recursos, além do já instalado em 
Brasília. E desde logo se manifesta pela sua eliminação. "E que 
a atribuição da mesma competência a vários órgãos judicantes pode 
acarretar a necessidade de mais recursos para unificar a juris
prudência". 

E a idéia de estruturar-se a Justiça Federal, "como ocorre com 
as Justiças Eleitoral e do Trabalho, em três instâncias, com Tribunais 
Regionais de segundo grau e um Tribunal Superior, este para exame 
das ofensas ao direito federal e para manter-lhe a unidade de inter
pretação nos Tribunais Regionais' , seria aceitável, pois, conforme se 
diz, "a solução contribuiria para reduzir o serviço do Supremo Tri-
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bunal Federal e possibilitada a instalação de Tribunais Federais de 
segundo grau em várias regiões do País, tornando-lhes o acesso mais 
fácil". 

Entretanto, o que parece haver mereddo a preferência da douta 
Comissão Especial é, conforme se lê 110 respectivo Relatório, a idéia 
"já previ ta na Constituição - de majoração do número de juízes 
e especialização em Câmaras, Turmas ou Grupos de Câmaras, que 
constituiriam Seções distintas do Tribunal", afastando o inconveniente 
assinalado, "de mais um grau de jurisdição. Permitiria, pelo maior 
número de feitos encaminhados ao Tribunal, melhores critérios de 
especialização". E - acrescenta-se - "é aplicável às Justiças dos 
Estados e do Distrito Federal". 

Nessa ordem ele pensamento, acrescenta a douta Comissão Espe
cial que, assim, poderia ser suprimida "a possibilidade de criação de 
tribunais inferiores". Pondera-se que "esses tribunais inferiores de 
segunda instância, pela competência que lhcs pode ser tra.nsferida, 
acabarão por desempenhar a maior atividade judicante de segundo 
grau, dec:dindo, soberanamente, sobr~ questões de fato relevantes e 
sobre a interpretação de lcis estaduais". 

A sugestão implica. como se deduz, na idéia da extinção dos 
chamados tribunais inferiores já existentes c que são os Tribunais de 
Alçada, instalados tanto neste Estado, como nos do Rio Grande do 
Sul, do Paraná, de Minas Gerais e no atual Estado do Rio de Janeiro~ 
com extn:ordinüria contribuição para o desafogo da justiça. 

Voltamos, estranhamente, ao estado de espírito de desconfiança 
que, na Constituinte de 1946, se opunha à instituição de tribunais de 
hierarquia inferior. Não compreendendo a divisão da competência 
de segunda instânda, via-se na idéia um meio dc deslustrar o próprio 
Poder Judiciário. Assim se manifestou na éooca o constituinte Fer
reira de Souza, clamando que "a criação de- tais tribunais prejudica 
a própria majestade do Poder Judiciário, contra toda a tradição do 
Brasil c vai estabelecer, na prática, principalmente, importante questão 
de compe~ência". 

O Congresso aprovou a criação dos tribunais questionados, com 
o aplauso dos mais autorizados comentadores dn Lei Magna, entre 
dcs Temistocles Cavalcanti t depois !vfinistro do Egrégio Suprcmo 
Tribunal. Assinalou S. Exa. haver a iniciativa permitido "maior 
Flexibilidade na organização _;udiciária dos Estados, quebrando o sistc~ 
ma de um único tribunal de segunda instância". E acrescentou -
"é uma inovação que permite aos Estados quebrar os padrões rígidos 
uas organizações judici{lrias tradicionais e abrir o caminho para a 
instituição de pequ(:nos tribunais tão eficazes para a distribuição da 
justiça" . 
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A prática evidenciou a viabilidade dos Tribunais de Alçada. 
O de São Paulo tem existência há um quarto de século. Foi instalado 
a 11 de agosto de 1951. A experiência coroou-se de êxito, e o Ministro 
Nélson Hungria lhe deu testemunho, declarando, em voto no Egrégio 
Supremo Tribunal, que São Paulo "sempre madruga para os em
preendimentos felizes". O êxito se revela pelo elevadíssimo número 
de feitos julgados pelos Tribunais de Alçada, em que se desdobrou, 
neste Estado, por necessidade do serviço, o primeiro deles, sem pre
juízo .da alta qualidade dos seus julgados. 

A coexistência de órgãos judiciários de segunda instância não 
representa inconveniente algum. Se nos reportarmos ao exemplo 
norte-americano, veremos que, em alguns Estados, onde o acúmulo 
de serviço torna necessário, existem, num mesmo plano, tribunais 
diferentes, com competência para o julgamento de recursos em casos 
de jurisdição ordinária, numa mesma área. 

Essa finalidade de de 'congestionar os julgamentos nos tribunais 
superiores é também o que justifica no Brasil a previsão constitu
cional, para a criação de tribunais inferiores de segunda instância, 
com alçada em causas de valor limitado ou de espécies, ou de umas 
e outras (Constituiçã.o, artigo 144, § 1.("\ "a"), estando a denominação 
Tribunal de Alçada consagrada no mesmo artigo 144, § 3.°. 

E desde que esses tribunais realizam plenamente o seu objetivo, 
razão não há para inovar-se, com a sua eliminação, simplesmente 
para aglutinar nos Estados o número de seus juízes ao dos Tribunais 
de Justiça, dando a estes proporções inusitadas, como as que atingiria 
este Egrégio Tribunal, se tivesse que englobar. o número de juízes que 
compõem os três Tribunais de Alçada de São Paulo. Seríamos então 
114 Desembargadores - o que por si jú representa um absurdo. 

* :I: * 
Por outro lado, faz-se menção, no douto Relatório da Comissão 

Especial do Egrégio Supremo Tribunal, ao desalento dos juízes de 
alçada, desestimulados na carreira, pela suposta "grande dificuldade 
de lhe atingirem o término". 

O argumento não se acha à altura de justificar a proposição de 
suprimjrem-se os tribunais inferiores. Os respectivos componentes 
são Juízes de Tribunal de Segunda Instância, de notório prestígio. 
Têm as honras que o título lhes confere; reúnem-se freqüentemente 
em Congressos exclusivos, de grande proveito intelectual, e não podem 
dizer-se sem estímulo, pois sua produção judicante é publicada em 
reperlórios próprios, de jurisprudência, a que se dá merecida divul
gação. De nada eles carecem, pois percebem vencimentos bem apro-
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ximados dos que vencem os Desembargadores. Só lhes faltam na 
medida do desejado, vagas para promoção. Mas, como se di; no 
Eclesiastes, há que aguardar o tempo próprio. Há tempo para tudo ... 

Os três Tribunais de Alçada de São Paulo julgaram, em 1975, 
em conjunto, nada menos de 38.510 feitos, em perfeito equilíbrio 
com os 40.936 recebidos. A diferença dos não julgados é de 6%, 
apenas. 

Nem por isso este Egrégio Tribunal de Justiça se dessorou em 
sua competência, com a suposta passagem, para outros órgãos de 
segunda instância, de um número dilatado de processos. Aqui são 
julgados os feitos de maior relevância, em matéria cívd c criminal. 
Em 1975 foram aqui proferidos 21.139 votos, no julgamento de 
12.419 feitos. A cada Desembargador compctiriam cerca de 600 
votos, tendo o Sr. Desembargador Dimas Rodrigues de Almeida, que 
somente desfrutou férias regulamentares, proferido 599 votos no ano 
passado. 

Isto demonstra que a coexistência dos Tribunais de Alçada, ao 
lado dos de Justiça, é altamente benéfica ao andamento regular do 
serviço judiciário de Segunda Instância. Não se pode prescindir deles. 
Sua extinção viria sobrecarregar de modo absurdo os Tribunais de 
Justiça. E a idéia de neles integrar os respectivos juízes faria com 
que o Plenário de cada qual reunisse assembléias numerosas, com 
todos os percalços conhecidos. Além disso, a promoção far-se-ia "sur 
pIace", o que é igualmente de toda inconveniência, dispensando de
monstração. 

Nem mesmo a divisão desse Tribunal, de proporções macros
cópicas (o de São Paulo teria nada menos de 114 Desembargadores!), 
em Câmaras ou turmas, justifica essa aglomeração de magistrados num 
só corpo judicante. Se é para dividi-los em Câmaras especializadas, 
então é preferível especializar os Tribunais de Alçada já existentes, 
sem fazer uma reforma subversiva da organização judiciária nacional! 

Se em algum Estado da Federação brasileira as relações entre 
os colégios judicantes locais gerou "atributos no tocante à indepen
dência administrativa dos tribunais inferiores", o remédio pronto foi 
dado pelo próprio e Egrégio Supremo Tribunal, julgando inconstitu
cionais as peias colocadas à autonomia deles. 

Isto, podemos assegurar, não sucede em São Paulo, e por culpa 
de outrem não se devem desencadear medidas reformatórias que 
venham a alterar a estrutura do Poder Judiciário paulista onde pre
cisamente melhor funciona! 

Os problemas suscitados, pelo menos neste Estado, pela coexis
tência dos Tribunais dc Alçada com este Egrégio Tribunal de Justiça, 
são de reduzida importância. Cifram-se à elaboração do orçamento 
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financeiro dc cada um deles, e à dos respectivos Regimentos Internos, 
onde por vezes se dispõe, em matéria de processamento de feitos, de 
modo contraditório com o estabelecido pelo Tribunal de Justiça; e, 
mais freqüentemente, na organização dos quadros da Secretaria de 
cada Tribunal, quando se deparam pretensões a lhes atribuir situação 
diversa da em que enquadradó o funcionalismo do Tribunal de 
Justiça. 

O desencontro não constituiu, até agora, porém, motivo de desar
monia entre os Tribunais do Estado, e poderá ser corrigido mediante 
simples emenda ao artigo 115, n.o II da Constituição Federal, sem 
comprometer, evidentemente, a necessária coexistência desses utilíssi
mos órgãos judiciários de Segunda Instância. 

Assinale-se inexistir conflito possível entre os Tribunais de 
Alçada e o de Justiça. Segundo o resolvido pelo Pretória Excelso, 
ao mais alto Tribunal do Estado é que compete resolvê-los. 

Atualmente, as controvérsias sobre competência manifestam-se 
sob forma de "dúvidas", e somente chegam a este Egrégio Tribunal 
de Justiça, para resolvê-las, após o plenário dos Tribunais de Alçada 
discutirem a matéria e deliberarem manter as "dúvidas". E são 
decididas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, com plena aceitação da
queles tribunais inferiores. 

Reina, portanto, plena harmonia no serviço judiciário de São 
Paulo, onde justamente as questões se apresentam em maior volume, 
com maiores problemas e dificuldades proporcionalmente aumenta
das. Nos Estados onde porventura haja se mostrado precária essa 
harmonia, a imposição da mcsma forma de resolver os conflitos de 
competência restabeleceria o equilíbrio, sem necessidade da medida 
drástica, que se preconiza, da supressão da possibilidade da criação 
de tribunais inferiores. 

* * * 
Estabelecido, porém, que a chamada "reforma do Poder Judi

ciário" há de ser feita, não havendo como retardá-la, ante a evidência 
reiterada do empenho do Sr. Presidente da República, convém -
como lembrou o Sr. Ministro Aliomar Baleeiro - "enquadrá-la na 
moldura da competência específica, esvaziada do emocionalismo e 
de prevenções ... ". 

Convém ainda, como diz S. Exa., "repor as coisas em seus luga
res, a partir do assentamento das preliminares, que podem parecer 
óbvias, mas que vêm sendo esquecidas". 

As preliminares hão de ser as de que a reforma em exame não 
há de atingir o Poder Judiciário como instituído na Constituição Fe
deral, nem a autonomia dos Estados. 
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Sobretudo, a reformar-se a Constituição, restaurem-se as garan
tias constitucionais devidas à magistratura, ainda suspensas. Conce
da-se competência processual supletiva, civil c penal, aos Tribunais 
de Justiça dos Estados, para dispor em suas Resoluções sobre o que 
convenha ao interesse local, podendo instituir, onde possível, tribunais 
permanentes, de categoria inferior, para julgamento de pequenos deli
tos e e contravenções, e para o desate de controvérsias cíveis de me
nor tomo, sem recurso para outros tribunais, dada a sua natureza 
de órgãos de justiça rápida e popular, embora sujeitos à ação disci
plinar do Conselho Superior da Magistratura, nos Estados. 

Respeite-se a autonomia dos Estados, na organização de sua jus
tiça. A lembrança da criação de um denominado "Conselho Judiciá~ 
rio Nacional" t a ser estruturado no próprio e Egrégio Supremo Tri
bunal, ao qual caberia intervir, dentro de determinados limites, para 
a supressão de irregularidades mais graves, não somente quanto à 
aUvidade dos juízes, como também em relação aos demais órgãos ou 
instituições ligadas ao Poder Judiciário, resultaria na anulação radi
cal da autonomia da Justiça dos Estados. Ficariam os respectivos Po
deres Judiciários sujeitos ao Poder Central, contravindo·se o princí
pio de sua independência, básico no sistema federativo. 

Mesmo fosse restrita a competência desse Conselho, o mecanis
mo a ser montado para a ação fiscalizadora demandaria tempo e a 
dedicação dos Srs. Ministros, em prejuízo do estado das graves e de
licadas questões que lhes são submetidas. E a vigilância exercida de 
longe teria apenas efeito simbólico. 

J á se comentou, porém, que a estrutura que se viesse a montar 
para o exercício da "função censória" mencionada no Relatório da 
douta Comissão Especial, "estabeleceria os contornos de uma comis
são de investigação a funcionar dentro do próprio aparelhamento ju
diciário, o que seria francamente inconcebível". 

Pode., todavia, a função fiscalizadora, que Se quer emprestar ao 
Pretório Excelso, ser exercida independente da existência de tal 
Conselho. 

É bastante que, tendo conhecimento nos autos, ou por denúncia 
de interessados, da ocorrência de irregularidade grave, a comunique 
à Egrégia Presidência do Supremo Tribunal Federal aos Tribunais de 
Justiça ou Federal competentes, para as providências devidas, exi
gindo que estas lhe sejam comunicadas. 

Aliás, o Regimento Interno do Egrégio Supremo Tribunal prevê, 
no artigo 9.° n.O lI, a competência deste, de censurar ou advertir os 
juízes de inferior instância, multá-los e condená-los nas custas. 

Para isso não é preciso autorização legislativa. O exercício da 
função correcional, ou censória é inerente a toda atividade judiciária. 
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o Egrégio Supremo Tribunal pode ainda exercer a correlçao que 
pareça necessária, mesmo sem aplicar pena, nas suas manifestações 
de repreensão ou censura. 

Ao que consta, pensa-se até mesmo em promover uma como 
que "renovação compulsória" dos quadros da magistratura da Instân
cia Superior, para dar lugar a juízes mais novos, ansiosos por 
promoção. 

A providência seria simples imitação do regime vigente para a 
renovação periódica dos quadros do oficialato, nas Forças Armadas 
do país, mas por motivo muito diverso. Exige-se nestas que os ho
mens de comando apresentem, na idade e no posto em que se acham, 
higidez física, indispensável ao grave mister da direção marcial. Na 
magistratura, os profissionais quando envelhecem ganham prudência, 
a experiência e o "savoir faire", indispensáveis à grave missão de 
julgar. Não basta ser moço, para que se adquiram tais qualidades. 

No entanto, pode-se verificar que a renovação se faz natural
mente, pelo menos em São Paulo, na proporção aproximadamente 
de 1 0% dos lug,'res 110S Tribunais Superiores, em cada exercício 
- o que é mais do que suficiente. Não é preciso que se imponha 
compulsoriamente a retirada dos juízes mais antigos, mas ainda não 
avizinhados da idade em que a própria Constituição lhes aponta a 
aposentadoria, como o seu destino ... 

* '*' '*' 

Senhor Presidente. O Judiciário vem cumprindo em todo o país 
a sua missão, apenas embaraçado por circunstâncias a ele estranhas 
e resultantes de excesso de serviço~ da má distribuição de compe
tências, das leis processuais incapazes de imprimir rapidez e eficiência 
aos trabalhos judiciários, da baixa remuneração dos juízes e funcio
nários, da escassez de recursos, da insuficiência de pessoal, da falta 
de estímulo, etc. 

Deve-se aguardar dos responsáveis pela reforma projetada aten
dam aos seus reais interesses, que são também os da Nação, de pos
suir Magistratura bem constituída, trabalhando em condições condig
nas, aplicando leis razoavelmente bem redigidas, inspiradas no inte
resse público e no conhecimento da vida nacional, muito mais que em 
teorias e preocupações de ortodoxia doutrinária, restauradas as ga
rantias constitucionais, que se destinam a assegurar estabilidade e 
independência em face dos outros Poderes Públicos. 

Se esse desiderato se realizar, merecerão aqueles a quem confiada 
tão delicada incumbência, o aplauso de quantos convivem com o Po
der Judiciário e a gratidão do povo brasileiro, melhor servido quando 
precisar de seus juízes. 
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Que neste Ano Judiciário se realize a esperança de que uma 
inspiração benfazeja anime os propósitos dos reformadores, operan
do-se as modificaçães desejadas como necessárias, sem violação das 
tradições democráticas do Brasil c com o espírito de servir aos altos 
interesses nacionais! 

Finalmente, o Desembargador Gentil do Carmo Pinto, Presidente 
do Tribunal de Justiça, disse textualmente: 

Agradeço ao eminente Desembargador Adriano Marrey o mag
nífico e oportuníssimo estudo que acabou de desenvolver. 

Agradeço as reafirmações de colaboração com o Poder J udi
ciário aqui externadas pelo ínclito Secretário da Justiça, em nome do 
DD. Senhor Governador do Estado. 

Agradeço as palavras de análise ao sentido desta solenidade e 
de saudação proferidas pelos ilustres Procurador Geral da Justiça e 
Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. 

E, finalmente, agradecendo a presença das altas Autoridades e 
demais pessoas gradas, declaro encerrada a sessão. 

ELEIÇõES NO PODER JUDICIÁRIO 

Realizou-se em dezembro de 1975, no Palácio da Justiça, a elei
ção dos novos dirigentes do Poder Judiciário do Estado para o biênio 
1976/1978, tendo sido escolhidos, por unanimidade para Presidente 
do Egrégio Tribunal de Justiça, o Desembargador Gentil do Carmo 
Pinto; para 1.° Vice-Presidente, o Desembargador Dimas Rodrigues 
de Almeida; para 2.° Vice-Presidente, o Desembargador Adriano 
Marrey, - e para Corregedor-Geral da Justiça, o Desembargador 
Acácio Rebouças. 

A posse dos eminentes Desembargadores em seus respectivos 
cargos, teve lugar no dia 31 do mesmo mês, havendo a solenidade 
sido assistida por elevado número de pessoas gradas. 

Representando ílOssa classe, esteve presente, ao alo, o Sr. Júlio 
de Oliveira Chagas Netto, Presidente da Associação, acompanhado 
de elevado número de serventuários. 

Cumprimentando os insignes Magistrados pela merecida escolha 
com que foram distinguidos pelos seus ilustres Colegas para desem
penho daquelas altas funções, formulamos os m~lhores votos pelo 
êxito integral da honrosa missão que lhes foi confiada. 
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ASSUNTOS DIVERSOS 

OS 45 ANOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

Em solenidade cujo orador oficial, o ex-presidente da entidade, 
sr. Nehemias Gueiros, apontou, sob aplausos gerais, o advogado So
bral Pinto como paradigma da profissão e "campeão das liberdades", 
a Ordem dos Advogados do Brasil iniciou as comemorações do 45.0 

aniversário de sua criação. 
A OAB foi criada pelo Decreto 19.408, de novembro de 1930, 

mas somente com o advento de seu Estatuto, consubstanciado na 
Lei 4.215, de 27 de abril de 1963, é que o seu Conselho F1ederal 
assumiu feição definitiva, contando com três representantes de cada 
seção estadual. 

A profissão do advogado ~em origem multi-secular mas o disci
plinamento legal de seu exercício, a defesa das prerrogativas que 
lhe são próprias e sua fiscalização em nosso País têm, no surgimento 
da prestigiosa corporação, um ponto de referência fundamental aí se 
iniciando uma fase cuja importância transcende os limites do inte
resse estritamente profissional para interessar, de fato, a sociedade 
como um todo. 

Em verdade, o transcurso do tempo só reforça e revigora o sen
tido de sua missão, à medida em que acrescenta maior significado 
ao papel do advogado no contexto social, como agente insubstituível 
que é de defesa dos direitos dos cidadãos e, por -exem~10, das, 
liberdades públicas, no quadro de uma sociedade juridicamente 
organizada. 

Como lembrou o orador oficial do ato com que a OAB iniciou 
as comemorações de seu 45.0 aniversário de existência, no âmbito 
de qualquer dos Poderes - Judiciário, Legislativo e Executivo -
ninguém pode garantir que as leis sejam invariavelmente cumpridas: 
"Tanto é certo que não são, tanto é certo que o Direito não é inva
riavelmente respeitado nas suas regras e disposições, que surgiu, no 
curso do tempo e das confrontações do homem contra o homem e 
contra o poder, a figura do advogado, desÜnada a vindicar a sua afir
mação e o seu respeito". 

Tal missão atribuída ao advogado exige uma permanente dispo
nibilidade a capacidade de identificar, pôr sobre as situações con-
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cretas com que se defronta, as razões mais altas vinculadas ao equi
líbrio da ordem social e jurídica, cujo imperativo de preservação de 
diversas formas nelas se projeta. 

A complexidade das relações que se vão instaurando, a nível 
nacional e internacional, no bojo do próprio processo de desenvolvi
mento, torna, outrossim, decerto obrigatória a pr~sença do advogado, 
seja contribuindo para dirimir controvérsias, seja prevenindo-as, na 
tessitura de direitos e deveres, vantagens e obrigações que dão subs
tância à vida social e fazem também o dia a dia da vida econômica. 

Tudo isso confere ao papel social do advogado um conteúdo 
em torno do qual não serú tolerável subsistam incompreensões, tanto 
mais que os reflexos de sua ação não se circunscrevem, obviamente, 
à órbita patrimonial mas dizem respeito, sobretudo, aos direitos ina
lienáveis da pessoa humana, tais como expressos constitucionalmente 
e traduzidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

O aniversário de criação da Ordem afigura-se, n~sse sentido, 
ensejo a uma reflexão sobre a necessidade da preservação, por inteiro, 
das condições para o exercício da atividade advocatícia, não s.! de
vendo a qualquer título eximir, portanto, o Poder Público. do dever 
de assegurá-las, cvi~ando e coibindo eventuais constrangimentos que 
abatendo-se sobre o profissional, não deixam de se refletir negativa
mente sobre a comunidade, em desabono de nossos próprios foros de 
civilização. 

A independência do advogado constltui-se, a esse respeito, um 
bem que longe de pertencer-lhe exclusivamente c patrimônio da pró
pria sociedade sobre a qual direta e indiretamente repercutem sua 
fiddidade às normas que regem o exercício profissional, sua coragem 
na defesa de princípios em que se assenta a ordem jurídica, sua 
acuidade e seu desprendimento em um Minist.ério em que sobreleva 
a nota de um autêntico e verdadeiro "munus" público. Isto o que 

. faz, afinal de contas, a grandeza da advocacia e, por via de conse
qüência da corporação a que incumbe legalmenM defendê-la e fisca
lizar-lhe o exercício, na diuturna construção do Direito, inserido con
ceitualmente na própria gênese de tudo aquilo a que se aspira em 
matéria de segurança, harmonia e bem-estar social. 

("Tribuna da Justiça") 

A NOVA LEI DE REGISTROS E A FAMíLIA NATURAL 

Duas medidas de profundo alcanc~ social estão contidas na nova 
Lei de Registros Públicos, que entrou em vigor em 1.0 de jan~iro: 
a) mulher que vive maritalmente há mais de 5 anos poderá usar o 
sobrenom~ do companheiro, com o consentimento deste, ou a qual
quer momento, depois da união, se tiver um filho com ele; b) tanto 
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as pessoas casadas, quanto as desquitadas ou solteiras poderão reco
nhecer seus filhos havidos fora do casamento, não constando da 
certidão de nascim~nto a circunstância da ilegitimidade. 

MAIOR PROTEÇÃO À CONCUBINA 

As inovações contidas no diploma legal (Lei n.O 6.015/73 -
como alterações de redação pela Lei n.o 6.216/75) e que consubs
tanciam em maior proteção a concubina ou companheira e aos filhos 
ilegítimos de qualquer natureza, estão contidas no artigo 57, pru-á
grafos 2.0 a 6.0 e nos artigos 59 e 60. 

- "Artigo 57 - Qualquer alteração posterior de nome, so
mente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério 
Público, será permitida por sen~ença do juiz a que estiver sujeito o 
registro, arquivando-se o mandato e publicando-se a alteração pela 
imprensa. 

§ 1.0 - Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, 
o nome abreviado, usado como firma comercial registrada, ou em 
qualquer atividade profissional. 

§ 2.° - A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com 
homem solteiro, desquitado ou viúvo, excepcionalmente e havendo 
motivo pond~rável, poderá requerer ao juiz competente que, no re
gistro de nascimento, seja averbado o patronímico de seu compa
nheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios, de família, desde que 
haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil 
de qualquer das partes ou de ambas. 

§ 3.0 - O juiz competente somente processará o pedido se 
tiver expressa concordância do companheiro, e se da vida em co
mum houver decorrido, no mínimo, 5 anos ou existirem filhos da 
união. 

§ 4.° - O p-edido de averbação só terá curso, quando des
quitado o companheiro, se a ex-esposa houver sido condenada ou 
tiver renunciado ao uso dos apelidos do marido, ainda que dele 
receba pensão alimenHcia. 

§ 5,° - O aditamento regulado nesta lei será cancelado a reque
rimento de uma das partes, ouvida a outra. 

§ 6.° - Tanto o aditamento quanto o cancelam.:::nto da aver
bação previstos neste artigo serão processados em segredo de Justiça. 

Artigo 59 - Quando se tratar de filho ilegítimo, não será 
declarado o nome o pai sem que ·~ste expressamente o autorize e 
compareça, por si ou por procurador especial para, reconhecendo-o, 
assinar, ou não sabendo ou não podendo mandar assinar a seu rogo 
o respectivo assento com duas testemunhas. 
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Artigo 60 - O registro cont~rú o nome do pai ou da mãe, 
ainda quc ilegítimos, quando qualquer deles for o declarante. 

LIMITAÇÕES AO RU1DO AGRESSOR 

Este ano foram publicadas as primeiras normas mundiais des
tinadas a limitar os ruídos e as vibrações nos locais de trabalho. 
Figuram no novo manual cujo texto foi elaborado durante uma 
reunião d~ peritos da OIT. Além de permitir uma proteção mais 
eficaz de saúde do trabalhador, o manual tem como objetivo contri
buir para evitar a fadiga profissional e fazer com que o trabalho 
seja mais agradável e humano. 

O ruído pode ser a causa da surdez permanente, tornar ínau
ditív·;::is os alarmas, aumentar a tensão e a fadiga nervosa e reduzir 
a eficácia de trabalho. Segundo os cálculos conhecidos pela 
OIT, existem umas 500 profissões c ocupações que, por seu 
exo~ssivo nível de ruído, ameaçam diretamente o sentido auditivo do 
trabalhador. 

Essa exposição ao ruído se mede em decibéis, na escala conhe
cida pelos especialistas como curva de atenuação "A". Por exemplo, 
um nível de 85 decibéis (na curva A) conesponde aproximadamente 
ao impacto que se recebe em um automóvel rodando a toda velocidade. 

Em um lugar de trabalho a exposição contínua a um ruído de 
85 decibéis, constitui um "valor limite de advertência" qu~ indica a 
necessidade de ser tomada imediatamente uma medida preventiva. Um 
nível de 90 decibéis constitui o "valor limite d~ perigo" mas além do 
qual se torna real e aguda a ameaça contra o ouvido. O ouvido hu
mano nunca deve ser exposto mais de oito horas seguidas a esse nível. 

Existem demasiadas máquinas construídas para funcionar d~ uma 
forma ruidosa. Há necessidade de se reduzir o nível do ruído, partindo 
dos mesmos planos de construção, mesmo que se tenha de tornar a 
máquina mais cara. As conseqüências da ociosidade, advcrt.~m os pe
ritos, é muito maior. 

Outros meios de pr'~venção do ruído incluem a isolação sonora, 
H redução do tempo de exposição ao ruído e o uso de equipamento 
pessoal de pro~~ção. 

Uma reunião anterior da OIT se havia formulado recomendações 
sobre o controle da poluição atmosférica nos locais de trabalho. 
Unidas aos resultados desta última reunião, constituiní material de 
base que servirá à OIT para pr~parar os projetos de normas inter
nacionais sobre o ambiente de trabalho que serão estudadas pela 
Conferência Internacional do Trabalho no ano de 1976. 
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OS CHEQUES SEM FUNDO E O SUPREMO 

Reveste-se sem importância sob a aspecto doutrinário e de in~ 
teresse, quanto à prática processual, recente acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal, em pedido de habeas-corpus sob o n.o 
52.503. Mais de uma tese foi focalizada no julgamento, como é 
fácil pôr à mostra. 

Em primeiro lugar, discutiu-se a questão nem sempre tranqüila, 
de saber qual o foro competente para o processo e julgamento do 
crime de emissão de cheque sem fundos: se do local em que o agente 
emitiu o título ou se o daquele em que houve a recusa ao pagamento, 
isto é, o do local em que se acha sediado o estabelecimento bancário. 
Em segundo lugar, debateu-se também o problema referente a saber 
se, em Processo Penal, a incompetência territorial do juiz se reveste 
das mesmas características do processo civil. As duas indagações, 
igualmente interessantes, e relevantes para a solução da hipótese 
submetida à Alta Corte se entrelaçam intimamente. 

Quanto ao primeiro ponto, isto é~ o de saber qual o foro com
petente, no caso em discussão, o Supremo Tribunal Federal, coerente 
aliás com uma linha de entendimento que vem mantendo há já algum 
tempo, respondeu com firmeza que é juízo do local onde ocorre a 
recusa do pagamen to. 

E no que se refere ao segundo aspecto, ponderou o relator mino 
Rodrigues Alckmin~ que no processo penal não há texto de lei que 
restrinja a nulidade de julgamento proferido por juiz incompetente aos 
casos de incompetência absoluta. Daí a conclusão de que o critério 
territorial é suficiente para decretar a nulidade de uma ação. 

O mesmo magistrado advertiu que, se se tratasse de ação civil, 
outra, naturalmente, deveria ser a conclusão. 

Os argumentos expostos serviram, naturalmente, de fundamento, 
para que o Supremo Tribunal, por unanimidade de votos concedesse 
a ordem impetrada, anulando a sentença condenatória proferida con
tra o acusado pela justiça estadual. Mas somente a sentença foi anula
da, porquanto tudo o mais, no processo, foi ressalvado, inclusive a 
prisão que subsistia contra o réu, em decorrência de condenações 
por outros processos. 

O interesse que decorre do julgamento é, como se percebe, 
dúplice: de caráter doutrinário, dados ou aspectos aflorados, e de 
caráter prático, pelas razões também referidas. 
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DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA NA NOVA LEGISLAÇÃO 
DO IMPOSTO DE RENDA 

Eduardo Y. Hcnrv 
São Paulo 

Ainda na hipótese de loteamentos de terrenos, artigo 5.0 § 1,0, 
do Decreto-lei n.o 515/69, previa tratamento análogo ao já referido 
em relação à venda e compra de imóveis e às incorporações de pré
dios, quando houvesse mais de um titular sobre o imóvel a ser loteado, 
quer em condomínio "pro indiviso", quer em condomínio "pro diviso", 
mandando considerar uma só operação para cada titular pessoa física. 

O § 2.° do cit. artigo 5.° estabeleceu, a exemplo do já previsto 
quanto à venda e compra e ia incorporação, determinadas regras de 
cômputo dos elementos temporais e unitürios, para caracterização. ou 
não, das condições exigidas para equiparação da pessoa física à pessoa 
jurídica. 

Assim, prescreveu-se como data para cálculo dos loteamentos 
caracterizadores a do respectivo registro na Circunscrição Imobiliá
ria competente, ou, faltando este, a do primeiro documento referente 
à venda de lotes. Excluíram-se os loteamentos denunciados dentro 
uo prazo de carência declarado pelo loteador (regra idêntica já fOla 

prevista em relação à incorporação denunciada no respectivo prazo 
de carêneia também declarado pelo incorporador, como anterior
mente assinalado). Considerou-se unitnriamentc, ou seja, como um 
só loteamento, o de área objeto de um mesmo registro, mesmo 
quando abrangendo dois ou mais terrenos confrontantes adquiridos 
de uma só vez ou em separado pelo respectivo titular (regra, tam
bém aqui. idêntica à prevista quanto a incorporações). Também 
unitariamente se consideraria o conjunto de registros de loteamentos 
em terrenos confrontantcs, quando oriundos de desdobramento de 
um mesmo terreno ou de terreno resultante do desmembramento de 
terrenos adjacentes, adquiridos pelo seu titular de uma só vez ou 
separadamente. 

O artigo 6.° preceituava que a equiparação de pessoa física à 
pessoa jurídica seria feita em consonância com a legislação vigorante 
à época do instrumento inicial de cnda transação, sendo que a ulte
rior modificação da mesma, caso mais rigorosa, não atingiria as ope
rações já iniciadas. Mera aplicação do princípio legal ue irretroativi
dade da lei tributária menos favorável ao contribuinte. 

Previu-se o tratamento das operações praticadas antes da publi
cação do decreto-lei examinado à luz da legislação anteriormente em 
vigor (artigo 6.0, § 1.0), aplicada a nova legislação só em relação flS 
operações realizadas após a data da publicação do mesmo diploma 
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legal (§ 2.° do cito artigo). Também foi prevista a hipótese de opera
ções imobiliárias enquadráveis sob mais de uma classe de atividades 
imobiliárias, determinando-se o seu enquadramento sob a preponde
rante, observada ordem de preponderância em que figurava em pri
meiro lugar o loteamento de terrenos, seguido das incorporações de 
prédios cm condomínio, vindo por último a compra e venda de 
imóveis, para os fins de equiparação da pessoa física à pessoa jurí
dica (§ 3.° do cit. dispositivo). 

O artigo 7.° prescreveu a não equiparação de condomínios orga
nizados para a efetivação de qualquer das atividades imobiliárias em 
questão a sociedades de fato, mesmo no caso de dos mesmos partici
parem pessoas jurídicas, aplicados a cada condômino pessoa física 
os critérios legais de caracterização de empresa individual, como se 
fosse ele o único titular da operação imobiliária, dentro dos limites 
dessa participação. A disposição não alcançou as hipóteses de con
domínio, nas condições acima, em data anterior à legislação estudada. 

O artigo 8. 0 arrolou as obrigações das empresas individuais 
caracterizadas na forma do decreto-lei apreciado, mandando se ins
crevessem no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fa
zenda, mantivessem livro "Caixa", para escrituração (ainda que sob 
forma de lançamentos rudimentares) todos os fatos referentes a suas 
atividades econômicas, mantivessem, ainda, sob sua guarda c respon
sabilidade os documentos comprobatórios dos lançamentos efetuados 
na escrituração c, finalmente, efetuassem as retenções e recolhimentos 
do Imposto de Renda devido, na fonte, na forma da legislação de 
regência. Como adiante veremos, tais obrigações se transmitiram à 
nova legislação ora em vigor. 

(Diário do Comércio e Indúst ria - SP - 30/5/75) 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS 157 
- ADMINISTRAÇÃO REGULADA 

O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9.0 da Lei 0.° 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho 
Monetário Nacional, em sessão realizada nesta data, lendo em vista 
o disposto na Lei número 4.728, de 14 de julho de 1965 e no artigo 
3'<> do Decreto-lei n.O 1.214, de 26 de abril de 1972, com as modi
ficações introduzidas pelo artigo 25 do Decreto~lci n.O 1.338, de 23 
de julho de 1974. 

Resolveu: 

I - Os Fundos Fiscais de Investimento (Decreto-lei n.o 

157, de 10 de fevereiro de 1967) ficam sujeitos às se~ 
guintes exigências complementares: 
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a) patrimônio líquido de Cr$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de cruzeiros), no mínimo; e 

b) administração exercida exclusivamente por bancos 
de investimentos ou sociedades corretoras, que 
mantenham departamento técnico especializado em 
análises econômico-financeira sob a supervisão c 
responsabilidade direta de diretor de instituição, 
observando-se ainda: 

1 . a adminisl1ação do Fundo será exercida por 
banco de investimento, sempre que o grupo fi
nanceiro dispuser de instituição financeira da 
espécie; 

2. no caso de administração por sociedade cor
retora, esta deverá apresentar patrimônio lí
quido não inferior a Cr$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões de cruzeiros). 

Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, conta
dos da data desta Resolução, para que as instituições 
administradoras de Fundos Fiscais promovam as adap
tações necessárias ao atendimento das disposições do 
i tem anterior. 

As instituições administradoras de Fundos Fiscais que 
nâo se enquadrarem tempestivamente. na forma do 
item lI, às exigências contidas no item I desta Resolu
ção, transferirão, até ° término daquele prazo, a admi
nistração do Fundo para instituição que preencha as 
condições estabelecidas nesta Resolução. 

O administrador do Fundo submetenl previamente ao 
Banco Central do Brasil o nome da instituição para a 
qual será transferido o Fundo, em cumprimento ao dis
posto no item III anterior, esclarecido que tal adapta
ção independerá de Assembléia Geral ou de consulta 
aos condôminos, aplicando-se o disposto no parágrafo 
único do artigo lOdo Regulamento anexo à Resolu
ção n.o 145, de 14 de abril de 1970. 

Todo texto publicitário impresso para oferta de quo
tas, anúncio ou promoção do Fundo, inclusive relató
rios semestrais aos quotistas, deverá conter: 

a) a taxa anual de administração cobrada no semestre 
anterior, expressa em percentual sobre o patrimô
nio líquido médio do Fundo no mesmo período; e 
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b) o montante dos encargos e das despesas debitadas 
ao Fundo no semestre anterior, excluídas ap~nas 
as despesas de administração (alínea "a" anterior), 
expresso em percentual do patrimônio líquido mé
dio do Fundo no mesmo período. 

VI - Os recursos dos Fundos de Investimento constituídos 
na forma prevista no Decreto-lei n.O 157, de 10 de fe
vereiro de 1967, e legislação posterior, deverão ser 
aplicados, pelas instituições encarregadas de sua admi
nistração, da seguinte forma: 

a) do valor global do Fundo, no mínimo 70% (se
tenta por cento) deverão estar aplicados em ações 
ou debêntures conversíveis em ações de sociedades 
anônimas de capital aberto controladas por capi
tais privados nacionais, adquiridas por subscrição 
ou em Bolsa de Valores; 

b) os recursos remanescentes deverão estar represen
tados por ações ou debêntures conversíveis em 
ações de emissão de sociedades anônimas de capi
tal aberto em geral, ou por disponibilidades, in
cluídas nesse limite as quantias em dinheiro e aque
las disponíveis junto ao Banco do Brasil S.A., nos 
termos do Decreto-lei número 1.214, de 26 de 
abril de 1972; 

c) as disponibilidades de curto prazo de que trata a 
alínea anterior poderão, inclusive, estar represen
tadas por Letras do Tesouro Nacional. 

VII - Permanece vedada a aplicação dos recursos arrecada
dos através do sistema criado pelo Decreto-lei n.o 157, 
de 10 de fevereiro de 1967, em ações ou debêntures 
conversíveis em ações de instituições financeiras defi
nidas como tais pelo artigo 17 e pelo § 1.0 do artigo 
18 da Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

VIII - As carteiras dos Fundos Fiscais de Investimento estão 
sujeitas aos seguintes requisitos de diversificação: 

a) o montante de aplicações em títulos de uma única 
empresa não deverá exceder 109b (dez por cento) 
do total das aplicações do Fundo nem represen
tar - no caso de ações e debêntures conversíveis 
em ações - mais de 10% (dez por cento) do ca
pital votante ou mais de 20% (vinte por cento) do 
capital da mesma empresa; 
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b) a média das aplicações por empresa não poderá 
exceder 5% (cinco por cento) do valor total das 
aplicações do Fundo. 

c) não serão consideradas, na determinação dos li
mites de diversificação ora estabelecidos, as ações 
recebidas em bonificação ou resultantes do exer
cício do direito de preferência, desde que o excesso 
seja eliminado no prazo de 12 (doze) meses, pror
rogável por mais 6 (seis) meses, quando justifica
da a medida perante o Banco Central do Brasil. O 
extravasamento dos limites em virtude da valori
zação dos títulos também deverá ser regularizado 
nos prazos máximos aqui fixados. 

IX - Não serão aplicados recursos do Fundo em títulos de 
emi~são ou co-obrigação de instituição administradora 
ou de empresa a ela ligada, conceituando-se como liga
da à empresa: 

a) em que a instituição administradora participe, di
reta ou indíretamente, com mais de 10% (dez por 
cento) do capital; 

b) em que diretores ou administfíldores de gestora 
do Fundo e seus respectivos parentes até o 2.° 
grau participem, em conjunto ou isoladamente, 
com mais de 10% (dez por cento) do capital, di
reta ou indiretamente; 

c) em que acionista(s) com mais de 100/0 (dez por 
cento) do capital da administradora participe(m) 
com mais de 10% (dez por cento) do capital, dire
ta ou indiretamente; 

d) que participar com mais de 10% (dez por cento) 
do capital da administradora, direta ou indireta
mente; 

c) cujos diretores ou administradores e seus respectiM 

vos parentes até o 2.° grau participem, em con
junto ou isoladamente, de mais de 10% (dez por 
cento) do capital da instituição administradora, di
reta ou indiretamente. 

f) cujo(s) acionista(s) com mais de 10% (dez por 
cento) do capital participe(m) também do capital 
da instituição administradora, com 10% (dez por 
cento) ou mais de seu capital, direta ou indireta
mente; 
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g) cujos membros da diretoria, no todo ou em parte, 
sejam os mesmos da instituição administradora, 
ressalvados os cargos exercidos em órgãos eolc~ia
dos, tais como Conselho de Administração ou se
melhantes, previstos no estatuto ou regimento in
terno da sociedade, desde que seus titulares não 
exerçam funções executivas, ouvido previamente o 
Banco Central do Brasil. 

X - Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses para a 
adaptação progressiva ao disposto no item anterior, 
admitido o exame de cada caso pelo Banco Central do 
Brasil. 

XI - As ordens de compra e venda de títulos e valores mo
biliários da carteira do Fundo serão sempre expedidas 
com especificação precisa do nome do Fundo. 

XII - Para os efeitos do disposto no artigo 88 do Regula
mento anexo à Resolução n.O 39, de 20 de outubro de 
1966, os Fundos ficam equiparados às instituições refe
ridas no citado dispositivo, podendo, portanto, ser be
neficiados com o tratamento especial de devolução de 
corretagem. 

XIII - Os títulos e valores mobiliários componentes da car
teira dos Fundos Fiscais de Investimento serão obriga
toriamente custodiados em banco comercial, banco de 
investimento ou Bolsa de Valores. 

XIV - As instituições administradoras de Fundos Fiscais de
rão apresentar 80 Banco do Brasil S.A., no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua 
entrega pelos investidores, os Certificados de Compra 
de Ações (CCAs). 

XV - A transferência de administração, a fusão c a incor
poração de Fundos Fiscais subordinar-se-ão ao prévio 
assentimento do Banco Central do Brasil. 

XVI - Fica vedada a organização e constituição de novos 
Fundos Fiscais de Investimento, exceto quando a ins
tituição interessada atenda às exigências da alínea "b" 
do item I desta Resolução e, a critério do Banco Cen
tral do Brasil, tenha comprovada experiência na admi
nistração de fundo mútuo de investimento. 

XVIl - Nos casos de quc trata o item anterior, o Banco Cen
tral do Brasil fixará o prazo para que o patrimônio lí
quido do Fundo se ajuste ao valor mínimo estabelecido 
na alínea "a" do item I desta Resolução. 
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XVIII - O Banco Central do Brasil baixará as normas ,especí
ficas de auditoria e contabilidade aplicáveis aos 
Fundos Fiscais de Investimento. 

XIX - Ficam revogadas a Resolução n.O 263, de 23 de agosto 
de 1973, e a Resolução n.o 292, de 23 de julho de 
1974. 

POSSE DE ARMA EM PROPRIEDADE RURICOLA 

~ntil Leite 
1 - O FATO 

A ação contravencional foi motivada contra o acusado porque 
portava irregularmente um revólver, devidamente municiado, em 
terrenos atinentes ao sítio. Por cansa disto, foi condenado como in
frator do artigo 19 da Lei das Contravenções P.enais a Cr$ 0,20 de 
multa, e perda da arma. Apelou, dizendo que estava na sua proprie
dade rurícola, no momento da expressão não portava a arma, e a 
mesma estava desmuniciada, no porta-luvas. 

2 - O DIREITO 

Verifica-se que o caso em apreço apresenta certas peculiaridades, 
que foram bem exploradas pela defesa em suas razões da apelação. 
Deixa-se de lado a alegação de que não estava a arma municiada, 
eis que o próprio réu conf.~ssou este fato de início, foi realizada a 
apreensão do revolver com seis cartuchos íntegros e há referência 
pelos peritos que a arma estava carregada. 

Contudo, existem outros dois aspectos qu~ devem ser apt'ecia
dos, e que pelo menos, trazem dúvidas a respeito de tcr ficado tipica
mente a contravenção em tela. 

Assim é que a apreensão ocorreu em frente à casa do acusado 
dentro de sua propriedade rurícola. E sem uma descrição perfeita do 
local, não sc consegue apur~r se pode ser considerado como depen
dência da casa. 

E além do mais, s~ decidiu: "Não infringe o artigo 19 da Lei 
das Contravenções Penais aquele que, sendo proprietário de uma 
fazenda, sítio ou herdade, anda armado dentro da casa da sede ou 
nas dependências, quaisquer que elas sejam, do solo agrícola", v. 
acórdão inserto em Rcv. dos Trib., vol. 383, pág. 208. 

Outro fato que favorece o agente ativo é que ele, propriamente, 
não trazia a arma de casa, embora indir,~tamente dera ensejo a este 
fato. A isto se chega com base nos depoimentos coligidos, eis que 
mandara seu filho tirar o carro da garagem pura arrumar o banco, 
(; este colocou o carro em frente à casa, quando foi surpreendido 
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pelos militares, que encontraram a arma no porta-luvas. Como se 
vê, a apreensão ocorreu quando a arma não estava em poder do 
acusado, o qual se encontrava dentro da residência, e não tinha a 
posse para condições de uso imediato, o que caracteriza a infração. 

Certo é que o sjmples transporte, em circunstâncias que afastem 
c porte para uso imediato, não é suficiente para caracterizar a 
contravenção em foco. 

3 - A SOLUÇÃO 

Nestas circunstâncias, foi dado provimento à apelação para 
absolver o apelante, eis que não está configurada a contravenção do 
artigo 19 da lei específica. Para a devolução da arma, observem-se 
as prescrições c cautelas necessárias. 

(Decisão unânime da 6. a Câmara do Tribunal de Alçada Cri
minal, em 7 de outubro de 1975, na apelação criminal 113.257 -
S. José do Rio Pardo, Sessão presidida pelo Juiz Valentim Silva. 
Acompanharam o relator os Juízes Geraldo Ferrari e Cunha Camargo). 

o DESAFIO DA ESFINGE 

Luiz Carlos Lisboa 

A Esfinge da mitologia grega, de grandes asas, cabeça de mu
lher e corpo de leão, é um velho símbolo humano carregado de sig
nificações. Como a própria vida, ela propunha enígmas aos homens 
e devorava aqueles que não os resolviam. Diz a lenda que a :E:dipo 
ela apresentou a segujnte pergunta: 1<0 que é que anda primeiro com 
quatro pés, depois com dois, em seguida com três, c quanto mais 
pés ganha mais fraco fica?". O filho de Jocasta não vacilou: "f: o 
homem". A Esfinge, talvez invejosa de tanta esperteza, destruiu-se 
a si mesma. 

São infinitas as especulações sobre esse símbolo arcaico. O en
saísta e pesquisador inglês Daly King acredita ter descoberto a ver
dadeira pergunta da Esfinge, que seria essa: "Que pode fazer um 
homem desperto, que não seja nem da ordem dos atos, nem da ordem 
das sensações, nem da ordem das emoções, nem da ordem dos pensa
mentos?" A resposta não seria simples, uma vez que não se trata 
de mera adivinhação a exjgir apenas habilidade e imaginação. Se é 
verdade que f:dipo resolveu o problema, ele pode tcr sido o mais 
sábio dos homens de sua época. Esse desafio da Esfinge lembra os 
koan do Zen Budismo, que têm como finalidade lançar o ouvinte na 
"verdadeira meditação", que é, num estado em que a mente fica abso
lutamente vazia, sem os pensamentos convencionais que borboleteiam, 
fúteis e variados, em nosso espírito. Aquele vazio nada tem a ver 
co.m a idiotia; naturalmente. Segundo o Zen, agora evocado pelo 
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desafio da Esfinge, o eu cessa para dar lugar Li um fluxo de vida 
inteiramente incompreensível ao pensamento tradicional. Quando a 
Esfinge diz "um homem desperto", ela está excluindo o pensamento 
pueril, divertido, superficial, colorido (ou atormentado) que caracte
riza a mente comum do homem comum. 

A vida apresenta seus enigmas, cujas soluções conseguimos adiar 
até o momento da mortc. Alegamos que não temos as respostas, que 
elas estão fora do nosso alcance, que só um sú bio perfeito poderia 
dá-las. Por isso nós todos nos limitamos a viver vegetativamente, 
vendo o sol se por e se levantar, contando os dias num calendário, 
emendando SCmaI1í:IS, meses e anos. Esse "existir inerte" é satisfa
tório para a grande maioria. Os que não o aceitam caem no erro 
oposto e se desesperam, apelam para as sensações fortes, ligam-se aos 
movimentos mais radicais, passam a crer em soluções milagrosas, 
esperam por uma futura c mais benígna encarnação, ou coisas assim. 
A Esfinge propõe enígmas a todo instante, na forma de pequenos e 
grandes desafios que nos chegam incessantemente. Cada momento 
da nossa vida - principalmente na rotina do dia-a-dia - é extra
ordinariamente rico em enígmas e desafios. Nossa recusa em vermos 
isso é a maior dificuldade, c o primeiro enígma. 

Diz a Esfinge sugerida por Daly King: "Que pode fazer um 
homem desperto que não seja nem da ordem dos atos, nem da 
ordem das sensações ... 1" Primeiro, isso: desperto. Percebemos que 
não estamos acordados. Estamos sempre meio adormecidos, num 
estado sonambúlico permanente, perdidos entre distrações que variam 
infinitiv2.mente. Nunca estamos no agora, preferindo sempre estar 
lembrando do ontem ou fazendo planos para o amanhã. Passamos da 
sonolência à excitação, sem fazer uma parada na atenção pura, na 
tranqüila lucidez - que existe! Não estamos despertos, na maioria 
absoluta das vezes. A Esfinge fala para homens despertos. 

Depois, isso: fazer algo "que não seja nem da ordem dos atos, 
nem da ordem das sensações". Ocupamos nosso tempo de todo modo, 
para não eairmos na tão temida armadilha do encontro com nossa 
própria realidade. Procuramos companhia, distrações, prazeres, 
preenchemos todos os vazios do nosso tempo. Nunca estamos diante 
de nós mesmos, e para evitar essa situação embaraçosa a sociedade 
em que vivemos criou mil ocupações diferentes. Em caso de perigo 
podemos ligar a televisão, abrir uma revjsta (de preferência bem 
colorida c sexy), ir ao cinema, telefonar para um amigo, escrever uma 
carta, fazer compras compulsivamente. Esses atos e sensações preen
chem os claros, evitam as confrontações, removem a desagradável 
realidade. A Esfinge sugere que se faça algo que não seja "nem 
da ordem dos atos, nem da ordem das sensações". Propõe que fique
mos sozinhos, interiormente, para ver no que isso dá. 
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Finalmente, a Esfinge revelada por Daly King encerra seu desa
fio com um resto uc frase: "nem da ordem dos pensamentos". O que 
pode um homem uesperto fazer sem pensamentos? Essa é a grande 
dificuldade do enígma apresentado e qualquer resposta seria fatal
mente limitada pelo uso tradicional e deformante das palavras. O pen
samento se expressa com palavras e é produto da memória acumulada 
nas cédulas cerebrais. Essa memória química (ou fisioquímica) é 
utilíssima, tem funções prúticas muito neccssúrias, mas não é tudo. 
Os problemas começam quando arquivamos na mente sensações, im
pressões, conclusões, c queremos viver em consonância com esse 
acervo. Usamos material velho, teórico, manipulado, para vivermos 
num mundo em que as coisas se sucedem rapid41mente e em que tudo 
é novo a cada instante, como sempre foi o mundo. Essa inadcqüação 
é a fonte de todo sofrimento, segundo a mensagem da filosofia perene 
- aquele conjunto de conceitos que brilharam no fu ndo de todas as 
religiões e filosofias, em touos os tempos. 

O que o homem desperto pode faz~r fora da ordem dos pensa
mentos é simplesmente ser. Ser num sentido intenso e profunda
mente humano, estreitamente ligado à realidade que o cerca, aos 
demais homens e às coisas que compõem seu mundo. De fato, não 
há nada a "fazer", mas simplesmente existir, plenamente, como re
sultado de um autoconhecimento progressivo. Para quem vive assim, 
a vida já não propõe cnígmas mas mostra sua face eterna. O f.dipo 
da lenda grega - jamajs o Édipo de Freud - forma com a vida 
uma só coisa, quando resolve o desafio da Esfinge. Por isso, ela se 
mata quando ele a compreende, esgotados seus enígmas e cumpridas 
sua finalidade. 

(do Jornal da Tarde) 

RET1FICAÇÃO DE NOME 

Darcilio Melo Costa 
Trecho de parecer: 

"O pedido ~ncerra retificação de nome (ou prenome) c retifi
cação de nome patronímjco~ diante da linguagem assistemática dos 
textos legais, temos de nos socorrer da doutrina. Decompondo a 
estrutura do nome das pessoas, os tratadistas ensinam que o nome 
se compõe dos seguintes elementos: a) nome ou prenome; b) sobre~ 

nome; c) nome patronímico; d) cognome. Melhor esclarecendo.; 

nome ou prenome: nome individual; sobrenome: outro nome 
individual justaposto; nome patronímico: nome de famíHa (ou 
"apelido" de familia - agnome dos romanos) cognomes: alcunha 
ou nomes nobiliárquicos. 

BOLETIM DA AssocrAçÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO *' - 45 



o Código Civil usa dos vocábulos nomes e prenomes, no artigo 
195; nome patronímico, ou apelido de família no artigo 240, quanto 
ao sobrenome, tão influenciado o legislador com os usos e costumes, 
empregou no artigo 1.039 "nomes c sobrenomes e domicílios dos 
árbitros" quando queria dizer nome completo, pois o povo em lin
guagem corrente, coloquial, quando quer referir-se ao nome completo, 
diz "nome e sobrenome"'. 

Ilustrando o que foi dito sobre os elementos que compõem o 
nome, tomemos um exemplo: Joaquim José da Silva Xavier; Pre
nome - Joaquim; sobrenome - José; nome patronímico - Silva 
Xavier; cognome - Tirdentes (alcunha). José Maria da Silva Para
nhos; Prenome - José; sobrenome - Maria; nom:~ patronímico -
Silva Paranhos; cognome - Barão do Rio Branco (nome nobiliár
quico). Se o nome é precedido de algum título, cargo, patente -
Bacharel, Doutor, Engenheiro, Almirante, General, Ministro - este 
não se incorpora ao nome, em sua conceituação jurídica. Pode incor
porar-se ao nome das pessoas como individualidade moral, como per
sonagem histórica - Ministro Nelson Hungria. General Castelo 
Branco." 
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CRÔNICA 

DA INVEJA 

Lembro-me de ter lido há muitos anos a exemplar história de 
um rei, senhor de pequeno país do Oriente, que, desejando conhecer 
o mais invejoso de seus súditos, determinou se promovessem as 
investigações necessárias no sentido de encontrá-lo. 

Postos em ação seus agentes secretos, percorreram eles todas as 
províncias do reino na tarefa difícil de o descobrirem, tão elevado 
era o número de invejosos que deparavam por toda parte. 

Depois de longos e exaustivos meses de trabalho nessa busca, os 
agentes do rei o levaram à presença deste, não apenas um, mas dois 
indivíduos, cujos sentimentos de cobiça lhes parecera terem as mes
mas dimensões. 

Cabia, assim, a S. Majestade apurar, em última instância, qual 
dos dois era, realmente, o mais invejoso de seus súditos. 

Indeciso, n princípio, sobre o meio que deveria empregar para 
sabê-lo, - o monarca, logo depois, esboçou um sorriso enigmático. 

Então, voltando-se para os dois homens, que se encontravam 
genuflexos à sua frente, assim lhes falou: 

Era minha intenção satisfazer o maior desejo daquele que 
demonstrasse ser o mais invejoso de meus súditos. Como, 
entretanto, ambos me fostes apresentados como tal, - estou 
disposto a dar a um de vós o dobro do que o outro me pedir. 
Solicitai, pois, o que quiserdes. 

Ante essas palavras, os dois invejosos se entreolharam, com a 
avidez estampada nos seus ro.stos sórdidos. Mas, de súbito na mente 
de ambos assomou a idéia atordoante de que, aquilo que viesse a pedir, 
seria ao outro concedido em dobro. Remoídos por igual despeito 
ante essa perspectiva, os dois se mantiveram silenciosos por alguns 
instantes. Até que, por fim, um deles, erguendo para o monarca 
o olhar esgazeado, lhe disse: 

- Senhor, mandai arrancar-me um dos olhos! 

Ao. ouvir tal pedido, o sem blante do rei se iluminou de satisfa
ção. Achara-o. Aquele cra~ sem dúvida, o mais invejoso de seus 
súditos ... 

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

O.F.T. 

- 47 



SOCIAIS 

FIAT LUX ... 

Talvez então a luz se faça, 
na escuridão da Noite longa ... 

Talvez um dia se realize 
o Milagre esperado, 
quando não mais nos ofuscar 
o rcfalsado brilho 
dos valores fungíveis, 
e o nosso espírito 
apreender o ilusório 
das coisas transitórias ... 

Talvez então a luz se faça, 
na escurid~o da Noite longa, 
- quando nossa alma, ansiosa de Infinito, 
se houver de todo emancipado 
do jugo deformante dos Instintos ... 

Talvez então a luz se faça ... 

Luz que dissipe a treva densa 
que veda à nossa inteligência 
a compreensão insofismável 
dos valores sem jaça, 
imutáveis e eternos, 
que o Tempo não corrompe e não destrói ... 

Nessa hora única c auguraI 
de Entendimento, 
- talvez se finde então a Noite longa, 
e o Caminho nos surja, 
iluminado e amplo, dn Libertação ... 

Fontes Torres 
(Do livro .. Miragens", edição de 1952) 
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JURlSPRUD~NCIA 

REGISTRO CIVIL - ASSENTAMENTO DE NASCI
MENTO - DECLARAÇÃO FALSA - POSSIBILI .. 
DADE, A TODO TEMPO, SER O MESMO ANULADO 
- O assento de nascimento decorrente de falsa declaração 
é nulo, e, a todo o tempo, a pessoa que tenha fundado 
interesse em torná .. lo de nenhuma conseqüência, poderá, 
através pretensão reguIannente deduzida, requerer ao juiz 
assim o declare. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação 
Cível n.O 10.645, da comarca de Curitibanos, em que é apelante 
Cesário Alves Ferreira e apelada CaroHna Camilia da Rocha: 

Acordam, em Segunda Câmara Civil, por votação unânime, co
nhecer do recurso e negar-lhe provimento. 

Custas pelo apelante. 

Trata-se de ação aforada pela apelada contra o apelante objcti~ 
vando a anulação do assento de nascimento deste, registro sob n.O 
594, fls. 174v., do livro n.o 20, do Cartório de Registro Civil e 
Anexos, do distrito da sede da comarca de Curitibanos. 

No registro em apreço, conforme consta da peça preambular l 

consta ser, o requerido, filho da requerente e de seu falecido marido, 
fruto, essa declaração, partida do próprio réu quando da lavratura do 
assento, de evidente má-fé, além de estar tisnada de erro quanto à 
data do nascimento. 

Contestando, o requerido argüiu a prescrição da ação e afirmou 
ter sido, o registro, decorrente de manifestação do falecido esposo da 
requerente que, não por ter, em vida, repudiado o registro, anula, 
tacitamente, à situação. E mais: ser direito assegurado a qualquer 
brasileiro efetuar o seu próprio registro, bastando, para tal, o singelo 
encaminhamento de um requerimento subscrito por duas testemunhas. 

Houve réplica. 

No despacho saneador, irrecorrido, foi afastada a prescrição. 

Realizou-se a audiência de instrução e julgamento, inquirindo-se, 
na oportunidade, o réu e várias testemunhas, inclusive a sua legí
tima mãe. 
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As partes, inclusive o representante do Ministério PÚblico, ofe
receram memoriais, e, sentenciando, o Df. Juiz de Direito julgou 
procedente o pedido declarando nulo o assento de nascimento do 
requerido, bem como todos os demais dele conseqüentes, por não 
retratar, o registro nulo, a real filiação do réu. 

Irresignado, o réu apeloU! afirmando ter sido, o seu registro, 
conhecido do apontado pai que seria, na verdade, seu pai, circunstân
cias que, aliadas ao conjunto probatório, autorizavam a reforma da 
sentença de primeiro grau de jurisdição. 

O recurso foi rebatido. 
O órgão do Ministério Público ofe.receu razões. 

A douta Procuradoria Geral do Estado opinou pelo conheci
mento c desprovimento do recurso por correta e conscntânea com a 
prova produzida a sentença impugnada. 

Não há o que reformar na decisão recorrida que bem analisou 
a questão de fato e de direito. 

Do conjunto probatório deprcende-se que o requerido, como ele 
próprio confessa (fls. 58), filho de Ana Alves Garcia, foi criado pela 
requerente e seu falecido esposo desde li mais tenra idade. Esse 
estado era sabido, conhecido e proclamado, como ressaltado por to
das as testemunhas, inclusive por sua mãe (fls. 60v.). 

Ora, ante essa circunstância, não podia o p edido deixar de ser 
julgado procedente, pois, como é de fácil percepção, o registro anulado 
fora decorrente de falsa declar~lção do registrando, o próprio réu que, 
valendo-se das normas legais então vigentes, requereu e teve deferido 
o seu registro de nascimento. 

Não se discutiu) e nem tal discussão poderia ter ocorrido, 
possa, o registro civil de nascimento, ser realizado pelo pr6prio 
registrando. A lei, nesse sentido, é expressa: Lei n.O 765, de 14 de 
julho de 1949. 

Interessante é consignar que ao tempo em que foi requerido o 
registro de nascimento, pelo próprio registrando, em 10 de agosto de 
1945 (fls. 6) a matéria era regulada pelo § 2.0, do artigo 63, do 
Decreto n.O 4.857, de 9 de novembro de 1939, e assim dispunha: 
"Os menores de 21 c maiores de 18 anos poderão, pessoalmente e 
isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento", hipótese 
que fora, por Serpa Lopes, mui acertadamente, aliás, considerada 
C'Jmo excepcional, posto "que ° interessado direto no Registro figura, 
ao mesmo tempo, com a função de declarante" (Tratado dos Registros 
Públicos, 3.a ed., 1955, voI. I, pág. 157). 

Não poderia, sc exprimisse a real situação. Todavia, eivada, 
como está por insanável defeito, qual o de falsa declaração, não 
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pode gerar a pretensão do réu, ou seja a imutabilidade do registro, 
com a conseqüente "situação de estado de família acomodada aos 
seus interesses" (Serpa Lopes, ob. e vol. cits., pág. 158). 

A prova dos autos, bem apreciada pelo douto julgador, não po
deria conduzir a outra conclusão que não a procedência do pedido 
e o cancelamento do registro. 

Consigna-se, afinal, não ter sido requerida ao juiz a declaração 
da existência ou inexistência de relação .jurídica, referente à pater
nida<.k do réu (artigos 5.° e 325, C.P.C.) que, fundado em exceção 
legal, falsamente, atribuiu a si a filiação impugnada pela apontada 
mãe. (1'.1. Sta. Catarina - Florianópolis, 4 de julho de 1975 -
Ccrqucira Cintra, Presidente - Tycho Brahe, Relator - Eduardo 
Luz - Royter Nascimento Ferreira, Procurador do Estado). 

NUL.OADE DE PACTO ANTENUPCIAL DECOR
RENTE DE CASAMENTO JURIDICAMENTE INE
XISTENTE - Se o casamento é jUl'idicamente inexistente 
c não apenas nulo, não é necessário propor preliminar
mente ação de nulidade de casamento, devendo a inexis
tência do mesmo st'r declarada na presente ação de nuli
dade (b pacto antenupcial. 

Vistos, relatados e c1i~cutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
239.411, da comarca de São Paulo, em que é apelante Andrée KiUick, 
sendo apelado Gcrald Killick: 

Acordam, cm Segunda Cámara Civil do Tribunal de Justiça, por 
unanimidade de votos, dar provimento à apelação. 

Autora e réu, então cidadãos franceses, casaram-se na França 
em 1950 (fls. 1 J, 12 e 59). Depois, repetiram o casamento no Brasil 
(fls. 14), no regime de separação de bens, em razão de pacto ante
nupcial (fls. 13). 

A mulher ajuizou ação visando anular o instrumento do referido 
pacto, mas a sentença, ainda que reconhecendo ser nulo o segundo 
casamento e também aquele trato, deu pela carência da ação, argu
mentando que, preliminarmcnte, deve ser movida ação de nulidade 
do casamento dos litigantes para 'e obter a conseqüência visada na 
inicial. 

Jnconformada, a vencida apelou tempestivamente, visando 
reforma do decisório de primeiro grau, para que seu pedido mereça 
acolhimento. 

O rl,.;curso foi regularmente processado c o parecer da Procura
doria Geral da Justiça é pelo provimento da apelação. E com razão. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇí\O DOS SERVENTUÁRIOS 
DE .JUSTIÇA DO Es'rADO DE SÃO PAULO " - 53 



Inicialmente, de se salientar que a sentença, ainda que con~ 

cluindo pela carência de ação, na sua motivação examinou o mérito 
do pedido, até afirmando sua procedência (fls. 80), que só não pro~ 
clamou no decisum por entender seu ilustre prolator que seria indis~ 
pensávcl proposição de uma demanda versando sobre a anulação do 
segundo casamento das partes para que a nulidade do pacto ante
nupcial fosse decretada judicialmente. 

Mas, como assim não é, tal como salientado no excelente parecer 
do dr. Procurador da Justiça, resulta que esta instância pode reformar 
o decisório de primeiro grau e, desde logo, apreciar o mérito do pedido 
inicial, nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil (Revista 
de Jurisprudência do Tribunal de Justiça, vol. 29/13). 

E para se afastar a conclusão da sentença, basta relembrar o 
mencionado parecer, da lavra do brilhante Procurador da Justiça, 
dr. Raphael A. de S. Campos Netto, que magnificamente equacionou 
a quaestio dos autos, inclusive lembrando caso semelhante já apre
ciado por este Egrégio Tribunal (Revista dos Tribunais, 454/78). 

Em verdade, o pretenso segundo casamento, realizado no Brasil 
é mais que nulo, é juridicamente inexistente. Sendo os litigantes 
casados, um com o outro, na França, em casamento plenamente reco
nhecido p·~la lei brasileira e idôneo a produzir efeitos no Brasil, nenhu
ma finalidade teve a celebração de atos neste País, que só aparente
mente cOITesponderam a um casamento. Sendo assim, na lembrada 
lição de Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil, Di
reito de Família, pág. 58), "não haverá necessidade de propositura 
de ação para a decretação de nulidade do casamento inexistente". 
Assim que verificada a suprema irreguJaridade, basta que a autori
dade judicial determine o cancelamento, no registro civil, do assento 
referente a tal casamento. 

É o que se decide aqui. 
Conseqüentemente, reconhecida a inexistência do casamento no 

Brasil, inexistente também é o pacto antenupcial a ele atrelado, ine
ficaz porque sem eficácia tal casamento. 

Isto posto, dá-se provimento ao recu.rso, para se reconhecer ine
xistência jurídica do casamento realizado entre as partes no Brasil, 
bem como do pacto antenupcial de fls. 61. Disso decorre que deve 
ser cancelado o respectivo assento do matrimônio no registro civil, 
bem. como a escritura daquele pacto no respectivo tabelionato. f: o 
que fica determinado. - Procedente a ação, terá o réu que pagar 
as custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados estes em 
Crí 2.000,00 (dois mil cruzeiros). (T.J. de São Paulo - São Paulo, 
25 de fevereiro de 1975. - Presidente, Almeida Bicudo - Relator, 
Tomaz Rodrigues - Geraldo Roberto - Sydney Sanches). 
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IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - Não incide 
sobre imóvel utilizado na exploração agropastoril, ainda 
que situado nos limites da zona urbana, defiJÚda em lei 
municipal. Negação de vigência, pelas instâncias ordiná
rias, ao artigo 15 do DI. 57, de 18-11-66, modificador da 
norma contida no artigo 32 do Código Tributário Nacional. 
Recurso e~1raordinário conhecido e provido. 

RELATÓRIO 

o Sr. Ministro Xavier de Albuquerque: - O Município recorrido 
lançou imposto territorial urbano sobre uma faixa de terras da "Fa
zenda Horizonte", de propriedade do recorrente, por estar ela situada 
nos limites da zona urbana definida em lei munidpal, movendo exe
cutivo fiscal para cobrá-lo. O executado defendeu-se, sustentando 
que a destinação agropastoril do imóvel o sujeitava ao imposto terri
torial rural de competência federal, tributo que vinha sendo pontual
mente pago, e não ao imposto territorial urbano de competência 
municipal. 

A sentença reconheceu que a área tributária estava sendo uti
lizada na exploração agropastoril, mas que se situava nos limites da 
zona urbana definida em lei municipal. Assim, por aplicação do 
artigo 32 do Código Tributário Nacional, deu pela procedência do 
executivo fiscal. 

Em grau de agravo de petição, a Quarta Câmara Cível do Td ... 
bunal de Justiça do Paraná confirmou a sentença, dizendo (f. 426): 

"Nenhum reparo pode merecer a bem lançada decÍsão profe
rida. A controvérsia se definiu sobre a localização da propriedade 
imóvel, circunstância que indicaria o tributo a que estaria sujeita. 
O artigo 32 da Lei n.O 5.172, de 25-10-66, referente ao Sistema 
Tributário Nacional, refere que o imposto sobre a propriedade predial 
c territorial urbana, da competência dos Municípios, tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por 
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado 
na zona urbana do Município. O § 1.0 desse artigo diz que se 
entende como zona urbana a prevista em lei municipal. E do pro
cessso restou inarredavelmente comprovado que a área de terras, da 
propriedade do agravante, se encontra localizada na zona urbana, 
segundo a perícia realizada e a Lei Municipal n.O 634, de 13-4-65, 
f. 144. Disso tudo, a sujeição ao tributo pedido pela inicial é indes
trutível devendo o réu-apelante cumprir a obrigação requerida". 

Daí o recurso extraordinário do executado, fundado na letra a, 
por negação de vigência ao artigo 15 do Decreto-lei fi.O 57, de 
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18-11-66, que teria derrogado e substituído o artigo 32 do Código 
Tributário Nacional. 

Admitido e processado o recurso, subiram os autos e a douta 
Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e pro
vimento. 

É o relatório. 
VOTO 

O Sr. Ministro Xavier de Albuquerque (Relator): - As instân
cias ordinárias levaram em conta o artigo 32 do Código Tributário 
Nacional, que sujeitava ao imposto territorial urbano o imóvel loca
lizado na zona urbana do Município, dando prevalência, assim, ao 
critério da localização, sobre o da destinação. 

Sucede que, como observa o recorrente, tal forma foi posterior
mente alcançada pelo Decreto-lei n.o 57, de 18-11-66, que dispôs: 

"Art. 15 - O disposto no artigo 32 da Lei 11.0 5.172, de 
25-10-66, não abrange o imóvel que, comprovadamente, seja utili
zado em exploração extrativa, vegetal, agrícola e pecuária ou agro
-industrial, incluindo, assim, sobre o mesmo, o ITR c demais tributos 
com o mesmo cobrados". 

A esse dispositivo as instâncias ordinárias negaram vigência, 
posto que aplicaram o artigo 32 do Código Tributário Nacional, 
como se ele não existisse. 

Nessas condições, conheço do recurso c lhe dou provimento para 
julgar improcedente o executivo fiscal, condenando o Município re
corrido em honorários de 20% sobre o valor da causa. (S.T.F.) -
RE 76.057 - PR - Re1., Ministro Xavier de Albuquerque. Recda., 
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso. Conhecido e provido 
nos termos do voto do Ministro Relator. Unânime. - Presidência 
do Sr. Ministro Thompson Flores. Presentes à sessão - os Senhores 
Ministros Bilac Pinto e Xavier de Albuquerque. Ausente, justificada
mente, o Sr. Ministro Antonio Neder. Procurador-Geral da Repú
blica, substituto, Dr. Oscar Corrêa Pina. - Brasília, 10 de maio de 
1974. R.T.J., vol. 70, pág. 479. 

REPRODUÇÕES POR XEROX DE FOLHAS DE 
LIVROS CONHECIDOS E REVISTAS JUR1DICAS 
COM INDICAÇÃO DE PÁGINA DE FÁCIL VERIFI
çÃO - DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO -
Pedido de diligência {onnulado pela douta Procuradoria
-Gcral do Estado rejeitado. Volta dos autos àqucle órgão 
para pronunciamento no mérito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 
n.o 10.167, da comarca de Campos Novos) em que são apelantes 
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Vergílio Antunes Stcfanes, sua mulher e outros, sendo apelado o 
espólio de Franci <.:i:\ Antunes de Souza: 

Acórdam, em Terceira Câmara Civil, à unanimidade, determinar 
a volta dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para que se pro
nuncie sobre o mérito do pedido. 

Custas a final. 
E assim decidem porque não há necessidade <1e se autenticar as 

reproduções (cópias xerox) de fls. 30 a 36 e eis que foram extraídas 
de obras conhecidas, quais sejam: "Novo Código de Processo Civil" 
- Levcnhagen; Revista "Bahia Forense", "O Processo Civil à Luz 
da Jurisprudência" de Alexandre de Paula. 

A diligência sugerida pelo ilustre Repre~entante do Ministério 
Público da segunda instância somente viria procrastinar ainda mais 
o feito. 

A rigor as cópias referidas nem prccisDriam ser anexadas aos 
autos, bastando que as decisões, b;;m como doutrina, fossem citadas 
com indicação da obra e folha onde se encontram. 

Rejeitada, pois, a preliminar era de se devolver os autos à douta 
Procuradoria-Geral do Estado para que pronuncie sobre o mérito da 
causa. (T.J. Sta. Catarina - Florianópolis, 22 de setembro de 1975. 
- Aristeu Schiefler, Presidente. - Geraldo Salles, Relator. - Ayres 
Gama. - Rcynado Alves. 

ESTATUTO DA TERRA - ART. 65 - DIVISÃO DA 
GLEBA - 1) Ex-vi dos art. 65, da Lei n.o 4.504/64, e 
11, do Decreto-lei 11.0 57/66, é inadmissível a divisão da 
gleba em quinhões menores do que os módulos, ainda 
que para fazer cessar o condomínio entre os co-proprietá
rios; 2) O fim da lei, no caso, é o de evitar a proliferação 
de minifúndios anti-econômicos, c deve preponderar so
bre :l literalidade do disposit.h'o. 

RELATOR 10 

O Senhor l\Iinisfro Aliomar Baleeiro: - Os Recorrentes, com 
base no artigo 629 do Código Civil, pretendem a divisão judicial de 
um imóvel rural, cadastrado no Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária com a úrea de 72,6 hectares - Módulo 33. Pertence a oito 
condôminos. 

Entendem os Recorrentes, co-proprietários, ser inviável a pre
tensão, em face do artigo 65 da Lei n.o 4.504/64. 

2. A 6.a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo, unânime, a fI. 72, reformando sentença inicial (fi. 39) decrcto~ 
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a carência da ação, tendo em vista que o Estatuto da Terra não 
admite a divisão em área inferior à constitutiva do módulo de pro
priedade rural, além de a comunhão em causa ter sido estabelecida 
em 1970, após a plena vigência da Lei fi.O 4.504/64. 

3. Daí o recurso extraordinário dos Promoventes, a fI. 75, 
trazendo para prova do dissídio julgados publicados na R.T., 4138/146, 
418/141,419/175,412/172 e R.T.J., 52/331. 

4. O recurso foi admitido a fI. 82. 
5. A fI. 93, Dr. Mauro L. Soares, pela Procuradoria-Geral da 

República, preliminarmente, opina pelo não conhecimento, em virtude 
do valor Ínfimo da causa. No mérito, pelo não provimento, apoiado 
na Súmula 291. 

E o relatório. 

VOTO 

o Senhor Ministro Aliomar Baleeiro (Relator): - À causa, 
iniciada em 4-8-1972, foi atribuído o valor de CrS 4.000,00 (fls. 
5 e 9) e o venerando Acórdão de fl. 72 confirmou a sentença de 
1.° grau. 

II - E certo que os Recorrentes, a fI. 75, invocando o vene
rando Acórdão do Supremo Tribunal Federal, na R.T.J., 52/331, 
citado noutros da R.T., 418/141 e 419/175. 

Mas o fazem sucintamente pela breve alusão desses outros julga
dos. Evidentemente, sem o menor apreço ao artigo 305, do Regi
mento Interno, e à Súmula n. ° 291. 

lU - Li, porém, o padrão do S.T.F., que é o v. Ac. no RE 
66.409 - Rio Grande do Sul, de 12-11-69, Adauto Cardoso, cuja 
ementa resume o conteúdo: 

"Estatuto da Terra, Módulo - Área mínima. Ação Divisória 
e demarcatória". 

A proibição de desmembramento do imóvel em áreas de tamanho 
inferior ao quociente da área total pelo número de módulos cons
tantes do certificado de cadastro, só se aplica aos casos de transfe
rência da propriedade por ato entre-vivos ou por direito hereditário, 
excluída a divisão do condômino. Aplicação dos artigos 65, da Lei 
n.O 4.504, de 1964, e 11, do Decreto-lei n.o 57/66". 

Razoável, por igual, a interpretação do venerando Acórdão re
corrido, que abandona a literalidade e busca a luz no fim da dela. 

Entre duas interpretações razoáveis, uma necessariamente é a 
melhor e impõe-se se confrontadas ambas. Nesse caso, desaparece 
a tolerância da Súmula que, considerando uma inteligência isolada, 
a admite ainda que não seja a melhor, se razoável. 
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:t=: incontestável que o Estatuto da Terra tem como finalidade 
precípua uma reforma agrária e uma política rural que evite os dois 
males geminados, da estrutura agrícola brasileira: 

- a convivência do latifúndio com o minifúndio. 

Nesse padrão, dois casais, eram os únicos proprietários duma 
gleba e um deles pediu a divisão impugnada pelo outro, porque cada 
metade não atingiria o módulo local. 

IV - Não conheço do recurso, em obediência aos artigos 305, 
308-IV e 22, § 1.0 do Regimento Interno. 

Mas, se os eminentes Juízes deel conheceram, nego-lhe provi
mento. f: certo que o dispositivo diz: "Para fins de transmissão a 
qualqucr título, nenhum imóvel poderá ser desmembrado ou dividido, 
etc.". Poder-se-á, razoavelmente, interpretar como fez o padrão, que, 
a contrario sensu, é divisível a gleba se o co-proprietário não visa a 
transmissão. 

Em Santa Catarina, por exemplo, os lotes iniciais de 25 h da 
colonização alemã de há um século, como a do Dr. Blumenau, gera
ram, por efeito das partilhas do c.e. parvifúndios que não bastam 
a ocupar a atividade duma família, nem a alimentá-la. A extrema 
divisão engendrou a lavoura de mera subsistência de tipo caboclo das 
áreas empobrecidas do Nordeste. O Estatuto da Terra pretende im
pedir essa pulverização do fundo agrário, estabelecendo aqueles mó
dulos indivisíveis. 

No caso dos autos, cada co-proprietário viria a receber menos 
de 7 h e menos de 400 laranjeiras, quinhão tão exíguo que não se 
conciliaria com a atividade econômica racional. Isso aliás, já reco
nhecia um marxista, como Karl Kautsky, quando analisou a reforma 
agrária ao apagar das luzes do século XIX. 

Dividida a gleba pelos 8 comunheiros, nenhum dos quais se 
poderia manter nela, nada impedira a transmissão dos quinhões. O 
Estatuto da Terra quer impedir esse fracionamento e, a meu ver, 
tanto para transmissão imediata, quanto para a posterior em 2 etapas. 
O que a lei quer evitar diretamente, também ° quer por via oblíqua. 

De qualquer modo, penso que o S.T.F. deve fixar o sentido 
daquela vedação, isto é, se ela se refere apenas ao caso de parcela
mento por transmissão ou se, também, como penso, quando se pre
tcnde a divisão do artigo 629, do C.C. (S.T.F. - RE 78.048 - SP 
- Rel., Min. Aliomar Baleeiro. Não conhecido. Unânime. 1.a Turma, 
em 17-5-74. Presidência do Sr. Ministro Luiz Gallotti. Presentes à 
Sessão os Srs. Mjnistros Osvaldo Trigueiro, Aliomar Baleeiro, Djaci 
Falcão, Rodrigues Alckmin, e, o De. Oscar Corrêa Pina, Procurador
-Geral da República, substituto. 
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NEGÓCIO FIDUCIÁRIO - É aquele em que uma pes
soa transmite a outra um bem ou direito, !)ara determinado 
fim, obrigando-se a segunda a l"csCituí .. lo, 011 transferi-lo 
a terceiro, uma vez alcançado o objetivo. 
Existênda de escritura pública de compra e venda sem 
que dessa conste qualquer cláusula sobre o pactum fiduciac. 
A lei civil não cogita especialmente dessa forma de negó. 
cio que só pode ser reconhecido por prova testemunhal 
quando essa é complementar da prova por escrito (lorque 
in casu importa em anulação de escritura pública rel'es
tida das formalidades legais. 

Entendimento do parágrafo único, do artigo 141 do Có
digo Ch'il. 
Apelação pnnida. 

Vistos, relatados c discutidos estes autos de Apelação Cível 11.0 

8.461 da comarca de Braço do Norte, em que são apelantes Ale
xandre Blasius e sua mulher e apelados Antonio Vicente Marciano 
e outros: 

Acóruam, em Terceira Câmnra Civil, por votação unânime, dar 
provimento à apelação, para julgar improcedente a ação, condenando 
o autor nas custas e hononírios de advogaJo na base de 20% sobre 
o valor da causa. 

Costas pelos apelados. 
E assim decidem pelos seguintes motivos: 
Em 21 de setembro de 1966, compareceu perante o Tabelião 

da ciJade de Grão-Pará, Comarca de Braço do Norte, neste Estado 
Maria Vicente Marciano, também conhecida por Maria Tomaz Mar
cinno, representada nesse ato por Seu procurador Eustáquio Gonzaga 
Monteiro, que vendeu a Alexandre Blasius pelo preço de Cr$ 820,00, 
uma área de terreno medindo j 0.000m2, situada naquela cidade. 

Falecida a vendedora, seus filhos ingressaram em juízo com uma 
ação ordinária de indenização por perdas c danos contra o adqui
rente do imóvel aludido, sob o fundamento de que os réus não fize
ram chegar aos herdeiros o que por direito lhes pertencia, pois que 
a Escritura Pública constante dos autos foi lavrada como decorrência 
de "negócio fiduciürio" e, como esse não foi cumprido têm direito a 
perdas e danos. 

Julgada procedente a ação, apelaram os R.R. para este Egrégio 
Tribunal de Justiça. 

O negócio fiduciúrio é aquele em que uma pessoa transmite a 
outra um bem ou direito, para determinado fim, obrigando-se a se-
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gunda a restituv-Io, ou transferi-lo a terceiro, urna vez alcançado 
o objetivo. 

É um pacto, que, uma vez não cumprido, se resolve por perdas 
e danos como nos ensina a doutrina, pois a nossa lei civil sobre ele 
silencia. 

In casu o apelante adquhiu por escritura pública de compra e 
venda, quitada, da mãe dos apelados . o lote de terras, não constando 
daquele ato qualquer cláusula que ampare o direito dos Autores, ou 
melhor, que 110S faça crer que se trate, j1a realidade, de "negócio 
fiduciário" . 

A prova trazida aos autos é a testemun11al de fls. 39 a 42, que 
não pode ter os efeitos de anular uma escritura pública de compra 
e venda de valor superior ao esta be tecido no artigo 141 do Código 
Civil que está assim redigido: 

Art. 141 - "Salvo nos casos expressos, a prova exclusivamente 
testemunhal só se admite nos contratos, cujo valor não passe de 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). 

Parágrafo único - "Qualquer que seja o valor do contrato a 
prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da 
prova por escrito." 

Para se reconhecer a existência do pactum fiduciae, não ofere
cem os autos elementos suficientes de convicção, não sendo de se 
aceitar a simples testemunhal colhida contra a escritura de compra 
e venda constante de fls. 13, lavrada na forma da lei. 

Por outro lado, não há, nem, sequer presunção que nos levem 
a crer, quis a mãe dos apelados realizar um negócio fiduciário. Se 
desejava ela transferir seus bens, após sua morte, aos seus filhos 
deveria, ao invés do pacto que pretendem os apelados ter existido, 
ter optado por um simples testamento que nenhum problema traria 
aos herdeiros ou ainda poderia aguardar simplesmente a abertura da 
sua sucessão pela .morte. 

"O negócio fiduciário", tem sempre um objetivo, isto é, por meio 
de interposta pessoa resguardar o patrimônio futuro dos herdeiros, 
o que no caso não está provado. O negócio fiduciário, na espécie, 
se apresenta sem qualquer razão de ser. O que houve, na realidade, 
foi a compra e venda do imóvel, seUl qualquer cláusula para cumpri
ment.o futuro. 

No caso em tela a compra e venda se deu em 21-9-1966, isto 
é, há quase sete anos, e somente agora, pela primeira vez, alegam 
a existência do pacto. 

"Negócio fiduciário é o negócio sério que as partes efetiva
mente concluíram, a fim de conseguirem determinado resultado prá-
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tico." (Pedro Orlando - Novíssimo Dicionário Jurídico Brasileiro, 
voI. 2.°, pág. 65). 

Ora, nos autos não existe qualquer prova de que realmente tivesse 
sido realizado um negócio de tal natureza. 

Para reconhecer a existência desta figura, do pactum fiduciac, 
não oferecem os autos elementos suficientes ou melhor aceitáveis de 
convicção. 

Da escritura pública de compra e venda nada consta de que 
nos possa levar a crer tivessem os outorgantes a mínima intenção de 
realizar negócio fiduciário. Mesmo porque, in casu, este se apre
sentaria completamente sem objeto, pois nenhum negócio foi realizado; 
a não ser a própria escritura de compra e venda. Não ficou demons
trado nos autos qualquer resultado prático do negócio, o que nos 
leva a convicção de que esse realmente nunca existiu na hipótese dos 
autos. (T.J., Sta. Catarina - Florianópolis, 18 de junho de 1973. -
Aristeu SchieDcr, Presidente - Geraldo BaIles, Relator - Reynaldo 
Alves). 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. 

COMUNICADO 

ProL CG. 12.965-75 

Interessada: Associação dos Advogados de São Paulo - O 
Desembargador Corregedor Geral da Justiça, recomenda aos Juízes 
Corregedores Permanentes, inclusive das Varas Distritais, que deter
minem aos Escrivães, a juntada aos autos das petições entregues em 
Cartório, no prazo máximo de 48 horas (artigo 190 do Código de 
Processo Civil). 

D.O.J., 24-9-75 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corr.egedor-Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, usando das atribuições que Lhe 
são conferidas pelo artigo 32 do Decreto-lei 203, de 25 de março de 
1970, e pelas notas 4.a e 6.a da Tabela 7 do Decreto D.O 5.857, de 
11 de março de 1975, 

Considerando o que ficou decidido no Processo n.O CG. 
31.723-69, 3.° Volume, 

Resolve: 

Artigo 1.° - Fixar a seguinte tabela de despesas com condu
ção dos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Família 
c Sucessões, das Fazendas Públicas de Acidentes do Trabalho, de 
Registros Públicos e de Menores: 

a) para o primeiro perímetro, correspondente ao raio de 8 
quilômetros, contados do marco zero da cidade (Pça. da Sé) Cr$ 5,00. 

b) para o segundo perímetro, corrcspond~nte ao raio de distân
cias superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade 
(Pça. da Sé) Cr$ 10,00. 

c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa-se a 
importância de Cr$ 5,00 por diligência, independentemente das dis
tâncias efetivamente percorridas. 

Artigo 2.° - Os. valores referidos no artigo anterior serão adian
tados pelos intcres.sados na efetivação das diligências, diretamente 
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aos Ofkiais de Justiça, hipótese em que estes fornecerão recibo das 
importâncias respectivas. 

§ 1.0 - Cumprida a diligência, os Oficiais de Justiça cotarão, 
em item apartado, as despesas com condução, assinalando já ter 
ocorrido o adiantamento, se for o caso; se cobradas em excesso, as 
importâncias recebidas a esse título serão glosadas, ficando o Oficial 
obrigado a devolver a dif·erença no prazo de 3 dias, sob pena de 
suspensão. 

§ 2.0 - Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo 
tempo, em locais vizinhos, com uso de apenas uma condução, o 
Oficial de Justiça fará jus ao re.cmbolso de uma só verba. 

§ 3.0 - Os valores tabelados não serão devidos quando o pró
prio interessado na diligência fornecer a condução necessária. 

Art.igo 3 . .0 - Nas diligências realizadas em processos-crime d~ 
réus pobres, inclusive as que forem l\;~queridas pelo Ministério PÚ
blico nos seus atos de ofício, e Das realizadas em feitos relativos a 
menores infratores ou abandonados, os Oficiais de Justiça serão 
re.~mbolsados elas despesas com condução, as quais correrão à conta 
de verba própria do Orçamento do Tribunal de Justiça, observada a 
tabela fixada no artigo 1.0 • 

Artigo 4.0 - Para os fins do artigo anterior, considera-se pobre: 

I - o que for assim declarado pela Autoridade presidente do 
Inqu6rito Policial, mediante atestado constante do relatório de que 
trata o artigo 10, § 1.0, do Código de Processo Penal; -

J[ - o que for assim declarado pela Autoridade Policiai da 
circunscrição em que residir o interessado; 

111 - o que for assim declarado pelo Diretor do Estabeleci
mento Penal em que o interessado se encontrar preso; 

IV - o que for assim declarado por despacho judicial; 

V - O que for defendido pela Procuradoria de Assistência Ju~ 
dici ária ou por Advogados dativos, ainda quv se trate de réu f1evel. 

§ 1.0 - As diligências realizadas anteriormente à declaração 
da pobreza somente serão reembolsáveis depois d~ssa mesma de
claração. 

§ 2.0 - O disposto no artigo 4.° aplica-se aos processos-crime 
de ação privada, quando se tratar de querelante consid~rado pobre, 
nos termos do "caput" deste ardgo. 

Art. 5.0 - Não são reembolsáveís, à conta da verba orçamen
tária própria do Tribunal de Justiça, as diligências determinadas 
pelo ofício pelo Juízo, requeridas pelo Ministério Público ou pela 
Defesa, em se tratando de processo-crime de réu não pobre. 
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Artigo 6.° - São reembolsáveis as diligências realizadas em 
cartas precatórias de réus pobres, d:;:vcndo os escrivães dos Juízos 
deprecantes assinalar com realce a pobreza, qunndo regularmente 
declarada. 

Artigo 7.0 - Para os fins dos reembolsos de que trata o artigo 
4.°, os escrivães, após verificarem e conferirem os dados constantes 
dos mapas apresentados pelos Oficiais de Justiça, certificarão a vera
cidade dos elementos insertos nos aludidos mapas, especialmente no 
que resp:::itam à pobreza dos interessados. 

Artigo 8.° - Na Capital, à vista da certidão mencionada no 
artigo anterior, os Juízes Corregedores Permanentes aporão seus 
"vistos" e encaminharão os mapas ao Departamento Técnico d~ Con
tabilidade da Secretaria do Tribunal de Justiça (D. E. C. O.) até o 
10.0 dia útil do mês seguinte ao vencido, salvo motivo devidamente 
justificado quanto ao eventual atraso. 

Pan~grafo único - Se forem constatadas irregularidades a pro
pósito dos elementos constantes dos referidos mapas, serão as mes
mas comunicadas à Corregedoria Geral da Justiça para as medidas 
cabíveis, a fim de s~r apurada a responsabilklade de quem de direito, 
sem prejuízo da suspensão do pagamento correspondente; a critério 
daquele órgão. 

Artigo 9.° - Este Provimento se aplica também no que couber, 
nos Oficiais de Justiça das demais Comarcas do Estado, respeitadas 
as respectivas dotações orçamentárias. 

Artigo 10 - Os Juízes de Direito Diretores de Foruns, aos 
quais compete baixar portarias sobre as tabelas de despesas com 
condução d..: Oficiais de Justiça, segundo o artigo 32 do Decreto-ld 
203/ 70, remeterão cópias das mesmas à Corregedoria Geral da Jus
tiça. para os devidos fins. 

Artigo 11 - Nas demais Comarcas do Estado, os Juízes Corre
gedor s P ~rmancnt s efetuarão o pagamento das diligências mediante 
LI apresentação dos mapas, estes com os requisitos estabelecidos no 
artigo 7.0 c prestarão as contas na forma da ordem de serviço 1-69, 
da E. Pre idên ia do Tribunal de Justiça. 

Artigo 12 - Este Provimento ,entranl em vigor no dia 1.0 de 
janeiro de 1976, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 4-12-75. 
Eu, (a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria 

Geral da Justiça (DEGE), subscrevi. 
(a) Dr. Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO N.O 2/76 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Jus
tiça, no uso de suas atribuições: 

Considerando que as demolições de prédios devem ser averba
das no compet~nte Registro de Imóveis e que essa averbação, a 
requerimento dos interessados, depende de documento comprobató
rio fornecido pela autoridade competente (Lei 6015/73 - artigos 
167 - II - n.o 4 ~ artigo 246 - parágrafo (mico); 

Determina aos Registros de Imóveis do Estado que aceitam, 
como documento comprobatório, o alvará, o atestado ou a certidão 
da demolição, que forem expedidos pelos órgãos ou autoridades 
competentes das Prefeituras Municipais. 

Publique-se, registre-so e cumpra-se. 
São Paulo, 26 de janeiro de 1976. 
(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

D.O.J., 3-2-76 

FOLHAS DE ANTECEDENTES 

Recomendação da Corregedoria, aos Juízes de Direito 

O Corregedor-Geral da Justiça, recomenda aos Juízes de Di
reito para qu~ as requisições de folhas de antecedentes sejam feitas 
ao Instituto de Identificação Civil e Criminal, nos termos do artigo 
650 da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral, à Avenida 
Casper Líbero, 370, Capital - São Paulo. 

D.O.J" 24-1-76 
PROC. CG. 42.560-75 

Interessado: Juízo de Direito da Comarca de Porto Feliz. 

O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, faz saber aos 
Juizes de Direito da Capital e do Interior que aprovou o parecer abai
xo transcrito: "Os senhores serventuários titulares do 1.0 e 2.° Car
tório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Porto Feliz repre
sentam no sentido de que seja revogada a Portaria 3/75 do Juízo 
daquela Comarca que determina o recolhimento ao Estado da parte 
das custas quc caberiam ao MM. Juiz, nas Reclamações trabalhistas. 

Fundamentam o pedido na Resolução n.O 19 do Senado Federal 
que mandou suspender a execução da expressão "o juiz c" constante 
do parágrafo 1. 0 do artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

A matéria, antes controvertida, hoje não ofcrece mais dúvidas 
quanto à destinação das custas trabalhistas, nas Comarcas onde a 
prestação jurisdicional especial é dada pela justiça do Estado-Membro. 
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Com a vedaç,ão constitucional de os Magistrados receberem as 
custas trabalhistas e bem assim os representantes do Ministério Público 
não implica em isenção delas para os que recebem a prestação juris
dicional, conforme já ficou decidido, anteriormente, por esta Corre
gedoria Geral no processo n. 36.767-72. 

Assim persiste obrigatório o pagamento das custas, como imposto 
no artigo 789 da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça. 

Quanto à distribuição das parecias; sim, outra forma está editada. 

Com a Resolução n. 19, de 17 de junho de 1974 do Senado 
Federal, que declarou inconstitucional a expressão "o juiz e", o artigo 
789, parágrafo l.0 da CLT, passou a ter a seguinte redação: " ... Nos 
Juízos de Direito, a importância das custas será dividida proporcio
nalmente entre os funcionários que tiverem funcionado no f.::,ito '~xcc

tuando os distribuidores, cujas custas serão pagas no ato, de acordo 
com o regimento locar'. 

Assim as custas serão divididus, nas Comarcas onde os feitos 
trabalhistas tramitarem perante a Justiça Estadual, entre os funcioná
rios que tiverem funcionando no feito, excluída qualquer parcela ao 
Juiz, que, inclusive, não mais deve ser recolhida aos cofres do Estado, 
por não mais participar do rateio. 

A única exceção que se observa, ainda, é com respeito à im
portância destinada ao Promotor, e Defensores Públicos e Sindicatos 
que prestem assistência judici:hia gratuita. 

Quando nas comarcas houver sindicato da categoria profissional 
do trabalhador e que preste assistência judiciária trabalhista, os ho
norários do advogado pagos pelo vencido reverterão em favor do 
sindicato assistente (artigo 16 da Lei 5.584-70). 

No entanto quando é atribuído aos Promotores Públicos ou De
fensores Públicos o encargo de prestar a assistência judiciária, a 
importância proveniente da condenação nas despesas processuais será 
recolhida ao tesouro do Estado. 

Em conclusão, no rateio das custas trabalhistas não mais se re
serva qualquer parcela ao Juiz, e o total será rateado entre os funcio
nários que tiverem funcionado no feito, observadas as exceções 
acima, e a divisão imposta pelo Tribunal Superior do Trabalho (pa
rágrafo 2.° do artigo 789 - "A divisão a que se refere o parágrafo 
1.0, as custas de execução e os emolumentos de traslados e instru
mentos serão destinados em tabelas expedidas pelo Tribunal Superior 
do TrabalhoH

). 

Pela Resolução Administrativa 1/75, de 19-2-75, TST (DI. 
27-2-75) ficou assentado que nos proc,~ssos trabalhistas d~ compctên-
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cia dos Juizados de Direito as custas serão rateauas de acordo com a 
seguinte tabela: ao Escrivão: 60%, aos demais funcionários que te
nham funcionado no processo, 40%, excluído o distribuidor que terá 
sua parcela contada à parte na forma regimental. 

Pelo exposto é de se atender a representação inicial revogando-se 
a portaria indigitada, mandando-se outrossim, a todos os demais 
Juízos de Direito se observe o rateio acima e conclusões deste 
parecer". 

À censura de Vossa Excelência. 
São Paulo, 7 de outubro de 1975. 
(a.) Dr. José de Mello Jiunqueira - Juiz Auxiliar. 

Aprovo o parecer. Publique-se. 
São Paulo, 7 de outubro de 1975. 
(a.) Dl'. Márcio Martins Ferreira 

Justiça. 
Corregedor Geral da 

(23 e 24) 

PROVIMENTO 12-75 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, 

CONSIDERANDO o decidido no Agravo de Petição 242.901., 
da Comarca de São Paulo, pelo Egrégio Conselho Superior da Ma
gistratura; 

CONSIDERANDO a representação formulada pela Associação 
dos Bancos no Estado de São Paulo, objetivando scja uniformizado o 
"atestado bancário de idoneidade financeira", a ser expedido pelas 
entidades financeiras; e 

CONSIDERANDO o decidido no Processo fi.O CG-42. 903)75; 

RESOLVE editar o presente Provimento: 
Artigo 1.0 - O incorporador solicitará do Banco, do qual é 

cliente, seja-lhe expedido atestado de idoneidade financeira, mencio
nandó a incorporação que pretende realizar, nos termos do artigo 
32, alínea "o', da Lei 4.591, de 16-12-1964, e do artigo 1.0, alínea 
"o", do Decreto 55.815, de 8-3-1964 (v. modelo anexo). 

Artigo 2.0 - O atestado será passado no corpo do próprio 
documento que contenha a solicitação e terá, no mínimo, os requisitos 
constantes do modelo anexo. 

Artigo 3.° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial o 
Provimento n. o 9/75, desta E. Corregedoria. 
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Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 20 de outubro de 1975. 

nOLBTIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ~I 



Eu, (a.) Ezio Dona ti" Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça (DEGE) , subscrevi. 

(a.) Márcio Martins }'erreira, Corregedor Geral da Justiça. 

MODELO 

São Paulo, 

Exmo. Sr. Gerente do Banco 

Agência 
(nome e qualificação) 

desejando realizar a incorporação de condomínio que objetivará o 

prédio . . . . . . . . . . . . .. à Rua n"O 

. . . . . subdistrito de . . . . . . . . . . . . . . nesta cidade ............. . 

Circunscrição imobHiária, vem solicitar, dessa Instituição Bancária, 
seja-lhe expedido atestado de idoneidade financeira, na forma do dis
posto na aHnea "o", do artigo 32, da Lei 4.591, de 16 de dezembro 
dc 1964, e na alínea ·'0", do artigo 1.0, do Decreto n.O 55.815, de 
8 de março de 1965. 

assinatura do incorporador 

Atestado de Idoneidade Financeira 

Atestamos que o solicitante supra: cliente deste Banco desde 

.............. não registra mácula cadastral, tendo cumprido com 
pontualidade as obrigações assumidas a par de trazer experiência em 
negócios! sendo, portanto, financeiramente idôneo. 

São Paulo, .... de .............. de 
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PROVIMENTO N.o 11-75 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregc<.lor Geral 
da Justiça, no uso de suas atribuições e 

Considf!rando o carúter normativo do parecer proferido no Proc. 
C. G. 33.143-70, pelo qual foi reconhecida a aplicação subsidiária 
do artigo 76, § 3.°, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado 
de São Paulo, rclntivo à redução d-J férias, ao pessoal de cartórios 
não-oficializados; 

Considerando que existe imperiosa necessidade de uma correta 
elaboração das escalas de férias, dentro de prazos que permitam um 
adequado controle por parte das Corregedorias Permanente e Geral; 

Considerando que constitui atribuição exclusiva da Corregedoria 
Geral da Justiça a concessão de férias ao pessoal d~ Cartórios, ofi
cializados ou não~ 

Considerando que as férias são anuais e obrigatórias e devem 
ser- gozadas, sempre que possível, sem interrupções; 

Considerando afinal, o que ficou decidido nos Procs. C. G. 
41.556-75 e 42.063-75. 

RESOLVE: 

Artigo 1.0 - Os artigos 27, item V, 190, 225 "caput", 230, 
::'31, 237, 239, 241, § 1.0, e 242, da Consolidação de Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, passam a vigorar com as seguintes 
redações: 

Artigo 27 - ........................................ . 

v - visar as escalas de férias do ano seguinte, 11~lativas aos 
servidores e auxiliares da Justiça de Cartórios não oficializados. 

Artigo 190 - As certidões e atestados de freqüência, visa<.las 
Llquclas pelo Juiz Corregedor Permanente, ou, na Capital, por quem 
esse Juiz indicnr, serão obrigatoriamente entregues no Cartório <.la 
Corregedoria Permanente até o dia 5 do mês de janeiro, d.!vendo o 
respectivo Escrivão, após arquivar as segundas vias, encaminhá-las à 
Corregedoria Geral da Justiça até o dia 15 do mesmo mês. 

Artigo 225 - Relativamente aos servidOJ.~~s e auxiliares da Jus
tiça dos Cartórios e Ofícios de Justiça, oficializados ou não, cie todo 
o Estado, compete ao Conegedor-Geral da Justiça, conceder, ante
cipar ou adiar o f,ozo de férias regulamentares, ressalvadas as alte
rações determinadas peio Juiz Corregedor Permanente, por ab~oluta 
necessidade de serviço. 
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Artigo 230 - Os Diretores de Serviço enviarão à Correg~doria 
Geral, até o dia 15 de dezembro de cada ano, a escala de férias para 
o exercício seguinte, com o visto do Corregedor P~rmanente, e que 
conterá dia c mês em que todos os funcionários em exercício no 
Cartório e os Oficiais de Justiça entrarão cm férias. 

Artigo 231 - Somente por motivo justo, d;:!vidamente funda
mentado em requerimento no qual se pronunciarão o Diretor de 
Serviço e Juiz Corregedor Permanente, a Corregedoria G'eral defe
rirá o adiamento ou a antecipação do início das férias. 

§ 1.° - A alteração da escala só s·~rá apreciada se requerida 
com antco~dência mínima de 15 dias, contados do período escalado, 
se se tratar de adiamento, ou do início de novo período, se a hipó
tese for antecipação, devendo o s-~rvidor, em qualquer caso, aguardar 
em exercício o d~ferjm.cnto. 

§ 2.° - Ocorrendo necessidade de serviço, poderão os Corre
gedores Permanentes antecipar ou adiar o gozo das férias, caso em 
que os s,~rvidores terão de gozá-las, se possível, no mesmo ano, 
fazendo-se a devida comunicação à Corregedoria Geral, sem a qual 
as férias serão anotadas como gozadas. 

Artigo 237 - O servidor admitido no correr do mês de dezem
bro poderá ter suas férias escalndas para o período imediatamente 
posterior ao aquisitivo daquele direito, ainda que o gozo das mesmas 
se prolongue no eX2rcício seguinte. Se isso não for conveniente ao 
serviço, o servidor podení goz<Í-Ias no ano seguinte, hipótese em 
que serão escaladas, para esse exercício, dois períodos de férias. 

Artigo 239 - No último dia útil do mês de dezembro de cada 
Hno, o serventuário organizará, em 3 vias, a escala de férias relativa 
a ele próprio, aos escreventes, fiéis c auxi]iarcs do Cartório, subme
tendo-a ao visto do Juiz Corregedor Permanente, que enviará o ori
ginal à Corregedoria Geral da J tIst iça, para aprovação, até o dia 15 
de janeiro, ficando uma via arquivada no Cartório da Cor.regedoria 
Permanente c a outra no Cartório a que se referir a escala. 

§ 1.° - Ao elaborar a escala, o Serventuário reduzirá para 20 
dias os períodos de férias dos servidor~s que, no exercício anterior, 
tiverem considerados em conjunto, mais de 10 faltas não compareci
mentos, correspondentes às faltas abonadas, justificadas e injustifi
cadas, ou às licenças previstas no artigo 244, IV, VI e VII desta 
Consolidação. 

~ 2.0 - O servidor admitido no corr~r do mês de dezembro 
poderá ter suas férias escaladas para o período imediatamente pos
terior ao aquisitivo daquele direito, ainda que o gozo das mesmas se 
prolongue no exercício seguinte. - Se isso não for conveoi·ente ao 
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serviço, o servidor poderá gozá-las no ano seguinte, hipótese em que 
serão escalados, para csse e x.e rcíci o , dois períodos de férias. 

~ 3.° - Os s-ervidores que tiverem suas férias escaladas para 
o mês de janeiro, poderão iniciar o gozo independentemente da apro
vação da escala pela Corregedoria Geral, que, em caso de erro na 
sua elaboração, publicará as retificações necessárias, do que o Ser
ventuário dará ciência aos interessados. 

Artigo 241 - Parágrafo único - Ocorrendo necessidade do 
serviço, poderão os Corregedores Permanentes antecipá-las ou adiá
-las, caso em que os Serventuários e demais servidores terão de 
gozá-las, se possível, no mesmo ano, fazendo-se a devida comuni
cação à Corregedoria Geral da Justiça, sem a qual as férias serão 
,motadas como gozadas. 

Artigo 242 - Somente por motivo justo, devidamente funda
m;;ntado, em requerimento do servidor no qual se manifestarão o 
Serventuário e o Juiz Corregedor Permanente, a Corregedoria Geral 
da Justiça deferirá o adiamento ou antecipação do início das férias. 

~ 1.0 - A alteração da escala só SCri.1 apr:::ciada se requerida 
com antecedência mínima de 30 dias contados do período escalado. 
~e se tratar de adiamento, ou do início do novo período, se a hipótese 
for de antecipação, d;!vendo o servidor, em qualque r caso, aguardar 
e. m exercício o deferimento. 

§ 2.° - Atendido o interesse do serviço, o servidor poderá gozar 
as férias em dois períodos iguais, observando o parúgrafo anterior, 
caso a escala de férias já não contemple o gozo bipartido. 

~ 3.° - O requerimento será formulado em 3 vias~ devendo o 
original ser encaminhado à Corregedoria G::ral e as restantes arqui
vadas no Cartório do interessado e no Cartório da Corregedoria 
Perman~ntc, onde os Escrivães anotarão o deferimento ou não do 
pedido. 

Artigo 2.° - As {!scalas de férias do pessoal de Cartórios não 
oficializados serão elaboradas de acordo com o modelo anexo, que 
fica fazendo pa rte integrante deste Provimento. 

Artigo 3.0 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se c remetam-se cópias a todas as Com,u
cas, para distribuição aos Cartórios. 

São Paulo, 14 de outubro de 1975. 

(aa) 
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Ezio Donati, Diretor do Departam~l1to da Corregedoria 
Geral da Justiça (DEGE), subscrevi; Márcio Martins Fer
reira, Corregedor Geral da Justiça . 
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ESCALA DE Ff:RJAS PARA O EXERCfCIO DE .. " .. " .... "" .......... .. 

NOME DO SERVIDOR PERíODO 

Em de de VISTO 

O Escrivão ou Oficial Juiz COl'l'egedol' Permanente 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

SEÇAO XXIII 

DEGE-l 

Proc. CG. 43.156-75 - Capital - Interessado: Ministério da 
Previdência e Assistência Social - Fundo d~ Assistência ao Traba
lhador Rural (Diretoria Regional em São Paulo), 

Por despacho do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça 
foi aprovado o Parecer abaixo tranç;crito: 

Exeelcntíssimo S~nhor Corregedor-Geral da Justiça. 
Cuida-se. de r .. presentação do Ministério da Previdência e Assis

tência Social no sentido de que esta Corregedoria-Geral da Justiça 
ordene aos Cartórios de Notas do Estado exijam o Certificado de 
Quitação do Funrural, por ocasião da lavratura de escrituras que 
onerem imóvel rural ou urbano d~ proprietário rural. 

O p.!dido encontra apoio em lei e portanto é de ser atendido) 
embora, frise-se, esta Corregedoria Geral em suas correições gerai.:i 
já venha obrigando os cartórios de notas se atenham a tais exigências. 
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o artigo 160 do D~creto 73.617 de 12 de fevereiro de 1974, é 
expresso ao dizer: "Será obrigatória, a partir do mês de janeiro de 
1972, para os contribuintes do Funrural, a que se refere o artigo 15, 
item I, alínea "a" e "b" da Lei Complementar 11, de 25 de maio 
de 1971, com as alterações da Lei Complementar 16, de 30 de 
outubro de 1973, a apresentação de Certificados de Regularidade de 
Situação e Certificado d:! Quitação expedidos pelo Funrural nos mes
mos casos e para os mesmos efeitos previstos nos artigos 141 e 142 
d~ Lei 3.807 -60u 

• 

Destarte opino se recomende a todos os Cartórios de Notas se 
atenham a tais requisitos, sob as p~nas da Lei. 

À consideração de Vossa Excelência. 

São .Paulo, 13 de novembro de 1975. 

(aa) Dr. José de Mello Junqueira, Juiz AuxHiar; Dr. Márcio 

Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça. 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N.o XCV-75 

o Con~elho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui
ções legais, 

Considerando que, apesar dos rcsultados globalmente satisfató
rios, as instalações cartorárias, destituídas de local apropriado para -
examc e consulta dos autos, dificultaram o cumprimento do Provi
mento n.o LXXXIX-75 e o exercício da advocacia; 

Considerando que, assim, ficaram parcialmente frustrados os 
objetivos do citado Provimento, que eram os de permitir a todos os 
procuradores, igualmente, a oportunidade de examinar os autos, em 
cartório, para recorrer ou responder, na forma do disposto no artigo 
508, do Código de Processo Civil; 

Considerando, em que pesc a exegese conferida em geral, na 
matéria, ao mencionado dispositivo (Pontes de Miranda, Barbosa 
Moreira, Sérgio Bermudes, etc.), ser possível harmonizá-lo com o 
que preceituam o artigo 40, § 2.°, do mesmo Código e o artigo 89, 
inciso XVII, e § 2.0, inciso I, do Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil (Lei n.o 4.215/63); 

Considerando, finalmente, a necessidade de manter a disciplina 
do procedimento cartorário, uniformizando superiormente a matéria; 

Resolve dar ao § 4.° do artigo 1.0 do Provimento n.o 
LXXXV-74-A esta redação: 

"§ 4.° - Em todos os recursos, tanto em primeira como em 
segunda instância, o prazo para interpor e para responder correrá 
em cartório, onde serão examinados os autos, cuja retirada somente 
se permitirá nos casos seguintes: 

I - quando o prazo for autônomo ou como tal se apresentar 
pela existência, no curso do respectivo período, de um 
só legitimado ao recurso ou à resposta, ao qual se equi 
pararão os litisconsortes com o mesmo procurador 
(EOAB, artigo 89, XVII); 

II - quando, comum o prazo, acordarem os interessados por 
petição, ou termo nos autos, na sua divisão entre todos 
(CPC, artigo 40, § 2.° EOAB, arligo 89, § 2.°, I); 
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In - quando houver, e relat ivamente a este, acresclmo autô
nomo de prazo concedido à Fazenda Pública e ao Mi
nistério Público (CPC, artigo 188), sem prejuízo da apli
cação, em havendo lugar, dos incisos anteriores. 

Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

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

São Paulo, 6 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal 
de Justiça; Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça; Márcio Martins Ferreira, Corregedor 
Geral da Justiça 

(8-11~13) 

Provimento fi.o LXXXV-74-A, já com a alteração do 
§ 4.° mencionado no Provimento n.O XCV .. 7S. 

PROVIMENTO N.o LXXXV-74-A 

Dá nova redação aos parágrafos do aI1igo 1.°, 
do Provimento n.O LXXXV-74 .. A. 

O Conselho Superior da Magistratura , no uso de suas atribuições 
legais, 

Considerando o que ficou decidido nos Processos 11.0S 

G-18.106-74 c G-18.047-74 e o disposto nos artigos 40, I e 155, 
parágrafo único, do Código de Processo Ci.vil; 

Comidcrando a necessidade de se i.mplantar uma sistemática a 
ser obedecida nos serviços de primeira e de segunda instància, 
quanto ao exame e retirada de autos cíveis e criminais: 

Artigo 1.° - A retirada de autos cíveis de cartório é reservada 
unicamente a advogados ou estagiários regularmente inscritos na 
O.A.B., constituídos procuradores de alguma das partes. 

~ 1.° - O exame dos autos, em cartório, somente poderá ser 
efetuado pelas partes, advogados, estagiários e estudantes de direito; 
estes, desde que credenciados pelos procuradores elas partes ou pelo 
Juiz Corregedor permanente do cartório. 

§ 2.° - Na hipótese de os processos correrem em segredo de 
justiça, o seu exame, em cartório, será restrito às partes e a seus 
procuradores. 

§ 3.° - Não havendo fluência de prazo, os autos somente po
derão ser retirados mediante requerimento nesse sentido. 

§ 4.° - Em todos os recursos, tanto em primeira como em 
segunda instância, o prazo para interpor e para responder correrá 
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em cartório, onde serão examinados os autos, cuja retirada somente 
se permitirá nos casos seguintes: 

I -- quando o prazo for autônomo ou como tal se apresentar 
pela exh;tência, no curso do respectivo período, de um 
só legitimado ao recurso ou à resposta, ao qual se equi
pararão os litisconsortes com o mesmo procurador 
(EOAB, artigo 89, XVlI); 

11 - quando, comum o prazo, acordarem os interessados por 
petição, ou termo nos autos, na sua divisão entre todos 
(CPC, artigo 40, § 2.°; EOAB, artigo 89, § 2.°, I); 

111 - quando houver, e relativamente a este, acréscimo autô
nomo de prazo concedido à Fazenda Pública e ao Mi
nistério Público (CPC, artigo 188), sem prejuízo da apli
cação, em havendo lugar, dos incisos anteriores. 

Artigo 2.° - A retirada de processos criminais de cartório 
somente poderá ser efetuada por advogado ou estagiário regularmente 
inscritos na O.A.B., mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias, 
quando se tratar de processo findo, e por 48 horas, quando em anda
mento, mas nunca na fluência do prazo. 

~ 1.0 - A vista dos autos, será em cartório, quando, havendo 
dois ou mais réus com procuradores diversos, haja prazo comum 
para falarem ou recorrerem. 

~ 2.° - A vista dos autos poderá ser fora do cartório se não 
ocorrer a hipótese do p~lrágrafo anterior, mas exclusivamente ao 
advogado constituído ou dativo. 

Artigo 3.° - Somente o Escrivão, o Oficial Maior ou escre
vente especialmente designado é que poderão registrar a retirada e a 
devolução de autos no livro próprio, sempre rigorosamente atualizado. 

Artigo 4.° - No livro do artigo anterior será sempre anotado 
o número da carteira profissiosal e respectiva seção, expedida pela 
O.A.B., facultado ao funcionário, na dúvida, solicitar sua exibição. 

Parágrafo único - Em se tratando de advogado não consti
tuído, a entrega de autos estará sempre condicionada à prévia auto
rização judicial escrita. 

Artigo 5.0 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 6 de setembro de 1974. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal 
de Justiça; YOllng da Costa Manso, Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça em exercício; Márcio Martins Ferreira, 
Corregedor Geral da Justiça 
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PORTARIA N.o 1.812 

o Dcsembargndor José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que o E. Conselho Superior da Magistratura~ em 
sessão de 4 de setembro de 1975, resolveu cometer à PRODASB -
Processamento de Dados de São Bernardo do Campo S/ A a execução 
dos serviços para a implantação e funcionamento do Cartório da 
Distribuição e Informação,. previsto no artigo 95 da Resolução n.o 
1/71; 

Considerando que o referido Cartório competirá, dentre outras 
atribuições, a expedição d1s certidões referentes às distribuições de 
inquéritos e processos civis e criminais, bem corno sobre os títulos 
protestados na comarca da Capital; 

Considerando, enfim, que para tanto há necessidade de se rever 
a atual Tabela do Regimento de Custas em vigor, conseqüente ao 
Decreto n.o 5.857~ de 11 de março de 1975: 

Resolve constituir um Grupo de Trabalho para desenvolver 
estudos e sugestões tendentes a propor ao Poder Executivo as con
venientes alterações ao citado uecreto, integrado por representantes 
do Poder Judiciário e das Secretarias da Justiça, do Planejamento e 
da Fazenda. estes a serem oportunamente indicados pelos titulares 
das respectivas Pastas de Estado. Resolve, ainda, designar os Juízes 
Dinio de Santis Garcia e Marcelto Martins Motta, bem como os dr'). 
Luís Soares de Mello Júnior e Fiel M. Teixeira, para integrar o refe
rido Grupo de Trabalho, sob a presidência do priil1ciro nomeado, 
ficando fixado o prazo de 10 (dez)dias, para a conclusão dos estudos. 

Registre-se. PubJique-sc. 

São Paulo, 6 de novembro de 1975. 

(a) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal de 
Justiça 

D.O.J., 8-11-75 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Processo de Recurso 0.° 75-75 - GAPRE-4 - Itu - Recte. 
Octávio Alves de Andrade Filho - Recda.: Comissão Examinadora. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto 
por Octavio Alves de Andrade Filho, contra decisão da Comissão 
de Concurso para provimento do 1.0 Ofício de Justiça e Anexos, da 
comarca de I tu. 
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Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, em 
dar provimento ao recurso, por votação unânime. 

Insurge-se o recorrente contra a sua classificação com 6,5 pon
tos, desprezado o seu exercício interino como serventuário sob o fun
damento de cumulatividade. 

Assiste-lhe razão. 
Desempenhou ele as funções de servenutário interino por mais 

de três anos, nas comarcas de Bananal e Tietê, lapso que lhe asse
gura o ponto a que se refere o artigo 20, parágrafo único, n.O 9, do 
Decreto-lei n.o 159-69 (fls. 4-5). 

Não importa que parte do tempo espelhe exercício concomi
tante com outra serventia, situação comum nas comarcas do interior, 
visto como a lei confere o ponto pelo só exercício interino do cargo 
de serventuário, durante três anos, consecutivos ou não. 

Advirta-se, com o parecer de fls. 16-l8 não se conceber que 
implicando a cumulação em inegável sobrecarga de encargos, pela 
natural duplicação dos misteres e responsabilidades funcionais, fosse 
redundar em prejuízo para o exercício da função interina, que não 
poderia ver considerado esse tempo para os fins previstos em lei. 

São Paulo, 13 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente; Gentil do 
Carmo Pinto - Vice~Prcsidente e Relator; Márcio Mar
tins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado novamente por ter saído com incorreções. 

Agravo de Petição n.o 245.316 - Santos - Agvtes. Moysés 
Chojniak e sua mulher, RacheI Chojniak - Agvdo.: - Sr. Oficial 
do Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
11. o 245 .. 316, da Comarca de Santos em que são agravantes Moysés 
Chojniak e sua mulher, RacheI Chojniak, sendo agravado o Sr. Ofi
cial do Carftório de Registro de Imóveis da 1.a Circunscrição da 
Camarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unfmime, em negar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

Expedido o mandado judicial de fls. 5-6, pelo qual se determi
nava a averbação do desmembramento de duas áreas certas e bem 
extremadas, ambas referentes ao lufar denominado "Cupara", na Ber-
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tioga, Município de Santos., c transmitidas mediante cessão de direi
tos hereditários, suscitou o agravado a sua dúvida, anotando que o 
registro somente poderia ocorrer após a adjudicação dos bens nos 
autos do inventário e, ainda assim, se os títulos estiverem em confor
midade com a transcrição anterior. Posteriormente ,juntadas pelos 
apresentantes as duas cartas de adjudicação relativas às mesmas áreas, 
manteve o Sr. Oficial a sua recusa face a necessidade da demarca
ção dos imóveis. 

Processada reguhumentc, inclusive com a impugnação dos apre
sentantes, foi a dúvida julgada procedente, visto que as áreas desta
cadas do imóvel conhecido dor "Capara" ou "Cupara" apresentam 
características e confrontações em desacordo com as da transcrição 
originária. 

Oferecido o recurso, a Douta Procuradoria Geral da Justiça ma
nifestou-se pelo se uimprocedimento, lembrando que o julgamento 
deve cingir-se à viabilidade ou não da averbação determinada judi
cialmente. 

A dúvida suscitada pelo agravado realmente procede: 
O registro da cessão de direitos hereditários apresenta-se invla

vel, de fato, porque os mesmos direitos devem estar devidamente 
apurados no respectivo inventário: acrescente-se que o desmembra
mento das duas árcns, por outro lado, deveria resultar de processo 
ordinário regular em que se resguardasse eventuais direitos de ter· 
ceiros, eircunstância~ aliás, impediente também da pretendida trans
crição das cartas de adjudicação. 

Assinale-se, a propósito, pois a questão inicial ficou definitiva
mente arredada com o oferecimento das referidas carta,s, que o pro
blema rcfere-se à certeza do domínio, à qual se chega apenas pela 
observância irrestrita do prindpio da continuidade das transcrições: 
vale dizer, por outras palavras, que, inobservado tal princípio, impos
sível se torna a verificação da disponibilidade do transmitente e, por
tanto, a visibilidade e a liquidez do domínio mesmo. 

Ora, a espécie dos autos diz respeito a direitos hereditários, per
tinentes a "um dito no lugar Cupara~ na Enseada, próximQ aos de 
Benedito do Rosário", descrição que peca pela falta de especificações 
e esc1arecimentos indispensáveis, falha agravada pela circunstância de 
que já existem registradas outras adjudicações, em favor de terceiros 
e relativas ao mesmo sítio, formando um conj unto de dificuldades 
que impedem a uferição da disponibilidade de área dos bens do "de 
cujus", 

Mostra-se invilive1 por conseguinte, nos autos de inventário, atri
buir-se aos imóveis, ,treas certas e extremadas, sem antes indicar os 
elementos de convencimento necessários à contestação da verdade das 
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assertivas, resultando evidente que o pretendido registro somente po
derá ser efetivad0 após as providências tendentes à vedficação da 
disponibilidade c a resguardar os eventuais direitos de terceiros. 

Nesse sentido, por sinal, as repetidas manifestações deste Con
selho como se vê dos julgamentos que mereceram os Agravos de Pe
tição n.os 219.332, da Comarca de Juquiá, 221 .818, de São Bernar
do do Campo, 227.712, de São Bernardo do Campo, 228.754, dc 
Palmeira D'Oeste, e 229.501, de Pereira Barreto. 

Nega-se dessarte, provimento ao recurso, pelos motivos expostos. 

São Paulo, 12 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente; Márcio 
Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça c Rela
tor; Gentil do Canno Pinto - Vice-Presidente; Advogado 
Dr. AJuísio de Assumpção Fagundes. 

Agravo de Petição 0.° D.J 245.364 - Rio Claro - Agvte.: Be
nedicto Rodrigues - Agvdo.: Oficial do 1.0 Cartório do Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca .. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 245.364, da Comarca de Rio Claro, cm que é agravante Bene~ 
dieto Rodrigues, sendo agravado o Oficial do 1.0 Cartório do Registro 
de Imóveis e Ancxos da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

O agravante suscitou dúvida inversa ante a recusa do agravado 
em transcrever a carta de arrematação de fls. 4-5, expedida nos au
tos do processo de execução fiscal movido pelo Município de Rio 
Claro contra Bencdito Bueno de Oliveira, sob o fundamento de que 
o imóvel arrematado não se encontra transcrito em nome do exe
cutado e sim do primitivo loteador. 

A dúvida foi julgada procedente e 'Ü recorrente iDconformado 
manifestou agravo, sendo o parecer da Procuradoria Geral da Justiça 
pelo seu improvimento. 

E, realmente, esta é a conclusão a prevalecer. 

O imóvel objeto da carta de arrematação está transcrito em nome 
de terceiro e não eU1 nome do executado da execução fiscal, o que 
vem obstar, evidentemente, a transcrição sob pena de se atentar 
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contra o princípio da continuidade, que rege o sistema registário 
brasileiro. 

São exigências da lei e inafastáveis, inobstante o título da recor
rente seja de boa-fé e se revista, aparentemente, de todas as forma
lidades legais, alicerçado em sentença judicial. 

O imóvel praceado não foi ainda transacionado e, por conse
qüência, pertence ainda aos loteadores. Qualquer registro que se pre
tenda deverá ater-se à seqüência exigida pelos artigos 214 e 244 do 
Regulamento dos Registros Públicos, procedendo-se primeiramente à 
transcrição em nome do executado, para que se possa, ao depois, re
gistrar-se o título em nome do arrematante. 

Do contrário poder-se-á afetar direitos daqueles que não foram 
partes na execução, prejudicando-os sem se saber se tiverem ou não 
oportunidade de defesa. 

À arrematação deve ter sido precedida de edital, no qual obri
gatoriamente constou além da descrição do imóvel e seus caracte
rísticos a transcrição aquisitiva. Destarte não era desconhecida a 
situação do registro. 

O direito real pertence à pessoa em cujo nome figura o Registro 
e pouco importa que o título apresentado provenha de hasta pública. 
Ninguém pode transferir a outrem o direito que não tem e desde 
que o executado não tinha o terreno transcrito em seu nome a aquisi
ção se deu "a Don domino". 

Não se pode proceder a transcrição requerida, sem que antes se 
faça em nome dos antecessores para que o adquirente possa opor o 
seu domínio a terceiros. 

É bem conhecido o processo das execuções nas quais os executa
dos não se defendem, ou quando o fazem é "pour épater les bur
gueois". Tal sistema é o de apossamento acobertado pela autoridade 
do juiz. 

A transcrição, pois, não pode ser efetuada sem a prova do re
gistro do título anterior, mesmo nas vendas judiciais, porquanto 
cumpre que o objeto da arrematação pertença efetivamente ao 
executado. 

Do exposto nega-se provimento ao recurso. 

São Paulo, 12 de novembro de 1975. 

(aa) 
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Agravo de Petição D. o 245.783 - São Paulo - Agvtes. Hygino 
Prado Noronha e Geiser Prado Noronha - Agvda. Oficial do 11.° 
Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Acórdam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Apresentada a registro a escritura de compra e venda outorgada 
pelo Espólio de Paulino Reimberg Zillig aos agravantes e relativa a 
uma área de 92.050 1112, situada no Subdistrito de Capella do Socorro, 
suscitou a Sra. Oficial a presente dúvida, realçando que as descrições 
constantes da mesma escritura não se ajustam às dos títulos anterio
res e que o aviso-recibo do imposto municipal não se refere ao imóvel 
transacionado. 

A dúvida foi julgada parcialmente procedente, pois indispensá
vel aquele aviso-recibo para a verificação do valor venal do imóvel, 
para o exame do recolhimento da sisa e, ainda, pa.ra o cálculo das 
custas e emolumentos devidos em virtude do pretendido registro. 

Oferecido o recurso pelos apresentantes do título, manifestou-se 
a Douta Procuradoria da Justiça pela procedência total da dúvida. 

Todavia, merece subsistir integralmente a R. sentença impug
nada. 

Primeiro, porque, tratando-se de títulos aquisitivos não obriga
dos ao registro imobiliário, os quais, por outro lado, não mencionam 
a área de todo o imóvel, nada impede a transcrição do título poste-
rior, visto presumir-se a boa-fé das partes. 

Nesse sentido, aliás, as reiteradas decisões deste Conselho (Agrz.
vos de Petição n.os 242.428, de São Paulo, e 244.265, de !tu, entre 
outros). 

Acrescente-se que não existe qualquer dúvida sobre a disponibi
lidade de área, uma vez que o imóvel ora transacionado enquadra-se 
no remanescente da alienação feita a América Pinheiro Magalhães, 
objeto da transcrição n.O 84.377; e, outrossim, que as confrontações 
são mutáveis por sua própria natureza, razão pela qual uma eventual 
alteração das mesmas não impede a transmissão, se se puder indi
viduar e identificar corretamente o imóvel, circunstância induvidosa 
na espécie dos autos. 

Mas o oferecimento do aviso-recibo do imposto municipal, que 
se refira à área toda, realmente é de rigor, para os itens já elencado-s, 
conforme observação do MM. Juizo "a quo". E tal exigência, ade
mais, mostra-se perfeitamente legal, posto que, como salientou a Douta 
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Procuradoria Geral da Justiça, os Oficiais de Registro, no exerClClO 
de suas funções, devem fiscal izar rigorosamente o pagamento dos im
postos e selos devidos por força dos atos que lhes forem apresenta
dos (artigo 322 do Decreto n.o 4.857-39). 

Nega-se provimento, destarte, ao recurso dos agravantes. 

São Paulo, 12 de novembro pe 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente; Márcio 
Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente. Advogado: 
Dr. Sylvio Prado Noronha. 

Agravo de Pctiç.ão n. o DJ 245.840 - Sorocaba - Agvtes.: 
Basílio Cassar e César Cassar Filho - Agvdo.: Oficial do Cartório 
de Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição Imobilii;)ria da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo dc Petição 
n.o 245.840, da Comarca de Soroenba,. em que são agravantes Basílio 
Cassar Filho e César Cassar Filho, sendo agravado o Sr. Oficial do 
Cartório de Registro de Imóveis da 2. a Circunscrição Imobiliária da 
Comarca, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Apresentado a registro o formal de partilha extraído dos autos 
de arrolamento dos bens deixados com o fale.cimento de Farid Rafael 
Cassar, suscitou o agravado a sua dúvida, posto que um dos imóveis 
arrolados fora adquiridO' pelo viúvo após o passamento da inventa
riada, conforme se comprova dos dados constantes da transcrição 
n.O 5.174. 

Julgada procedente a dúvida. e oferecido o recurso, regularmen
te proct'ssado, manifestou-se a Douta Procuradoria Geral da Justiça 
pela subsistência da decisão de primeiro grau. 

A dúvida procede, realmente. 
Saliente-se, inicialmente, a circunstância de que o processo da 

demanda intentada pelos agravantes, visando a alteração do regime 
de bens do segundo casamento de César Cassar, não implicou na de
terminação de que o imóvel passou a integrar o espólio dos bens 
deixados pela falecida, uma vez que não faz coisa julgada a verdade 
de fatos estabelecidos como fundamento de certa sentença, como se 
não bastasse o pormenor importante de que a referida decisão apenas 
ordenou a retificação do assento de casamento. 
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Destituída de qualquer valia, outrossim, a assertiva d~ que o 
inventário constitui procedimento de jurisdição contenciosa, porquan
to uma eventual controversia a respeito da questão em exame não pa
deria ser resolvida nos autos respec6vos, por ser ela de "alta inda
gação?!, além do fato de que os filhos do segundo casamento de 
César Cassar c a sua segunda mulher não forem partes nesse processo. 

Invitívcl, por conseguinte, o pretendido registro, não apenas por
que o imóvel não está transcrito em nome da inventariada, como tam
bém porque o formal de partilha versa sobre direitos de terceiros, 
constantes do registro imobiliê:lrio, os quais não foram objeto de 
"res judica ta" . 

São Paulo, J 2 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos .Ferreira de Olh'eira - Presidente; Márcio 
J\'lartins Ferreil'a - Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Canno Pinto - Vice-Presidente. Advogado: 
Df. Carmine Attilio Graziosi e Antollio Gomes Júnior. 

Agravo de Instrumento 0.0 246.031 - São Paulo - Agvte.: 
Espólio de Avelino de Jesus Abrunhosa - Agvdo.: Juíza da l.a Vara 
de Registros Públicos. 

ACÚRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instru
mento n.o 246.03 I, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
o Espólio de Avelino de Jesus Abronhosa, representado por sua in
ventariante Amélia Rosa Teixeira Abrunho~aí e agravado o Juízo 
da l.a Vara de Registros Públicos. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unân.ime, negar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

Inconformado com a decisão que julgou procedente a dúvida 
suscitada o agravante interpôs recurso d.e apelação, não recebido por 
inadequado e intempestivo. 

Contra o não .recebimento de seu apelo foi interposto' agravo 
de instrumento, mantendo o MM. Juiz sua decisão, com o Ministério 
Público de ambas as instâncias manifestando-se pelo improvimento. 

E realmente outra não pode ser a solução. 
Dispõe o Decreto n.o 4.857, de 9 de novembro de 1939, em 

seu artigo 220, que as leis locais poderão estabelecer recursos para as 
decisões proferidas em procedimento de dúvidas suscitadas pelo Ofi
ciais do Registro Imobiliário. 

E em consonância com esse dispositivo, estabeleceu o Decreto-lei 
Estadual n.O 14.234, de 16 de outubro de 1944, em seu artigo 35, 
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que o recurso cabível em tais hipóteses seria o agravo de petição, 
norma essa que restou mantida pelo Código Judiciário do Estado 
(artigos 64, VI e 68, IV). 

Dado o caráter administrativo do procedimento de dúvida, des
tinado ao debate de questões reguladas em lei especial, não implicou 
a vigência do novo Código de PEOCCSSO Civil! em alterações do artigo 
220 do Regulamen to dos Registros PÚ blicos. 

Destarte, interposta a apelação fora do quinquídio, não se pode 
nem mesmo conhecê-la como agravo de petição. Desse teor a juris
prudência deste Conselho reiterada em vários julgados. 

Evidenciada, por conseguinte, a intempestividade do recurso, 
impunha-se de fato o seu não recebimento e processamento. 

São Paulo, 12 de novembro de 1975. 

(a a) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente; Márcio 
Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente. Advogado: 
Dr. José Nogueira de Castro. 

Agravo de Petição Dl 246.168 - São Paulo - Agvtes.: Anne
marie Frieda Herdwig Zimber c outros - Agvda.: Sra. Oficial do 
Registro de Imóveis da Capital. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n. O 246.168, da comarca de São Paulo, em que figuram como agra
vantes Annemarie Frieda Herdwig Zimber e outros e como agravada 
a sra. Oficial do 10.0 Cartório de Registro de Imóveis da Capital. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, para que sub
sista a Ir. sentença agravada, por seus fundamentos c pelos constantes 
do parecer do douto Procurador da Justiça, posto que a dúvida é, 
realmente, procedente, por não autenticado o documento de fls. 5-23, 
por não especificar o mandado qual o ato a ser praticado, questão 
não dirimida nos autos (o MM Juiz da ação fala em inscrição - fls. 
85-85 verso, enquanto os agravantes falam em averbação - fls. 59); 
e, finalmente, por não atendidos os requisitos legais do artigo 281, do 
Decreto n.o 4.857-39, para a inscrição, que foi o ato registrário de
terminado pelo MM. Juiz da ação. 

Ressalte-se, por outro lado, ser tranqüila a jurisprudência deste 
Conselho no teor de que o Oficial do Registro de Imóveis é permi
tido suscitar dúvida quando o mandado judicial, apresentado para 
cumprimento, versar sobre direito que não foi objeto do coisa julgada, 
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ofender direitos de terceiros ou infringir a lei (agravos de petição 
números 189.389, reI. Des. Rodrigues de Alckimin, 207.299, rel. Des. 
Ferreira de Oliveira, e 243.890, relator o mesmo deste acordão, este 
último julgado em 18-9-1975). 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 12 de nove.mbro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente; Márcio 
Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Geotil do Carmo Pinto - Vice-Presidente. Advogados: 
Drs. J urandir Scarcela Portela e Paulo de Tarso Santos. 

Agravo de Petição 0.0 DJ-246.064 - São Paulo - Agvte.: 
Flávio Gomes Carvalhero - Agvdo.: Sra. Oficial do 10.0 Cartório 
de Registro de Imóveis da Capital. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 246.064, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Flávio 
Gomes Carvalhero, sendo agravada a Sra. Oficial do 10.0 Cartório 
de Registro de Imóveis da Capital. 

Acordam os Membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Cuida-se de dílvida inversa, oferecida pelo beneficiário de certa 
carta de arrematação, cujo registro foi recusado pela agravada, que 
para tanto assinalou a existência de uma prenotação anterior, relativa 
a outra carta e ao mesmo imóvel, c a circunstância de que a execução 
respectiva foi promovida apenas contra um dos condôminos do imóvel 
em questão. 

Indeferido o pedido inicial e julgada procedente a dúvida da 
Sra. Oficial, foi apresentado o presente recurso, realçando o agravante 
que se encontra diante de um dilema, pois não consegue o registro 
de sua carta nem a dedaração de invalidade da arrematação. 

A Douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo im
provimento do Agravo. 

Merece confirmação a r. Sentença impugnada: 
A verdade é que não cabe aquI, dados os estreitos limites do 

processo de dúvida, o exame das razões que ensejaram o impasse 
em que ora se vê o agravante. O pormenor importante, nesse passo, 
reside na circunstância de que, em face dos princípios que norteiam 
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o registro imobiliário brasileiro, destina~sc a prenotação justamente 
à determinação da prioridade dos títulos e, por via de conseqüência, 
da preferência dos direitos reais. 

A lição de Serpa Lopes, a propósito, é muito clara: "A posição 
dos direitos inscritos ou transcritos em relação a um imóvel, susce
tíveis de entrarl:;m em conflito entre si, fica necessariamente fixada 
pela ordem das prenotações, no protocolo, solução que se impõe, 
como bem refere Renê MoreI, por se harmonizar com um bom sis
tema de publicidade imobiliária e que, além disso, aparece como uma 
conseqüência do princípio do nascimento do direito real a par~ir da 
data de sua inscrição" - ("Tratado dos Registros Públicos", vaI. IV, 
pág. 328, Livraria Freitas Bastos, S.A., 5.a ed.). 

O fato, ademais, de que apenas uma parte ideal do imóvel per
tencia ao executado, de acordo com a transcrição anterior, também 
impede o registro, como este Conse1ho já teve oportunidade de res
saltar, quando do julgamento de hipótese idêntica à dos autos (Agra
vo de Petição n.O 219.668, da Comarca de Andradina, "in" "Acór
dãos do Conselho Superior da Magistratura do Biênio 1972-1973", 
pág. 153, "Lex"', 1974). 

Nega-se provimento ao recurso, portanto, pelos motivos ex
postos. 

São Paulo, 12 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente do Tribunal 
de Justiça; Márcio Marfins Ferreira - Corregedor Geral 
da Justiça e Relator; Centil do Carmo Pinto - Vice-Pre
sidente. Advogado: Df. Vicente Comodo. 

Agravo de Petição n.o DJ246.383 - São Bernardo do Campo 
- Agvte.: Espólio de Nicolao Antônio Militor - Agvdo.: Oficial do 
2.° CÇlrt6rio de Registro de Imóveis daquela Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
nY246.383, de São Bernardo do Campo, em que figuram como agra
vante o Espólio de Nicolao Antônio Militor e como agravado o sr. 
Oficial do 2.° Cartório de Registro de .Imóveis daquela Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso. 

Cuida-se de dúvida suscitada pelo agravado, que se recusou a 
proceder ao registro do "título de propriedade de terras" de fl. 7, ex
pedido pelo Governo do Estado de São Paulo, em 29 de dezembro 
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de 1891, em favor de Nicolao Antônio Militor, por serem vagos e 
imprecisos os característicos e confrontações do imóvel dele cons
tantes, estando assim em desacordo com o disposto no artigo 247, 
n.O 5, do Decreto n.o 44857-39. 

Julgada procedente a dúvida, recorreu o agravante insistindo no 
registro enquanto os doutos, representantes do Ministério Público de 
ambas as instâncias opiniram pela confirmação da r. decisão agravadaJ 

E esta é realmente a solução a ser dada à espécie. 
É uniforme a jurisprudência deste Conselho 110 teor de que não 

se registram títulos em desconformidade com o requisito constante do 
artigo 247, n.o 5, do Decreto 11.0 4.857, de 1939 (Agravos de petição 
11.0S 226.738, de S. Caetano do Sul; 225.389, de S. Paulo; 219.802, 
de S. Paulo etc.). 

Ora, o título de fi. 7, como o demonstrou o Oficial agravado, 
enuncia os característicos e as confrontações do imóvel, de tal forma 
que, provavelmente adequados para a época, hoje não permitem a 
perfeita individuação da área, sendo obvÜlmente temporé:lrio o seu 
registro. 

E como diz Serpa Lopes, "não se compreende que um imóvel 
possa ser transcrito ou inscrito com deficiências a respeito de seus 
característicos e confrontações" (Tratado dos Registros Públicos, ed. 
de 1960, voI. IV-249), lembrando o Des. Ferreira de Oliveira a pro
pósito do disposto no artigo 247, n.o 5, do mencionado Decreto, 
que, "reputado como integrante da própria transcrição, referido re
quisito visa precipuamente resguardar o princípio da continuidade do 
registro e a própria certeza do domínio" (Agr. de Petição 11.° 227.577, 
de S. Pau10). 

Destarte, embora o título seja de fato, como afirmado pelo agra
vante, registrável a qualquer tempo (fls. 34/35), e ainda que não 
haja necessidade de se comprovar "a disponibilidade de área a esta 
altura", como asseverado pelo douto Procurador da Justiça (fI. 51), 
já que não foi matéria da dúvida, a verdade é que o título não preen
che requisito essencial para seu registro, devendo o interessado com
pô-lo, pelas vias próprias, para só então pretender transcrevê-lo. 

Sob tais fundamentos, nega-se, destarte, provimento ao recurso. 

Custas na forma de lei. 

São Paulo, 12 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente; Márcio 
Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente. Advogado: 
José Roberto de Medeiros Marques. 
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Agravo de Petição n.o DJ-248.148 - Santa Cruz do Rio Pardo 
Agvte.: Centrais Elétricas de São Paulo SI A. - Agvdo.: Sr. 

Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 248.148, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que figu
ram como agravante Centrais Elétricas de São Paulo S.A. e como 
agravado o Sr. Oficial do Cartório de Registro de móveis da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, dar provimento ao recurso. 

Cuida-se de dúvida suscitada pelo agravado, que se recusou a 
proceder ao registro da escritura de venda e ·compra de fls. 4/7, sob 
fundamento de que dela não c0nstam os dados exigidos ,pelo artigo 
15, do Decreto n.O 59 ,900, de 30-12-66, a serem extraídos dos cer
tificados de cadastro dos imóveis transacionados, expedidos pelo 
"INCRA". 

A r. sentença de fls. 23/24 julgou a dúvida procedente, o que 
ensejou a interposição do presente agravo de petição, manifestando-se 
o Dr. Promotor por sua confirmação, enquanto o D. Procurador da 
Justiça opinou pelo provimento do recurso, entendendo que, estando 
a agravante isenta de impostos e em face da natureza dos imóveis, 
não se justifica o seu cadastramento, como pareceu ao MM. Juiz de 
Primeira Instância. 

Realmente é de se dar provimento ao recurso. 
A isenção de impostos de que goza a agravante não guarda re

lação com a questão posta nestes autos, isto é, da necessidade ou não 
de cadastramento das terras adquiridas através da escritura de fls. 4/7. 

:E: que públicas ou privadas as terras, isentas ou não de impos
tos, devem ser cadastradas no "INCRAIt desde que rurais (artigo 48 
e parágrafo único, do Decreto n.o 55.891, de 31-3-1965, e artigo 
5.° do Decreto-lei n.O 57, de 18-11-1966). 

Assim, a natureza rural dos imóveis é que determina a obriga
toriedade do cadastramento. 

E o próprio Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504, de 30-11-1964), 
em seu artigo 4.°, inciso I, espancando quaisquer dúvidas que pu
dessem surgir expressamente dispôs que "para os efeitos desta lei, 
define-se: "imóvel rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer 
que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa 
agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos 
de valorização, quer através de iniciativa privada", definição não 
modificada pela legislação subseqüente. 
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E por isso mesmo, a Lei n.o 5.868, de 12-12-1972, que criou 
o Sistema Nacional de Cadastramento Rural, harmonizando o Esta
tuto da Terra com a Lei n.O 5.172, de 25-10-1966 (Código Tribu
tário Nacional), assentou, em seu artigo 6.°, que o Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural e o Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana incidiram, respectivamente, sobre os 
imóveis conforme sua destinação: o primeiro sobre os imóveis rurais 
por destinação c o segundo sobre os imóveis não considerados como 
rurais, em ambos os casos sempre independentemente de sua loca
lização. 

Foi, aliás, o que disse o Des. Márcio Martins Ferreira, em 
acórdão de que foi relator neste Conselho, "verbis"; "há que se con
siderar que o conceito de imóvel rural dimana, segundo o disposto 
no artigo 6.°, da Lei n.O 5.868, de 12 de dezembro de 1972, e no 
artigo 4.°, inciso I, do Estatuto da Terra, de sua destinação (explo
ração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial), inde
pendentemente de sua localização" - (Agravo de Petição n.O 238.952, 
de Descalvado, julgado em 29-1-1975). 

De outra parte, não se pode perder de vista que o Decreto n. ° 
72.106, de 18-4-1973, ao regulamentar a Lei n.O 5.868, de 
12-12-1972, que criou o Sistema Nacional de Cadastramento Rural, 
expressamente dispôs que o cadastramento tem, entre outras "finali
dades primordiais" J o de proceder ao levantamento sistem{ltico dos 
imóveis rurais, para conhecimento das condições vigentes na estru
tura fundiária das várias regiões do País", objetivando a aplicação 
de uma PoUtica Agrícola, norteada principalmente paro. a "execução 
dos Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária e de Coloni
zação" (artigo 25'). 

Ora, os imóveis adquiridos pela agravante - Centrais Elétricas 
de São Paulo S.A. por compra feita à Companhia Hidrelétrica Para
napanema, ambas concessionárias de serviços públicos, não são rurais 
por destinação, já que se prestam exclusivamente à produção de 
energia elétrica, tanto que grande parte das terras transacionadas está 
inclusive submersa, pois "abrangida pelas águas da bacia de acumu
lação da usina hidrelétrica de Xavantes" (fI. 29). 

As concessionárias - vendedora e compradora - obtiveram 
concessão do governo para gerar, transmitir, transformar e distribuir 
energia elétrica, com o que não poderia a antecessora e nem pode a 
sucessora dar aos imóveis outra destinação, como por exemplo o de 
exploração agrícola. 

E como o afirmado, já se vê que tais imóveis não estão sujeitos 
a cadastramento, por não serem rurais segundo a definição leg.aI, 
não podendo obviamente isteressar à Política Agrária desenvolvida 
atualmente no País. 
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E à derradeira, cumpre consignar que tais imóveis não poderão 
também ser incluídos no "Cadastro de Terras Públicas" (artjgo 48, 
parágrafo único, do Decreto n.O 55.891, de 31-3-1965; artigo 1.0, V, 
Da Lei 0.° 5.863, de 12-12-1972; e artigos 1.0, IV, e 2.0, IV, do 
Decreto n. o 72.106, de 18-4-1973), sem consideração de outra ordem, 
pelo simples motivo de não serem agricultáveis, posto terem outra 
destinação específica - a produção de energia elétrica. 

Por conseguinte, em harmonia com o exposto, .dá-se provimento 
ao recurso, para se julgar a dúvida improcedente. 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 21 de janeiro de 1976. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto,Presidente; Acácio Rebouças, 

Corregedor Geral da Justiça e Relator; Dima4\ Rodrigues 
de Almeida, Vice-Presidente; Rubens Paulo Cruz, 
Advogado 

Agravo de Petição n.O DJ-244.141 - Capital - Agvte.: Z. \V. 
Y. Henry' Basc.h - Agvdo.: Oficial do 2.0 Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital. 

ÁCÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de PeÜção 
11.° 244.141, da comarca da Capital, em que figuram como agravante 
Z. W. Y. Henry Basch e como agravado o Sr. Oficial do 2.0 Cartó
rio de Registro de Imóveis da Capital, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em dar provimento ao recurso. 

Cuida-se de dúvida suscitada pelo agravado, que se recusou a 
proceder ao registro do compromisso particular de venda e compra 
de fls. 6/15, por não exibido o certificado de qUit2Ção perante a 
Previdência Social, posto não constar do título que os promitentes 
vendedores não se acham a ela vinculados. 

Impugnada a dúvida, foi julgada procedente, o que ensejou a 
interposição do presente recurso, manifestando-se os doutos repre
sentantes do Ministério Público de ambas as instâncias pela confir
mação da r. decisão agravada. 

E esta é realmente de ser mantida. 

Para que o agravante se desobrigue da representação do certi
ficado de quitação, por não vinculados os promitentes vendedores ü 
Previdência Social (artigo 254, I, última parte, do Decreto n,o 72.771, 
de 6-9-73), a declaração a esse respeito deveria ter sido inserida no 
titulo de fls. 6/15. 
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Nem vale nrgumentar que em escritura pública, relativa ao 
mesmo imóvel, já tenham eles feito aquela declaração, porquanto 
segundo os termos do artigo 252,. I , "c", do mencionado Decreto, 
tal se torna necessário "para cada operação". 

E a alegação de que não estavam legalmente obrigados a fazer 
qualquer declaração n esse respeito, choca-se com o disposto no já 
citado artigo 254, I, última parte, do Decreto n.o 72.77 L de 6-9-73, 
e com a legislação pretérita. Tanto isso é verdade, que de há muito 
expediu a Corregedoria Geral da Justiça, para o perfeito cumprimento 
da legislação disciplinadora da matéria, determinações no sentido de 
que, não apresentado o certificado de quitação, conste obrigatoria
mente do instrumento a desvinculação previdenciária, consoante se 
pode ver do artigo 760, parágrafo único. da Consolidação de Normas. 
E embora destinadas tais determinações aos Tabe1iães, não há que 
se fazer distinção entre instrumentos públicos e particulares, pois a 
legislação pertinente não o fez. 

Por outro lado, a assertiva do agravado de que os vendedores 
não estão notoriamente vinculados ao "Funrural" também carece de 
fundamento, posto que, como se depreende 40 disposto nos artigos 
15, I "a" e "b", da Lei Complementar n.o 11, de 25-5-71, e 145~ 

do Decreto n.O 69.919, de 11-1-72, outras pessoas, que não o produ
tor rural, podem ser contribuintes do Fundo. 

Destarte, não estando os vendedores desobrigados da apresen
tação do referido certificado, já que não se incluem em nenhuma das 
hipóteses previstas nos artigos 141, § 5.0, da Lei n. ° 3.807, de 26-8-60 
(com as alterações da Lei n.O 5.890, de 8-6-73, e de leis anteriores), 
e 254, do Decreto 11.° 72.771 de 6-9-73, não hú como se dar pro
vimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 6 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Olhreira, Presidente; Márcio Mar .. 
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Dr. Luigi Chie .. 
richetti, Advogado 

D.O. 20-11-75 

Agravo de Petição n.O DJ .. 244.061 - Santa Fé do Sul- Agvte.: 
Dorival Silvestre - Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis daquela 
Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 244.061, da Comarca de Santa Fé do Sul, em 'que figuram como 
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agravante Dorival Silvestre e como agravado o Sr. Oficial do Registro 
de Imóveis daquela Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Cuida-se da dúvida suscitada pelo agravado, que se negou a 
efetuar o registro das escrituras públicas de compromisso de compra 
e venda de fls. 4-7 e 15-17, sob fundamento de que os imóveis com
promissados não se situam dentro do território da Comarca, nem 
foram exibidos os certificados de cadastramento do "INCRA" c de 
Quitação do "Funrural", assim como as negativas de Imposto e "cer
tidões de filiação completa das áreas a serem alienadas ou prometi
das a alienar" (sic.). 

Julgada procedente a dúvida, recorreu o agravante insistindo na 
efetivação do registro, opinando os doutos representantes do Minis
tério Público de ambas as instâncias pela confirmação da r. decisão 
agravada. 

E esta há que ser realmente confirmada, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos, assim como pelos constantes do excelente 
parecer de [ls. 88-91, do douto Curador da Comarca. 

Desde logo, ressalte-se ter restado indemonstrado nos autos que 
os imóveis se situem dentro dos limites territoriais da Comarca, pelo 
que falece competência ao Oficial agravado para a prática de qual
quer ato registrado a eles relativos. 

Como bem o disse o insígne Des. Ferreira de Oliveira, em 
acórdão por ele relatado quando Corregedor Geral da Justiça, "o 
título deve ser levado ao cartório competente, segundo os limites 
territoriais estabelecidos pela lei reguladora da divisão territorial da 
Comarca. O Oficial do Cartório, se não encontrar no título elemen
tos que demonstrem encontrar-se o imóvel dentro da sua circunscri
ção territorial, deve abster-·se de praticar o ato solicitado para que 
este não resulte nulo" (Agravo de Petição n.O 210.422, de Ribeirão 
Pires, C.S.M., j. 14-7-72, v.u.). 

Destarte, esse fundamento por si só é impeditivo dos registros 
pretendidos, dispensando-se qualquer outro. 

Mas, não é despicíendo ressaltar que o agravante não compro
vou o cadastramento dos imóveis no "INCRA", nem exibiu o certi
ficado de quitação do "Funrural", assim como não juntou as nega
tivas fiscais, omissões essas igualmente impeditivas das inscri~ões 

referidas. 

Por outro lado, a assertiva do agravante de que as exigências do 
agravado só teriam cabimento se se tratasse de transcrição, quando 
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o caso é de mera inscnçao, é sem supedâneo legal, porquanto tanto 
em uma hipótese como em outra as ,exigências feitas pelo Oficial são 
absolutamente pertinentes. Aliás, basta um confronto do artigo 247 
(transcrição) com o artigo 252 (inscrição), do Decreto n.o 4.857, de 
1939, para se constatar que em ambos os registros exigem-se prati
camente os mesmos requisitos. 

De conseguinte, em harmonia com o exposto, nega-se provi-
mento ao recurso. 

Custas de lei. 

São Paulo, 6 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Eduardo Teixeira 
BrancaUo e lrineu Motta Ramos, Advogados 

Agravo de Petição 0.0 DJ-24S.628 - Tanabi - Agvte.: - Cura
dor dos Registros Públicos - Agvdo.: - Oficial do Registro d~ 
Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

VIstos, rdatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 245.628, da Comarca de Tanabi, em que é agravante o Curador 
dos Registros Públicos e agravado o Oficial do Registro de Imóveis 
da Comarca, 

Acordam cm sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

O agravado suscitou dúvida quanto à transcrição dos títulos 
apresentados às fls. 8/27, por entender que as escrituras públicas de 
remição e resgate de enfitêuse devem apenas ser averbadas às margens 
das respectivas transcriçôes aquisitivas e não transcritas como o re
quer o Banco do Brasil S.A. 

A dúvida devidamente processada foi julgada improcedente. 
Inconformado o Curador dos Registros Públicos da Comarca opôs 
o presente recurso e nesta instância a Procuradoria Geral da Justiça 
é pelo seu improvimento. 

E, evidentemente, esta é a conclusão a pFeva]ecer. 

O resgate da enfitêuse opera transferência de domínio direto para 
o enfitêuta devendo, pois, o ato translativo ser transcrito no registro 
de imóveis. 
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Como bem acentuou a f. decisão recorrida, citando Pontes de 
Miranda, a transferência que emana do resgate é transmissão da pro
priedade, dando ensejo à exigência da transcrição, 

Pelo título apresentado ao registro operou-se o resgate previsto 
no artigo 693 do Código Civil, unindo-se o domínio útil ao domínio 
direto, tornando-se o enfitêuta exclusivo senhor c possuidor do imóvel. 

A lição de Serpa Lopes é clara e precisa. Partindo do ponto de 
vista dos efeitos de direito de resgate, conclui o autor produzir ele 
uma real transferência de domínio, que dentro do nosso sistema é 
ato suscetível de transcrição. (Tratado dos Registros Públicos, 4.a 

ed. 1962" n,O 504, pág. 280). 

Nestas condições nega-se provimento ao recurso, mantida a 
decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

São Paulo, 12 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar .. 
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Drs. Agapito 
Antonio Pimenta e Arnaldo de Carvalho Macbado, 
Advogados 

Agravo de Petição n.o DJ .. 245.365 ~ Rio Claro - Agvtc.: 
Manoel Maria Domingos - Agvdo.: - Oficial do I. o Cartório de 
Registro daquela Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 245.365, da -Comarca de Rio Claro, em que figuram como agril
vante Manoel Maria Domingos e como agravado o Sr. Oficial do 
1.0 Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Cuida-se da denominada dúvida inversa, suscitada pelo agra
vante, por ter o agravado se recusado a efetuar o registro da carta 
de arrematação de fls. 6/12, sob fundamento de que o imóvel arre
matado "não está transcrito em nome de executada Ana Maria da 
Conceição" (fls. 13). 

Julgada improcedente dúvida inversa, recorreu o suscitante insis
tindo no registro do título, munifestando-se os doutos representantes 
do Ministério Público de ambas as instâncias pela confirmação da 
r. decisão agravada. 
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E esta é realmente a solução a ser dada à espécie. 

Se o imóvel não se acha transcrito em nome da executada Ana 
Maria da Conceição, inviável obviamente o registro pretendido pelo 
arrematante do imóvel, em flagrante infringência ao disposto no 
artigo 244, do Decreto n.o 4.857, de 9 de novembro de 1939. 

Aliás, nem sequer se aclarou convenientemente nos autos a que 
título veio o imóvel a pertencer à executada. Se o foi por herança, 
como se pretende, deve-se exibir, como bem o disse o insígne Pro
curador da Justiça, "o formal de partilha comprobatório da aquisição" 
(fls. 32), para o devido registro. 

J á a argumentação do agravante de que o imóvel veio a perten
cer aos pais da executada mediante divisão judicial efetuada antes 
da vigência do Código Civil, o que a dispensaria do respectivo re
gistro, torna-se no caso completamente anódina, porquanto, de qual
quer forma, não se admitiria que os registros dos títulos posteriores 
se efetivassem por saltos, quebrando-se a sua continuidade, exigência 
basilar da sistemática adotada no registro imobiliário brasileiro. 

Nega-se, destarte, por tais fundamentos, provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 12 de novembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar
tins Fcrreh'a, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; José Jonasson 
Filho, Advogado 

0.0. 20-11-75 

Agra\'o de Petição n.o Dl 242.485 - Campinas - Agvles: -
Maria Helena Siqueira Hespanhol, seu marido Carlos Benedito Hes
panhol e Fernando Siqueira - Agvdo: - Oficial do 1.0 Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca de Campinas. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 242.485, da Comarca de Campinas, em que são agravant::s Maria 
lIelena Siqueira Hespanhol, seu marido Carlos Benedito Hespanhol 
e Fernando Siqueira e agravado o Oficial do 1.0 Cartório do Registro 
de Imóveis da Comarca de Campinas. 

Acordam os Membros do Conselho Superior da Magistratura, 
~em divergência de votos, em negar provimento ao recurso~ pagas as 
custas na forma da lei. 
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Trata-se de dúvida inversa levantada pelos recorrentes que pre
tendem seja averbado à margem da transcrição 14.733 do 1.0 Re
gistro de Imóveis da Comarca de Campinas diversos lotes perten
centes às quadras 19 e 20 do loteamento denominado Salto Grande, 
situado à Praia Azul, antigo Olho d'Água, hoje pert,encente à cir
cunscrição imobiliária da Comarca de Americana. 

O agravado negou-se ao pedido alegando, em síntese, inexistir 
em seus registros qualquer inscrição, no referido loteaml~nto, das 
quadras 19 e 20 a ensejar a pretensa averbação. 

E esta, realmente, é a solução a ser dada à espécie, dada a 
impossibilidade de averbações à margem d~ inscrições inexistentes no 
registro anterior, o que infringiria o princípio basilar da continuidade 
do nosso sistema imobiliário. 

Consta do 1.0 Registro de Imóveis da Comarca de Campinas a 
inscrição do loteamento denominado Balneário Salto Grande, cons
tituído de uma área de 96.456,43 m2, dividida em 18 quadras, de 
números 1 a 17 e mais a quadra "A", Os recorrentes pretendem, 
no entanto, a averbação de lotes das quadras 19 e 20, o que, de 
f'vidência, torna-se impossível em faoe de a inscrição existente não 
epontar tais quadras como partes integrantes do loteamento acima, 

Se houve novo loteamento, posterior àquele constante à mar
gem da transcrição n.o 14,733, e isto é impossí",~l à vista dos do
cumentos de fls. 6, 9, 24 e 25, compete aos interessados inscrevê-lo 
no registro de sua nova circunscrição, para posteriormente se proce
der os demais registros. 

Daí caber razão ao agravado, que cautelosamente, se opôs à. 
averbação requerida. Nem se inHra tratar-se de mero desmembra
mento, o que não permite os documentos trazidos para os autos. 

Destarte, merece confirmação a decisão recorrida, negando-se 
provimento ao recurso. 

São Paulo, 18 de setembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar· 
tins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; Gen
til do Carmo Pinto, Vice-Presíd~nte. 

Agravo de Petição n.o Dl 242.933 - Guarujá - Agvtes.: 
Giusfredo Santini e Roberto Mário Santini "- Agvda.: - Oficial do 
Registro de Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
H,o 242.933, da Comarca de Guarujá, em que são agravantes Gius-
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fredo Santini e Roberto MLirio Santini e agravado o Oficial do Re
gistro de Imóveis da Comarca, interessado no S~rviço de Patrimônio 
do Ministério da Aeronáutica. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura. 
por votação unânime, para, acolhendo a preliminar da Procuradoria 
Geral da Justiça, anular a sentença e procedimento, a fim de que se 
propicie à Curadoria dos Registros Públicos oficiar nos termos do 
artigo 43, I, letra "i" do Decreto~lei Complementar n.o 12, de 9 de 
março de 1970. 

A Curadoria de Registros Públicos não foi chamada para intervir 
no presente procedimento. Ora em face da Lei Orgânica do Minis
tério Público, que o obriga a oficiar nos procedimentos de dúvida, 
sua intervenção é obrigatória, por envol~er questõcs onde sua pre
sença se exercita como "custos legis". 

Nesta atividade exerce o Ministério Público indiscutível tutela 
de fiscalização, outorgada e imposta pela ld estadual, que desaten
dida, na ordem procedimental, acarreta nulidade de seus atos. 

Não se argumente o Regulamento dos Registros Públicos não se 
referir à obrigatoriedade da presença do Ministério Público nos pro
cedimentos de dúvida, pois no tocante à forma procedimental, por 
ciente, deixou, como o fez na previsibilidade do recurso, às leis 
estaduais sua melhor regulamentação. 

E nos termos do Código de Processo Civil, sempre aplicável à 
espécie subsidiariamente, nulo será o processo quando obrigatória e 
desatendida a intervenção do Ministério Público (art. 84). 

Pelo exposto, anula-se o procedimento, acolhida a preliminar da 
Procuradoria Geral da Justiça. 

São Paulo, 18 de setembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Olivem., Presidente; Márcio Mar
tins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; Gen
til do Canno Pinto, Vice-Presidente; Advogados: Drs. 
Cesar Romano da Costa Gomes e José Gomes da Silva. 

Agravo de Petição 0.° DJ 243.609 - Capital - Agvtcs.: -
Tito Ribeiro de Almeida e sua mulher, Madalena Sofia Ribeiro de 
Almeida - Agvdo.: - Sr. Oficial do 15.0 Cartório de Registro de 
Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição 
11.° 243.609, da Comarca da Capital, em que são agravantes Tito 
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Ribeiro de Almeida e sua mulher, Madalena Sofia Ribeiro de Almeida, 
c agravado o Sr. Oficial do 15.0 Cartório de Registro de Imóveis. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura. 
por votação unânime, em n~gar provimento ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Residiu a dúvida do suscitante nas circun~tâncias de que o pro
mitente vendedor do imóvel objeto do instrumento particular de fls. 
3/5 estar com os seus bens indisponíveis, por força do artigo 1.0, 
parágrnfo único, do D~creto n. o 685-69, e de que não constou do 
referido contrato o pormenor referente à sujeição ou não do mesmo 
promitente às restrições da Lei TI.O 3.807-60 (Previdência Social) c 
Decreto n.o 73.617-74 (ProruraI). 

Julgada proced~nte a dúvid9 e manifestado o present.e recurso, 
opinou a Douta Procuradoria Geral da Justiça pelo seu improvimento. 

S'~m razão os agravantes, realmente: 

Saliente-se logo qu~ o lançamento concretizado no Livro de 
Registro de Notificaçõ~sj por força das comunicações feitas à Corre
gedoria Gcral da Justiça, corresponde a uma verdadeira averbação, 
posto que a indisponibilidade dos bens, conforme declarada por quem 
de direito, afeta decisivamente o registro imobiliário. 

Enquanto persistir o rcgistro pertincnte àquelas notificações, 
subsistirão as limitações delas decorrentes, à vista dos princípios 
Ilorteadores do sistema imobiliário brasik:iro, caracterizado pela força 
probante dos registros. 

Posto que a indisponibilidade perdura até final e definitiva apu
ração e liquidação das responsabiHdades, imprescindível ao cancela
mento daquelas notificaçõcs a prova através c.~ rtidões, de que essa 
apuração já se encerrou, ou, se for o caso, de que a ação judicial 
respectiva não chegou a ser proposta nos prazos mencionados pelo 
parágrafo 1.0 do artigo 5.0 da Lei n.O 1.808, de 7 de janeiro de 
] 953, diploma legal que, à época, dispunha sobre a responsabilidade 
de diretores de empresas suje.itas ao regime de liquidação extrajudicial. 

Indispensável, outrossim, as referências a eventuais vinculações 
do promitente vendedor ao I.N.P.S. e ao ProTuraI, como reconhece
ram, aliás, os próprios apresentantes do título, razão pela qual tam
bém por esse motivo tem proeedência a dúvida suscitada pelo Sr. 
Oficial J mo biliário. 

São Paulo, 18 de setembro de 1975. 
(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Pn::sidente; Márcio 

l\1artins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Adv. Df. Dunal 
A. Moura de Araújo. 
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Agra\'o de Petição n.o D.J 243.890 - São Paulo - Agvtcs.: -
Espólios de Pedra Marb d~ Moraes e João Baptista da Cruz -
Agvdo.: - Oficial do 9.° Cartório de Registro de Imóveis da Co
marca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados c discutidos cst~s autos de Agravo de Petição 
Il.o 243.890, da Comarca de São Paulo, em que figuram como agra
vantes os Espólios de Pedra Maria d~ Moraes e João Baptista da 
Cruz e como agravado o Sr. Oficial do 9.° Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital. 

Acordam os me mbros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, n~gar provimento ao recurso. 

1. Cuida-se de dúvida jnv~rsa , suscitada pelos agravantes, em 
fnce de ter o agravado se negado a cumprir mandado judicial, expe
dido pelo Juiz da l.a Vara Dist.rital de Haqu~ra, e no qual se deter .. 
mina o cancelamento da inscrição n.O 9.425, em nome de Affonso 
Affo e outros. Alega o suscitado não poder dar cumprimento ao 
mandadot em virtude de- estar averbada, à margem da inscrição, a 
respectiva quitação do compromisso. além d~ tep.:!ll1 os direitos sido 
cedidos a terceiros, que não fizeram parte dCl nção, a par de ter esta 
versado "tão-somente sobre o contrato, esquecendo-se da situação 
.registrada que é a que confere qualidade ao direito" (fls. 28). 

O Dl'. Promotor opinou pela improcedência da dúvida e desse 
teor a r. sentença agravada. 

Os agravantes, em ~cu recurso, insistem no cumprimento do 
mandado, já que se trata de decis5.o judicial rev~stida de coisa julgada, 
no que foram secundados pelo douto Procurador da Justiça. 

2. A r. sentença agravada é de ser confirmada. 

A lição de Serpa Lopes, citada pelo suscitado e pelo MM 
Juiz em sua d~cisão, sempre foi acolhida por este Consdho, como se 
pode ver de seus preceuentes (agravos de petição n.o~ 189.389, rel. 
Des. Rodrigues de Alckmin, c 207.299. reI. Des. Ferf\~ira de Oliveira). 

Destarte, pacífico que o Oficial do Registro de Imóveis deve sus
citar dúvida, se o mandado judicial apresentado para cumprimento 
"versar sobre um direito constante do registro e que não foi objeto 
da rcsjudicata, ou quando a ordem judicial implique numa ofensa aos 
direitos de terceiros que não foram partes na ação, direitos esses 
constantes do r~gistroH. 

Ora, no caso dos :.lutos, sobre não ter a r. sentença prolatada 
pdo MM. Juiz da l.a Vara Distrital de Jtaquera examinado a lide 
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sob o ângulo rcgistrário, há que se ressaltar que o cumprimento do 
mandado de fls. 4 atingirá direitos de terceiros que não fizeram 
parte da ação, como muito bem o demonstrou o Oficial agravado 
(fls. 26/28). 

E nem há que se argumentar para o cancelamento da inscrição, 
como faz o douto Procurador da Justiça, com o disposto no artigo 
472, do Código de Processo Civil, porquanto, ao contrário, se "a 
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não bene
ficiando, nem prejudicando terceiros", não se poderá dar cumpri
mento a um mandado que, como se viu, prejudica terceiros que não 
integraram a demanda. 

Finalmente, é de se dizer aos agravantes que a nulidade da 
escritura de quitação do compromisso, por eles arguida nesta 
fase recursal, deve ser didmida pelas vias próprias e não neste 
procedimento. 

Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 18 de setembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio 
Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Genail do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Adv. De. Nilço 
Soares de Carvalho. 

Agravo de Petição 0.° DJ 244.080 - Seua Negra - Agvte.: 
Instituto N acionaI de Previdência Social - Agvdo.: - Oficial 

do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos~ relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petiçã.o 
n.O 244.080, em que é agravante o Instituto Nacional de Previdên
cia Social e agravad.o o Oficial d.o Registro de Imóvds e Anexos da 
Comarca de Serra Negra. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votaçã.o unânime, em negar provimento ao recurso. 

O Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Serra Negra 
suscitou dúvida ao lhe ser apresentada para registro carta de sen
tença expedida a favor da Companhia Paulista de Força e Luz, sob 
o fundament.o entre .outros de que não consta da referida carta a 
transcrição do certificado de quitação ao INPS. 
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Regularmente processado, ao final, a dúvida foi julgada impro
cedente, ensejando o recurso de fls. 39/46, que obteve da Procura~ 
doria Geral da Justiça parecer pelo seu jmprovimento, com a ressalva 
de que o INPS era parte ilegítima para o presente recurso. 

Quanto à preliminar oposta pela Procuradoria Geral da Justiça 
cumpre registrar que o Egrégio Conselho Superior da Magistratura, 
t-m r~iteradas oportunidades já decidiu ser interessado o Instituto 
Nacional de Previdência Social para recorrer em processos de dúvida, 
não se podendo negar-lhe legitimidade para tanto, quando vislumbra, 
ao menos em tese, algum dispositivo legal que condiciona o registro. 

No mérito, no entanto, o recurso não merece ser provido. 

Derivada de ato de império do Poder Público, a transmissão da 
propriedade operada com a desapropriação apr~senta características 
próprias e inconfundíveis C0m aquela regulada pelo Direito Civil. 

Verificada a jncorporação do jmóvel ao patrimônio da entidade 
de direito público expropriante, a transcrição do título deve ser feita, 
~em maiores delongas, uma vez que esse registro tem aspectos e 
efeitos diversos daqude outro disciplinado pela lei civil. Esse último, 
uma vez realizado, obsta a transcrição ou inscrição de direitos com 
de incompatíveis; já na transcrição da desapropriação a situação 
difere, porquanto não pode haver incompatibilidade, pela razão obvia 
de que os direitos porventura transcritos vão refletir-se na indeniza
ção e não mais no imóvel desapropriado. (Agravo de Petição n.o 
215.078, da Comarca de Ibitinga, in Acórdãos do Conselho Supe
rior da Magistratura do Biênio 1972/1973, Des. José Carlos Ferreira 
de Oliveira). . 

Esse entendimento, extraído da lição de Serpa Lopes (Tratado, 
pág. 173/74) tem, outrossim, encontrado apoio na jurisprudência 
deste Conselho. 

Ademais, a satisfação prévia dos interesses previdenciários não 
pode ser exigida para o caso 'sub judice', porquanto não prevista na 
Lei Orgânica da Previdência Social, devendo o instituto interessado 
procurar outros meios para satisfazer seus créditos. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 19 de setembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal 
de Justiça; Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça e Relator; Gentil do Carmo Pinto~ Vice-Presidente; 
Advs.: Drs.: Aziz Macedo ThomazeUi Padula e Milbem 
Carlos Farhat. 
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Agravo de Petição n.o DJ 244.254 - Tatuí - Agvte.: - Cura
dor-Geral da Comarca - Agvdo.: - Benedito Geraldo Costa. 

ACÚRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 244.254, da Comarca de Tatuí, em que é agravante o Dr. Cura
dor-Geral da Comarca, sendo agravado Benedito Geralldo Costa. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime em dar provimento no recurso, pagas as custas na 
forma da lei. 

Trata-se de escritura de compra c venda de imóvel, lavrada em 
20 de agosto d~ 1965, anteriormente portanto, à vigência do Decreto
-lei n.O 66/66, cujo artigo 25 tornou obrigatória a apresentação do 
C.Q. para com o INPS nas hipóteses de alienação de bens imóveis 
por empresas vinculadas, título que somente agora foi levado à trans
crição no registro imobiliário. 

Suscitada a dtlvida pela Sra. Oficial, através o entendimento de 
que o referido documento era indispensável, decidiu o MM. Juízo 
"a quo", após regular processamento, pela sua improcedência, o que 
motivou o recurso do Dr, Curador-Geral. 

A Douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-Sle pelo im
provimento do agravo, salientando a circunstância de que a outor
gante declarou-se, na escritura, não vinculada ao INPS. 

A razão, em vl:rdade, está com a Ilustre Curadoria recorrente: 
lcmbr~-se, a propósito, que a matéria está hoje regulamentada pelo 
Decreto n,o 72.771, de 6 de setembro de 1973, pelo qual persistiu 
a exigência do c-ertirficado de qui tação para com o INPS, em se tra
tando de transação imobiliária, no caso de uma alienação, está 
expressamente prevista pelo artigo 25 do Decreto-lei n.o 66, de 2I 
de novembro de 1966. 

Essa alienação mesmo, por outro lado, conforme realçou o Dr. 
Curador, apenas se completa com a transcrição do título no registro 
imobiliúrio, daí por que também nesta oportunidade de rigor a apre
sentação do referido documento. 

Nesse sentido, aliás, a noticiada decisão anterior d-cste Conselho 
(agravo de petição n.O 184.472, da C(lmarca da Capital): afirmou-se, 
então, não só a indispensabilidade do C.Q. na oportunidade da trans
crição, como também esclaf'~ceu-sc o pormenor fundamental de que 
° momento do contrato não importa, posto que a exigência legal 
refere-se ao momento da alienação, o qual ocorre com a transcrição. 

104 ~ BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE s;w PAULO • 



Anote~se, por último, que a declarada não vinculação da outor
gante ao INPS não libera o apresentante do oferecimento reclamado, 
pois basta a dúvida a respeito para que se torne indispensável o 
documento que comprove a regularidade da situação da empresa. 

São Paulo, 19 de set~mbro de 1975. 

(aa) José Carlos FCfl'eira de Oliveira, Presidente; Márcio 
Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice.Prcsidente; Adv.: Dr. Cláu
dio José Mantovani. 

Agravo de Petição n.O DJ 244.392 - Laranjal Paulista -
Agvte.: - Maria de Moraes - Agvdo.: - Oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos est~s autos de Agravo de Petição 
n,o 244.392, da Comarca de Laranjal Paulista, em que figura como 
agravante Maria de Moraes e como agravado o Sr. Oficial do Car
tório de Registro de Imóv-eis da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por vota.ção unânimc, não conhecer do recurso por intempestivo. 

Com efeito, como bem realçaram os doutos Representantes do 
Ministério Público de ambas as instâncias, a intimação da r. sentença 
agravada deu-se anteriormente ao d ia 20 d.; maio último, posto que 
nesse dia o recibo de "A.R." da Empresa de Correios já era juntado 
aos autos, eis que retornava com a assinatura do destinatário (fls. 
42 v.). 

Pois bcm, m~smo que se considere o termo "a quo" como sendo 
20 de maio (terça-feira), o quinqüídio venceu-sc em 25 de maio 
(terça-feira), scndo o recurso, no entanto, somente protocolado dois 
dias após, isto é, a 27 de maio. 

Destarte, intempestivo o recurso, desde não se conhece. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 19 de setembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferrfira de Oliveira, Presidente; Márcio 
l\fartins Ferreira, Corregedor-Geral da J usüça c Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Adv.: Dr. Bene .. 
dito Jorge Coelho Júnior. 
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Agravo de Petição R.o Dl 244.743 - Ourinhos - Agvte. -
Companhia d~ Habitação Popular de Bauru - Agvdo. - Oficial 
do Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição 
n.o 244.743 da Comarca de Ourinhos, em que é agravante a Com
panhia de Habitação Popular de Bauru e agravado o Oficial do 
Cartório de Riegistro de lmóveis e Anexos da Comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas na 
fonna da lei. 

Apresentado o título de fls. 12 para averbação à margem de 
diversas inscrições hipotecárias, foi suscitada dúvida por entender o 
oficial do registro tratar-se o título apenas de uma missiva dirigida 
ao BNH, para reforço de caução, quando o mencionado reforço, por 
ter ~ido feito a contrato bilateral passado entre as partes e terceiros, 
só poderá ser procedido da mesma forma que foi lavrado o contrato, 
ou seja, entre as mesmas partes, consignadas quais as garantias dadas 
el'D: reforço. 

A dúvida devidamente processada foi julgada procedente e em 
razões de recurso a agravante insiste na averbação, consjgnando que 
° reforço oferecido da caução nada mais é do que ficou estabelecido 
na cláusula 7.a do contrato, juntado às fls. 3-10. 

A Procuradoria Geral da Justiça oficiando nos autos, opinou 
pelo improvimento do recurso. 

E, realmente, esta deve ser a decisão. 
Embora tenha-se a recorrente, pelas cláusulas 4.a e 13.a do con

trato de fls. 3-10 se obrigado a caucionar ao Banco Nacional de 
Habitação, em complemento, todos os créditos decorrentes de novos 
financiamentos, não poderá averbá.-Ios, unilateralJn~nte, sem a aquies
cência dos demais intervenientes do contrato. 

O simples envio de uma carta noticiando os novos reforços de 
caução não legítima a pretensão deduzida nestes autos, pois que é 
preciso que os demais intervenientes e o próprio BNH se manifestem 
concordes com a caução, sendo inábil para o registro o mlero aviso 
documentado pela carta de fls. 12. 

A caução ora em apreço é convencional c se insere entre os 
direitos de garantia, devendo, portanto, para sua validad~, contar 
com a anuência dos credores e terceiros interessados que previa
mente deverão ter conhecimento e nele anuírem quanto às formali
dades e conteúdo, embora já previsto de modo genérico, em contrato 
anterior. 
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Pelo exposto impõe-se o improvimento do agravo. 
São Paulo, 19 de setembro de 1975. 
(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio 

Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Canno Pinto, Vice-Presidente; Advs. Drs. Eder 
Serra de Campos e ?lácido Berriel. 

Agravo de Petição n.O Dl 244.918 - São Paulo - Agvtes.: 
Teruszkin Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Adv.: 
- Sr. Oficial do 5.° Cartório de Registro de Imóveis da Capital. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 244.918, da Comarca de São Paulo, em que figuram como agra
vantes Teruszkin Distribuidora de Títulos e Valofles Mobiliários 
Ltda., e como agravado o Sr. Oficial do 5.° Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, dar provimento ao recurso. 

Cuida-se de dúvida inversa suscitada pela agravante por ter o 
agravado se recusado a efetivar a inscrição do. contrato de locação 
de fls. 6/10, prorrogado conforme fls. 11/12, sob fundamento de 
omitir "a qualificação dos fiadores e, na hipótese de ser,~m casados o 
comparecimento das mulheres" e ainda por não mencionar o "Início 
da locação" (fls. 14). 

Julgada em parte procedente a dúvida, já que foi afastada pelo 
MM. Juiz Slente nci ante a alegada falta de menção do início da loca
ção, teve-a no entanto como procedente no mais, o que ensejou a 
interposição do presente recurso, opinando o Ministério Público de 
ambas as instâncias pela conformação da sentença: 

O recurso comporta provimento. 
No contrato anterior, realmente, os fiadores não estavam quali

ficados, ignorando-se o seu estado civil. 
Mas, pelo contrato de fls. 11 / 12, no qual se pactuou a flrorro

gação do anterior, o fiador passou a ser Um só, isto é, Flávio Te
ruszkin, que se qualificou devidamente, constatando-se assim ser ele 
desquitado, como o que não há falar em outorga uxória. 

Ademais, há de se ter presente que a fiança é contrato acessório, 
cuja nulidade não pode atingir o contrato principal, sendo que as 
garantias concedidas ao locador pelo locatário passam, tal como se 
encontram, ao adquirente do prédio (Pontes de Miranda, Tratado 
de Direíto Privado, voI. XL, pág. 255), o que responde à assertiva 
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do douto Procurador da Justiça de que a inscrição do contrato tal 
como está poderia eventualmente pp~judicar um futuro adquirente. 

Por outro lado, não é demais lembrar-se que "a anulação dos 
atos praticados sem outorga da mulher somente pode ser demandada 
por ela, ou seus h~rdeiros (art. 239, do C. Civil)" (Pontes de Mi
randa, ob. cit., vol. VIII, pág. 131), lição igualmente repetida por 
Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil, 1972, voI. 
V, pág. 113). Assim, o registro deve ser feito, posto que, sendo inde
pendente do negócio jurídico subjacente, enquanto não há decisão 
judicial passada em julgado que descontitua suficientemente a ins
crição (retificação, eancelam-ento, anulação etc.)" (Pontes, ob. cit., 
vol. XL, págs. 253/254), produzirá ela todos os seus efeitos sendo 
que, no pres':!nte caso, mesmo que a mulher ou seus herdeiros deman
dem a anulaçã.o da fiança, tal atingirá somente esse contrato acessó
rio, sem atingir a inscrição do contrato principal. 

Mas, como dito, no caso específico dos autos, o fiador solitário, 
que substituiu os dois anteriores, é desquitado, não sendo caso de se 
falar em outorga uxória. 

Isto posto, dá-s'e provimento ao recurso, para que se efetive a 
inscrição pretendida, mas ,obviamente desde que atendido ao disposto 
nos artigos 211 e 212, do Decreto n.O 4.857, de 1939, questão não 
esclarecida nos autos. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 19 de setembro de: 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio 
Martins FelTeira, Corregedor-G~ral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Adv. Dr. José 
La Salvia. 

Agravo de Petição n.o DJ-243.916 - São Paulo - Agvte.: Ma
ria Vaitsman Wjunishi - Agvdo.: S1'. Oficial do 4.0 Cartório dc Re
gistro de Imóveis da Capital. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 243.916, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Maria 
Vaitsman Wjunishi, sendo agravado o Sr. Ofkial do 4.0 Cartório de 
Registro de Imóveis da Capital, 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistraturn, 
por votação unânime, em negar provimento ao agravo, pagas as 
custas como de direito. 
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Trata-se de escritura definitiva de compra e venda relativa a 
uma loja comercial, cujo registro foi recusado pelo Sr. Oficial Imo
biliário em virtede. da declaração de indisponibilidade dos bens de 
Ruy de Mello e Faro, um dos outorgantes c antigo diretor do Banco 
Faro S.A., ora em liquidação extrajudicial, por determinação do 
Banco Central do Brasil. 

Após a impugnaçã.o da apresentante, oportunidade em que ela 
salientou a existência de um compromisso de compra e venda ante
rior à intervenção de Banco Central) decidiu o MM. Juizo "a quo" 
pela procedência da dúvida, dado que aquele contrato preliminar 
não fora inscrito no Registro Imobiliário. 

Regularmente processado o agravo, manifestou-se a Douta Pro
curadoria Geral da Justiça pelo seu improvimenlo. 

Não há dúvida que a promessa de venda implica principalmen
te em promessa de outorga da escritura definitiva de venda e, des
sarte, em ato de disponibilidade, daí por que aquela outorga pode 
concretizar-se mesmo após a declaração de indisponibilidade feita 
com fundamento no Dec. Lei n.O 695/69. 

Mas, assim se hú de compreender ap~nas o compromisso devi
damente registrado, capaz de gerar um direito real na coisa alheia, 
dessa forma oponível "erga omnes". 

Nesse sentido, aliás, ° art. 252 do Decreto n.o 4.857, de 9 de 
novembro de 1939, realçando que a validade do compromissÇ> con
tra terceiros e a disponibilidade do. bem somente se alcançam atra
vés a regular inscrição no Livro 4 do Registro de Imóveis. 

Incensurávcl, portanto, a sentença recorrida, negar provimento 
ao agravo. 

São Paulo, 18 de setembro de 1975. 
(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio 

Martins Fcrreil'a, Corregedor Geral da Justiça e Rela
tor; Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Adv. Dl'. 
Ferry de Azeredo Filho e Santiago Moreria Lbna. 

Agravo de Petição n. o 243.938 - Presidente Prudente 
Agvte.: Curadoria dos 'Registros Públicos - Agvdo.: sr. Oficial do 
Primeiro Registro de Imóveis da comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 243.938, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agra
vante a Curadoria dos Registros Públicos c agravado o Oficial do 
Primeiro Registro de Imóveis da Comarca. 
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Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

O Oficial do Registro de I móveis suscitou dúvida ao lhe ser 
apresentada, para transcrição, escritura de doação com reserva de 
usufruto e gravada com as cláusulas de inalienalibidade, impenho
rabilidade e incomunicabilidade, em quc figuram como outorgantes 
doadores Antônio Walter Lcrosa e sua mulher e outorgados dona
tários os filhos do casal Valéria Coimbra Lerosa, Beatriz Coimbra 
Lerosa e Ricardo Coimbra Lerosa, todos menores impúberes. 

Motivou a dúvida o fato de não se tcr dado curador especial 
aos donatários, consoante ° artigo 387 do Código Civil c porque 
não foi exibido o certificado de quitação do Funrural, exigido pelo 
artigo 165 do Decreto Federal n.o 69.919, de 11 de janeiro de 
1972. 

A sentença de fls. 16/18 concluiu pela procedência parcial, 
não considerando necessária a intervenção de curador especial para 
o ato e exigível, para formalização do registro, a apresentação dD 
certificado do Funrural. 

Inconforrnada a Curadoria dos Registros Públicos opôs o pre
sente recurso, tão só com respeito à parte da decisão em que jul
gou desnecessária a presença de curador especial para o ato de 
doação a menores, constituída com as cláusulas de impenllOrabili-· 
dade, incomunicabilidade e inalicnabiHdade e reserva de usufruto. 

Mantida a decisão, a Procuradoria Geral da Justiça opinou pe
lo improvimento do recurso. 

Há que se confirmar a r. sentença agravada. 

Ê controvertida na doutrina e inclusive neste próprio Conselho 
Superior da Magistratura, sobre se a doação com reserva de usufruto 
e imposição das cláusulas restritivas acima apontadas seja pura ou 
simples indispensável a nomeação de curador especial ao menor 
impúbere donatório, para perfeição do ato. 

No entanto, e, embora já tenha se manifestado este Conselho 
Superior da Magistratura sobre a indispensabilidade da presença 
de curador especial em tais atos (Agravo de Petição n.O 213.099, 
da Comarca de São José do Rio Preto, Acórdãos do Conselho Supe
rior da Magistratura do Binênio 1972/1973, pág. 81, Desembargador 
José Carlos Ferreira de Oliveira, Edição Lex, 1974 e Agravo de Pe
tição n.o 101.513, de Fernandópolis e 175.474 de Dracena) em que 
o Agravo de Petição n.o 222.258, da Comarca de São Paulo (op. 
eit., pág. 189) ficou assentado que tais restrições não podem ser 
havidas como constitutivas de gravame que ultrapasse os limites de 
simples administração. 
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E, realmente, assim é de se decidir, de acordo com os funda
mentos desta última decisão. 

Tais cláusulas, na afirmação de Agostinho Alvim, não se con
sideram encargos, pois não são impostas em benefício do doadoc, 
nem de terceiro, nem da coletividade, sendo estas as três hipóteses 
da lei (Código Civil, art. 1.180). Por isso mesmo, tais doações se 
consideram puras, para os efeitos daí decorrentes. E, mais adiante 
escreve o autor, quanto à clausula de impenhorabilidade, que o bem 
ficará a salvo de penhoras (Da dooção, págs. 222/245). 

O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo já afirmou serem 
váli das as doações que são feitas à pessoa absolutamente incapaz, 
sendo desnecessária a intervenção do tutor, já que a aceitação ex
pressa é simples formaIídade (R.T., vol. 383/179). 

Apesar das cláusulas restritivas e da reserva imposta, a doação 
é pura, porque não traz encargos aos donatários e tão pouco os 
sujeita a condições, pelo contrário, ap3nas os beneficia. 

Em idêntico diapasão mantém-se a doutrina de Pontes de Mi-
randa conforme as citações constantes da r. decisão recorrida. 

Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso. 

São Paulo, 18 de setembro de 1975. 

José Carlos Ferreira de Oliveira" Presidente; Márcio Martins 
Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Gentil do Canno 
Pinto, Vice-Presidente. 

D.O.J., 26-09-75 

Agravo de Petição n.O DJ-243.327 - São José dos Campos -
Agvte.: Darcy Pereira de Carvalho - Agvdo.: o sr. Oficial do Car
tório do Registro de Imóveis da comarca. 

AC6RDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 243.327, da Comarca de São José dos Campos, em que é agra
vante Darcy Pereira de Carvalho e agravado o Oficial do Cartório 
do Registro de Imóveis da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimtnto ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Apresentado a registro, para inscrição, o contrato particular de 
compromisso de venda 'e compra de fls. 7-8, negou-se o agravado a 
inscrevê-lo sob o fundamento de que já recebera notificação judi
cial de revogação do mandato que outorgava poderes ao mandatá
rio para representar a promitente v.e.ndedora, naquele ato. 
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A dúvida, como inversa, foi devidamente processada e julgada 
improcedente, opinando a Procuradoria Geral da Justiça, em seu 
parecer pelo improvimento do recurso. 

Sustenta o recorrente na inicial e em suas razões de recurso que 
o compromisso foi celebrado antes da revogação do mandato, razão 
porque da impossibilidade de se discutir sua validade. 

Incensurável a r. decisão reGorrida. 
Maria dc Jesus Siqueira, pela procuração xeroscopiada às fk 

6, outorgou poderes a Osmar Freitas da Silva para representá-la pe
rante o IPESP quando da assinatura de contrato de cessão e trans
ferência de direitos e obrigações a ser celebrado em favor do re
corrente Darcy Pereira de Carvalho e referente ao imóvel descrito 
na inicial. 

A procuração foi outorgada no dia 14-5-74 e no dia seguint~, 

aos 15 de maio, por simples instrumento particular, sem a interve
niência do IPESP, o mandatJirio prometeu a venda ao recorrent~. 

Logo a seguir, em-lI de junho a outorgante mandante, pela noti
ficação copiada às fIs. 9, cessou os efeitos da procuração, com ciên
cia ao IPESP, Registro de Imóveis c terceiros. 

Destes fatos emergem, de pronto, a subsistência da dúvida do 
senhor Oficial do Registro em proceder a inscrição requerida. Real
mente, não poderia aceitar o título ante os termos da própria pro
curação que denota dubiedade quanto aos poderes específicos ou
torgados, se alcançando representação somente perante o lPESP ou 
extensíveis a simples contrato particular sem interveniência daqut
te Instituto. 

Além do mais, não poderia o senhor oficial, ante a notificação 
judicial, lançar a inscrição. sem que a matéria fosse solucionada por 
via própria e, agora, devidamente adequada. 

Dessarte, dessume-se que todas as questões suscitadas neste 
procedimento devem ser submetidas ao juizo contencioso, compe
tente, inclusive quanto à verificação de excesso de mandato, e pre
sença obrigatória ou não do Instituto de Previdência como elemen
to de validade e legalidade do título. 

Carrtêta a recusa por parte do agravado, mantém-se a decisão 
recorrida. 

São Paulo, 18 de setembro de 1975. 

José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Martins 
Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Gentil do Camlo 
Pinto, Vice-Presidente - Adv. Df. Francisco Mor,~no Ariza. 
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Agravo de Petição n.O DJ-242.520 - Assis - Agvtes.: Jamil 
Haddad e Paschoal Vicente Neto - Agvdo.: Sr. Oficial do Segun ... 
do Cartório de Registros Públicos da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 242.520, da Comarca de Assis, em que são agravantes Jamil 
Haddad e Paschoal Vicente Neto, sendo agravado o Sr. Oficial do 
Segundo Cartório de Registros Públicos da Comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em dar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

Trata-se de dúvida suscitada pelo Sr. Oficial agravado, que 
entendeu indispensável ao registro de certa carta de arrematação 
o oferecimento do certificado de quitação para com o I.N.P.S.; jul~ 
gada procedente, inclusive com apoio em decisões anteriores deste 
Conselho, apresentaram os interessados ° seu reclamo, tendo a Dou
ta Procuradoria Geral da Justiça opinado pelo improvimento do 
agravo. 

A hipótese em exame já foi apreciada anteriormente pelo Con
selho Superior da Magistratura, oportunidade em que restou firma
da a exigibilidade do C.Q., pois o artigo 141, § 3.°, alínea "d", da 
Lei Orgânica da Previdência Social (Lei federal 0,° 3807/60), com 
a redação dada pela Lei fi.o 5.432, de 7 de maio de 1968, equipa
rou o arrematante à empresa vinculada ao I.N.P.S., caso aquele 
documento não fosse exigido anteriormente à arrematação. 

Tal entendimento teve por base uma compreensão literal dos 
textos enlencados, a qual leva o intérprete à conclusão de que, pre
vista expressamente a exigência relativa ao C.Q. para as hipóteses 
de expedição de cartas de adjudicação e arrematação de bens, mos
tra-se indispensável o referido documento à transcrição imobiliária. 

Os textos são claros, inquestionavelmentc, inclusive no que res
peita à cominação de nulidade dos atos praticados com inobservân
cia do requisito legal t tanto mais quando se considera que a legisla
ção posterior ao Decreto-lei n. ° 66, de 21 de dcz~mbro de 1966, o 
manteve incólume. 

Uma exegese rígida e severa, mas absolutamente correta ante 
os termos da lei. 

Este Conselho, todavia, não pode olvidar a recente manifes
tação do E. Plenário do Tribunal de Justiça do Estado, quando do 
julgamento do Mandado de Segurança n.o 228.644, da Comarca de 
São Paulo, sem dúvida, mais liberal. Estabeleceu a dispensabilidade 
do C.Q. para com o I.N.P.S. naqueles casos: de um lado, em virtude 
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do comprometimento do interesse pelas vendas judiciais, visto que 
ficariam arredados do mercado respectivo os imóveis pertencentes 
a empresas vinculadas ao Instituto interessado; e, de outro lado, fa
ce a devação do crédito previdênciúrio, simplesmente parafiscal, 
a um regime de proteção mais rígido que o desfrutado pelos crédi
tos tributários da própria União. 

Dessarte, embora com ressalva a alguns fundamentos do refe
rido V. Acórdão, aceita-se a sua tese mais liberal, para acolher o 
recurso, dando-lhe provimento. 

São Paulo, 6 de novembro de 1975. 
(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar

tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Advs.: Drs. 
Francisco Maldonado Júnior e Asdrubal Angelo Bami
faldi. 

Agravo de Petição 0.° DJ-246.016 - Avaré - Agvte.: Jorge 
Gonçalves Serodio - Agvdo.: Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 246.016, da Comarca de Avaré, em que figuram como agravan
te Jorge Gonçalves Serodio c como agravado o Sr. Oficial de Regis
tro de Imóveis da Comarca, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistraturn, 
por votação unânime, em negar provimento ao re.curso, eis que, co
mo o demonstraram o MM. Juiz e o douto Procurador da Justiça, 
a inscrição pretendida da "declaração-recibo" (sic) d~ fi. 5, é de fato 
inviável: a) por não conter ela os característicos e confrontações do 
imóvel (artigo 252, do Decreto n,O 4.857/39); b) por não estar as
sinada por todos os participantes do ato, nem por duas tcstemunh<'ls, 
a par de não reconhecida II firma .de Maria do Carmo Ferreira (ar
tigo 237, "b", do Decreto citado; c) e, finalmente, por objetivar in
clusive bens de incapaz, sem que tenha sido impossível cindir-se, 
como pretende o agravante, o ato negociaI, para se extremar a parte 
do incapaz, já que para tanto não há dados indicativos no 
documento. 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 10 de dezembro de 1975. 
(na) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal 

de Justiça; Márcio Martins Ferreira, Corregedor Gerétl 
da Justiça e Relator; Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presi
dente; Adv. Dr. Jairo Assis de Oliveira. 
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Agravo de Petição n.o DJ .. 246.355 - São Paulo - Agvte.: 
Hilda Costa - Agravado: Oficial do 4.0 Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 246.355, da comarca de São Paulo, em que é agravante D. Hil
da Costa e agravado o Sr. Oficial do 4.° Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital, sendo interessado o Sr. Ruy Homem de Melo 
Lacerda, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em dar provimento ao agravo. 

O Sr. Olicial Imobiliário, através u'a só manifestação de dú·
vida, ofereceu as razões de sua recusa aos registros das escrituras 
apresentadas pela agravante Hilda Costa e pelo interessado Ruy Ho
mem de Melo Lacerda, todas referentes aos mesmos imóveis: con
forme esclareceu o agravado, cuida-se de escrituras apresentadas a 
registro num mesmo dia, umas oferecidas pela agravante, que se tor
nou cessionária dos direitos decorrentes de um compromi~so de 
compra e venda assinado entre a titular da transcrição aquisitiva c 
o Sr. Ruy Homem de Melo Lacerda, e outra de compra e venda 
definitiva, assinada -cntre estes mesmos últimos interessados, de tal 
forma que pareceu ao Sr. Oficial Imobiliário, tratar-se de registr::l de 
direitos reais contraditórios, hipótese regulada no art. 207 do De
creto n.o 4.857-39. 

O mesmo serventuário, ademais vislumbrou outras irreguíari
dades, também impedientes do registro de todos os títulos. 

Regularmente processad31 foi a dúvida julgada procedente; o 
MM. juízo "a quo", embora concluindo apenas por uma oposição 
de direitos, entendeu~ por razões diversas, não preencherem os ti
tulas os requisitos necessários aos resistros. 

Oferecido um só recurso" o agravo interposto por Hilda Costa~ 
a Douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo seu im
provimento, considerando, para tanto, que a agravante não demons
trou qualquer equívoco porventura existente na sentença. 

Antes de mais nada, a observação de que as irregularidades 
realmente existent'es, quando da prolação da r. sentença, mostram
-se todas sanáveis, c, de tal modo que as regularizações de pronto 
poderiam ser alcançadas, pelo menos, em tese: vale dizer, primeiro, 
que a cópia xerox de fls. 7, em parte ininteligível, pode ser imedia
mente substituída por outra, e, segundo, que a escritura de re-rati
ficação, indispensável aos esclarecimentos dos pontos ressaltados na 
peça decisória, logo poderia ser providenciada, como de fato já o 
foi (fls. 127-128). 
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Os títulos em questão, dessarte, estão em condições de regis
tro, inclusive porque, relativamente à escritura de cessão de direi
tos outorgada à agravante, não restou ferido o princípio da conti
nuidade dos registros, dado que o necessário encadeamento ficará 
observado com a inscrição do compromisso originário e com as 
averbações das cessões que se lhes seguiram. 

Impõe-se enfrentar, por conseguinte, a questão concernentes à 
eventualidade da ocorrência de direitos reais contraditórios, ocorrên
cia que, nos autos, já fora afirmada não apenas pelo Sr. Oficial Imo~ 
biliário, como, também pelo ilustre Promotor Público, Dl'. Alvaro 
Pinto de Arruda. 

E a verdade é que a apontada contradição realmente existe: 
O importante, a respeito, reside na circunstância de que todos 

os títulos relacionam-se a uma só transmitente, as cessões decorren
tes da promessa de compra e venda feita por Lúcia Elvira de Cam
pos Gonzaga e Ruy Homem de Melo Lacerda c, posteriormente, a 
compra e venda celebrada entre esses mesmos interessados. 

Além disso, as circunstâncias de que os imóveis são os mesmos 
e, de que o conteúdo das escrituras reciprocamente se anuJam. 

Est.e último ponto merece ficar bem frisado: se é verdade que 
um compromisso de compra e venda não inscrito gera tão-só 
vínculos de natureza pessoal, não menos verdadeira se apresenta a 
assertiva de que~ com a inscrição no Registro de Imóveis (a qual pode 
ser alcançada a todo o tempo), passa a promessa a ter efeitos reais, 
de modo a impedir qualquer outro direito da mesma natureza, que 
lhe seja oposto. 

Numa só palavra, contradizem-se as escrituras também no que 
respeita aos respectivos conteúdos. 

Cabe aqui, portanto, com precisão, o claríssimo ensinamento 
de Serpa Lopes, mas, para firmar a noticiada contradição entre os 
direitos reais que adviriam dos pl"etendidos registros, se, simultanea
mente feitos: "entendemos por direitos reais contraditórios, os que, 
oriundos de um só transmitente e, por este atribuídos a titulares di
versos e recaindo sobre o mesmo imóvel, se contradizem no seu 
conteúdo, de modo a se anularem reciprocamente, se fossem trans
critos ou inscritos, contemporaneamente" ("Tratado dos Registros 
Públicos", voI. IV, pág. 339, uLivraria Freitas Bastos S.A.", s.a 
edição) . 

Ora, como já ressaltado, aponta o art. 207 do Regulamento 
dos Registros Públicos a solução para o impasse: em existindo di
reitos reais contraditórios, cujas escrituras tenham sido apresenta
das num mesmo dia, será registrada a que por primeiro tiver sido 
lavrada, no caso a da promessa de compra e venda assinada em 8 
de fevereiro de 1966, com as averbações correspondentes às ces~ 
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sões, também anteriores, aliás, à venda concretizada a Ruy Homem 
de Melo Lacerda. 

Lembre-se ainda, por oportuno, que a discussão pertinente à 
retrocessão, conforme mencionada na impugnação desse último in
teressado, não cabe nos estreitos limites do processo, dúvida, razão 
pela qual deverá ser dirimida através as vias judiciais ordinárias, co
mo, se não bastasse a letra do parágrafo único do artigo 218 do mes
mo Regulamento, no sentido de que a denegação ao registro não 
impede o uso do processo contencioso competente. 

Pelos motivos expostos, considerada improcedente a dúvida, 
relativamente aos títulos oferecidos pela agravante Hilda Costa, a 
qual deverá substituir a xerox injnteligível, no prazo que o Sr. Ofi
cial Imobiliário assinalar, nos termos do art. 215, § l.0, do Decreto 
D.o 4.857-39, dá-se provimento ao recurso, pagas as custas Da for
ma da lei. 

São Paulo, 10 de dezembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar-
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Advogados: Drs. 
José Bonifácio Ferreira e Marco Agripa Homem de Me
Io Lacerda. 

Agravo de Petição 0.° DJ-246.672 - Monte Alto - Agvte: 
Avelino Câmara - Agvdo.: Sr. Oficial do Cartório do Registro de 
Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 246.672, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante Ave
lino Câmara, sendo agravado o SI. Oficial do Cartório do Registro 
de Imóveis da Comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Sunerior da Magistratura, 
por votação unânime, em não conhecer d~ recurso, determinando 
a remessa dos autos à Corregedoria Geral da Justiça. 

Cuida-se de pedido de cancelamento de certa transcrição, re
lativa a um formal de partilha, esclarecendo o peticionário, ora agra
vante, ter o SI. Oficial Imobiliário efetivado o registro por engano, 
visto que, na verdade, tratava-se de transcrição de carta de adju
dicação. 

Após ter o serventuário reconhecido o lapso cometido, bem 
assim procurado justificá-lo através a consideração de que fora pro
vocado pela falta de alguns dos requisitos indjspensáveis à forma
lização da referida carta, deixou o MM. Juizo de conhecer do pc-
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dido, mediante simples despacho, o qual ensejou o reclamo ofere
cido pelo agravante. 

A Douta Procuradoria Geral da Justiça, em preliminar, salien
tou não se tratar de caso de dúvida, nem mesmo da chamada dúvida 
inversa. 

A h·ipótese não é d~ dúvi,da, realmente: 
Em que pese a circunstância de referir-se a questão à matéria 

pertinente a registro imobiliário, o fato é que não manifestou o Sr. 
Oficial qualquer recusa a propósito do indigitado título, inclusive 
porque o pedido inicial fora de mero cancelamento de transcrição, 
mandado processar pelo MM. Juízo na condição de Corregedor Per~ 

man~nte do Cartório. 
O procedimento, por conseguinte, foi de natureza puramente 

Ddministrativa, razão peJa qual a reapreciação da matéria, em grau 
de recurso, cabe ao Corregedor Geral da Justiça, por força do dis
posto no art. 246 do Código Judiciário e, em respeito no principio 
do reexame dos atos administrativos. 

Nesse sentido, aliás, a orientação deste Conselho, manifestada 
quando do julgamento do Agravo de Petição fi.O 221.109, da Comar
ca de Campinas ("Acórdãos do Conselho Superior da Magistratura 
do Biênio 1972-1973", página 134, Lex Editora S/A., 1974). 

Pelos motivos expostos, não se conhece do recurso, devendo os 
autos ser remetidos à Corregedoria Geral da Justiça. 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 10 de dezembro de 1975. 
(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar ... 

tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator~ Gcn .. 
til do Carmo Pinto, Vice-Presidente; Advogado: Julio Ra .. 
poso do Amaral. 

Agravo de Petição 0.0 DJ-246.690 - Igarapava - Agvte.: Fa ... 
zenda do Estado - Agvdo.: Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis daquela Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos,. relatados e discutidos estes autos de agravo de petição 
n.o 246.690, da Comarca de Igarapava, em que figuram como agra
vante a Fazenda do Estado c como agravado o Sr. Oficial do Car
tório de Registro de Imóveis daquela Comarca, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em dar provimento ao recurso. 

Cuida-se de dúvida suscitada pelo agravado, que se recusou a 
proceder ao registro da escritura de compra e venda de fls. 3/3v.o, 
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que lhe foi apresentada pela agravante, sob pretexto de existirem dé
bitos fiscais, relativos aOo imóvel transacionado, em favor da Fazen
da Municipal de Igarapava. 

A dúvida foi julgada procedente (fls. 25/27), o que ensejou a 
interposição do presente recurso, manifestando-se os doutos Reprc·. 
sentantes do Ministério Público de ambas as instâncias pela confir
mação da r. decisão agravada. 

O recurso comporta, no entanto, provimento. 
Em execução fiscal, a Fazenda do Estado adjudicou o bem pe

nhorado a Wilson Saad, o executado. Ao pretender, todavia, trans
crever a respectiva carta de adjudicação, verificou que a escritura 
pública através da qual o executado adquirira o bem não fora ainda 
transcrita. Pretendeu, assim, o registro desse título, para ao depois 
transcrever a carta. NegOou-se o agravado, porém, ao registro, sob 
fundamento da existência de débitos fiscais municipais, referentes 
ao imóvel. Esses, em resumo, os fatos. 

Desde logo é de se dizer que não poderia ter sido afastada a 
imunidade recíproca, prevista na Constituição Federal (art. 19, nr, 
"a"), e no Código Tribut.:Írio Nacional Lei n.o 5.172, de 
25-10-1966 (art. 9.°, IV, "a"), e segundo a qual é vedado "à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos municipios cobrar imposto 
sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros". 

E, nem se afirme, como o fazem o MM. Juiz..., o douto Proc.ura
dor oficiante, que, em se tratando de registro de escritura pública 
entre particulares e sendo os débitos anteriores, a Fazenda não goza 
de qualquer imunidade. 

f: que, segundo o disposto no art. 130, do Cód. Tributário Na
cional, "os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gera
dor seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, 
e, bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços refe
rentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na 
pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a 
prova de sua quitação . 

Trata-se, em casos que tais, de transferência da responsabili
dade tributária para o sucessor, com a exc.eção de que "a transfe
rência evidentemente não se opera contra quem seja imune ou isen
to do imposto" (Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, 2.a 
cd., página 424). 

Assim, em face da imunidade da Fazenda do Estado, não se 
opera a sub-rogação, com o que não há d~e se lhe exigir a quitação 
de impostos perante a Fazenda Municipal de Igarapava, para só ell
tão conseguir o registro pretendido. A esta última só resta, pelas 
vias próprias, procurar rec{;ber do primitivo e efetivo devedor o cré
dito tributário municipal em aberto. 
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De conseguinte, em harmonia com o exposto, dá-se provimen-
to ao recurso para julgar a dúvida improcedente. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 10 de dezembro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; l\lárcio Mar
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Gentil do Canno Pinto, Vice-Presidente; Advogado: Dr. 
Aldo Glauco Landi. 

Agravo de Petição n.o DJ 247.698 - Capital - Agvte. Dul
ce Simões Rocco - Agvdo. Sr. Oficial do 12.0 Cartório de Regis
tro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Peti
ção n.o 247.698, da Comarca da Capital, em que é agravante Dulce 
Simões Rocco, sendo agravado o Sr. Oficial do 12.0 Cartório de Re
gistro de Imóveis da Capital. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas na forma da lei. 

Trata-se de dúvida suscitada pelo agravado, o qual, seguindo 
orientação do MM. Juízo Corregedor Permanente, recusou-se à 
transcrição parcial de certa carta da adjudicação, conforme era a 
vontade da apresentante, que pretendia o registro de um só dos imó
veis constantes do referido título. 

Julgada procedente a dúvida,. manifestou a agravante o seu re
clamo, tendo a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinado pelo 
seu improvimento. 

Sem razão, a agravante, realment.e: 

Não há duvida que os interessados em transmissões de Ímó
veis não estão obrigados ao registro dos títulos respectivos; toda
via, desde que apresentados est.es ao Oficial Imobiliário, inquestio
nável que a transcrição dos mesmos deve concretízar-se por inteiro~ 
integralmente, de acordo com a sistemática atual do registro imobi
liário brasileiro, em que aquela transcrição constitui o seu ato pri
macial. 

Vale dizer, por outras palavras, que não basta o registro do 
imóvel no indicador real, mero repertório dos imóveis figurantes nos 
outros livros, inclusive no das transcrições (n.o 3); mostra-se indis
pensável, ao contrário, a transcrição do título, por expressa deter
minação legal (art. 178, letra "b", item VI, do Decreto n.o 4.859-39). 
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Poder~se-ia dizer, em poucas palavras, que a pretensão da agra
vante mostra-se inviável porque não existe transcrição de imóvel, 
segundo a legislação respectiva em vigor. 

Ora, se a transcrição é do título c se este deve ser transcrito 
por inteiro, evidente que essa mesma transcrição há de se referir a 
todos os imóveis constantes do título, daí derivando as anotações 
subseqüentes, próprias do registro imobiliário. 

Apresentado um título a registro, vê-se o apresentante compe
lido à sua transcrição integral, seja qual for o número dos imóveis 
transmitidos por seu intermédio, sob pena de restar desnaturado o 
próprio título, como muito bem assinalou a Douta Procuradoria 
Geral da Justiça. 

Dessarte, nega-se provimento ao agravo interposto por Dulce 
Simões Rocco. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente; Márcio Mar
tins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça; Gentil do Car
]DO Pinto, Vice-Presidente; Adv. Df. Helladio Mareio 
Nogueira de Sá. 
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LEIS E DECRETOS FEDERAIS 

LEI N.O 6.268 - DE 24 DE NOVEMBRO DE 1975 

Dispõe sobre a averbação do pagamento de 
títulos protestados, a identificação do devedor 
em títulos cambiais e duplicatas de fatura e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

segui nt(~ Lei. 
Artigo 1.° - É facultado ao responsável por título protestado 

perante notário ou oficial público, na forma da legislação reguladora 
dos títulos de crédito, uma vez efetuado seu respectivo pagamento, 
requerer S'~ja este averbado à margem do competente registro de 
protesto. 

Parágrafo único - O oficial público, não poderá recusar a aver
bação requerida nos termos deste artigo, a não ser com fundamento 
na ocorrência de vício capaz de invalidar a prova do pagamento rea
lizado, que será feita por qualquer meio permitido em direito. 

Artigo 2.0 - A averbação de que trata o artigo anterior cons
tará, obrigatoriamente, de qualquer certidão extraída do registro de 
protesto e eliminará a eficácia deste ~m relação ao credor, ressalva
dos oireitos de coobrigados c terceiros, nos termos da Lei. 

ArOgo 3.° - Os títulos cambiais e as duplicatas de fatura con
terão, obrigatoriamente, a identificação do devedor pelo número de 
sua cédula de identidade, de inscrição no cadastro de pessoa física, 
do título eleitoral ou da carteira profissional. 

Parágrafo único - Nos instrumentos de protesto, serão descritos 
os eh:mentos de que trata este artigo. 

Artigo 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de novembro de 1975; 154.° da lildependência e 
87. ° da Repú blica. 

ERNESTO GEISEL 
Armando Falcão 
Mário Henrique Simonsen 
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LEI N.o 6.314 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975 

Dá nova redação ao artigo 508 do Código de 
Processo Civil. 

a Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Artigo 1.0 - O artigo 508 do Código de Processo CivH (Lei 

n.o 5.869, d~ 11 de janeiro de 1973), passa a vigorar com a seguinte 
redação, revogado o seu parágrafo único: 

"Art. 508 - Em todos os recursos, salvo o de agravo 
de instrumento e o de embarque de declaração, o prazo 
para interpor.e para responder, será sempre de 15 (quin
ze) dias." 

Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Brasília, 16 de dezembro de 1975; 154.° da Independência c 87.° 
da República. 

ERNESTO GEISEL 
Armando Falcão 

D.a.D. 17-12-75 

LEI N.O 6.306, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975 

Altera o § 2.0 do artigo 26 do Decreto-lei n.o 
3.365, de 21 de junho de 1941. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - O § 2.° do artigo 26 do Decreto-lei n.o 3.365, de 
21 de junho de 194[, acrescentado ao mesmo artigo pela Lei n.o 
4.686, de 21 d~ junho de 1965, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

124 -

"Art. 26 - .................. , , ........... . 

§ 2.° - Decorrido prazo superior a um ano a partir 
da avaliação, o Juiz ou 'tribunal, antes da decisão final, 
determinará a correção monetária do valor apurado, con
forme índice que será fixado, trimestralmente, pela Se
cretaria de Planejamento da Presidência da República". 
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Artigo 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na da ta de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 15 de dezembro de 1975; 154.0 da Independência e 
87.0 da República. 

ERNESTO GEISEL 
Armando Falcão 
João Paulo dos Reis VeUoso D.O.V. 10-12-75 

LEI N.O 6.236 - DE 18 DE SETEMBRO DE 1975 

Determina providências para cumprimento da 
obrigatoriedade de alistamento eleitoral. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Artigo 1.° - A matrícula, em qualquer estabelecimento de 

ensino público ou privado, de maior de dezoito anos, alfabetizado, 
só será concedida ou renovada mediante a apresentação do título de 
eleitor do interessado. 

§ 1.0 - O diretor, professor ou responsável por curso de alfa
betização de adolescentes e adultos encaminhará o aluno que o con
cluir ao competente juiz eleitoral, para obtenção do título de eleitor. 

§ 2.0 - A inobst'rvância do disposto no parágrafo anterior 
sujeitará os responsáveis às penas previstas no artigo 9.° do Código 
Eleitoral. 

Artigo 2.0 - Os eleitores do Distrito Federal, enquanto não 
se estabelecer o seu direito de voto, ficam dispensados de todas as 
exigências legais a que se sujeitam os portadores de títulos eleitorais. 

Artigo 3.0 - Os serviços de rádio, televisão e cinema educati
vos, participantes do Plano de Alfabetização Funcional e Educação 
Continuada de Adolescentes e Adultos, encarecerão em seus progra
mas as vantagens atribuídas ao cidadão eleitor, no pleno gozo de 
seus direitos civis e políticos, e informarão da obrigatoriedade do 
alistamento e do voto, para os brasileiros de ambos os sexos. 

Artigo 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 18 de setembro de 1975; 154.° da Indep~ndência e 87.0 

da República. 

ERNESTO GEISEL 
Armando Falcão 
Ney Braga 
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LEI N.O 6.304 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975 

Estende às duplicatas o processo de autenti
cação mediante chancela mecânica, nos ter
mos do aatigo 1.° da úi 5.589, de 3 de 
jnlbo de 1970. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Artigo 1.0 - O artigo 1.0 da Lei n.O 5.589, de 3 de julho de 

1970, acrescido de um parágrafo, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Artigo 1.0 - Os títulos ou certificados de ações, 
debêntures ou obrigações, bem como suas cautelas repre
sentativas, de ,e,missão das sociedades anônimas de capital 
aberto, c as duplicatas emitidas ou endossadas pelo emi
tente, podem ser autenticadas mediante chancela mecâ
nica, obedecidas as normas baixadas p~lo Conselho Mo
netário Nacional. 

Parügrafo único - Aquele que utilizar chancela me
cânica, obriga-se e responde integralmente pela legitimi
dade e valor dos títulos ·e endossos assim autenticados, 
inclusive nos casos de uso indevido ou irregular de tal 
processo, por quem qucr que seja." 

Artigo 2.0 - Esta Lei :;ntrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 15 de dezembro de 1975; 154.° da Independência e 87.0 

da República. 
ERNESTO GEISEL 
Mário Henrique SilDonscn 
Severo Fagundcs Gomes D.O.V. 10-12-75 

LEI N.o 6.239 ~ DE 19 DE SETEMBRO DE 1975 

Regllla as ações GC despejo de hospitais, uni
dades sanitárias oficiais, estabelecimentos de 
saúde e ensino. 

O Presidente da República, 
Faço sab~r que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Artigo 1.0 - Nas ÍocaçÕ'es de prédios utilizados por hospitais, 

unidades sanitárias oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino, so
mente caberá ação de despejo: 
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I - Se o locatário não pagar o aluguel no prazo convencio
nado ou, na falta de contrato escrito, até o décimo dia 
útil subseqüente ao mês vencido; 

II - Se o locatúrio infringir obrigação legal ou contratual; 
111 - Se o proprietário, promitente-comprador ou promitente

-cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, 
com título registrado, que haja quitado o preço da pro
messa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo 
proprietário, pedir o prédio para demolição e edificação 
licenciada, ou reforma, de que venha a resultar aumento 
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da área útil; 

IV Se o proprietário, promitente-comprador ou promitente
-cessionário, nas condições do inciso anterior, pedir o 
prédio para reparações urgentes determinadas pela auto
ridade pública competente, que não possam ser normal
mente executadas com a permanência do locatário no 
imóvel ou, podendo, o locatário se recusar a nelas 
consentir. 

Parágrafo único - A ação de despejo serú precedida de noti
ficação, com o prazo de 30 (trinta) dias para os casos de inciso I 
do artigo 1.0, e 90 (nov~nta) dias para as demais hipóteses. 

Artigo 2.° - Nas ações de despejo de hospitais, unidades sani
tárias oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino, dar-se-á ciência 
do pedido inicial aos eventuais sublocatários. 

Artigo 3.° - Da s'entença que decretar o despejo caberá apela
,ção com efeito suspensivo, salvo no caso do inciso I, em que o efeito 
é devolutivo. 

Artigo 4.° - Na execução da sentença o juiz fixará prazo não 
inferior a 90 (noventa) dias para desocupação do prédio, salvo se, 
entre a data da sent!ença de primeira instância e a execução da mesma, 
houver decorrido mais de 6 (seis) meses, hipótese em que o prazo de 
desocupação será de 30 (trinta) dias. 

Artigo 5.0 - Aplicam-se às ações de despejo de hospitais, uni
dades sanitárias oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino as demais 
disposições legais pertinentes, desde que não conflit2m com esta Lei. 

Artigo 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de setembro de 1975; 154.° da Independência e 87.0 

da República. 

ERNESTO GEISEL 
Armando Falcão 
Ney Braga 
Paulo de Almeida l\1achado 
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DA 

PREVID~NCIA SOCIAL 

Para conhecimento dos interessados, transcrevemos, abaixo, os 
Capítulos IV e V do Decreto n.o 77.077, de 24 de janeiro de 1976, 
que dispõe sobre a Consolidação em epígrafe: 

CAPíTULO IV 

Arrecadação e recolhimento das contribuições 

Artigo 142 - A arrecadação e o recolhimento das contri bui
ções e de qualquer outra importância devida ao INPS ou ao FLPS 
obedecerão às normas seguintes: 

I - cabe ao empregador: 
a) arrecadar as contribuições dos seus empregados, 

descontando-as da respectiva remuneração; 
b) recolher ao INPS, até o último dia do mês seguinte 

àquele a que se referir, o produto arrecadado de 
acordo com a letra a, juntamente com a contribui
ção dos itens VI e VII e § § 2.0 e 3.0 do artigo 128. 

11 - cabe ao trabalhador autônomo, ao segurado facultu
ti vo e ao segurado na situação dQ artigo 11 recolher 
diretamente ao INPS, por iniciativa própria, no prazo 
da letra b do item I, o que for devido de acordo com 
o seu salário-de-contribuição; 

In - cabe ao INPS descontar de seus servidores as contri
buições por eles devidas, inclusive a destinada à assis
tência patronal; 

IV - cabe à empresa concessionária de serviços públicos e 
demais entidades incumbidas de arrecadar as cotas de 
previdência, recolher mensalmente o produto delas ao 
Banco do Brasil S.A., à conta especial do Fundo de 
Liquidez da Previdência Social. 

§ 1.0 - O desconto das contribuições e o das consignações legal
mente autorizadas sempre se presumirão feitos, oportuna e regular
mente, pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omis
são para se eximir do recolhimento e ficando diretamente responsável 
pelas importâncias que deixar de receber ou que tiver arrecadado em 
desacordo com esta Consolidação. 
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§ 2.° - O propriefário, o dono da obra, ou o condômino de 
uoidade imobiliária, qualquer que seja a forma por que haja con
tratado a execução de obras de construção, reforma ou acréscimo de 
imóvel, é solidariamente responsável com o construtor pelo compri
mento das obrigações decorrentes desta Consolidação, ressalvado seu 
direito regressivo contra o executor ou contraente das obras e admi
tida a refenção de importâncias a estes devidas para garantia do cum
primento dessas obrigações, até a expedição do "Certificado de Qui
tação" (artigo 152, item I, letra c). 

§ 3.° - A empresa construtora e os proprietários de imóveis 
poderão isentar-se da responsabilidade solidária estabelecida no § 2.0 

em relação à fatura, nota de serviço, recibo ou documento equivalente 
que pagal'em por tarefa subempreitada de obras a seu cargo, desde 
que façam o subempreiteiro recolher, previamente, quando do rece
bimento, o valor fixado pelo INPS como contribuição preddenciária 
devida inclusive com relação ao seguro de acidentes do trabalho. 

§ 4.° - Não será devida contribuição previdenciária quando a 
construção de tipo econômico for efetuada sem mão-de-obra assala
riada, no regime de mutirão, comprovado previamente perante o 
INPS, conforme estabelecido em regulamento. 

§ 5.° - No caso de falência da empresa de trabalho temporá
rio, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável 
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao pe
ríodo durante o qual o trabalhador este"e sob suas ordens. 

§ 6.° - O valor liquido do salário-maternidade e as cotas de 
salário-família pagos pela empresa serão deduzidos do montante das 
contribuições previdenciárias que lhe caiba recolher mensalmente ao 
INPS. 

§ 7.° - As cotas do salário-família não sc incorporam, para 
qualquer efeito, ao salário ou remuneração. 

§ 8.° - As contribuições previdenciárias relativas aos traba
lhadores avulsos (artigo 7,°) poderão ser recebidas pelos sindicatos 
de classe respectivos, que se incumbirão de elaborar as folhas corres
pondentes c de, no prazo da letra b do item I, recolhê-las na forma 
estabelecida pelo Ministério da Previdênca e Assistência Social. 

Artigo 143 - Cabe à empresa abrangida pelo regime desta 
Consolidação: 

I 

11 

preparar folhas-de-pagamento dos salários de seus em
pregados, anotando nelas os descontos para o INPS; 
lançar mensalmente em títulos próprios de sua escri
turação mercantil o montante das quantias desconta
das de seus empregados, a correspondente contribui
ção da empresa e o total recolhido ao INPS; 
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IH - entregar ao órgão arrecadador, anualmente, por ocasião 
do recolhimento relativo ao mês seguinte ao do balanço, 
cópia autenticada dos registros contábeis relativos aos 
lançamentos das importâncias devidas ou pagas ao 
INPS, com discriminação, mês a mês, das respectivas 
parcelas. 

Parágrafo único. Os comprovantes discriminativos desses lança
mentos deverão ficar arquivados na empresa durante 5 (cinco) anos, 
para fiscalização. 

Artigo 144 - O recolhimento das contribuições devidas pelo 
segurado facultativo (artigo 12) poderá ser feito por entidade, órgão 
ou pessoa a que ele esteja vinculado, enquanto persistir a vinculação. 

Artigo 145 - Compete ao INPS fiscalizar a arrecadação e o 
recolhimento de qualquer importância prevista nesta Consolidação, 
obedecendo, no que se refere à cota de previdência, às instruções do 
Ministério da Previdência e Assistência Social. 

§ 1.0 - b facultada ao INPS a verificação dos livros de con
tabilidade, não prevalecendo, para esse efeito, o disposto nos artigos 
17 e 18 do Código Comercial, e estando a empresa e o segurado 
obrigados a prestar os esclarecimentos e informações que lhes forem 
solicitados. 

§ 2.° - Ocorrendo a recusa ou a sonegação de elementos c in
formações, ou sua apresentação deficiente, o INPS poderá, sem pre
juízo da penalidade cabível, inscrever de ofício as importâncias que 
reputar devidas, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova 
em contrário. 

§ 3.° - Na {alta de comprovação regular e formalizada, o mon
tante dos salários pagos pela execução de obras de construção poderá 
ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, de acordo 
com a área construída, cabendo ao proprietário, dono da obra, con
domínio da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus 
da prova em contrário. 

Artigo 146 - A falta de recolhimento, na época própria, de 
contribuição ou outra quantia devida à previdência social sujeitará o 
responsável ao juro moratório de 1 % (um por cento) ao mês e cor
reção monetária, além de multa variável de 10% (dez por cento) a 
50% (cinqüenta por cento) do valor do débito. 

Artigo 147 - O débito apurado pelo INPS, assim como a 
multa imposta, serão lançados em livro próprio destinado à inscrição 
de sua dívida ativa. 

§ 1.0 - A certidão textual do livro de que trata este artigo 
servirá de título para o INPS, por seu procurador ou representante 

130 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



legal, promover em juízo a cobrança do !1ébito ou da multa, pelo 
mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da 
Fazenda Nacional. 

§ 2.° - O instrumento de confissão de dívida, a cópia auten
ticada dos registros contábeis de que trata o item IH do artigo 143 
'c a carta de abertu ra de conta-corrente bancária, fi rmados pela em
prcsa, servirão também de títulos para a cobrança da dívida ativa 
do INPS. 

§ 3.0 - O INPS poderá, antes dc ajuizar a cobrança de sua 
dív ida ativa, promover o protesto dos títulos dados cm garantia de 
sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que esses títulos serão 
sempre recebidos pro solvendo. 

Artigo 148 - A cobrança judicial de quantia devida à previ
dência social por empresa cujos bens sejam legalmente impenhorá
veis, senl executada, depois de transitada em julgado a sentença con
denatória, mediante precatório expedido à empresa pelo presidente do 
tribunal de justiça local, a requerimento do INPS, incorrendo o dire
tor ou administrador da empresa nas penas do crime de desobediên
cia, além da responsabilidade funcional cabível, se não der cumpri
mento ao precatório dentro de 30 (trinta) dias. 

Artigo 149 - A falta de recolhimento, na época própria, de 
contribuição ou outra importância devida ao INPS e arrecadada dos 
segurados ou do público será punida com as penas do crime de apro
priação indébita. 

Parágrafo único - Para os fins deste artigo, consideram-se pes
soalmente responsáveis o titulor da firma individual, sócios solidá
rios, gerentes, diretores ou administradores da empresa, abrangida pelo 
regime desta Consolidação. 

Artigo 150 - A União, Estados, Territórios, Distrito Federal, 
Municípios e respectivas autarquias, entidades paraestatais, empresas 
sob regime especial e sociedades de economia mista com orçamento 
próprio e com servidores empregados compreendidos no regime desta 
Consolidação incluirão obrigatoriamente em seus orçamentos anuais 
as dotações necessárias para ntendcr às suas responsabilidades para 
com o INPS. 

Artigo 151 - O diretor ou administrador de empresa compre
endida no regime desta Consolidação, quando remunerado pelos co
fres públicos federais, estaduais, territoriais; municipais ou autárqui
cos, responde pessoalmente pela multa imposta por infração de dispo
sitivo dela, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de paga
mento, mediante requisição do INPS e a partir dQ primeiro pagamento 
que se seguir à requisição. 
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, CAPITULO V 

Certificados de l\1afrícllla, Regularidade de Situação e Quitação 

Artigo 152 o INPS fornecerá os seguintes documrentos: 

I - à empresa: 
a) o Certificado de Matrícula (CM) previsto no § 1.° 

do artigo 22, para prova de sua vinculaçiio; 
b) o Certificado de Regulal'idade de Situação (CRS), 

válido até 28 de fevereiro do an4) seglJinte ao da 
sua eJuissão, p~lra prova de que se acha, na fonna 
estabelecida em regulamento, em situação regular 
perante o INPS; 

c) o Certificado de Quitação (CQ), que constitui 
condição para que possa praticar detenninados 
atos, enumerados neste artigo, com a validade de 
30 (trinta) dias contados da dafa de sua emissão. 

11 - ao segurado autônomo, o certificado de que trata a 
letra b do item I. 

§ 1. o - O Certificado de I.\'latrícula deverá ser apresentado: 
a) à autoridade competente, para o licenciamento de obras de 

consb1lção, reforma ou acréscimo de prédio, peJo respon .. 
sável direto pela sua execução; 

b) aos órgãos do INPS e aos arrecadadores das contribuições 
a ele del-idas, para identificação do contribuinte e dos ele
mentos cadastrais de sua inscrição. 

§ 2.0 - O Certificado (le Regularidade de Situação, a ser tras
ladado no instrumento pelo servidor público ou escrevente juramen
tado, juntado por cópia autenticada ao processo 00 ao pedido inicial 
da empresa, 00 caracterizado pelo seu número e data de emissão, 
mediante certidão passada no documento fornecido à empresa, con
forme o caso, será exigido: 

a) 

b) 

132 -

para a concessão de financiamento, empréstimo ou ajuda 
financeira, para o pagamento das parcelas dos mesmos~ 

cotas-partes e alíquotas de impostos ou de subvenções de 
qualquer espécie por parte de repartição pública, estabele
cimento de crédito oficial e seus agentes financeiros, autar
quia, entidade de economia mista e empresa pública ou 
concessionária de serviços públicos; 

para a assinatura de convênio, contrato ou outro instru
mento com repartição ou entidade pública, autarquia, so
ciedade de economia mista ou seus agentes: 
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c) para o arquivamento de qualquer ato no registro de comér
cio, exceto o ato pelo qual a empresa substitui total ou par
cialmente seus gestores, desde que não implique mutação 
patrimonial; 

d) para a participação em licitações para compras, obras, ser
viços e alienações; 

c) para registro, no Ministério do Trabalho, de empresa de 
trabalho temporário. 

§ 3.0 - O Certificado de Quitação, que será arquivado e regis
trado pelo serventuário público, pela ordem de lavratura dos instru
mentos públicos 011 da transcrição dos instrumentos particulares para 
os quais tenba sido emitido, será exigido da empresa: 

a) para a alienação ou promessa de alienação, oneração ou 
disposição de bens imóveis; 

b) para a alienação ou promessa de alienação, oneração ou 
ou disposição de bens móveis incorporáveis ao ativo imo
bilizado; 

c) para a cessão e transferência ou pa.ra a promessa de cessão 
e transferência de direitos; 

d) para o pagamento de haveres nas liquidações e dissoluções 
de sociedades e para a expedição de cartas de adjudicação 
ou arrematação de bens, salvo quando expedidas em favor 
da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal e em 
processos trabalhistas, inclusive de acidentes do trabalho. 

§ 4.° - Será também exigido o Certificado de Quitação para 
a primeira operação a ser realizada com prédio ou unidade imobi
liária após sua construção, seja de promessa de venda, de compra e 
venda, de cessão e transferência ou de pormessa de cessão de direitos 
aquisitivos. 

§ 5.° - Inàependem da apresentação do Certificado de Qui
tação: 

a) 

b) 

c) 

a transação em que for outorgante a União Federal, Estado, 
Município ou entidade pública de direito interno sem fina
lidade econômica, assim como pessoa ou entidade não 
sujeita à contribuição para o INPS; 
a transação realizada por empresa que exercite a atividade 
de comercialização de imóveis, desde que apresente o Cer
tificado de Regularidade de Situação e que dele conste ex
pressamente essa finalidade; 
o instrumento, ato ou contrato que retifique, ratifique ou 
efetive outro para o qual tenha sido apresentado o Certi
ficado de Quitação; 
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d) a transação de unidade imobiliária resultante da execução 
de incorporação, na forma da Lei n.o 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, desde que a certidão própria tenha sido 
apresentada para a inscrição do respectivo memorial no 
Regisfro de Imóveis; 

e) a transação de unidade construída com financiamento con
tratado por instrumento para cuja lavratura já tenha sido 
apresentado o Cer1üicado de Quitação. 

Artigo 153 - O disposto no § 4.0 do artigo 152 aplica.se ape
nas ao imóvel construído a partir de 22 de novembro de 1966, data 
do início da vigência do Decreto-lei n. o 66, de 21 de novembro de 
1966. 

Artigo 154 - O ato praticado e o instrumento assinado ou lavra
do com inobservância do estabelecido no artigo 152 são considerados 
nulos de pleno direito, para todos os efeitos, assim como os registros 
públicos a que estiverem sujeitos. 

§ 1.0 - o INPS poderá intervir no instrumento que dependa do 
Certificado de Quitação, para dar quitação da dívida do contribuinte 
ou autorização para a lavratura, independentemente da liquidação 
da dívida, desde que fique assegurado o seu pagamento quando par
celado, com o oferecimento de garantia suficiente, estabelecida em 
regulamento. 

§ 2.0 - O servidor, serventuário da justiça, autoridade ou órgão 
que infringir o artigo 152 incorrerá em multa correspondente ao maior 
valor-de-referência (artigo 225) vigente no País, imposfa e cobrada 
pelo INPS, sem prejuízo da responsabilidade cabível. 

§ 3.° - A empre-s3, enquanto estiver em débito não garantido, 
por falta de recolhimento das contribuições devidas ao INPS, não 
poderá: 

a) distribuir qualquer bonificação aos seus acionistas; 

b) dar ou atribuir 'participação nos lucros aos seus sócios co
tistas, nem aos seus diretores e demais membros de órgãos 
dirigentes, fiscais ou consultivos. 

§ 4.° - A desobediência ao disposto no § 3.° sujeitará o res
ponsável à multa de 50% (cinqüenta por cento) das quantias que 
tiver pago indevidamente, imposta e cobrada nos termos dos artigos 
147 e 206). 

Artigo 155 - O Certificado de Quitação, quando exigível, só o 
será com relação às contribuições devidas pela dependência da em
presa da localidade onde se situar o objeto da transação, se for o 
caso, ou por sua sede. 
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PREVID:BNCIA DO EMPREGADOR RURAL 

LEI N.O 6.260 - DE 6 DE NOVEMBRO DE 1975 

Institui benefícios de previdência e assistência 
social em favor dos empregados rurais e seus 
dependentes e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Artigo 1.° - São instituídos em favor dos empregadores rurais 
e seus dependentes os benefícios de previdência e assistência social, 
na forma estabelecida nesta Lei. 

§ 1.° - Considera-se empregador rural, para os efeitos desta 
Lei, a pessoa física, proprietário ou não, que, em estabelecimento 
rural ou prédio rústico, explore, com o concurso de empregados, em 
caráter permanente, diretamente ou através de prepostos, atividade 
agro-economica, assim entendidas as atividades agrícolas, pastoris, 
horigranjeiras ou a indústria rural, bem como a extração de produtos 
primários, vegetais ou animais. 

§ 2.° - Não será considerada, para os efeitos desta Lei, a 
equiparação prevista no artigo 4.° da Lei n.O 5.889, de 8 de julho 
de 1973. 

§ 3.° - Respeitada a situação dos empregadores rurais que, na 
data desta Lei, satisfaçam as condições estabelecidas no § 1.0, não 
serão admitidos em seu regime os maiores de 60 anos que, após a 
sua vigência, se tornarem empregadores rurais por compra ou arren
damento. 

Artigo 2.° - O benefícios instituídos por esta Lei são adiante 
especificados: 

I - quanto ao empregador rural: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por ve1hice; 

11 - quanto aos dependentes do empregador rural: 
a) pensão; 
b) auxílio-funeral; 

111 - quanto aos benefícios em geral: 
a) serviços de saúde; 
b) readaptação profissional; 
e) serviço social. 

§ 1.0 - O aurílio-funeral, devido por morte do empregador 
rural, será pago a quem, dependente ou não, houver, comprovada
mente, promovido às suas expensas o sepultamento. 
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~ 2,° - A aposentadoria por velhice scrá devida a contar dos 
65 (sessent,! e cinco) anos de idade. 

Artieo 3.0 - Os b",nefícios pecuniários serão fixados em função 
da contribuição estab~lecida no nrtigo 5.°, Ilas seguintes bases: 

I - aposentadoria por velhice ou invalidez - valor men
sal correspondent.e a 90% (nove nta por cento) de 
1/12 (um doze avos) da média dos três últimos valo
res sobre os quais tenha incidido a contribuição anual 
de que trata o artigo 5.°, arredondando-se o resultado 
para a unidade de cruzeiro imediatamente superior; 

Il. - pensão - valor correspondente a 70% (setenta por 
cento) da aposentadoria calculada conforme o item I, 
arredondando-se o resultado para a anuidade de cru
zeiro imediatamente superior; 

lI[ - auxí lio-funeral - concedido e pago nas mesmas bases 
e condições vigorantes no Instituto Nacional de Pre
vidê lcia Social (lNPS). 

§ 1.° - Nos casos em qu~ venha a caber a concessão da apo
sentadoria ou da pensão no exercicio de 1977, será considerada como 
realizada, na forma do artigo 5.°, para efeito de cálculo, a cont.ri
buição re~ ativa à produção do ano de 1974. 

§ 2.° - Os valores dos benefícios em manutenção serão reajus
tados segundo as normas que vigorarem para o reajustamento dos 
benefícios a cargo do INPS. 

§ 3.ü - Os valores mensais da aposentadoria por velhice ou 
invalidez não poderão, em nenhuma hipótese, ser inferiores a 90% 
(noventa por cento) do maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 4.0 - O direito aos benefícios instituídos por esta Lei fica 
condicionado aos seguintes prazos de carêneia: 

I - pecuniário (artigo 2.°, itens I e 11) - .[2 (doze) meses 
após o pagamento da primeira contribuição anual, 
desde que efetuado o recolhimento da segunda (ar
tigo 5.°); 

II - outros benefícios (artigo 2.°, item 111) - 30 (trinta) 
dias após o pagamento da primeira contribuição anual. 

Artigo 5.° - Para custeio dos benefícios previstos nesta Lei, 
fica cstab:::lecida uma contribuição anual obrigatória, a cargo do em
pregador rural, pagável até 31. de março de cada ano, e correspon
dente a l2 % (doze por cento) : 

136 -

1 - de um décimo do valor da produção rural do ano an
terior, já vendida ou avaHada seguindo as cotações do 
mercado; e 
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II - de um vigésimo do valor da parte da propriedade rural 
porventura mantida sem cultivo, segundo a última ava
liação efetuada pelo INCRA. 

Parágrafo único - O valor total que servirá de base de cálculo 
para a contribuição anual devida pelo empregador rural não será 
inferior a 12 (doze) nem superior a 120 (cento e vinte) salários mí
nimos de maior valor vigente no País, arredondando-se as frações 
para o milhar de cruzeiros imediatamente superior. 

Artigo 6.° - O empregador rural que entrar em gozo de apo· 
sentadoria continuará obrigado à contribuição que lhe couber, na 
forma do artigo anterior, se prosseguir na exploração da respectiva 
atividade ou voltar a explorá-la. 

Artigo 7.° - Os benefícios previstos nesta Lei não serão con
cedidos ao empregador rural, ou a seus dependentes, na forma de 
pagamento da contribuição devida, até que esta seja recolhida com 
os seguintes acréscimos: 

I - multa de 10% (dez por cento) por ano ou fração de 
atraso, calculada sobre o montante do débito, até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) deste; 

II - juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês e cor
reção monetária sobre o aludido montante. 

§ 1.0 - O débito verificado na forma deste artigo ficarãSüjeito 
à cobrança judicial, como dívida pública, pelo mesmo processo e 
com os privilégios reservados à Fazenda Nacional. 

§ 2.° - Não haverá incidência de (Vetado) multa e mora 
quando ocorrerem condições c1imúticas adversas que comprovada
mente afetem a produção. 

Artigo 8.° - O empregador rural que perder essa qualidade e 
não estiver obrigado a ingressar em outro regime de previdência so
cial poderá permanecer filiado ao FUNRURAL mediante o conti
nuado pagamento da contribuição anual, prevalecendo, para tanto, 
o valor da última que haJa recolhido, que não poderá ser inferior à 
contribuição mínima de que tratam o artigo 5.° e seu parágrafo 
único. 

Artigo 9.° - Não será beneficiário do FUNRURAL, ficando 
desobrigado de pagar a contribuição nessa qualidade, o empregador 
rural que exercer, também atividade diversa, em virtude da qual seja 
segurado obrigatório de outra entidade de previdência Social. 

Artigo 10 - O diretor, sócio-gerente, sócio solidário, sócio co
tista que receba pro labore e sócio de indústria em empresa de natu
reza agrária ou que preste serviços dessa natureza são segurados 
obrigatorios do JNPS. 
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Artigo 11 - O sistema previdenciário e assistencial instituído 
por esta Lei será administrado pelo Fundo de Assistência ao Traba· 
lhador Rural - FUNRURAL, a ele se aplicando, em tudo aquilo 
que não contrarie o disposto nas Leis Complementares n.O lI, de 
25 de maio de 1971, n.o 16, de 30 de outubro de 1973, e respectiva 
regulamentação. 

Artigo 12 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1.° de janeiro 
de 1976. 

Artigo 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 6 de novembro de 1975; 154.0 da Independência c 87.0 

da República. 

ERNESTO GEISEL 

L. G. do Nascimento e Silva 
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ESTADUAIS 

LEI N.o 986, DE 28 DE ABRIL DE 1976 

Dispõe sobre o provimento de Serventuários 
de Justiça em Cartórios não oficializados 

A ASSEMBLf:IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO decreta e eu, Leonel Júlio, na qualidade de seu Presidente, 
promulgo, nos termos do § 4.° do artigo 26 da Constituição do Esta
do (Emenda Constitucional n.o 2, de 30 de outubro de 1969), a se
guinte lei: 

Artigo 1. o - Aos serven tuários de Justiça providos em cartórios 
cujo território foi desmembrado do Município de São Paulo e que 
estejam nas condições vedadas pelo artigo 48 do Decreto-lei n. 159, 
de 28 de outubro de 1969, com a redação dada pelo artigo 1.0 do 
Decreto-lei n.o 206, de 25 de março de 1970, prevalecendo no inciso 
VI os consangüíneos e afins, é assegurado o direito de remoção ou 
promoção para serventia vaga ou criada, de qualquer natureza e de 
classe imediatamente superior, com prioridade sobre quaisquer outros 
interessados, mesmo detentores de preferência absoluta para remo
ção, promoção ou opção. 

§ 1.0 - Para os serventuários de Terceira Classe a remoção ou 
promoção se fará para a Classe Especial. 

§ 2.° - Se o motivo do impedimento for anterior à nomeação, 
será tornado sem efeito o provimento do último nomeado; se poste
rior, o daquele que deu causa a incompatibilidade; se esta for impu
tável a ambos, o do mais novo no cargo. 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 28 de-abril 
de 1976. 

a) Leonel Júlio - Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, aos 28 de abril de 1976. 

a) Ary de Oliveira Santos - Diretor Geral Substituto. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 6, DE 8 DE ABRIL DE 1976 

A MESA DA ASSEMBLbIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, nos termos do item XV do artigo 17 da Consti
tuição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

"Artigo único - Os §§ 1.0 e 2.° do artigo 100 da Constituição 
Estadual - Emenda n.o 2, de 30 de outubro de 1969, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 1 00 - .......... •........................•.. 
§ 1.0 - O território dos municípios será dividido, para fins ad

minEstrativos em distritos e suas circunscrições urbanas se classifi
carão em cidades e vilas na forma que a lei estabelecer. 

§ 2.0 - A criação de municípios, distritos e suas alterações ter
ritoriai,s, só poderão ser feitas à época determinada pela lei comple
mentar federal, atendidos os demais requisitos da legislação federal 
e estadual." 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 8 de abril 
de 1976. 

a) Leonel Júlio - Presidente 
a) Del Bosco Amaral - 1.° Secretário 
a) Hétvio Nunes da Silva - 2.° Secretário 

D. O. - 09-04~76 

LEI N.o 762, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1975 

Dispõe sobre a identificação funcional dos 
juízes de casamentos 

A ASSEMBL"f:IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO decreta c cu, Vicente Boua, na qualidade de seu 1.0 Vice
Presidente, no exercício da Presidência, promulgo, nos termos do § 
4.° do artigo 26 da Constituição do Estado (Emenda Constitucional 
n.O 2, de 30 de outubro de 1969), a seguinte lei: 

Artigo 1.° - Aos juízes de casamento será fornecido, pela 
autoridade competente, documento de identificação funcional por 
ocasião do ato de sua posse. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 21 de novem
bro de 1975. 

a) Vicente Bolta - 1.0 Vice-Presidente no exercício da Pre
sidência. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de 
São· Paulo, aos 21 de novembro de 1975. 

a) Ary de Oliveira Santos - Diretor Geral Substituto. 
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LEI N.o 730, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975 

Cria o 4.° Ofício de Justiça na Comarca de 
Piracicaba e dá nova redação ao inciso IV do 
artigo 2.° da Lei n.o 592, de 12 de dezembro 
de 1974 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 

a seguinte lei: 
Artigo 1.0 - Fica criado, na Coma:-I'"a de Piracicaba, o 4.° 

Ofício de Justiça, como anexo do 4.° Cartórid de Notas, passando 
a denominar-se "4.0 Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Co
marca de Piracicaba". 

Artigo 2.° - O inciso IV do artigo 2.0 da Lei D.o 592, de 12 
de dezembro de 1974, fica assim redigido: 

"IV - 3.° Ofício de Justiça, como anexo do 3.° Cartório de 
Notas, a denominar-se "3.° Cartório de Notas e Ofício de Justiça 
da Comarca de Marília". 

Artigo 3.0 -- Esta lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação. 

Palácio dos Bandeirantes, 30 de outubro de 1975. 

a) PAULO EGYDIO MARTlNS 
a) Manoel Pedro Pimentel - Secretário da Justiça 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 30 de outu

bro de 1975. 
a) Nelson petersen da Costa - Diretor Administrativo -

Substituto. 
D. O. - 31-10-75 

DECRETO N.o 7.246, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1975 

Acrescenta novas disposições ao Decreto D. o 
5.857, de 11 de março de 1975 

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais) 

Decreta: 

Artigo 1.0 - Fica acrescentada à tabela 3, inciso V, do Regi
mento de Custas e Emolumentos, a seguinte alínea: 

"e - expedição de certidão por sistema de processamento de 
dados: o previsto nas alíneas anteriores e mais. " Cr$ 3,00" 
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Artigo 2. 0 - Fica acrescentada à tabela 3, inciso V, do Regi
mento de Custas e Emolumentos, a seguinte nota: 

"s.a - Os emolumentos devidos pelas certidões expedidas pelo 
Cartório de Distribuição e Informação compõem-se dos originaria
mente atribuídos a cada um dos Ofícios de Distribuição hoje 
existentes" . 

Artigo 3.0 - Fica acrescentado, ao final da Tabela 13 do 
Regimento de Custas e Emolumentos, o seguinte: 

"Nota": 
"Os emolumentos cievidos pelas certidões expedidas pelo Car

tório de Distribuiç::!v c Informação compõem-se dos originariamente 
atribuídos a cada um dos Cartórios de Protesto de Títulos". 

Artigo 4.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 10 de dezembro de 1975 
a) PAULO EGYDIO MARTINS - Governador do Estado 

a) Manoel Pedro Pimentel - Secretário da Justiça 

NOTA: Publicado novamente por ter o referido Decreto saído, 
por eqMÍvocO, no Diário Oficial de 17-12-75, sob o número 7.300, de 
16-,12-75, prevalecendo a publicação de 11-12-75. 

Publicado na Casa Civil, aos 10 de dezembro de 1975 
a) Maria Angélica Galiazzi ~ Diretora da Divisão de Atos 

do Governador 
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