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ANO XXV 

BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARJOS 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 1977 

LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS 

N.O 103 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 7, DE 13 DE ABRIL DE 1977 

o Presidente da República, 

no uso da atribuição que lhe confere o § LO do artigo 2.° do Ato 
Institucional 0.° 5, de 13 de dezembro de 1968, e 

considerando que, DOS termos do Ato Complementar n.o 102, de 
1.° de abril de 1977, foi decretado, a partir dessa data, o recesso do 
Congresso Nacional; 

considerando que, decretado o recesso parlamentar, o Poder 
Executivo Federal é autorizado a legislar sobre todas as matérias, 
como preceitua o citado dispositivo do Ato Institucional n.o 5, de 
13 de dezembro de 1968; 

considerando que a elaboração de emendas à Constituição, 
compreendida no processo legislativo (artigo 46, I), está na atribuição 
do Poder Executivo Federal, 

PROMULGA a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
Artigo único - Ficam incorporadas ao texto da Constituição 

Federal as disposições resultantes das emendas aos artigos adiante 
jndicados, bem assim incluídos, em seu Título V) os artigos 201 a 
207 e suprimido o parágrafo único do artigo 122: 

"Artigo 8.° - ............ . . . ......... . .. . . .. ....... . 
XVII - ........................................... . 
c) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimo

nial e financeira de natureza pública; taxa judiciária, custas e emo
lumentos remuneratórios dos serviços forenses, de registros públicos 
e notariais; de direito financeiro; de seguro e previdência social; de 
defesa e proteção da saúde, de regime penitenciário; 
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e) registros públicos, juntas comerciais e tabelionatos; 

Artigo 72 - ....................................... . 
§ 7.0 - O Tribunal de Contas apreciará, para fins de reg.istro, 

a legalidade das concessões iniciais de aposentadorias, reformas e 
pensões, independendo de sua apreciação as melhorias posteriores. 

§ 8.° - O Presidente da República poderá ordenar a execução 
ou o registro dos atos a que se referem o parágrafo anterior e a 
alínea b do § 5.° ad referendum do Congresso Nacional. 

Artigo 96 - O Ministério Público dos Estados será organizado 
em carreira, por lei estadual. 

Parágrafo único - Lei complementar, de iniciativa do Presi
dente da República, estabelecerá normas gerais a serem adotadas na 
organização do Ministério Público estadual, observado o disposto no 
§ 1.° do artigo anterior. 

Artigo 111 - A lei poderá criar contencioso administrativo e 
atribuir-lhe competência para o julgamento das causas mencionadas 
no artigo anterior (Artigo 153, § 4.°). 

Artigo 112 - .............. , ....................... . 
I - Supremo Tribunal Federal; 
Il - Conselho Nacional da Magistratura; 
IH - Tribunal Federal de Recursos e juizes federais; 
IV - Tribunais e juízes militare.s; 
V - Tribunais e juízes eleitorais; 
VI - Tribunais e juizos do trabalho; 
VII - Tribunais e juízes estaduais. 
Parágrafo único - Lei complementar, denominada Lei Orgânica 

da Magistratura Nacíonal, estabelecerá normas relativas à organi
zação, ao funcionamento, à disciplina, às vantagens, aos direitos e aos 
deveres da magistratura, respeitadas as garantias e proibições previstas 
nesta Constituição ou dela decorrentes. 

Artigo 113 - ...................................... . 
II - inamovibilidade, exceto por motivo de interesse público, 

na forma do § 3.°, e 

§ 1.0 - Na prímeira instância, a vitaliciedade será adquirida 
após dois anos de exercício não podendo o juiz, nesse período, perder 
o cargo senão por proposta do Tribunal a que estiver subordinado, 
adotada pelo voto de dois terços de seus membros efetivos ou dos 
integrantes dó órgão especial a que alude o artigo 144) V. 

§ 2. o - A aposentadoria será compulsória aos setenta anos de 
jdade ou por invalidez comprovada, e facultativa após trinta anos de 
serviço público em todos os casos com vencimentos integrais. 
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§ 3.° - O Tribunal competente, ou o órgão especial previsto 
no artigo 144, V, poderá determinar, por motivo de interesse público, 
em escrutínio secreto e pelo voto de dois terços de seus membros 
efetivos, a remoção ou a disponibilidade do juiz de categoria inferior, 
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, assegurando-lhe 
defesa, e proceder da mesma forma, em relação a seus próprios juízes. 

Artigo 114 - . . . .. .... .. ........................... . 
I - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra fun

ção, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular, e 
nos casos previstos nesta Constituição; 

II - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, porcen
tagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento; e 

Artigo 115 - . . ...... . . . ........... .. .... . . . . ... .. . . 
I - eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, 

observado o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional; 
II - organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos, 

na forma da lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou a extinção 
de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos; 

UI - elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer, 
respeitado o que preceituar a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 
a competência de suas câmaras ou turmas isoladas, grupos, seções ou 
outros órgãos, com funções jurisdicionais ou administrativas; e 

IV - conceder licença e férias, nos termos da lei, a seus mem
bros e aos juízes e serventuários que lhes forem imediatamente 
subord inados. 

Artigo 116 - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros ou dos membros do respectivo órgão especial (Artigo 144, 
V), poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Público. 

Artigo 119 - . . .. . ....... . ...... . . . .......... ..... . . 
1- . .. . . . .... . . . . . . .... ... .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. .... . 
e) os conflitos de jurisdição entre quaisquer Tribunais e entre 

Tribunal e juiz de primeira instância a ele não subordinado: 

i) os mandados de segurança contra atos do Presidente da 
República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo 
Tribunal Federal, do Conselho Nacional da Magistratura, do Tribunal 
de Contas da União, ou de seus presidentes, e do Procurador-Geral 
da República, bem como os impetrados pela União contra atos de 
governos estaduais; 
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I) a representação do Procurador-Geral da República, por in
constitucionalidade ou para interpretação de lei ou ato normativo 
federal ou estadual; 

m) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; 

o) as causas processadas perante quaisquer juízos ou Tribunais, 
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da República, 
quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os efeitos 
de decisão proferida e para que O conhecimento integral da lide lhe 
seja devolvído; e 

p) o pedido de medida cautelar nas representações oferecidas 
pelo Procurador-Geral da República; 

§ 1.0 - As causas a que se refere o jtem IH, alíneas a e d, 
deste artigo, serão indicados pelo Supremo Tribunal Federal no regi
mento interno, que atenderá à sua natureza, espécie) valor pecuniário 
e relevância da questão federal. 

§ 2.° - O Supremo Tribunal Federal funcionará em plenário 
ou dividido em turmas. 

§ 3.° - O regimento interno estabelecerá: 

a) a competência do plenário) além dos casos previstos nas 
alíneás a, b, c, d, i, j, I e o do ítem I deste artigo, que lhe são 
privati vos; 

b) a composição e a competência das turmas; 
c) o processo e o julgamento dos feitos de sua competência 

originária ou recursal e da argüição de relevância da questão federal; e 
d) a competência de seu Presidente para conceder o exequatur 

a cartas rogatórias e para homologar sentenças estrangeiras. 

SEÇÃO lU 

Do Conselho Nacional da Magistratura 

Artigo 120 - O Consellio Nacional da Magistratura, com sede 
na Capital da União e jurisdição em todo o território nacional, 
compõe-se de sete Ministros do Supremo Tribunal Federal, e por 
este escolhidos. 

§ 1.° - Ao Conselho cabe conhecer de reclamações contra 
membros de Tribunais, sem prejuízo da competência disciplinar 
destes, podendo avocar processos disciplinares contra juizes de pri
meira instância e, em qualquer caso, determinar a disponibilidade ou 
a aposentadoria de uns e outros, com vencimentos proporcionais ao 
tempo de serviço, observado o disposto na Lei Orgânica da Magis~ 
tratara Nacional. 
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§ 2.° - Junto ao Conselho funcionará o Procurador-Geral da 
República. 

SEÇÃO IV 

Do Tribunal Federal de Recursos 

Artigo 121 - O Tribunal Federal de Recursos compõe-se de 
vinte e sete Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da Re
pública, sendo quinze dentre juízes federais, indicados em lista tríplice, 
pelo próprio Tribunal; quatro dentre membros do Ministério Público 
Federal; quatro dentre advogados que satisfaçam os requisitos do 
parágrafo único do artigo 118; e quatro dentre magistrados ou mem
bros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. 

§ 1. 0 - A nomeação só se fará depois de aprovada a escolha 
pelo Senado, salvo quanto à dos juízes federais indicados pelo 
Tribunal. 

§ 2,° - A Lei Orgânica da Magistratura Nacional disporá sobre 
a divisão do Tribunal, podendo estabelecer a especialização de suas 
turmas e constitujr, ainda, órgão a que caibam as atribuições reser
vadas ao Tribunal Pleno, inclusive a de declarar a inconstituciona
lidade de lei ou ato normativo, 

Artigo 122 - Compete ao Tribunal Federal de Recursos: 
1- " ..................... , ....... , ..... " ........ , 
b) os juízes federais, os juízes do trabalho e os membros dos 

Tribunais Regionais do Trabalho, bem como dos Tribunais de Contas 
dos Estados e do Distrito Federal e os do Ministério Público da 
União, nos crimes comuns e nos de responsabilidade; 

c) os mandados de segurança contra ato do Ministro de Estado, 
do Presidente do próprio Tribunal ou de suas câmaras, turmas, grupos 
ou seções; do diretor-geral da polícia federal ou de juiz federal~ 

e) os conflitos de jurísdição entre juízes federais a ele subordi
nados e entre juízes subordinados a tribunais diversos; 

II - julgar, originariamente, nos termos da lei, o pedido de 
revisão das decisões proferidas pelos contenciosos administrativos 
(Artigo 204); e 

III - julgar, em grau de recurso) as causas decididas pelos 
juízes federais. 

SEÇÃO V 

Dos Juízes Federais 

Artigo 123 - Os juízes federais serão nomeados pelo Presidente 
da República, escolhidos, sempre que possível, em lista tríplice, orga
nizada pelo Tribunal Federal de Recursos. 
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§ 1. 0 - O provimento do cargo far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos, organizado pelo Tribunal Federal de 
Recursos, devendo os candidatos atender aos requisitos de idoneidade 
moral e de idade superior a vinte e cinco anos, além dos especificados 
em lei. 

§ 2.° - A lei poderá atribuir a juizes federais exclusivamente 
funções de substituição, em uma ou mais Seções Judiciárias, e ainda, 
as de auxílio a juízes titulares de varas, quando não se encontrarem 
no exercício de substituição. 

Artigo 125 - ...................................... . 
V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional 

em que, iniciada a execução no País, seu resultado ocorreu ou de
veria ter ocorrido no estrangeiro, ou, reciprocamente, iniciada no 
estrangeiro, seu resultado ocorreu ou deveria ter ocorrido no Brasil; 

VIII - os mandados de segurança contra ato de autoridade fe
deral, como tal definida em lei, excetuados os casos de competência 
dos Tribunais Federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar; e 

Artigo 126 - A lei poderá permitir que a ação fiscal e outras 
sejam promovidas, nas comarcas do interior, onde tiver domicílio a 
outra parte, perante a Justiça do Estado ou do Território, e com 
recurso para o Tribunal Federal de Recursos, bem como atribuir ao 
Ministério Público local a representação judicial da União. 

SEÇÃO VI 

Dos Tribunais e Juízes Militares 
Artigo 128 
§ 2.° - Os juízes militares e togados do Superior Tribunal 

Militar terão vencimentos iguais aos dos Ministros do Tribunal 
Federal de Recursos. 

§ 3.° - O Superior Tribunal Militar funcionará em plenário ou 
dividido em turmas, na forma estabelecida em lei. 

SEÇÃO VII 

Dos Tribunais e Juizes Eleitorais 

Artigo 131 .. . ... . ..... . . . .... . . .. . . . . . . . . . ... . .. . 
1- ............................................... . 
b) de dois juízes entre os membros do Tribunal Federal de 

Recursos; 
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SEÇÃO VIII 

Dos Tribunais c Juizes do Trabalho 

Artigo 142 - ... .. .... ... ............. .. . . ..... . ... . 

§ 2.° - Os litígios relativos a acidentes do trabalhão são da 
competência da justiça ordinária dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios, salvo exceções estabelecidas na Lei Orgânica da 
Magis tratu ra Nacional. 

Artigo 143 - Das decisões do Tribunal Superior do Trabalho 
somente caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal quando 
contrariarem esta Constituição. 

SEÇÃO IX 

Dos Tribunais e Juízes Estaduais 

Artigo 144 - Os Estados organizarão a sua justiça, observados 
os artigos 113 a 117 desta Constituição. a Lei Orgânica da Magis
tratura Nacional e os dispositivos seguintes: 

J - o ingresso na magistratura de carreira dar-se-á mediante 
concurso público de provas e títuJos, realizado pelo Tribunal de 
Justiça, com a participação do Conselho Secional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, podendo a lei exigir dos candidatos prova de 
habilitação em curso de preparação para a magistratura; a indicação 
dos candidatos far-se-á, sempre que possível, em lista tríplice; 

11 - ... ... .. , ......................... ... . . . ... ... . 
a) apurar·se-á na entrância a antigüidade c o merecimento, 

este em lista tríplice, sendo obrigatória a promoção do juiz que 
figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento; 

b) no caso de antigüidade, o Tribunal somente poderá recusar 
o juiz mais antigo pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
ou dos que integrem o órgão especial a que alude o item V deste 
artigo, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; 

c) somente após dois anos de exercício na respectiva entrância 
poderá o juiz ser promovido, salvo se não houver, com tal requisito, 
quem aceite o lugar vago, ou forem recusados, pela maioria absoluta 
dos membros do Tribunal ou do órgão especial previsto no item V 
deste artigo, candidatos que hajam completado o estágio; 

IV - na composição de qualquer Tribunal. um quinto dos 
lugares será preenchido por advogados, em efetivo exercício da 
profissão, e membros do Ministério Público, todos de notório mere
cimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de prática 
forense. Os lugares reservados a membros do Ministério Público ou 
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advogados serão preenchidos, respectivamente, por membros do 
Ministério Público ou advogados, indicados em lista tríplice; 

V - nos Tribunais de Justiça com número superior a vinte e 
cinco desembargadores será constituído órgão especial, com o mínimo 
de ooze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercícío das 
atribuições, administrativas c jurisdicionais, da competência do Tri
bunal Pleno, bem como para a unjformização da jurisprudência no 
caso de divergência entre seus grupos ou seções; 

VI - a lei poderá estabelecer, como condição à promoção por 
merecimento, a partir de determinada entrância, ou de acesso aos 
Tribunais de segunda instância, pelo mesmo cdtério, freqüência e 
aprovação em curso ministrado por escola de aperfeiçoamento de 
magistrados; 

VII - nos casos de impedimento, férias, licença ou qualquer 
afastamento, os membros de qualquer Tribunal serão substituídos, 
sempre que possível, por outros de seus componentes, sem acréscimo 
de remuneração. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional regulará 
a forma e os casos em que poderão ser convocados, para a substi
tuição, juízes não pertencentes ao Tribunal. 

§ 1.0 - o o. o o . o o o o o. o o o o o o o . o • • •• • •• o o o O" o. o o o. o o o •• 

a) Tribunais inferiores de segunda instância, observados os 
requisitos previstos na Lei Orgânica da Mílgistratura Nacional; 

b) juízes togados com investidura limitada no tempo, os quais 
terão competência para julgamento de causas de pequeno valor e 
de crime a que não seja cominada pena de reclusão, e poderão 
substituir juízes vitalícios; 

c) justiça de paz temporária, competente para habilitação e 
celebração de casamento; 

d) justiça militar estadual, constituída em primeira instância 
pelos Conselhos de Justiça, e, em segunda, pelo próprio Tribunal de 
Justiça, com competência para processar e julgar, nos crimes militares 
definidos em lei, os integrantes das polícias militares. 

§ 4.° - Os vencimentos dos juízes vitaLícios serão fixados com 
diferença não excedente de vinte por cento de uma para outra 
entrância> atribuindo-se aos de entrância mais elevada não menos de 
dois terços dos vencimentos dos desembargadores, assegurados a estes 
vencimentos não inferiores aos que percebam os Secretárlos de Estado, 
não podendo ultrapassar, porém, os fixados para os :rv1.inistros do 
Supremo Tribunal Federal. 

§ 5.° - Cabe privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao 
Poder Legislativo a alteração da organização e da divisão judiciárias, 
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vedadas emendas estranhas ao objeto da proposta ou que determinem 
aumento de despesa. 

§ 6.° - Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça ou do 
órgão especial previsto no item V deste artigo a alteração do número 
de seus membros ou dos membros dos Tribunais inferiores de segunda 
instância, observado o disposto na Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional. 

Artigo 153 - ....... . .................. .. . . ........ . 
§ 4.° - A lei não poderá excluir da apreciação do Poder ludi

clário qualquer lesão de direito individual. O ingresso em juízo 
podefá ser condicionado a que se exauram previamente as vias 
administrativas, desde que não exigida garantia de instância, nem 
ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias para a decisão sobre o 
pedido. 

Artigo 193 - ............ .... ........ ............. .. 

§ 1.° - O título de desembargador é privativo dos membros dos 
Tribunais de Justiça; o de juiz, dos integrantes do~ Tribunais infe
riores de segunda instância e da magistratura de primeira instância; 

§ 2.° - Os membros do Tribunal de Conlâs dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios terão o título ue conselheiro. 

Artigo 196 - É vedada a participação de servidores públícos 
no produto da arrecadação de tributos e multas. 

Artigo 201 - Ficam transformados os atuais cargos de juiz 
federal substituto em cargos de juiz federal. 

Paragráfo único - Os juízes federais substitutos ficam investidos 
nos cargos ora transformados, respeitada, porém) a antigüidade dos 
atuais juízes federais. 

Artigo 202 - Os Estados adaptarão sua organização judiciária 
aos preceitos estabelecidos nesta Constituição e na Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, dentro de seis meses contados a partir da 
vigência desta última, ficando extíntos os cargos de juiz substituto 
de segunda instância, qualquer que seja sua denominação. 

§ 1.0 - Os jULzes cujos cargos forem extintos ficarão em dispo
nibilidade, com vencimentos integrais, até serem aproveitados, nos 
termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

§ 2.° - No Estado do Rio de Janeiro) a critério do Governador, 
poderão ser previamente aproveitados os atuais desembargadores em 
disponibilidade, observada sempre, quanto ao quinto reservado a 
advogados e membros do Ministério Público, a condição com que 
ingressaram no Tribunal de Justiça. 
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Artigo 203 - Poderão ser criados contenciosos administrativos, 
federais e estaduais, sem poder jurisdicional, para a decisão de 
questões fiscais e previdenciárias, inc1usive relativas a acidentes do 
trabalho (art. 153, § 4.°). 

Artigo 204 - A lei poderá permítir que a parte vencida na 
instância administrativa (artigos 111 e 203) requeira diretamente ao 
Tribunal competence a revisão da decisão nela proferida. 

Artigo 205 - As questões entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e respectivas autarquias, empresas públicas 
e sociedades de economia mista, ou entre umas e outras, serão deci
didas pela autoridade administrativa, na forma da lei, ressalvado ao 
acionista procedimento anulatório dessa decisão. 

Artigo 206 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial 
e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores exclusiva
mente pelos cofres públicos) ressalvada a situação dos atuais titulares, 
vitalícios ou nomeâdos em caráter efetivo. 

§ 1.° - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da Re
pública, disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos Estados 
e pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventjas. 

§ 2.° - Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar 
a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter 
efetivo para as serventias não remuneradas pelos cotres públicos. 

§ 3.° - Enquanto não fixados pelos Estados e pelo Distrito 
Federal os vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, 
continuarão eles a perceber as custas e emolumentos estabelecidos 
nos respectivos regimentos . 

Artigo 207 - Enquanto não for promulgada a Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional, somente serão preenchidos seis dos novos 
cargos de MLnistro do Tribunnl Federal de Recursos criados pelo 
artigo 121 desta Constituição, sendo três escolhidos dentre juízes 
federais indicados em lista tríplice, pelo próprio Tribunal, e três de 
acordo com os demais critérios estabelecidos nO mesmo artigo." 

Brasília, 13 de abril de 1977; 156.° da Independência e 89.° 
da República. 

ERNESTO GEISEL 

EMENDA CONST1TUCIONAL N,o 8, DE 14 DE ABRlL DE 1977 

o Presidente da República, 

no uso da atribuição que lhe confere o § ].0 do artigo 2.° do Ato 
Institucional n ,o 5, de 13 de dezembro de 1968, e 
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Considerando que, nos termos do Ato Complementar D. o 102, 
de 1.0 de abril de 1977, foi decretado, a partir dessa data, o recesso 
do Congresso Nacional; 

Considerando que, decretado o recesso parlamentar, o Poder 
Executivo Federal 6 autorizado a legislar sobre todas as matérias, 
como preceitua o citado dispositivo do Ato Institucional n.o 5, de 
13 de dezembro de 1968; 

Considerando que a elaboração de emendas à Constituição, 
compreendida no processo legislativo (Artigo 46, I), está na atribuição 
do Poder Executivo Federal, 

PROMULGA a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
Artigo único. A Constituição Federal passa a vigorar com as 

seguintes alterações nos artigos adiante indicados) incluindo-se em seu 
Título V os artigos 208, 209 e 210: 

"Arligo 13 ......... . . .. .. . . . ....... ................. . 
§ 2.° - A elejção do Governador e do Vice-Governador de 

Estado, para mandato de quatro anos, f8r-se-á pelo sufrágio de um 
colégio eleitoral, em sessão pública e mediante votação nominal, 
obedecidas as seguintes normas: 

a) o colégio eleitoral compor-se-á dos membros da respectiva 
Assembléia Legislativa e de delegados das Câmaras Municipais do 
respectivo Estado; 

b) cada Câmara indicará, dentre seus membros, um delegado 
e mais um por duzentos mil habitantes do município, não podendo 
nenhuma representação ter menos de dois delegados, admitindo-se o 
voto cumulativo; 

c) o colégio eleitoral reuotr-se-á na sede da respectiva Assem
bléia Legislativa, a 1.0 de setembro do ano anterior àquele em que 
findar o mandato do Governador; 

d) será considerado eleito Governador o candidato que, regis
trado por partido político, obtiver maioria absoluta de votos; 

e) se nenhum candidato obtiver maioria absoluta na primeira 
votação, esta será repetida e a eleíção dar-se-á, na terceira votação, 
por maioria simples; 

f) o candidato a Vice-Governador considerar-se-á eleito em 
virtude da eleição do candidato a Governador com ele registrado; 

g) a composição e o funcionamento do colégio eleitoral serão 
regulados em lei. 

Artigo 15 - . .. .................... . . . . .. . . .. .. ..... . 
I - pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores 
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realizada simultaneamente em todo o país, na mesma data das 
eleições gerais para deputados. 

Artigo 21 - . . ... . . . . . .............. - ..... .......... . 
§ 2.° - ....... . . . . . . .................. .. .......... . 
I - contribuições, observada a faculdade prevista no item I 

deste artigo, tendo em vista intervenção no domínio econômico ou 
o interesse de categorias profissionais e para atender diretamente a 
parte da União no custeio dos encargos da previdência social. 

Artigo 39 - A Câmara dos Deputados compõe-se de até qua
trocentos e vinte representantes do povo, eleitos, dentre cidadãos 
maiores de viote e um anos e no exercício dos direitos políticos, por 
voto direto e secreto, em cada Estado e Território. 

§ 2.° - Obedecido o limite máximo previsto neste artigo, o 
número de deputados) por Estado, será estabelecido pela Justiça Elei
toral, para cada legislatura, proporcionalmente à população, com o 
reajuste necessário para que nenhum Estado tenha mais de cinqüenta 
e cinco ou menos de seis deputados. 

§ 3.° - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território 
será representado, na Câmara, por dois deputados. 

§ 4.° - No cálculo das proporções em relação à população, não 
se computará a do Distrito Federal nem a dos Territórios. 

Artigo 41 - O Senado Federal compõe-se de representantes dos 
Estados, eleitos dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos 
e no exercício dos direitos políticos. 

§ LO - Cada Estado elegerá três senadores com mandato de 
oito anos, renovando-se a representação, de quatro em quatro, alter
nadamente por um e por dois terços. 

§ 2,° - Na renovação do terço e, para o preenchimento de uma 
das vagas, na renovação por dois terços, a eleição far-se-á pelo voto 
direto e secreto, segundo o princípio majoritário. O preenchimento 
da outra vaga na renovação por dois terços, far-se-á mediante eleição, 
pelo sufrágio do colégio eleitoral constituído, nos termos do § 2.° 
do artigo 13, para a eleição do Governador de Estado, conforme 
disposto em lei. 

§ 3.° - Cada senador scrá eleito com dojs suplentes. 

Artigo 43 - . . ... .. ... . . ....... . . . . . .... . ... .... ... . . 

X - contribuições sociais para custear os encargos previstos nos 
artigos 165, itens lI, V, XIII, XVI e XIX, 166, § 1.0, 175, § 
4.°, e 178. 
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Art igo 47 - . . .. . .... ...... .. .. . ...... . .. .. . ,., . ... . 
I - de membros da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal; ou 

§ 3.0 - No caso do item I, a proposta deverá ter íl assinatura 
de um terço dos membros da Câmara dos Deputados e um terço dos 
membros do Senado Federal. 

Artigo 48 - Em qualquer dos casos do artigo anterior) a pro
posta será discutidíl e votada em reunião do Congresso Nacional, em 
duas sessões, dentro de noventa dias a contar de seu recebimento, e 
havida por aprovada quando obtiver, em 11mbas as sessões, maioria 
absoluta dos votos do total de membros do Con'gresso Nacional. 

Artigo 74 - .. .. . . . . . . ....... , . . .. ......... , ... . ... . 

§ 2.0 - Cada Assembléia indicará, dentre seus membros, três. 
delegados e mais um por mílhão de habitantes, não podendo nenhuma 
representação ter menos de quatro delegados. 

Artigo 75 - O colégio eleitoral reunir-se-á na sede do Congresso 
Nacional a 15 de outubro do ano anterior àquele em que findar o 
mandato presidencial. 

Artigo 77 - . ... . .. . ... .. . . . .. . . ... .. . ........... ' . . 
§ 1. 0 - O candidato a Vicc-Presidcnle, que deverá preencher 

os requisitos do artigo 74, consideraL'-se-á eleito em virtude da eleição 
do candidato a Presidente com ele registrado; seu roandato é de seis 
anos e> na posse) obscrvClr-se-á o disposto no artigo 76 e seu pará
grafo único. 

Artigo 97 - ............. . . .. .. .................... . 

§ 3. 0 - Nenhum concurso terá validade por prazo maior de 
quatro anos contado da homologação. 

Artigo 151 - Lei complementar estabelecerá os casos de inele
gibilidade e os prazos nos quais cessará est3, com vistas a preservar, 
considerada a vida pregressa do candidato : 

IV - a moralidade pnra o exercício do mandato. 

Artigo 153 - ............. . .. . . ...... .............. . 

§ 29 - Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a 
lei o estabeleça, nem cobrado, em cada exercício, sem que a lei 
que o houver instituído ou aumentado esteja em vigor antes do início 
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do exercício financeiro, ressalvados a tarifa aUandegária e a de trans
porte, o imposto sobre produtos industrializados e outros especial
mente indicados em lei complementar, além do imposto lançado por 
motivo de guerra e demais casos previstos nesta Constituição: 

Artigo 208 - Os mandatos do Presidente e do Vice~Presidente 
da República eleitos a 15 de janeiro de 1974 terminarão a 15 de 
março de 1979. 

Artigo 209 - Os mandatos dos prefeitos, vice-prefeitos e verea
dores eleitos em 1980 terão a duração de dois anos. 

Artigo 210 - Na aplicação do disposto no § 2.° do artigo 39, 
para a legislatura a iniciar-se em 1979 J não haverá redução do número 
de deputados de cada Estado, fixado para a legislatura iniciada 
em 1975", 

Brasília, 14 de abril de 1977; 156.° da Independência e 89.° 
da Repú blíca, 

Ernesto Geisel 

DECRETO-LEI N.O 1.534, DE 13 DE ABRIL DE 1977 

Assegura a prorrogação, pelos prazos que especifica, de 
locações residenciais 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o § 1.° do artigo 2.° do ALO lnstitucional n.O 5, de 13 de dezembro 
de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição e o disposto 
no Ato Complementar n.o 102, de 1.0 de abril de 1977, 

Decreta: 

Artigo 1.° - Nas locações residenciais é assegurada ao locatário, 
uma vez findo o prazo contratual, ou vigorando este por tempo 
indetermjnado, a faculdade de continuar no prédio, como inquilino, 
por período equivalente a 2 (dois) meses por ano ou fração de ano 
de vigência da locação. 

§ 1.0 - Vigorando a locação há mais de I (um) e até 2 (dois) 
anos, será de 6 (seis) meses o período a que este artigo se refere. 

§ 2.° - Qualquer que seja o tempo da vigência da locação; o 
periodo de prorrogação de que trata este artigo não poderá ultra
passar 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 3.° - Mesmo no decurso do período de prorrogação de que 
trata este artigo poderá a locação ser rescindida: 
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a) nos casos previstos no artigo 11 da Lei n.o 4.494, de 25 
de novembro de 1964, nas locações por ela regidas; e 

b) nos casos de infração de obrigação legal ou contratual, 
nas demais locações. 

Artigo - 2.° - Durante os períodos a que aludem o artigo 
antecedente e seus parágrafos, o aluguel será corrigido monetaria
mente na mesma proporção da variação do valor nominal das Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional ocorrida entre o mês-base 
e o primeiro mês do período de prorrogação, tomando-se como 
mês-base: 

a) o primeiro mês após o último reajuste contratual, quando 
o comtrato estipular reajuste; e 

b) o primeiro mês da locação, quando no contrato não houver 
previsão de reajuste ou se a locação for verbal. 

Artigo 3.0 - O novo aluguel, calculado nos termos do artigo 
2.°, vigorará pelo período de prorrogação da locação fixado no artigo 
1.0 e seus parágrafos~ sendo ele superior a 12 (doze) meses, haverá 
novo reajuste a partir do 13.° mês. 

Artigo 4. 0 - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, J 3 de abril de 1977; 156.° da Independência e 89. 0 

da República. 

ERNESTO GEISEL 

Armando Fnlcão 

DECRETO-LEI N,o 1.535, DE 18 DE ABRIL DE 1977 

Altera o Capítulo IV do Título 11 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo a Férias, e dá outras providências 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o § 1.0 do artigo 2.° do Ato Institucional D.o 5\ de 13 de dezembro 
de 1968, tendo em vista o artigo 182 da Constituição e o disposto no 
Ato Complementar n,o 102, de 1 de abril de 1977, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - O Capítulo IV do Título II da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei D.o 5.452, de 1. 0 de 
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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"CAPITULO IV 

Das Férias Anuais 

SEÇÃO I 

Do Direito o. Férias e da sua Duração 

Artigo 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo 
de um perSodo de férias, sem prejuízo da remuneração. 

Artigo 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência 
do contrato , de trabalho, o empregado terá díreito a férias, na 
seguinte proporção: 

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao 
serviço mais de 5 (cinco) vezes; 

11 - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido 
6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; 

UI - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 
(quinze) a 23 (vlnte e três) faltas; 

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte 
e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas. 

§ 1.0 - É vedado descontar, do período de férias, as faltas do 
empregado ao serviço. 

§ 2.° - O período das férias será computado, para todos os 
efeitos, como tempo de serviço . 

Arügo 131 - Não será considerada falta ao serviço, para os 
efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado: 

I - nos casos referidos no artigo 473; 
II - durante o licenciamento compulsório da empregada por 

motivo de maternidade ou aborto não criminoso, observados os re
quisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela 
Prevldência Social; 

III - por motivo de acidente do trabalho ou de incapacidadb 
que propicie concessão de auxílio-doença pela Previdência Social, 
excetuada a hipótese do inciso IV do artigo 133; 

IV - justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que 
não tiver deterOJ.jnado o desconto do correspondente salário; 

V - durante a suspensão preventiva para responder a inquérito 
administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado 
ou absolvido; e 

VI - nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na 
hipótese do inciso III do artigo 133. 
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Artigo 132 - O tempo de trabalho anterior à apresentação do 
empregado para serviço militar obrigatório será computado no período 
aquisitivo~ desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 
(noventa) dias da data em que se verificar a respectiva baixa. 

Artigo 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no 
curso do período aquisitivo: 

I - deix.ar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 
(sessenta) dias subseqüentes à sua saída; 

11 - permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, 
por mais de 30 (trinta) dias; 

III - deixar de trabalhar, com percepção de salário, por mais 
de 30 (trinta) dias em virtude de paralisação parcial ou total dos 
serviços da empresa; e 

IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de aci
dente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, 
embora descontínuos. 

§ 1.° - A interrupção da prestação de serviços deverá ser 
anotada na Carteüa de Trabalho e Prevídência Social. 

§ 2.Q 
- In.i.ciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo 

quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições 
previstus neste artigo, retornar ao serviço. 

SEÇÁO II 

Da Concessão c da Época das Férias 

Artigo 134 - As férias serão concedidas por ato do empre
gador, em um só período, nos 12 (doze) meses subseqüentes à data 
em que o empregado tiver adquirido o direito. 

§ 1.0 - Somente em casos excepcionais serão as férias conce
didas em dois períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 
10 (dez) dias corridos. 

§ 2.° - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 
50 (cinqüenta) anos de idade, as férias serão sempre concedidas de 
uma só vez. 

Artigo 135 - A concessão das férias será participada, por 
escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, lÔ (dez) 
dias, cabendo a este assinar a respectiva notiCicação. 

§ 1.° - O empregado não poderá entrar no gozo das férias 
sem que apresente ao empregador sua CTPS, para que nela seja 
anotada a respectiva concessão. 

§ 2. 0 - A concessão das férias será, igualmente, anotada no 
Jivro ou nas fíchas de registro dos empregados. 
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Artigo 136 - A época da concessão das férias será a que melhor 
consulte os interesses do empregador. 

§ 1.° - Os membros de uma familia, que trabalharem no mesmo 
estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo 
período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para 
o serviço. 

§ 2.° - O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, 
terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. 

Artigo 137 - Sempre que as férias [orem concedidas após o 
prazo de que trata O artigo 134, o empregador pagará em dobro a 
respectiva remuneração. 

§ 1.° - Vencido o mencionado prazo sem que o empregador 
tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação 
pedindo a fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas. 

§ 2.° - A sentença cominará pena diária de 5 % (cinco por 
cento) do salário-mínimo da região, devida ao empregado até que 
seja cumprida. 

§ 3.° - Cópia da decisão judicial transitada em julgado será 
remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de 
aplicação da multa de caráter administrativo. 

Artigo 138 - Durante as férias, o empregado não poderá prestar 
serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em 
virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. 

SEÇÃO In 

Das Férias Coletivas 

Artigo 139 - Poderão ser concedidas férias coletivas a todos 
os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos 
ou setores da empresa. 

§ 1.0 - As férias poderão ser gozadas em dois períodos anuais, 
desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos. 

§ 2.° - Para os fins previstos neste artigo, o empregador 
comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a ante
cedência mínima de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim das 
férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos 
pela medida. 

§ 3. 0 - Em igual prazo o empregador enviará cópia da aludida 
comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria 
profissional, e providenciará a afixação de aviso nos locais de 
trabalho. 
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Arligo 140 - Os empregados contratados há menos de 12 
(doze) meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, inician
do-se, então, novo período aquisitivo, 

Artigo 141 - Quando o número de empregados contemplados 
com as férias coletivas for superior a 300 (trezentos), a empresa 
poderá promover, mediante carimbo, as anotações de que trata o 
artigo 135, § 1.0. 

§ 1.° - O carimbo, cujo modelo será aprovado pelo Ministério 
do Trabalbo, dispensará a referência ao período aquisitivo a que 
correspondem, para cada empregado) as férias concedidas. 

§ 2.° - Adotado o procedimento indicado neste artigo, caberá 
à empresa fornecer ao empregado cópia visada do recibo correspon
dente à quitação mencionada no parágrafo único do artigo 145. 

§ 3.° - Quando da cessação do contrato de trabalho, o empre
gador anotará na CTPS as datas dos períodos aquisitivos corres
pondentes às férias coletivas gozadas pelo empregado. 

SEÇÃO IV 

Da Remuneração e do Abono de Férias 

Artigo 142 - O empregado perceberá durante as férias, a remu
neração que lhe for devida na data da sua concessão. 

§ 1.° - Quando o salário for pago por hora, com jornadas 
variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo aplicando-se o 
valor do salário na data da concessão das férias. 

§ 2.° - Quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por 
base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias 
aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão 
das férias. 

§ 3.° - Quando o salário for pago por percentagem, comis
são ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 
12 (doze) meses que precederem à concessão das férias. 

§ 4.° - A parte do salário paga em utilidades será computada 
de acordo com a anotação na CTPS. 

§ 5.° - Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, 
insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de 
base ao cálculo da remuneração das férias. 

§ 6,° - Se, no momento das férias, o empregado não estiver 
percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o 
valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média duode-
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cimal recebida naquele perLodo, após a atualização das importâncias 
pagas, mediante incidência por percentuais dos reajustamentos sala
riais supervenientes. 

Artigo 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um 
terço) do periodo de férias a que tiver direito em abono pecuniário, 
no valor da remuneração que lhe seria devida DOS dias correspondentes. 

§ 1.° - O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) 
dias antes do término do período aquisitivo. 

§ 2.° - Tratando-se de férias coletivas J a conversão a que se 
refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empre
gador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, 
independendo de requerimento individual a concessão do abono. 

Artigo 144 - O abono de férias de que trata o artigo anterior, 
bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de tra
balho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, 
desde que não excedente de 20 (vinte) dias do salário, não jntegrarão 
a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho 
e da Previdência Social. 
~ 

Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for 
o caso o do abono referido no artigo 143, serão detuados até 2 (dois) 
dias antes do início do respectivo período. 

Parágrafo único - O empregado dará quitação do pagamento) 
com indicação do início e do termo das férias. 

SEÇÃO V 

Dos Efeitos da Cessação do Contrato de Trabalho 

Art. 146 - Na cessação do contrato de trabalho qualquer que 
seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples 
ou em dobro, conforme ocaso J correspondente ao período de férias 
cujo direito tenha adquirido. 

Parágrafo único - Na cessação do contrato de trabalho, após 
12 (doze) meses de serviço, o empregado, desde qlle não haja sido 
demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao 
período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na pro
porção de 1/12 (hum doze avos) por mês dc serviço Oll fração superior 
a 14 (quatorze) dias. 

Artigo 147 - O empregado qLle for despedido sem justa causa, 
ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado, 
antes de completar 12 (doze) meses de serviço, terá direito à remu
neração relativa ao período incompleto de Eérias, de conformidade 
com o disposto no artigo anterior. 
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Artigo 148 - A remuneração das férias, ainda quando devida 
após a cessação do contrato de trabalho terá natureza salarial, para 
os efeitos do artigo 449. 

SEÇÃO VI 

Do Início da Prescrição 

Artigo 149 - A prescrição do direito de reclamar a concessão 
das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do 
término do prazo mencionado no artigo ] 34 ou, se for o caso, da 
cessação do contrato de trabalho. 

SEÇÃO VII 

Disposições Especiais 

Artigo 150 - O tripulante que, por determinação do armador, 
for transferido para o serviço de outro, terá computado, para o 
efeito de gozo de férias, o tempo de serviço prestado ao primeiro, 
ficando obrigado a concedê-las o armador em cujo sen,iço ele se 
encontra na época de gozá-las. 

§ 1. 0 - As férias poderão ser concedidas, a pedido dos inte
ressados e com aquiescência do armador, parceladamente, nos portos 
de escala de grande estadia do navio, aos tripulantes ali residentes. 

§ 2. 0 - Será considerada grande estadia a permanência no 
porto por prazo excedente de 6 (seis) dias. 

§ 3.0 - Os embarcadiços, para gozarem férias nas condições 
deste arligo, deverão pedi-las, por escrito, ao armador, antes do início 
da viagem, 110 porto de registro ou armação. 

§ 4.° - O tripulanle, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao 
armador, que deverá designá-lo par;) qualquer de suas embarcações 
ou o adJf a algum dos seus serviços terrestres, respeitadas a condição 
pessoal e a remuneração. 

§ 5.0 - Em caso de necessidade, determinada pelo interesse 
público, e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador 
ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvado 
ao tripulante o direito ao respectivo gozo posteriormente. 

§ 6.° - O Delegado do Trabalho Marítimo poderá í1utorizar 
a acumulação de 2 (dois) períodos de férias do maritirno, mediante 
requerimento justificado: 

I - do sindicato, quando se tratar de sindicalizado; e 
II - da empresa, quando o empregado não for sindicalizado. 

Artigo 151 - Enquanto não se criar um tipo especial de cader
neta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela 
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Capitania do Porto na caderneta-matrícula do tripulante, na página 
das observações. 

Artigo 152 - A remuneração do tripulante, no gozo de férias 
será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver 
vencendo. 

SEÇÃO VIII 

Das Penalidades 

Artigo 153 - As j nfrações ao dis post o neste Capítulo serão 
punidas com a multa de no míoimo 2 (duas) até 20 (vinte) vezes o 
valor de referência previsto no artigo 2.°, parágrafo único, da Lei 
n.o 6.205 (*), de 29 de abril de 1975, calculada a razão de um valor 
de referência por empregado em situação irregular. 

Parágrafo único - Em caso de reincidência, embaraço ou resis
tência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo 
de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo. 

Artigo 2.° - O Poder Execulivo expedirá nova regulamentação 
à Lei n. 5.085(*), de 27 de agosto de 1966, com a finalidade de 
ajustá-la às alterações decorrentes deste Decreto-lei. 

Artigo 3.° - O presente Decreto-lei entrará em vigor no dia 
L° de maio de 1977. 

Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

ERNESTO GEISEL, Presidente da República 

ARNALDO PRIETO 

DECRETO-LEI N.o 1.537 - DE 13 DE ABRIL DE 1977 

Isenta do pagamento de custas e emolumentos a prática de 
quaisquer atos, pelos Ofícios e Cartórios de Registro de 
Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Notas, 
relativos às solicitações feitas pela União. 

O Presidente da Republica, 

no uso da atribuição que lhe confere o § 1.° do artigo 2. 0 do Ato 
Institucional n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista o 
artigo 182 da Constituição e o disposto no Ato Complementar n.o 
102, de 1.0 de abril de 1977, 

Deereta: 

Artigo 1.0 - E. isenta a União do pagamento de custas e 
emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, com 
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relação às transcrições, inscrições, averbações e fornecimento de 
certidões relativas a quaisquer imóveis de sua propriedade ou de seu 
interesse, ou que por ela venham a ser adquiridos. 

Artigo 2.° - .f: isenta a União) igualmente, do pagamento de 
custas e emolumentos quanto às transcrições, averbações e 
fornecimento de certidões pelos OfícÍos e Cartórios de Registro de 
Títulos e Documentos, bem como quanto ao fornecimento de 
certidões de escrituras pelos Cartórios de Notas. 

Artigo 3.° - A isenção de que tratam os artigos anteriores 
estende-se à prática dos mesmos atos, relativamente a imóveis 
vinculados ao Fundo Rotativo Habitacional de Brasília (FRHB). 

Artigo 4.° - Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de abril de 1977; 156.° da Independência e 89.° 
da República. 

ERNESTO GEISEL 
Armando Falcão 
Mário Henrique Simonsen 

DECRETO-LEI N,O 1.510 - DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre a tributação de resultados obtidos oa venda 
de participações societárias pelas pessoas físicas; altera o 
Decreto-lei 0.° 1.381, de 23 de dezembro de 1974, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à pessoa física 
equiparada à pessoa jurídica em decorrência de operações 
com imóveis, e dá outras providências. 

o Presidente da República, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo ~.5. ? jnciso lI, da 
Cons tituição, 

Dureta: 

Artigo 1.0 - O lucro auferido por pessoas físicas na alienação 
de quaisquer participações societárias está sujeito à incidência do 
imposto de renda, na cédula "H" da declaração de rendimentos. 

Artigo 2.° - O rendimento tributável de acordo com o artigo 
anterior será determinado pela diferença entre o valor da alienação 
e o custo de subscrição ou aquisição da participação societária, 
corrigido monetariamente segundo a variação das Obrigações Reajus
táveis do Tesouro NacionaL 
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Artigo 3.° ~ Considera-se valor da alienação: 
a) o preço efetivo da operação de venda ou da cessão de 

direitos; 
b) o v'11or efetivo da contraprestação, nos demais casos de 

alienação. 
Parágrafo único - Nos casos de alienação a título gratuito, 

será sempre imputável à operação o valor real da participação 
alienada. 

Artigo 4.° - Não incidirá o imposto de que trata o arligo 1.0: 
a) nas negociações, real izadas em Bolsa de Valores , com ações 

de sociedades anônimas; 
b) pelo espólio, nas alienações "mortis causal'; 
c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos 

públicos; 
d) nas alienações efetivadas após decorrido o periodo de cinco 

anos da data da subscrição ou aquisição da participação. 
Artigo 5.° - Para os efeitos da tributação prevista no artigo 

1.0 deste Decreto-lei, presume-se que as alienações se referem às 
participações sobscritíJs ou adquiridas mais recentemente e que as 
bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou 
aquisição das participações a que corresponderern. 

Artigo 6.° - A tributação prevista no artigo 1.° deste 
Decreto-lei não se aplíca às cotas de fundos em condomínio a que 
se refere o artigo 18 do Decreto-lei n.O 1.338, de 23 de julho de 1974 . 

Artigo 7 .° - O adquirente da participação societária deverá 
reter e recolher 1 no ato da operação sujeita à tributação prevista no 
artigo 1.° deste Decre1o-1ei , 1 % (um por cento) do valor da aquisição, 
como antecipação do imposto deVido pelo alienante na declaração 
de rendimentos. 

§ 1.° - O adquirente fornecerá ao alienante o comprovante 
do recolhimento do imposto antecipado na forma deste artigo. 

§ 2.° - A falta de retenção de que trata este artigo sujeitarú 
o adquirente à multa de 50% (cinqüenta por cento) do imposto que 
deveria ter sido retido. 

Artigo 8.° - Em qualquer caso, o contribuinte poderá optar 
pelo pagamento do imposto à alíquota de 25 % (vinte e cinco por 
cento) sobre os lucros auferidos, conjuntamente com o devido na 
declaração de rendimentos, sem direito a abatimentos e· reduções por 
incentivos fiscais . 

Artigo 9.° - O Ministro da Fazenda baixará normas comple
mentares necessárias à aplicação do disposto aos artigos anteriores 
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inclusive quanto aos critérios de avaliação das operações sujeitas a 
imposto. 

Artigo 10 - São procedidas as seguintes alterações no 
Decreto-lei número 1.381, de 23 de dezembro de 1974: 

I - Nova redação ao artigo 3.°: 

"Artigo 3. 0 - Serão consideradas empresas individuais para os 
fins do arligo 1.°, as pessoas físicas que: 

I - Alienarem im6veis a empresa a que estejam vinculadas, se 
as empresas adquirentes explorarem, por qualquer modalidade, a 
construção) a comercialização de imóveis ou atividade de floresta
menta ou reflorestamento; 

II - praticarem, em nome individual, a comercialização de 
imóveis com habitualidade; ou 

III - promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou 
loteamento de terrenos". 

II - Nova redação ao § 1.0 do artigo 4.°: 
"§ 1.0 - Para os efeitos deste art igo, nao serão consideradas 

as alienações: 
a) de jmóveis havidos por legado, herança, e doação como 

adiantamento da legítima; 
b) de imóveis adquiridos mais de 60 (sessenta) meses antes da 

data da alienação". 

UI - Nova redação ao artigo 5.°; 

"Artigo 5.° - Para os efeitos de equiparação da pessoa física 
à pessoa jurídic8, nos lermos do afligo 3.°, inciso lI, será considerada 
habitualidade na comercialização de imóveis a alienação: 

I - No prazo de 2 anos calendários consecutivos, de mais de 
3 ([rês) imóveís adquiridos nesse biênio; 

II - No prazo de 5 aGOS calendários consecutivos, de mais de 
5 (cinco) imóveis adquiridos nesse mesmo qüinqüênio. 

§ l.0 - Nos termos deste artigo, não serão computadas as 
transferências de imóveis em decorrência de herança ou legado, as 
doações como adiantamento da legítima, nem as alienações: 

a) de imóveis por motivo de desapropriação, recuo, ou extinção 
judi:cial de condomínio; 

b) de imóveis por legado, herança e doação como adiantamento 
da legítima; 

c) de imóvel reavido por rescisão do contrato de é'l1íenação 
desse mesmo imóvel; 
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d) de unidades imobiliárias havidas em pagamento de terreno 
a que se refere o artigo 39, da Lei TI.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964. quando se tratar de terreno havido mais de 60 (sessenta) 
meses antes dessa operação; 

e) de vagas para guarda de automóveis. 

§ 2.° - Para os efeitos deste artigo, será considerada como 
urna única operação: 

a) alienação da totalidade ou de fração ideal de um terreno, 
com ou sem edificações, resultante da unificação de dois ou mais 
terrenos; 

b) a alienação conjunta da totalidade ou de fração ideal de 
dois terrenos confinantes, com ou sem edificações; 

c) a alienação em conjunto de até 5 (cinco) terrenos 
confinantes com o todo, sem edificações, desde que originados do 
desmembramento de um mesmo terreno e todos possuindo testada 
para logradouro público; 

d) a alienação conjunta de até 3 (três) unidades não residenciais 
situadas no mesmo pavimento de edifício e confinantes com o todo, 
desde que adquiridas de uma só vez pelo alienante. 

§ 3.° - Quando o imóvel alienado não tiver sido adquirido 
de uma só vez, mas parceladamente em anos diferentes, inclusive 
nos casos a que se refere o parágrafo anterior, adotar-se-á como ano 
de aquisição, aquele em que tiver sido adquirida a maior área de 
terreno ou as unidades que, em conjunto, correspondam a maior 
fração ideal de terreno; se, na quantificação desses valores. houver 
equivalência entre dois ou mais anos, consecutivos ou não, adotar-se-á 
o mais antigo. 

§ 4.° - O número de adquirentes, em condomínio ou em 
comunhão, não descaracterizará a unicidade da operação para o 
alienante" . 

IV - Nova redação ao § 1.0 do artigo 6.°: 

"§ 1.0 - Equipara-se, também, à pessoa jurídica, o proprietário 
ou titular de terrenos ou glebas de terras que, sem efetuar o registro 
dos documentos de incorporação ou loteamento, neles promova a 
construção de prédio com mais de duas unidades imobiliárias ou a 
execução de loteamento, se iniciar a alienação das unidades imobiliárias 
ou dos lotes de terreno antes de decorrido o prazo de 60 (sessenta) 
meses contado da data da averbação, no Registro Imobiliário, da 
construção do prédio ou da aceitação das obras do loteamento". 
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"§ 3.° - No caso das operações a que se refere a alínea "c" 
do § 2.° não serão computados para efeito de apuração do lucro da 
empresa individual, o resultado, correção monetária e juros auferidos 
nas alienações: 

a) de imóveis por desapropriação, recuo ou extinção judicial 
de condomínio; 

b) de imóveis havidos por legado, herança e doação como 
adiantamento da legítima; 

c) de imóveis adquiridos mais de 120 (cento e vinte) meses 
antes da data da equiparação. 

Artigo 11 - A subdivisão ou desmembramento de imóvel 
rural em mais de 10 (dez) lotes, ou a alienação de mais de 10 (dez) 
quinhões ou frações ideais desse imóvel serão equiparadas a 
loteamento para os efeitos do disposto no inciso 111 do artigo 3.° do 
Decreto-lei n,o 1.381, de 23 de dezembro de 1974. 

§ 1.° - Quando a subdivisão do imóvel rural resultar em até 
10 (dez) lotes ou a alienação de frações ideais não exceder de 10 
(dez) quinhões, a alienação de cada um desses lotes ou de cada uma 
das frações ideais será computada como uma operação para os efeit~ 
do disposto no artigo 5. ° do Decreto-lei n. ° 1. 3 8I. 

§ 2,° - O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que 
a subdivisão se efetive por força de partilha amigável ou judicial 
em decorrência de herança, legado, doação como adiantamento da 
legítima, ou extinção de condomínio. 

Artigo 12 - A pessoa ffsica equiparada à empresa individual por 
força do disposto no artigo 3.°, inciso IH do Decreto-lei n,O 1.381, 
de 23 de dezembro de 1974, e do "caput" do artigo 11 deste Decreto
-lei, fica obrigada a manter escrituração contábil completa, 

Artigo 13 - A pessoa física equiparada à empresa individual, 
caso já esteja equiparada em razão da exploração de outra atividade, 
poderá optar por apresentar mais de uma declaração de rendimentos 
como pessoa jurídica abrangendo, em uma delas, unicamente os resul
tados de operações com imóveis. 

Parágrafo único - No caso previsto neste artigo a pessoa física 
deverá ter registro específico no Cadastro Geral de Contribuintes, e 
a opção exercida será irrevogáveL 

Artigo 14 - O lucro anualmente apurado pela pessoa física 
equiparada à empresa individual em razão de operações com imóveis 
será considerado como automaticamente distribuído no ano-base, 

§ 1.0 - O lucro de que trata este artigo, deduzido da provisão 
para pagamento do imposto de renda, está sujeito à retenção do 
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imposto na fonte) à alíguota de 10% (dez por cento), que deverá 
ser recolhido no prazo de 90 (noventa) dias contado do encerramento 
do ano-base. 

§ 2.° - O contribuinte poderá considerar a incidência referida 
no parágrafo anterior como exclusiva na fonte, ou optar pela inclusão 
do rendimento na cédula "F" da declaração . 

Artigo 15 - Os serventuários da Justiça responsáveis por Cartó
rios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ficam 
obrigados a fazer comunicação à Secretaria da Receita Federal dos 
documentos lavrados, anotados, averbados ou registrados em seus C:H-
1órios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis por pes
soas físicas) conforme definidos no artigo 2.°, § 1.0 do Decreto-lei 
n. o ] .381. de 23 de dezembro de 1974. 

§ 1.0 - A comunicação deve ser efetivada em formulário padro
nizado e em prazo a ser fjxado pela Secretaria dCl Receita Federal. 

§ 2.° - O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará 
o infrator a multa correspondente a 1 % (um por cento) do yslor 
do ato. 

Artigo 16 - As disposições referentes à equiparação da pessoa 
física à pessoa jurídica introduzidas por este Decreto-lei somente se 
aplicarão às alienações de imóveis havidos após 30 de junho de ] 977. 

Parágrafo único - Não obstante o disposto neste artigo, OCOr

rerá a equiparação a empresa individual da pessoa física que, no 
ano de 1977, alienar mais de três jmóveis adquiridos nesse mesmo 
ano ou, em cada um dos triênios 1975 a 1977 ou 1976 a 1978, alje
nar mais de seis imóveis adquiridos no mesmo triênio, respeitadas as 
demais condições de equiparação da legislação que ora se modifica. 

Artigo 17 - O artigo 6.° do Decreto-le in. o 1.493, de 7 de 
dezembro de 1976, constitui nova redação do caput do artigo 10 do 
Decreto-lei n.o 401, de 30 de dezembro de 1968, cujos parágrafos 
permanecem inalterados. 

Artigo 18 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e, excetuado o contido no artigo 17, seus efeitos se produ
zirão a partir do ano-base de 1977. 

Brasilia, 27 de dezembro de 1976; 155.° da Independência e 
88.0 da República. 

ERNESTO GEISEL 

Mário Henrique Simonsen 
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LEI N.O 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS 
e dá outras providências 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - O seguro obrigatório contra acidentes do trabalho 
dos empregados seguradas do regime de previdência social da Lei 
número 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previ
dência Social), e legislação posterior, é realizado pelo Instituto Na
cional de Previdência Social (INPS). 

§ 1.° - Consideram-se também empregados, para os fins desta 
lei, o trabalhador temporário, o trabalhador avulso, assim, entendido 
o que presta serviços a diversas empresas, pertencendo ou não a sin
dicato, inclusiv~ o estivador, o conferente e assemelhados, bem como 
o presidiário que exerce trabalho remunerado. 

§ 2.° - Esta lei não se aplica ao titular de firma individual, ao 
diretor, sócio-gerente, sócio-solidário, sócio cotista e sócio de indús
tria de qualquer empresa, que não tenha a condição de empregado, 
nem ao trabalhador autônomo e ao empregado doméstico. 

Artigo 2.° - Acidente do trabalho e aquele que ocorrer pelo 
exercício po trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corpo
ralou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

§ 1.° - Equiparam-se ao acidente do trabalho, para os fins 
desta lei: 

I - a doença profissional ou do trabalho, assim entendida a 
inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade e constante de 
relação organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS); 

11 - o acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido 
a causa única, haja contribuído diretamente para a morte, ou a perda, 
ou redução . da capacidade para o trabalho; 

IH - o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário 
do trabalho, em conseqüência de: 

a) ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro, 
inclusive companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo 
de disputa relacionada com o trabalho; 

c) o ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de 
terceiro, inclusive companheiro de trabalho; 
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d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação ou incêndio; 
f) outros casos fortultos ou decorrentes de força maior. 
IV - a doença proveniente de contaminação acidental de pes

soal de área médica, no exercício de sua atividade; 
V - o acidente sofrido pelo empregado ainda que fora do local 

e horário de trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a 

autoridade da empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para 

lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, seja qUill for o meio de 

locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado; 
d) no percurso da residência para o trabalho ou deste para 

aquela. 
S 2. 0 - Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou 

por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local 
do trabalho ou durante este, o empregado será considerado a serviço 
da empresa. 

§ 3.° - Em casos excepcionais, constatando que doença não 
incluída na relação prevista no item I do § 1.0 resultou de condições 
especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona dire
tamente, o Ministério da Previdência e As.sistência Social deverá con
siderá-Ia como acidente do trabalho. 

§ 4.° - Não poderão ser consideradas) para os fins do disposto 
no § 3.°. a doença degenerativa, a inerente a grupo etário e a que 
não acarreta incapacidade para o trabalho. -

§ 5.° - Considera-se como dia do acidente, no caso de doença 
pwfissional ou do trabalho, a data da comunicação desta à empresa 
ou, na sua falta, a da entrada do pedido de benefício do INPS, a 
partir de quando serão devidas as prestações cabíveis. 

Artigo 3.° - Não será considerada agravação ou complicação 
de acidente do trabalho lesão que, resultante de outro acidente, se 
associe ou se superponha às conseqüências do anterior. 

Artigo 4.° - Em caso de acidente do trabalho, os segurados 
de que trata o artigo 1.° e seus dependentes terão direito, indepen
dentemente de período de carêocia, às prestações previdenciárias 
cabíveis, observado o disposto nesta lei. 

Artigo 5.° - Os benefícios por acidente do trabalho serão cal
culados, concedidos, mantidos e reajustados na forma do regime de 
previdência social do INPS, salvo no tocante aos valores dos bene
fícios de que trata este artigo, que serão os seguintes: 
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I - auxílio-doença - valor mensal igual a 92 % (noventa e 
dois por cento) do salário-de-contribuição do empregado, vigente no 
dia do acidente, não podendo ser inferior a 92 % (noventa e dois por 
cento) de seu saJário-de-benefício; 

II - aposentadoria por invalidez - valor mensal igual ao do 
salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser 
inferior ao de seu salário-de-benefício; 

III - pensão - valor mensal igual ao estabelecido no item II, 
qualquer que seja o número inicial de dependentes. 

§ 1.° - Não serão considerados para a fixação do salário-de
contribuição de que trata este artigo os aumentos que excedam os 
limites legais, inclusive os voluntariamente concedidos nOS 12 (doze) 
meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se resul
tantes de promoções reguladas por normas gerais da empresa admi
tidas pela legislação do trabalho, de sentenças normativas ou de rea
justamentos salariais obtidos pela categoria respectiva. 

§ 2.° - A pensão será devida a conLar da data do óbito, e o 
benefício por incapacidade a contar do 16.0 (décimo sexto) dia do 
afastamento do trabalho, cabeodo à empresa pagar a remuoeração 
integral do dia do acidente e dos 15 (quinze) dias seguintes. 

§ 3. 0 - O valor da aposentadoria por invalidez do segurado 
que em conseqüência do acidente do trabalho necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa, segundo critérios previamente estabe
lecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, será ma
jorado em 25% (vinte e cinco por cento). 

§ 4.0 - No caso de empregado de remuneração variável e de 
trabalhador avulso, o valor dos benefícios de que trata este artigo, 
respeitado o percentual previsto no seu item ( será calculado com 
base na média aritmética: 

I - dos 12 (doze) maiores salárJos-de-contribuição apurados 
em período não superior a 18 (dezoito) meses imediatamente ante
riores ao acidente, se o segurado contar, nele, mais de 12 (doze) 
contribuições; 

II - dos salários-de-contribuição compreendidos nos 12 (doze) 
meses imediatamente anteriores ao do acidente ou no período de que 
trata o item I, conforme for mais vantajoso, se o segurado contar 12 
(doze) ou menos contribuições nesse penado. 

§ 5. 0 - O direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por inva
lidez ou à pensão, nos termos deste artigo, exclui o direito aos mes
mos beneficios nas conclições do regime de previdência social do 
INPS, sem prejuízo porém dos demais benefícios por este assegurados. 

§ 6.° - Quando se tratar de trabalhador avulso referido no § 
1.0 do Artigo 1.0 desta lei, O benefício por incapacidade ficará a 

nOL:€TIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁ1UOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ~ 

- 3S 



cargo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a partir 
do dia seguinte ao do acidente. 

§ 7.° - Nenhum dos benefícios por acidente do trabalho de 
que trata este artigo poderá ser inferior ao salário-mínimo do local 
de trabalho do acjdentado, ressalvado o disposto no inciso r deste 
artigo. 

Artigo 6.° - O acidentado do trabalho que, após a consoli
dação das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado 
para o exercício da atividade que exercia habitualmente, na época 
do acidente, mas não para o exercício de outra, fará jus, a partlr da 
cessação do auxilio-doença, a auxílio-acidente. 

§ ].0 - O auxílio-acidente, mensal, vitalício e independente 
de qualquer remuneração ou outro benefício não relacionado ao 
mesmo acidente, será concedido, maotido e reaj ustado na forma do 
regime de previdência social do JNPS e corresponderá a 40% (qua
renta por cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5.° desta 
lei, observado o disposto no J 4.° do mesmo artígo. 

§ 2.° - A metade do valor do auxílio-acidente será incorporada 
ao valor da pensão quando a morte do seu titular não resultar de 
acidente do trabalho. 

§ 3. 0 - O titula!." do auxílio-acidente terá direito ao abono 
anual. 

Artigo 7.° - Em caso de morte decorrente ele acidente do tra
balho, será também devido aos dependentes do acidentado um 
pecúlio no valor de 30 (trinta) vezes o valor de referência, fixado nos 
termos da Lei número 6.205, de 29 de abril de 1975, vigente na 
localidade de trabalho do acidentado. 

Artigo 8.° - Em caso de aposentadoria por invalidez, decor
rente de acidente de trabalho, será devido, também, ao acidentado, 
um pecúlio de J 5 (quinze) vezes o valor de referência, fixado nos 
termos da Lei D.O 6.205, de 29 de abril de 1975, vigente na locali
dade de trabalho do acídentado. 

Artigo 9.° - O acidente do trabalho que, após a consolidação 
das lesões resultantes do acidente, apresentar, como seqüelas defjni
tlvas, perdas anatômicas ou redução da capacidade funcional, cons
tantes de relação previamente elaborada pelo Ministério da Previ
dência e Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo 
O desempenho da mesma atividade, demandem) permanentemente, 
maior esforço na realização do trabalho, fará jus, a partir da cessa
ção do auxílio-doença, a um auxílio mensal que corresponderá a 
20% (vinte por cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 
5.° desta lei, observado o disposto no § 4.° do mesmo artigo. 
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Parágrafo únko - Esse benefício cessará com a aposentadoria 
do acidentado e seu valor não será incluído no cálculo de pensão. 

Artigo 10 - A assistência médica, aí incluídas a cirúrgica, a 
hospitalar a farmacêutica e a odontológica, bem como o transporte 
do acidentado e a reabilitação profissional, quando indicada, serão 
devidos em caráter obrigatório. 

Artigo 11 - Quando a perda ou redução da capacidade fun
cional puder ser atenuada pelo uso de aparelhos de prótese ou órtese, 
esses serão fornecidos pelo INPS, independentemente das prestações 
cabíveis. . 

Artigo 12 - Nas localidades onde o INPS não dispuser de 
recursos próprios ou contratados, a empresa prestará ao acidentado 
a assistência médica de emergência e, quando indispensável a cri
tério do médico) providenciará sua remoção. 

§ 1. 0 - Entende-se como assistência médica de emergência a 
necessária ao atendimento do acidentado até que o lNPS assuma a 
responsabilidade por ele. 

§ 2. 0 - O INPS reembolsará a empresa das despesas com a 
assistência de que trata este artigo, até limites compatíveis com os 
padrões do local de atendimento. 

Artigo 13 - Para pleitear dircLlDs decorrentes desta lei) não 
é obrigatória a ,constituição de advogado. 

Artigo 14 - A empresa deverá, salvo em caso de impossibili
dade absoluta, comunicar o acidente cio trabalho ao INPS dentro 
de 24 (vinte e quatro) horas, e à autoridade policial competente no 
caso de morte, sob pena de multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o 
maior valor de referência fixado nos termos da Lei 0.0 6.205, de 
29 de abril de ]975, 

Parágrafo único - Compele ao lNPS aplicar e cobrar a multa 
de que trata este artigo. 

Artigo 15 - O custeio dos encargos decorrentes desta lei será 
atendido pelas atuais contribuições previdenciárias a cargo da União, 
da empresa e do segurado, com um acréscimo, a cargo exclusivo da 
empresa, das seguintes percentagens do valor da folha de salário 
de contribuição dos segurados de que trata O Artigo L°: 

I - 0,4% (quatro décimos por cento) para a empresa em cuja 
atividade o risco de acidente do trabalho seja considerado leve; 

II - 1,2% (um e dois décimos por cento) para a empresa 
em cuja atividade esse risco seja considerado médio; 

I11 - 2,5% (dois e meio por cento) para a empresa em cuja 
atividade esse risco seja considerado grave. 
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§ 1, o - O acréscimo de que trata este artigo será recolhido 
juntamente com as demais contribuições arrecadadas pelo INPS. 

§ 2.0 - O Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS) classificará os três graus de risco ,em tabela própria organi
zada de acordo com a ,atual experiência de risco, na qual as em
presas serão automaticamente enquadradas, segundo a natureza da 
respectiva atividade, 

§ 3.° - A tabela será revista trienalmente pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social, de acordo com a experiência de 
risco verificada no período. 

§ 4.° - O enquadramento individual na tabela, de iniciativa 
da empresa, poderá ser revisto pelo INPS, a qualquer tempo. 

Artigo 16 - A contribuição estabelecida no Artigo 5.° da Lei 
n.O 5.161, de 21 de outubro de 1966, que criou a Fundação Centro 
Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (FUNDA
CENTRO), será de 0,5 % (meio por cento) da receita adicional esta
belecida no Artigo 15 desta Lei. 

Artigo 17 - O INPS recolherá 1,25% (um e vinte e cinco 
centésimos por cento) da receita adicional estnbelecida no Artigo 15 
desta lei ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS)j para 
aplicação em projetos referentes a equipamentos e instalações des
tinados à prevenção de acidentes do trabalho, previamente aprova
dos pelo Ministério do Trabalho. 

Parágrafo único - A aplica.ção prevista neste artigo será feita 
sob a forma de empréstimo sem juros, sujeito apenas à correção 
monetária, segundo o valor nominal reajustado das Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional (ORTN). 

Artigo 18 - As ações referentes a pre..~tações por acidente do 
trabalho prescreverão em 5 (cinco) anos contados da data: 

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapaci
dade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo do INPS; 

II - da entrada do pedido de beneficio no Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS), ali do afastamento do trabalho, quando 
este for posterior àquela, no caso de doença profissional, e da ciên
cia, dada pelo Instituto acimé\, mencionado ao paciente, de reconhe
cimento de casualidade entre' o trabalho e a doença, nos demais 
casos de doenças do trabalho. Não sendo reconhecida pelo Instituto 
essa relação, o prazo prescricional aqui previsto se iniciará a partir 
do exame pericial que comprovar, em juízo, a enfermidade e aquela 
relação; 

III - em que for reconhecida pelo INPS a incapacidade per
manente ou sua agravação, 
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Artigo 19 - Os litígios relativos a acidentes do trabalho serão 
apreciados: 

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da previdência social, 
segundo as regras e prazos aplicáveis às demaís prestações previ
dendárias. mas com prioridade absoluta para conclusão; 

II - na via judicial, pela justiça comum dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios, segundo o procedimento sumadssimo. 

Artigo 20 - A legislação do regime de Previdência Social do 
lNPS aplica-se subsidiariamente à matéria de que trata esta lei. 

Artigo 21 - Esta lei entrará em vigor no primeiro dia do ter
ceiro mês seguinte ao de sua publicação. 

Artigo 22 - Revogam-se as disposições em contrário, especial
mente o Decreto-lei n,o 7.036, de 10 de novembro de 1944, e a Lei 
n.o 5.316, de 14 de setembro de 1967. 

Brasília, 19 de outubro de 1976; 155,° da Independência e 88.° 
da República. 

ERNESTO GEISEL 
Arnaldo Prieto 
L. G. do Nascimento e Silva 
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ESTADUAIS 

DECRETO N.o 9.555, DE 4 DE MARÇO DE 1977 

Aprova as Tabelas de Custas c Emolumentos Judiciais e 
Extrajudiciais 

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legajs e tendo em vista 
o disposto no artigo 49 da Lei n.o 10.393, de 16 de dezembro de 
1970 e a conveniência de manter-se o critério simplificador de leitura 
direta dos preços dos atos judiciais e extrajudiciais, 

Decreta: 

Artigo 1.° - Ficam aprovadas, DOS termos e para os fins dos 
artigos 254 e 259 do Decreto-lei Complementar n.O 3, de 27 de 
agosto de 1969, e do Decreto-lei n. o 203, de 25 de março de 1970, 
as quatorze Tabelas que acompanham esle decreto. 

Artigo 2 .0 - Além das custas, constituem renda do Estado os 
emolumentos das serventias oficializadas c dos atos praticados pelos 
Oficiais de Justiça. 

Artigo 3 .° - De acordo com o disposto no inciso II do artigo 
21 do Decreto-lei n.o 203, de 25 de março de ] 970, das custas arre
cadadas pelo Estado nos feitos e recursos tanto cíveis como criminais, 
8% (oito por cento) serão entregues à Ordem dos Advog<ldos do 
Brasil - Seção de São Paulo, e 12 % (doze por cento) à Carteira 
de Previdência dos Advogados de São Paulo. 

Parágrafo ünico - Os emolumentos que nas serventias não 
ofíciaJizadas são devidos aos respectivos serventuários c que nas ofi
cializadas constituem renda do Estado não se compreendem na dis
posição deste a rUgo. 

Artigo 4 .° - A contribuição à Carteira de Previdência 
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, embora men
cionada nas Tabelas, somente será devida nos atos praticados em 
cartórios não oficializados e obedecerá ao disposto no artigo 49 da 
Lei n.o 10.393, de 16 de dezembro de 1970. 

Artigo 5.° - Nas colunas em que estiverem englobados os emo
lumentos do escrivão e do distribuidor, ser-lhes-ão atribuídos, res-
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pectivamente, 90% (noventa por cento) e 10% (dez por cento) do 
total fixado. 

Artigo 6.° - As Tabelas em anexo não se aplicam: 

I - aos atos judiciais ou extrajudiciais já solicitados a qual
quer dos escrivães ou ao oficial do regisrto de imóveis, 
haja ou não a parte feito depósito total ou parcial das 
custas e emolumentos previstos; 

II - aos recursos já interpostos e às execuções iniciadas. 

Artigo 7. 0 - As custas e emolumentos, tabelados neste decreto, 
serão devidos pela metade quando o ato praticado ou as certidões 
expedidas se destinarem à formalização de contratos de financiamento 
agropecuário. 

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, das certidões e 
papéis constará a seguinte observação: "Somente terá valor para fins 
de financiamento agropecuário". 

Artigo 8. 0 - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados os decretos n.os 5.857, de 11 de março de 
1975 e 7.246, de 10 de dezembro de 1975. 

Palácio dos Bandeirantes, 4 de março de 1977. 

PAULO EGYDIO MARTINS 

Manoel Pedro Pimentel) Secretário da Justiça 

Pubticado oa Casa Civil, aos 4 de março de 1977. 

I\'Jaria Angélica Gali82zi, Diretora de Divisão de Atos do Go
vernador 

TABELA I 

DOS FEITOS E RECURSOS CIVEIS E CRIMINAlS 

Notas genéricas: 

1. a) Os preços desta Tabela remuneram todos os atos e termos 
do respectivo feito, à exceção dos expressamente referidos nas Tabelas 
2 a 9 e das despesas postais. 

2. a) Nos feitos de competência originária dos Tribunais de 
Justiça e de Alçada, os emolumentos consignados na coluna relativa 
ao escrivão e ao distribuidor constituem renda do Est8do. 
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3. a) Conslderam-se de valor inestimável: 
a) os pedidos de interdição, tutela, curatela, remoção e desti

tuição de tutor ou curador; 

b) os protestos, interpelações e notificações; 
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c) os processos acessonos, preparatórios, preventivos e inci
dentes, salvo os embargos de terceiros; 

d) qualquer outro feito cível em que não seja formulado pedido 
economicamente apreciáveL 

4.a) Os preços serão divididos em duas prestações iguais, pagas 
nas seguintes oportunidades: 

a) a primeira, obrigatoriamente, para a distribuição do feito ou, 
se esta não for necessária, para despacho da inicial; 

b) a segunda, por ocasião de recurso voluntário, interposto da 
sentença. 

5,a) Excetuam-se da regra de recolhimento dos preços estabe
lecidos na nota anterior a ação popular (v. item 1, nota l.a), o desquite 
litigioso (v. item l, nota 2, a), a execução fiscal (v, artigo 2.° do De
creto-lei n.O 203, de 25 de março de 1970, e item lI, nota 2. S), a 
ação de alimentos, o pedido de alimentos provisionais, a ação de 
revisão de pensão alimentícia (v. item II, nota 4. a), e os processos
-crimes de ação pública. 

6. a) Para que se processe a oposição, o opoente deverá pagar 
importância igual à devida até o momento, pelo autor ou requerente. 

7. a) Para ser admitido no feito como litisconsorte ativo ou 
assistente do autor, deve o interessado reembolsar previamente a este 
uma quota-parte correspondente de custas e emolumentos já pagos, 
ressalvado o disposto na 3. a Nota do item lI. 

8. a) Aplica-se ao recurso interposto por litisconsorte, assistente, 
opoente ou terceiro prejudicado a disposição da letra "b" da 4. a Nota 
genérica. 

9. a) Se o feito estiver tabelado em mais de um item, a dispo
sição específica prevalecerá sobre a genérica. 

lo.a) Os feitos cíveis com mais de 200 folhas passarão auto
maticamente a ser tabelados de acordo com o item I, sendo exigível 
a partir desse momento o complemento do preço, vedados espaços 
inúteis entre os termos do processo. 

II.a) Nos feitos em que o valor declarado for inferior ao da 
liquidação, a parte vencedora não poderá prosseguir na execução 
sem que efetue o pagamento da diferença de custas) emolumentos e 
contribuições reca1culados de acordo com a importância a final apu
rada ou resultante da condenação definitiva. 

12. a) A reconvocação está sujeita à distribuição autônoma e 
preparo calculado sobre a metade do seu valor, sem outros acréscimos 
no curso da lide, não podendo ser junta aos autos antes desse preparo. 
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I - Feitos cíveis não tabelados nos itens li e IH - pres-
tação inicial: 

AO ESCRIVlO CARTEIRA 
VALOR DA CAUSA E AO OIS· AO o A SE R· 

TP.18U IDOR ESTADO TOTAl VEIITIA TOT Al 

A,té Cr$ ....... 2.000,00 56,00 31,00 87,00 8,40 95,40 
de 2.000,01 a 3.000,00 62,00 37,00 99,00 9,30 108,30 
de 3.000,01 a 4 .000,00 69,00 44,00 113,00 10,35 123,35 
de 4.000,Ot a 5.000,00 75,00 50,00 125.00 11,25 136,25 
de 5.000,01 -a 6.000,00 81,00 56,00 137,00 12,15 149,15 
de 6 .000,01 a 8.000,00 94,00 69,00 163,00 14,10 177,10 
de 8.000,01 a 10 .000,00 106,00 81,00 187,00 15,90 202,90 
de 10.000,01 a 12.000,00 119,00 100,00 219,00 17,85 236,85 
de 12.000,01 a 14.000,00 131,00 119,00 250,00 19,65 269,65 
de 14.000,01 a 16 . 000,00 144,00 137,00 281,00 21,60 302,60 
de 16 .000.01 a. 18 .000,00 156,00 156,00 312,00 23,40 335,40 
de 18.000,01 a. 20.000,00 162,00 181,00 343,00 24,30 367,30 
de 20.000,01 a 25 .000,00 168,00 212,00 380,00 25,20 405,20 
de 25.000,01 a 30 .000,00 175,00 243,00 418,00 26,25 444,25 
de 30.000,01 a 40 . 000,00 181,00 275,00 456,00 27,15 483,15 
de 40.000,01 a 50 .000,00 187,00 312,00 499,00 28,05 527,05 
ele 50.000,01 a 60 .000,00 193,00 368,00 561,00 28,95 589,95 
de 60.000,01 a 80 . 000,00 200,00 424,00 624,00 30,00 654,00 
de 80 .000,Ot a 100.000,00 206,00 480,00 686,00 30,90 716., 90 
de 100.000,01 a 150 .000,00 212.00 537,00 749,00 31,80 780,80 
de 150.000.01 a 200 .000,00 218,00 593,00 811,00 32,70 843,70 
de 200.000,01 a 250.000.00 231,00 705,00 936,00 34,65 970,65 
de 250 . 000,01 a 300 . 000 .00 237,00 824,00 1. 061,00 35,55 1 . 096.55 
de 300.000,01 a 400.000,00 250,00 999,00 1. 24.9,00 37,50 1.286,50 
pelo que exceder -de Cr$ 

400.000,00 : cada Cr$ 
100.000,00 ou fração .. 9,00 37,00 46,00 1,35 47,35 

de valor inestimável ." . 62,00 41,00 103,00 9,30 112,30 

Notas: 
l.a. - Na ação popular, as custas, emolumentos e outras despesas 

somente serão pagos a final. 
2.a - No desquite litigioso, o auwr pagará inicialmente de acordo 

G-om o estabelecIdo no item III para a causa de valor inestimável. Se rejeitada 
a condliação, deverá, até a contestação, efetuar o complemento do preço de 
acordo com o item r. 

Havendo bens a. partilhar, o interessado deverá pagar sobre () valor 
destes, ao ser iniciada a execução, mais a prestação inicial do jtem I, sendo 
devida nova prestação por ocasião do recurso, se houver, da decisão que julgar 
a partilha. 

Os incidentes pl'ocessadCG em apartado esLão sujeitos a pagament.o 
inicial (v. itens II e UI) . 

3. 80 - Na falência ou na concordata, as custas e emolumentos 
serão complementados, se for o caso, quando apurado o valor do ativo, e 
calculados sobre este. 

As ações que 5Ul'gem da falência ou de concordata estão sujeitas 
ao tabelamento deste item, segundo o seu valor. Os processos de habilitação 
retardatária de crédito, os pedidos de restituição de mercadorias, as impug
nações de crédito e o pedido de extinção das obrigações do falido estão enqua
drados em tabelamento especial (v. item UD. 
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4.3. - Nos seguintes feitos, o preço m1nimo será igual ao das causas 
de valor inest·imável: desquite litigioso, investigação de pate-rni·da·de, fa.lência, 
concordata, dissolução e liquidação de sociedade, divisão, dema.rcaçã.o e qual
quer 'Processo em que se instaure concurso de credores, devendo ser pa.go o 
complemento do 'preço para que prossiga. 

s.a. - Desapropriação e outras ações movidas pela F'azenda 
Pública : a União e o Esta.do nada pagarão; os MunicipiDS somente recolherão 
os emolumentos dos serventuários dos cartórios não oficialíza:dos. fjcando 
dispensados do pagamento das custas devidas ao Estado e, nas serventias ofi
cializadas, dos emolumentos que a este competem . 

6.a - Inventário, arrolamento, arrecadação de herança jacente, 
bens de ausente e vagos: a prestação inicial será paga por estimativa, calculan
do-se ulterionnente o preço, de acordo com o valor do monl;e-mor ou dos bens 
arrecadados. 

11 - Ação de despejo; ação de acidente do trabalho; execução 
fiscal; mandado de segurança; ação de alimentos, pedido de alimentos 
prnvisionais ou de revisão de pensão ~timentícia: interdição - pres
tação inicial: 

VALOR DA CAUSA 

Até CrS. . . . . . . 2.000,00 
de 2 .000,01 a. 3.üOO,Oo 
de 3 .000,01 a 4 .000.00 
de 4. .000,01 a ti . 000,00 
de '5.000,01 n. 6 .000,00 
de 6 .000,01 a 8.000,00 
de 8.000,01 a 10.OOO.OO 
de 10.000,01 a 12.000,00 
de 12.000.01 a 14 .000 ,00 
de 14.000,01 a 1$ .000,00 
de 16.000,01 a 18.000,00 
de 18.000,01 a. 20 .000,00 
de 20.000,01 a 25.000,00 
de 25.000,01 a 30.000,00 
de 30.000,01 a. 40.000 .00 
de 40.000,01 a 50.000,00 
de 50.000,01 a 60.000,00 
de 60.000.01 a. 80.000,00 
de 80.000,01 a 100.000,00 
de 100 .000,01 a 150 . 000,00 
de 150.000.01 a 200 . 000,00 
de 200 .000,01 a 250.000.00 
de 250 . 000,01 a 300 .000 ,00 
de 300.000.01 a 400 .000,00 
pelo que exceder de Cr$ 

400 _ 000,00 : cada Cr$ 
100.000,00 ou fração .. 

de valor inestimável .. .. 

Notas: 

AO rsC~IVlO 
~ AO 01$· 

TA IIIU IDOA 

28,00 
31,00 
34,00 
37.00 
41 ,00 
47,00 
53,00 
59,00 
66,00 
72,00 
78,00 
81,00 
84,00 
87,00 
90,00 
94,00 
97,00 

100,00 
103.00 
106,00 
109,00 
1 15,()0 
119.00 
]25,00 

5.00 
31.00 

AO 
ESTADO 

16,00 
19.00 
22.00 
25,00 
28.00 
34,00 
41,00 
50,00 
59,00 
69,00 
78,00 
90.00 

106,00 
122,00 
137,00 
156,00 
184,00 
212,00 
240.00 
268,00 
296,00 
3~3.00 

412.00 
499,00 

19,00 
21 ,00 

TO'r Al 

44,00 
50,00 
56.,00 
62,00 
69,00 
81,00 
94,00 

109,00 
125,00 
141,00 
156,00 
171,00 
190,00 
209,00 
227.00 
250,00 
281.00 
312.00 
343.00 
374,00 
405,00 
468,00 
531,00 
624,00 

24.00 
52,00 

CARTEIRA 
DA SER· 
VENTlA 

4,20 
4,65 
5,10 
5.55 
6,15 
7,05 
7.95 
8,B5 
9.90 

10,80 
11,70 
12,15 
12,60 
13,05 
13.50 
14,10 
14.55 
15,00 
15,45 
15,90 
16,35 
17,25 
17,85 
18,75 

0,75 
4,65 

TOTAL 

4B,20 
54.65 
61.10 
67,55 
75,15 
88,05 

101 .95 
117,85 
134.90 
151,80 
167.70 
183,15 
202,60 
222,05 
240,50 
264,16 
295,55 
327,00 
358,45 
389,90 
421,35 
485.25 
548,85 
642,75 

24,75 
56,65 

1.9. - Ac.i-dente odo trabalho: quando houver acordo homologadO 
pela. autoridade jucliciárJa, o preço total será calculado à razão de 1,5% sobre a 
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indenização paga em dinheiro e rateado proporcionalmente, depois de dedu
zi.das as despesas -de condução -do oficial de justiça, pela. forma seguinte: 

Ao Escrivão ...... . .............. . ...... 63% 

Ao Distribuidor ........................ 7% 

Ao Oficial de Justiça ................. 30% 

Se as despesas de condução já estiverem incluídas no preço da. 
diligência do oficial de j ul5tiça, o rateio assim se fará: 

Ao Escrivão ............... . ............ 54% 

Ao Distribuidor ....................... , 6% 

Ao Oficial de Justiça .. . ... . . . ... . .. . , 40% 

Nestas hipóteses, a Ordem -dos Advogados e as Carteiras de Previ
dência nada receberão. 

2.0. - Execucão fiscal: antes de decorrido o prazo para embargos 
à penhora, aplica-se o item II!. 

A Fazenda Pública nada pagará, sujeito o vencido aos encargos 
da sucumbência (C. P. C. artigo 27). 

3.a. - Para ser admitido como assistente em mandado de segu
rança, cada interessado deverá juntar aos autos, sem prejuízo do and~ento 
do feito, comprovante de haver pa.go: 

Ao Escrivão ............... ... . ... . Cr$ 19,50 

Ao Distribuidor .................... Cr$ 2,60 

AO Estado ........ . .... . . . . . . . ..... Cr$ 19,50 

Cr$ 41.60 

A Carteira das Serventias ........ Cr$ 2,92 

Cr$ 44,52 

4.& - Nas ações de alimentos, de alimentos provisionais e de 
revisão de pensão alimentícia, o autor pagará. inicialmente de acordo com o 
estabelecido no item lII. Se rejeitada a conciliação em audiência, deverá 
no prazo -de três -dias, efetuar o complemento da prestação iniciaI, fixada no 
item n. 

III - Feitos não contenciosos: desquite por mútuo consenti
mento: processos preparatórios, preventivos c incidentes, inclusive 
alvará de separação d ecorpos, busca e apreensão de menor, arrola
mento de bens do casal; protestos, interpelações e notificações; reti
ficações e averbações do registro civil; nomeação, remoção e desti
tuição d euttor ou curador; pedido de extinção das obrigações do 
falido; habilitação de credor retardatário, pedido de restituição de 
mercadorias, impugnação de crédito em falência ou concordata; re
gistro de testamento; venda de quinhão em coisa comum; ação de 
remição de imóvel hipotecado; eleição de cabecel de bens enfitêu ticos 
prestação inicial: 

46 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRros 
DE: JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



VALOR DA C.\USA. 

Até 01"$. _ . . . . . 2.000,00 

de 2.000,01 a 3.000,00 

de 3.000,01 a. 4.000,00 

de 4.000,01 a '5.000,00 

de '5.000,01 a 6.000,00 

~e 6.000,01 a 8.000,00 

de 8.000,01 a 10.000,00 

de 10.000,01 a 12.000,00 

de 12.000,01 a 14.000,00 

de 14.000,01 a 16.000,00 

de 16.000,01 a 18.000.00 

de 18.000,01 a 20.000,00 

de 20.000,01 a 25.000,00 

de 25.000,01 a 30.000,00 

de 30.000,01 a 40.000,00 

de 40.000,01 a 50.000,00 

de 50.000,01 a 60.000,00 

de 60.000,01 a 80.000,00 

de 80.000,01 a 100.000,00 

de 100.000,01 a 150.000,00 

de 150.000,01 a 200.000,00 

de 200.000,01 a 250.000,00 

de 250.000,01 a 300.000,00 

de 300.000,01 a 400.000,00 

pelo que exceder de Cr$ 
400 -000,00: cada Cr$ 
100.000,00 ou fraç.ão .. 

de valor jnestimá-vel .... 

Notas: 

AO ESCRIVAO 
E AO D IS· 

T R I BU I DOR 

14,00 

16,00 

17,00 

19,00 

20,00 

23.00 

27.00 

30,00 

33,00 

36,00 

39,00 

41,00 

42,00 

44,00 

45,00 

47,00 

48,00 

50.00 

51,CJO 
63,00 

55,00 

58,00 

59,00 

62,00 

2,00 

16,00 

AO 
ESTADO 

8,00 

9,00 

11,00 

12.00 

14,00 

17,00 

20,00 

25,00 

30,00 

34,00 

39,00 

45,00 

53,00 

61,00 

69,00 

78,00 

92,00 

106,00 

120,00 

134,00 

148,00 

176,00 

206.00 

650,00 

9,00 

10,00 

TOTAL 

22,00 

25,00 

28,00 

31,00 

34,00 

40,00 

47,00 

55,00 

63,00 

70,00 

78,00 

86,00 

95,00 

105,00 

114,00 

125,00 

140,00 

156,00 

171,00 

187,00 

203,00 

234,00 

265,00 

312,00 

11,00 

26,00 

CARTEIRA 
DA SE R
HHTIA 

2,10 

2,40 

2,55 

2,85 

3,00 

3~45 

4,05 

4,50 

4,95 

5,40 

5,85 

6,15 

6,30 

6.60 

6,75 

7,05 

7,20 

7,50 

7,65 

7,95 

8,25 

B,70 

8.85 

9,30 

0,30 

2,40 

TOTAL 

24,10 

27,40 

30,55 

33,80 

37,00 

43,45 

51,05 

59,50 

67,95 

75,40 

83,85 

92,15 

101,30 

111,60 

120.75 

132,05 

147,20 

163,50 

178.65 

194.85 

211,25 

242,70 

273,85 

321,30 

11,30 

28,40 

l,B - Desquite por mútuo consentimento: a presta.ção corres
ponderá à dos feitos de valor inestimáveL 

Havendo partilha de bens, sobre o valor destes será. paga pres
ta.ção de acordo com o item XII. Havendo recurso da decisão que julgar 
a partilha, nova prestação será devida. 

2.a - Extinção das obrigações do falido: o valor da causa. 
equivalerá a 40% dos créditos habilitados na falência. 

3.9. - H'abilit.açao de credor retardatario e pedidO de restituição de 
mercadorias: o preço será calculado de acordo com o valor do crédito ou 
das mercadorias. 

4.B 
- Impugnação de crédito em falência ou concordata: gozam 

de jsenção tot21 o sindica, o comissário, o falido, o concordatário c o repre
sentante do Ministério Público. 
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IV - Processos-Orimes: 

AO Estll IV AO CARTEIRA 
E AO DIS- AO TOTH DAS SER- TOT AL 
TIIIIUIDOR ESTADO VENTIU 

a) de ação pública processo 
comum . . . . ~ . . . . . . . . . . . 23,00 nlhil 23,00 3,45 26,45 

processo especial 31,00 17,00 48,00 4,65 52,65 

b) de ação privada ...... 109,00 69,00 178,00 16,35 194,35 

Nolas: 
1. EI - Os preços deste item compreendem o custo total do feiro, 

inclusive recursos processados nos autos principais. 
:P - Nos processos-crimes de ação privada, o C)uerelante pagará, 

na distribuição, metade do previsto na letra "b", a outra metade será pa ga 
por ocasiã.o do recurso pelo recorrente. 

Nos demais casos, o pagamento será feito a final, conforme o 
disposto no artigo 38 do Decreto-lei n.O 203) de 25 de ma.rço de 1970, 

3.a - Os "habeas corpus", inclusive os da competência originá
ria dos Tribunais) estão isentos de qualquer pagamento com base neste ítem. 

4.0. - Se no mesmo feito funcionarem o escrivão do ofício e o 
escrivão do júri, os emolumentos destinados ao e.scrlvão serão divididos 
à razão de 2/3 para o primeiro e 1/3 para o segundo. 

5.&. - Os preços acima estão sujeitos ao acréscimo de 1/4 "per 
capita", Quando houver mais de um réu, até o máximo de três vezes o 
flXa.do nesta Tabela. 

V - Cartas precatórias, l'ogatórjas ou de ordem, recebidas para cumprimento: 

AO ESCR I 'J In CARTEIRA 
E AO DIS· AO DAS SER· 
T R IIU I o 011 ESTA DO TOTAL IJ EIIT"JAS TOTAL 

a) Para citação ou intlma-
ção: 
Até CrS 5.000,00 ou de 
valor inestimável 13,00 3,00 16,00 1,95 17,95 
De crS 5.001,00 a Cr$ 
50.000,00 ··········.···4 17,00 6.00 23,00 2,55 25,55 
Mais de crS 50.000,00 .. 22,00 9,00 31,00 3,30 34,30 

b) Para outros fins: 
Até Cr$ 5.000,00 ou de 
valor inestimável .. ~ . . ~ 25,OlJ 6,00 31,00 3,75 34,'75 

De Cr$ 5.001,00 a Cr$ 
50.000,00 ~ . . . . . . . . ~ . . . . . 33,00 12,00 45.00 4,95 49,95 

Mais de Cr$ 50.000)00 .. 44,00 18,00 64,00 6,60 70,60 

Notas: 
1.9. - O preço acima deverá ser integralmente pago por ocasião 

da distribuição: 
2.a - Nos feitos criminais. as precatórias, rogatórias e cartas 

de ordem, expedidas a requerimento da Justiça Pública ou de beneficiário 
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de assistência judiciária, serão distribu1das e processadas independentemente 
de pagamento do preço estabelecido neste item, sendo por ela responsável, 
a final, o réu, se condenado, ou o Estado, nos demais casos. 

3. a - As precatórias expedidas a requerimento do empregado, 
nas ações de acidente do traba.lho. não estã.o sujeitas ao pagamento esta
belecido neste item. 

4.e. - Nas cartas precatóüas vindas de outros Estados para 
avaliação de bens e recolI)imento do imposto de trarulmissão, o requerente 
pagará inicialmente de acordo com a letra "b» e, se for o caso, completará 
o pagamento, antes da devolução ou entrega da precatória, como se se 
tra tasse de feito tabelado no i tem UI. 

5.a - As cartas precatórias, rogatórias ou de ordem não estão 
sujeitas a pagamento, quando de sua extração, devendo as cartas preca
tÓria.s e de ordem ser confeccionadas em até três vias. para que as c6pia~ 
sirvam de contra-fé, Quando de seu cumprimento no juízo depreca.do ou 
ordenado. 

6.R 
- Deverá sempre constar das cartas precatórias ou de ordem 

o valor da ca.usa. 
7. 11 

- 'Nas precatórias expedidas a requerimento da Fazenda 
Pública, as custas serão pagas a final pelo vencido. 

VI - Recurso que se processe em apartado - além d~s despesas de traslado 
e certldões para a formaçã.o do instrumento: 

AO ESCRIV'O CARTE IRA 
e AO DIS· AO DAS SER. 
lRIBUIDOR ESTADO TOTAL VEHTIAS lOHL 

a) quando lnterposto pe-
rante Juiz . . . . . , . ~ . . . . . 20,00 20,00 40,00 3,00 43,00 

b) quando int.erposto pe-
ra.nte Tribunal de Jus-
tiça ou de Alçada 39,00 39,00 

N o tas 

l/I. - Não estão sujeitos ao pagamento do preço constante deste 
item os recursos que se processam nos próprlos autos, salvo os agravos de 
petição em processo de dúvÍda suscitada pelo oficial do registro de imóveis, 
que pagarão de acordo com a letra "11", cabendo ao oficial a cota destinada 
ao escrivão. 

2.B 
- O preço deve ser pago na sua totalidade de umn. só vez 

no JU(20 ou Tribunal em Que interposto o recurso. 
3.8. - Os feitos criminais estão isentos das custas c emolwnen

tos referidos neste item; não, porém, das despesas com a extração de 
trasla.do e certidões. 

VII - Correição parcial : o mesmo Que o tabelado no item 6, letra "a", 
sendo o pagamento total fejtQ em primeira instância. 

VIII - Conflito de juriSdição - para distribuição : 
Ao Estado . ... .. . ..... .. . ...... . . . . .. ... .... . .. .. .. . .... Cr$ 16,00 
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TABELA 2 

DOS ESCRIVAES JUDICIAIS E DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS 
DE roSTIÇA E DE ALÇADA 

Notas genéricas: 

1.11 - Além dos emolumentos especificados na Tabela 1, o escri
vão judicial tem direito aos previstos na Tabela abaixo. 

2. 11 - Se o ato for praticado em serventia oficializada ou em 
Secretaria de qualquer dos Tribunais, está sujeito aos mesmos preços, 
arrecadando o Estado os respectivos emolumentos. 

TABELA 

I - Certidão extraida de autos. livros ou documentos, co verbo ad verbum" 
ou em breve relatório, datilografada; 

Pela primeira folha. .................. . . . . 

Por página que acrescer ................. . 

Nota.s: 

AO 
ESCRIVID 

15,00 

5,00 

A CARTEIRA 
DAS SERVEMTIAS 

2.25 

0,75 

1.6. - Se a certidão somente contiver peças transcritas na 
integra, nenhum acréscimo será devido sobre o preço deste item. 

2.0. - Se na mesma certidão existir mais de um breve relatório. 
pelo que exceder será pago, além do preço fixado neste item, o correspon
dente a uma página. 

II - Trasla.do de documentos ou de peças de processos: 

AD fi. CA.RTEIRA 
ESCR IV ÃO D AS SER VENT I AS 

Por página. datilografada ................. . 5,00 0,75 

Nota.s: 

1.a - Cobrar-se-ão de acordo com este item os traslados para. 
a fonnação de recursos que se processam em apartado ou para desentra
nhamento de documentos; os formais de partilha; as cartas de sentença, 
de arrematação, de adjudicação ou de remição, bem como QU&lquer outro 
documento autêntico extraído de autos para. produz:ir efeito fora deles e que 
nã.o revista. a forma de certidão. 

2.0. - Se o cartório não dispuser de máquina fotocopiadora ou 
xerocopladora, será livre ao advogado interessado fornecer as fotocópias ou 
xerocópias necessárias à formação de instrumentos de recurso, cartas e for
mais de partilha, fazendo o escrivão jus unicamente aos emolumentos de 
a..utenticação (item IV), mais o correspondente) no item l, a uma folha., 
por instrumento, carta ou forrosL 
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III - Reprodução de peç..ss dos autos, por página: 

a) mediante xerocópias ou fotocópias 
autenticada..s . ....... .. .. . . ......... . .. . 

rv - Autenticação da peça extraída de autos judi-
ciais - por pág'}úa ........... .. .. .. . ...... . 

V - Alvarás, mandados e oficios pelo seu pro-
cessamento e expedição .. . . .... . ... . . . 

VI - Resposta em folha cOM'ida : - na, comarca 
da Capital, compreendendo todos os cartó
rios criminais : 
- Ao Estado . .. . . .............. .. .. . . 
- Nas demais comarcas por serventuârlo 

que certHlcar ........... ... . ..... . ... . . . 

N o t ao 

AO Ao CARTEIRA. 
ESCRIYlO DAS SERVENTIAS 

3,00 0,4.6 

1.00 0,15 

10,00 1,SO 

20,00 

4,00 0,60 

Na Capital, o interessado recolherá antecipadamente o 
preço total. 

TABELA 

DOS DISTRIBUIDORES 

I - Distribuição de feito judicial, de reconvenção ou de carta preca.t.ória, 
rogatória ou de ordem, inclusive lançamento do nome dOS lnte
ressados nos livros-índices : v. Tabela 1. 

Notas: 
1,H' - Nada será devido pela anotaçã.o de cancelamento ou 

retH1cação de diStrlbulçã.o. 
2,1!. - Estão sujejtos a a.verbação à margem da distribuição a 

oposiçã.o, os embargos de terceiro, a assistência em mandado de segurança 
e qualquer intervençã.o no curso da lide. 

II - Distribuição, entre os juízes das Varas Cíveis da Comarca, e preparo 
do livro comercial, para visto em balanço : 

Cr$ 
Ao Distribuidor .............. . .............. . . .. . ,. ... ... 6,00 

A Carteira das Serventias ...... . ... . . .. . . . . . ... . . ..... . . 0,90 

6,90 

III - Distribuição e preparo de livro comercial, inclusive todas c.s dili
gências. para au tenticação juclicial: 

a) de livro até 1.000 folhas .. .. ... .. ... .. 
b) de livro de mais de 1.000 folhf:l.s . .. . . . 
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36.00 

2,70 

5,40 
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TV - Distribuição não compreendida nos ítens I e lU, inclusive lança.
menta do nome dos interessa.dos nos livres-indices: 

Cr$ 
Ao Distribuidor . . . .. .. . .. . ................... ,' ........ ,. 5,00 

A Carteira. das Serventias ............................. _ 0,75 

N o t a. 

Não estão sujeitas à distribuiç.ão as escrituras nem os res
pectivos registros. 

v - Certidão de distribuição: 

8.) período até 5 anos: 
por pessoa ......... ........ . . ......... . 

b) período superior a 5, até 10 anos: 
por pessoa ............................ . 

c) período superior alO. at.é 20 anos: 
por pessoa .. . . . ...... .. ............. . . . 

d) período superior a 20 anos: 
por pessoa . .. ................. . 

e) expedição de certidão por sistema de 
processamento de dados: metade do pre-

A.O À CARTEIRA. 
DIS7/l18UII>DII DAS SERYEK1Ih~ 

10.00 1,50 

16,00 2,40 

18,00 2,70 

24,00 3,00 

visto nas alineas anteriOl'es e ma.is .... 3,00 

Notas: 

La - Os preços acima se referem à certidão por pessoa, não 
h~vendo qualquer acréscimo se fOr solicitada a menção do seu nome por 
extenso ' e abreviado, de solteira. e de casada., bem como de espólio ou massa 
falida correspondente à. mesma pessoa. 

2.1.1 - Se a certidão constar de diversos nomes em vários perío
dos, o preço será calculado pela médIa de todos os períodos. 

3.a. - Pela informação verbal, se o interessado d.ispensar a certi
dão, pOderá o serventuário cobrar a quarta parte dos emolumentos pl'evlstos 
neste item. 

4.8 
- Os preços estabelecidos neste item correspondem. à pri

meira folha de certidão, sendo pelas páginas seguintes cobrados de acordo 
com a Tabela 2, item I. 

5.8 - Os emOlumentos devidos pelas certidóes expedidas pelo 
Cartório de Distribuição e Informação, compõem-se dos originariamente 
atribu(dos a cada um dos ofícios de Distribuição hOje e~i.st.entesJ diminuídos 
da metade dos valores constantes da presente tabela . 
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DOS CONTADORES 

I - Conta de liquidação. jnclu~ive juros e raLeios sobre o valor apurado: 

AO À CARTEIRA 
COHTADOR DAS SERVENTIAS 

Até Cr$ 5.000,00 .. . ... . . . . . . . .... .. ...... . 12,00 1,80 
De Cr$ 5.000,01 a Cr$ 10.000,00 . ..... .. . 20 ,00 3,00 

De Cr$ 10.000,01 a Or$ 50.000,00 . . . . .... . 30,00 4,50 
De Cr$ 50.000,01 a Cr$ 100.000,00 ........ . 45,00 6,75 
Pelo que exeder de Cr$ 100.000,00 : 

Cada Cr$ 50.000,00 ou fração ....... . . .. . 12,00 1,80 

N o ta: 
Não haverá acrescímo de preço pela emenda ou reforma de conta. 

II - Conta de liquidação, para pUl'gação de mora, nas ações de despejo: 
Sobre o valor da causa: 

AO À CARTEIRA 
CDNTADOR DAS SERVEIHlAS 

Atk Cr$ 5.000,00 . .. , . ... . ... . . . . ..... . : . . . 7,00 1,05 

De CrS 5.000,01 a Cr$ 10.000,00 . .... . .. . 10,00 1,50 

De CrS 10.000.01 a Cr$ 50.000,00 . .... ... . 15,00 2,25 

De Cr$ 50.000,01 a CrS 100 .000,00 ... ..... . 20,00 3,00 

Pelo que exceder de Cr$ 100 .000,00 : 
Cada Cr$ 50 .000,00 ou fração .. .. ... . . . . . 5,00 0,75 

IH - Calculo de imposto de transmissão em qualquer processo, e de liqui
dação em arrolamento ou inventário ° dobro do constante no item l, 
sendo o cálculO feito sobre o valor do mont.e-mor. 

Notas: 
1." - O preço inclui todos os cálculos necessários à forro.ação 

do ativo e do passivo, nã.o estando sujeito 9, a.créscimo, ainda que no mesmo 
processo haja mais de uma sucessão. 

2. 11 
- Quando o passivo a.bsorver 80%, ou mais, do valor do 

ativo, apljcar-se-á o item l . 

IV - Emenda ou reforma de cálculo : o mesmo do item I, calculado sobre 
o valor do monte-mor. 

N o t 8· ; 

Se a emenda ou reforma resultar de erro ou culpa do contador, 
nada perceberá. 

V - Verificação ou conferência de crédito e contas em falência, con
cordata, concurso creditório e prestações de contas em gera.l: metade 
dos estabelecidos no item l, calculada sobre o valor total dos créditos 
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VI - Conversão à moeda nacional ou estrangeira, de papel de crédito, 
título da dívida publica, B,yões de compa.nhlas ou de instituições 
fi na nce( ras : 

AO " CARTEIRA 
CONTA DOR DAS SEIIVENTI U 

Por cálculo .... . . . ........ . . . ......... . . . 5,00 

VII - Certidã.o: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item 1. 

VIU - Conta de liquidaçao da pena em ação penal: 

ESCRIVAO 
AO 

Cr$ 5,00 

" CARTEIRA 
DAS SERVEMHAS 

Cr$ 0.75 

TABELA 5 

DOS PARTIDORES 

0,75 

TOTA L 

Cr$ 5,'75 

I - Esboço de partilha ou sub-repartilha: o dobro do previsto na Ta·bela 
4, Item I calculado sobre o valor do monte-mor. 

N o t a. 
Quando o passivo absorver 80%, ou mais, do valor do ativo, 

o preço será reduzido à metade. 

rI - Emenda. ou reforma de esboço de partilha ou sub-reparWha: o 
mesmo que o fixado na Tabela 4, item r, calulado sobre o valor 
do monte-mor. 

Se a emenda ou refonna resultar de erro ou culpa do partidor, 
nada receberá. 

III - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item L 

TABELA 6 

DOS DEPOSXTARIOS 

I - Depôslto em mãos do depositário público, qualquer que seja o valor 
da coisa: o mesmo que o estipulado para os distribuidores, na 
Tabela L 

Nota.s: 
La - As quantias em dmheiro, as pedras e os metais preciosos 

seráo depositados em esta.belecimento oficia.l de crédto de aCOrdo com 
instruções da Corregedoria Geral da Justiça e sem quaisquer custas ou 
emolumentos. 

2. it 
- O depositário tem direito à inderuzação das despesas auto

rizadas. pela guarda, fiscalização, consen'ação e administração dos bens 
depositados. 

3.a. - Não será expedido mandado de levanLamento de penhora, 
arresto ou seqüestro, sem o comprovante, nos autos de recolhimento dos 
emolumentos fixados nesta Tabela e das despesas feitas com os bens 
j eposi tados. 
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4.0. - O deposH,árío particular que nã.o seja parte ou interessado 
no feito fará jus a salário, que o juiz fixará por ocas\.ão do levantamento 
de. penhora, entre metade até o dobro do que caberia ao depositário judicial, 
podendo ainda abonar-lhe até 50% sobre os rendimentos Hquidos do bem 
depositado. 

II - CerUdw: o me.smo que o cobra.do na Tabela 2, item 1. 

TABELA 7 

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

I - Citação, notificações ou intlmaç.ão: 
a) de uma pessoa, em horá.rio nonnal: 

Valor da causa: 
Até Cr$ 5.000,00 ................................ . .. ,.. . 15,00 
De Cr$ 5.000,01 a Cr$ 50.000 .... . ............. . ....... ,. 20,00 

Mais de Cr$ 50.000,00 ..... , ........... , . . ..... , ... ,.... 25,00 

h) de uma pessoa, com l'101'a certa ou nos termos do artigo 
172, § 2.°, do Código de Processo Civil: 
Valor da causa: 
Até CrS 5,000,00 .............................. ,.... 20,00 

De Cr$ 5.000,01 a Cr$ 50.000,00 . . . . ....... . ... . ..... . . . 30,00 
Mais de Cr$ 50.000,00 ................ , .... ,........... 40,00 

c) por pessoa que acrescer, residente ou encontrada debaixo 
do mesmo teto: um quarto do preço tabelado nas letras 
"a" ou "h". 

N o tas 
l.íI - Os emolumentos deste item serão devidos quandO o Oficial 

cerUficar, após a.s necessárias diligências, que B. pessoa procurada se econ
trn em lugar incerto e não sabido ou l'esidente em outra comarca. Neste 
caso, deverá.. indicar minuciosamente as diligências que praticou, os locais 
em que esteve e as fontes de informação. 

2.''1 - Nos feitos de valor jnestimável (V. Tabela I, Nota gené
rica 3.11

) a diligência será cobrada: se for contencioso, como se tivesse o 
valor de Cr$ 10.000,00; se não for contencioso, como se tivesse o valor de 
Cr$ 5.000,00. 

3.a - Se a parte interessada não fornecer cópias das petições 
ou dos mandados, para servirem de contra-fe, o Oficial de Justiça terá 
direito à. rasa de CrS 2,00 por página datilografada de contra-fé, não se 
computando na rasa as cópias a carbono até o limite de três, e devendo 
cotar à margem o custo da rasa, em pal·cela. independente. 

4.8. - O preço acima não inclui despesas de condução, que 
serão fixadas, anualmente, mediante portaria da Corregedoria Geral da 
Justiça, na Comarca da Capital, ou ào Juiz Diretor do Forum nas demais 
DQmarcas 

5. S 
- Quando forem efetuadas várias c\.illgéncias ao mesmo 

tempo. em locaL~ vizinhos, com o uso de apenas uma conduçáo, o Oficial 
de Juswça só terá direito ao reembolso de uma verba. 

6.& - Nos processos-crimes movidos contra réu pobre e nas 
diligência.s realizada.s a requerimento do Ministério Público, nos atos de 
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ofício, os Oficiais de Justiça serão reembolsados das despesas de condução, 
que correrão à conta de verba própria do orçamento do Tribunal de Justiça. 
O disposto nesta nota aplica-se também nas dJligências realizadas em feitos 
relativos a menor jnfrator ou abandonado. 

I - Auto de penhora, seqüestro, arresto, apreensâo, despejo, prisão e 
outros não especificados, inclusive todos os atos complementares: 
o dobro do previsto no item l, letra "a". 

N' ota5 genéricas: 

TABELA 8 

DOS PERITOS 

p. - Os salários dos peritos serão fixados pelo Juiz do feito 
até os limite.<> mãximos previsws nesta Tabela, atendendo à relevãncia c 
dificuldade do trabalho, tempo consumido, condição financeira das partes 
e va.lor da causa. 

2.0. - Nos exames, vistorias e perícias de maior Cúmplexidade, 
ou Que exijam verificação demorada, desde que o valor da causa ou ao 
condição financeira das partes o comporte, o Juiz poderá. fixar os salários 
do perito em quantia superior à prevista nesta Tabela., proferindo despacho 
devidamente fundamentado. 

3. 3 
- Nos feitos de valor até Cr$ 10.000,00, o salário do perito 

não podera, em caso algum, exceder de 3.5'/0 do valor da. causa. 
4.6. - O Juiz está. obrigado a fixar salárIos iguais para os peritos, 

d.'\- causa., desde que fundamente a diversidade de arbitramento. 
5.8. - O perJta tem o direito ao reembolso das despesas feitas. 

desde que justificadas e proporcionais ao valor da causa ou à condição 
financeira das partes. 

6. ll - Quando a perícia tiver de ser feita fora do perímetro 
urbano, terá o perito direito à condução, se o jnteresado não a fornecer. 

7.0. - Nas ações de div isão e demarcação de terras, os salários 
do agrimensor serão fixados de acordo com as normas previstas no Código 
Civil. 

TABELA 

I - Exames, vistorias e outras períci05 de qualquer natureza - ma.ximo, 
conforme o valor da causa: 

Até Cr$ 10.000,00 4 • • • • ~ • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • atê Cr$ 500,00 
De Cr$ 10.000,01 a Cr~ 50.000,00 . . . . . . . . ~ ~ . . . até Cr$ 750,00 
De CrS 50.000.01 a CrS 100.000,00 · . . . . . . . . . ~ . . . até crS 1.200,00 
Acima de Cr$ 100.000,00 ......................... até Cr$ 2.000,00 

II - Arbitramento: avaliação de Imõvels e outros bens - máximo, con
forme o valor dos bens: 

Até CrS 5.000,00 . . . . . . . . . . . . ...... . 9.···· .. até ers 300,00 
De Cr$ 5.000,01 a Cr$ 10.000,00 · . . . ~ . . . . . . . . . até Cr$ 500,00 
De Cl'S 10.000,01 a Cr$ 50.000,00 até Cr$ 700,00 
De Cr$ 50.000,01 a Cr$ 100.000,00 · . . . . . . . . até Cr$ 1.000,00 
Acima de CrS 100.000,00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . atê CrS 1.400,00 
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Nota: 
Os salários serã.o ca.lculados sobre o conjunto dos bens avaliados 

ou o arbitramento total. Excedendo de cinco o número de bens, os máximos 
estabelecidos poderão ser aumentados até o dobro. 

IH - Avaliação de ações de companhias, debêntures ou Utulos semelhantes 
e aluguéis ou rendas: 
Por CrS 100.000,00 ou. fração .................... até Cr$ 10,00 

50,00 Emolumentos máximo 

TABEL.<\ 9 

DOS PORTEIROS 

I - Arrematação de bens em hasta pÚblica ou leilão: 

1\0 A CARTEIRA 

Cr$ 

PORT [1110 DAS SE RVEIITI AS TOl Al 

Sobre o valor da arremata.ção) 
venda ou arrendamento ..... . 2% 0,3% 2,3% 

Nota.s: 
1.0. - Havendo remição ou adjudicação, a percentagem será redu

zida à metade. 
2.ll - São gratuitos os pregões em audiência, qualquer que seja 

o número de apregoados, e serão feitos pelo porteiro. 
3.a - A afixação de editais de qualquer natureza será efetivada 

e certificada pelo escrivão do feito, sem custas nem emolumentos. 
4.a - As pra.ças e leilões jUdiciais serão realizados pelo porteiro 

das respecLlvas Varas sob fiscalização do Juiz. 

T A B E L A 10 

DOS ESCRIVÃES DE NOTAS 

r - Escrituras com valor declara.do: 

Até Cr$ ........ 5.000,00 
De 5.000,01 a 10. OOD,OO 
De 10.000,01 a 15.000,00 
De 15.000,01 a 20.000,00 
De 20.000,01 a 25.000,00 
De 25.000,01 a 30.000,00 
De 30.000,01 a 40.000,00 
De 40.000,01 a 50.000,00 
De 50.000,01 a 60.000,00 
De 60.000,01 a 70.000,00 
De 70.000,01 a 80.000,00 
De BO. 000,0 1 a 90.000,00 
De 90.000,00 a 100.000,00 
De 100.000,01 a 120.000,00 
De 120.000,01 a 150.000,00 
De 150.000,01 a 200.000,00 
De 200.000,01 a 300.000,00 
De 300.000,01 a 400.00D,00 
De 400.000,01 a 500.000,00 

Ao 
Escrlyã~ 

310,00 
420,00 
540,00 
580,00 
600,00 
630,00 
650,00 
680,00 
710,00 
730,00 
740,00 
750,00 
800,00 
850,00 
880,00 
900,00 
960,00 

1.020,00 
1.080,00 
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Ao 
Eslado 

62,00 
82,00 

108,00 
116,00 
120,00 
126,00 
130,00 
136,00 
142,00 
146,00 
148,00 
150,00 
160,00 
170,00 
176,00 
180,00 
192,00 
204,00 
216,00 

Carleira 
das Tola I 

Sel~enU3s 

31,00 
42,00 
54,00 
58,00 
60,00 
63,00 
65,00 
68,00 
71,00 
73,00 
74,00 
75,00 
80,00 
85,00 
88,00 
90,00 
96,00 

102,00 
108,00 

403,00 
544,00 
702,00 
754,00 
780,00 
819,00 
845,00 
884,00 
923,00 
949,00 
962,00 
975.00 

1.040,00 
1.105,00 
1.144,00 
1.170,00 
1.248,00 
1.326,00 
1.404,00 
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Pelo que exceder de 500 .000,00 
cad 11 CrS 100. 000,00 
Ou fração ......... . ....... . 

II - Escritura sem valor declarado 

III - Escrilura. de testamento pu
blico de l'evogação ou de apro
vação de testamento 

IV - Escritura de convenção ou 
especificação de condomínio 
em planos horizontais, ou suas 
modificações : 
a) Pela convençã.o ........ . 
b) Por unidade autônoma . . 

v - Procuração ou subestabeleci
menta em livro especial ou 
comum: 
a) com poderes para o foro 

em geral e fins previden-
ciãrios .................. . 

b) outras procurações ..... . 

c) em qualquer hipôtese: 
de ca.da outorgante que 
acrescer, não sendo cãn-
juge, ma.is ............. . 

VI - Oertidões ou Traslado: 
a) pela primeira folha 
b) por página que acrescer 

Vil - Xerocópia ou fotocópia. de do
cumento lavrado ou arquivado 
no cartório .. ... . . .... . .... . 

N o ta; 

Se o lnleressado dispensar a 
cerlidão, o escnvao poderá 
cobrar, pela informação, Cr$ 
6,00 de emolumentos: 

VIII - Pública forma d-e 
documento: 

Pela primeira folha 

qualquer 

Por página que acrescer .... 

65 ,00 

300,00 

800,00 

300,00 

50,00 

40,00 

100,00 

15,00 

35,00 

10,00 

3,00 

15,00 

7,00 

12,00 

60,00 

160,00 

60,00 

10,00 

8,00 

20 ,00 

3,00 

7,00 

2,00 

0,60 

3.00 

1,40 

6,50 84,50 

30,00 390,00 

80,00 1 . 040,00 

30,00 

5,00 

4,00 

10,00 

1,50 

3,50 
1.00 

0,30 

1,50 

0,70 

390.00 

65,00 

52,00 

130,00 

19,50 

45,50 

13 ,00 

3,90 

19,5'J 

9,10 
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IX - Autentica,ção de Plantas, Ma
pas e Documentos semelhan
tes, de xerocópias, fotocópias e 
outras reproduções fotográfi
cas; conferência e conseroos de 
públJcas fOnnas: por página 

X - Reconhecimento de firma in
clusive de letra e sinal "., . 

N o t. a s 

1,93 

3,85 

0,38 0,19 2,50 

0,77 0,38 5,00 

l.a - No preço da escrit,a, procuração ou substabelecimento se 
inclui o primeiro trasla.do. 

z.a - Nenhum acrêscimo será devido pela transcrição, nas escri
turas, de alvarás, talões de sisa, certidõe.<:; fiscais e outros papéis neces.:;ãrios 
à perfeição do ato, nem pela expedição de guias, recolhimento de tributos 
relativos às escritas e registro ou arquivamento de procuração ou qualquer 
outro documento pertinente ao ato. 

3.9 
- O preço do ato 3erá calculado com base nos valores 

tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrá.ria respectivamente para imóvel llrbano ou rural, se o valor declarado 
na escritura ior inferior a estes. 

4.ÍI. - Se a escritura cOlltJver mais de um contrato, ainda que 
entre as mesmas partes, será devido por mteiro o preço relativo ao contrato 
de maior valor e pela Quarta. par~e o dos demais contratos. 

5.a - As intervenções ou anuências de terceiros nM autorizam 
acréscimo de preço. 

6.a - Os atos lavrados fora do horario nonnal de expedienl.e 
ou fora de cartól"io, salvo em repartições, públicas centra.li~adas ou descen
trallzadas, terão os respectivos preços acrescidos da metade . 

'l .r. - As escrituras de qUit.ação pagarã.o um Quinto do preço 
flxado no item r. 

8.a - O valor das procurações em causa própria será igual ao 
das escrituras com va lor declarado. 

9.s - Pela esclitura· declarada sem ef-eito por culpa. Ou a pedJdo 
de qualquer das partes, será devido um terço do preço. 

10.a - Pela procura Cão ou substabelecimento declarado sem 
efeito será devida a. meta.de do preço. 

11,8· - A contribuição devida à Carteira de Previdência das 
Serventias náo oficializadas da Justiça do Es~ado. no caso do item 9.°, sera 
no minlmo de CrS 1,00. 

12.0. - Os emolumentos devidos pejos atos relaciona.dos com a 
primeira aqui~ição Imobiliária financiada pelo sistema financeiro da Habi
taç.ão, nos casos previstos no artigo 59 da Lei n .o 4 .380, de 21 de agosto de 
1964, serão reduzIdos em 50~?o . 

13.a - Nas escrituras de permuta, cada permutante pagara os 
emolumentos sobre o valor do imóvel por ele adquiridO. 
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TABELA 1 1 

DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE IMóVEIS 

r - Registro, incluindo buscas, indjcações reais ou passoais: 

Ao Ao Carteira 
V.HOR DO COltTRHO Oficiai Estado das Tolal 

Sen'enlias 

Até Cr$ ...... . . 5.000,00 . . . . . . . ~ . , . 140,00 28,00 21,00 189,00 
De 5.000,01 a 10.000,00 ......... ... 170,00 34,00 25,50 229,50 
De 10 .000,01 a 15 .000,00 ••• • , . 1 0 ••• • 200,00 40,00 30,00 270,00 
De 15.000,01 a 20 .000 ,00 210,00 42,00 31,50 283,50 
De 20.000,01 A. 25.000,00 220,00 44,00 33,00 297,00 
De 25.000,01 a 30 . 000,00 230,00 .oj6,OO 34,50 310,50 
De 30.000,01 a 40.000,00 . . .. , . . ..... 270,00 54,00 40,50 364,50 
De 40.000,OL a 50 . 000,00 ~ .. . . . . . . .. . . . 310,00 6200 46,50 418,50 
De 50.000,01 a 60 . 000,00 ~ . . . . . . . . . . . 320,00 64,00 48,00 432)0 
De 60 . 000,01 a ?O . OOO,OO 330,00 66,00 49,50 445,50 
De 70.000,01 a ao .ooo,OO 340,00 68,00 51,00 459,00 
De 80 .000,01 a 90.000,00 350,00 70,00 52,50 472,50 
De 90 .000,01 a 100 . 000,00 •• ' o •• 0. 00 • • 360,00 72,00 ' 54,00 486,00 
De 100.000,01 a 120 . 000,00 ... . .......... 370,00 74 ,00 55,50 499 ,50 
De 120.000,01 a 150 . 000.00 ... .... . ... . . 380,00 76,00 57,00 513 . .00 
De 150.000,01 a 200 .000,00 . . . . . . .. ~ , ~ . . 390,00 78,00 58,50 526.,50 
De 200.000,01 a 300.000,00 . . .... . . .... 400,00 80,00 60,00 540,00 
De 300.000,01 a 400 . 000,00 . .. .. . . ... . . 460,00 92,00 69,00 621,00 
De 400.000,01 a 500.000,00 . . ... . . .. . .. 480,00 96,00 72,00 648,00 
Acima de Cr$ 500.000,00 
ca::la Cr$ 100.000,00 ou fl'ação .. .. . .. 20,00 4.00 3,00 27,00 

N o ta: 
o preço do ato será calculado com ba~e nos valores aceitos peja 

Prefeitura ou pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, respectivamente 
para imóvel urbano, rural. se o valor declarado na escritura for inferio\" 
a estes. 

II - Averbação, inclusive buscas, indicações: 

V HOft DO CDKT I\AT D 

Até Cr$ ........ 6 . 000,00 ... . . . . .... . 
De 6.000,01 a 10.000,00 . ...... .... . 
De 10.000,01 a 20 .000,00 .. . . . . . .. .. . 
De 20 .000,01 a 30.000,00 . . ... . . .... . 
De 30 . 000,01 a 40 . 000,00 
De 40.000,01 a 50 . 000,00 . . ... . ... . . . 
De 50.000,01 a 80 .000,00 .. . . ... .. .. . 
De 80.000,01 a 120 .000.00 . .. . . .. .. . . . 
De 120.000,01 a 170 . 000,00 . . . . .. ... . . . 
De 170.000,01 a 250 .000,00 ... . . .. . . .. . 
De 250.000,01 a 350.000,00 .. .. .. .. ... . 
De 350.000,01 a 500 .000,00 . . . ........ . 
Acima de Cr$ 500.000,00 
ca.da. Cr$ 150.000,00 ou fração ....... . 
sem valor declarado , . . . ............ . 

Ao 
Ollclal 

40,00 
50,00 
60,00 
68,00 
76,00 
8.4,00 
88,00 
94,00 

110,00 
120,00 
136,00 
150,00 

8,00 
30,00 

Ao 
Eshdo 

8,00 
10,00 
12,00 
13,60 
15,20 
16,80 
17,60 
18,80 
22,00 
24,00 
27,20 
30,00 

1,60 
6,00 

Callella 
das 

Sc!f'/en 11 as 

6,00 
7,50 
9,00 

10,20 
li,40 
12,60 
13,20 
14,10 
16,50 
18,00 
20,40 
22,50 

1,20 
4,50 

Tolal 

54,00 
67-,50 
81,00 
91,80 

102,60 
113,40 
118,80 
126.90 
148.50 
162,00 
183,GO 
202,50 

10,80 
40,50 
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N o t a !I : 

l.a - O preço da averbação será calculado com base nos valores 
tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Brasileiro de Reforme. 
Agrária, respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor declarado 
pelo interessado for inferior a estes. 

2. 8 
- Con-?ideram-se sem valor declarado, entre outras, as aver

bações l'eferentes a mudança de numeraçã.o, edificação, reconstrução, des
lhembramento ou dem'olição, alteraçã.o c.e nome por casamento ou desquite, 
averbação de casamen to, desquite Ou viuvez. 

lI! - Loteamento: 

a) Registro de memorial de 
loteamento urbano - por 
lote, alem das despesas de 
publicação pela impren~a. 

b) Registro de memorial de 
loteamento rural, pOr gle
ba, além dn ' desp~as de 
publicação pela. imprensa. 

c) Averbação no registro, o 
mesmo va.lor do i~em II 

d) Intimação, além das d'es
pesas de condução e publi
cação pela imprensa .". 

Notas: 

4,00 

10,00 

-,-

20,00 

0,80 0,60 -,-

2,00 1,50 13,50 

-,- -,-

400 3,00 27.00 

l.{\ - Os emolumentos mloimos do Oficial, no caso da letra li a", 
serão de Cr$ 200,00. 

2.9. - A qualificação do Joteamento como urbano ou rural a.ten
derá ao critério estabelecido em Jei federaL 

3,a - Os preços deste item incluem o fornecimento de uma 
certidão. 

IV - Condomínio: 

a) O Regístro de memorial de incorporação ou instituição de con
domínio : ° mesmo preço tlo item l, calcula{Ío sobre o valor do 
terreno e o custo globa I da obra. (artigo 32, alinea "h", da Lei 
Federal n.o 4 .591, de 16 de dezembro de 1964). 

AG Ao Cadeira 
O"ci~1 Estado das Tohl 

ServenHas 

U) RegisLl"o de convençã-o de 
condomínio, Qualquer que 
seja o número de unidades 180,00 36,00 27,00 243,00 

c) Averbaçáo de unidade au-
tônoma . . , I.' ... , .... 24,00 4,80 3,60 32,40 
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v - Registro, inclusive buscas, indica.ções reais ou pessoais: 
a) De cédula de crédito rural (Decreto-lei Federal n.O 167, de 14. 

de fevereiro de 1967, artigo 34, parágrafo único): 
Até Cr$ 200,00 .. . ..................... 0,10% 
De Cr$ 200,01 a crS 500,00 

De Crs 500,01 a Cr$ 1.000,00 

De Cr$ 1. 000,01 a Cr$ 1. 500,00 

Acima de Cr$ 1 . 500,00 . . .. . . .. ,., . ........... . 

Até o má.ximo de 1/4 do salário-mínimo da região. 

0,20% 

0,30% 

0,40% 

0,50% 

b) De cédula de credito industrial (Decreto-lei Federal n.O 413. de 
9 de janelr() de 1969, artigo 34, § 1.0): 

Até Cr$ 200,00 .... , ...... . ....... "." 
De crS 200.01 a Cr$ 500,00 . . ... . ... _ .. .. ......... . 

De Cr$ 500.01 a Cr$ 1.000,00 .............. , ........ . 

De Cr$ 1 .000,01 a Cr$ 1.500,00 .......... " ...... . ... . . 

Acima de C~ l.500,00 ... ...... . . , .. . . . ..... . . 

Até o máximo de 1/4 do salário-mínimo da reglão . 

0,10 '70 
0,20% 

0,30 % 

0,40 ';0 
0,50 L~'~ 

Notas: 
1.:1 - Os atos pl'evistos neste item não estão sujeitos a pa.ga

mento de custas do Estado, nem ao t'€colhimesto da contlibuicão à Carteira 
de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. 

2.!l. - NO caso de registro de cédula industrial. cinqüenta. por 
cento dos emolumentos ca.berão ao oficial do registro de imóveis, dev'êndo 
os restantes cinqüenta por cento ser recolhidos pelo serventuário ao Banco 
do Brasil, a crédito do Tesouro Nacional (Decl-eto-lei Federal n.o 413, de 
9 de janeiro de 1969, arLigo 34. ~ 2.°), 

VI - Averbação no registro da cedula de crédito rural ou industrial: 10 1
/., 

do preço fixado no item anterior, até o mãximo de um quadra
gésimo do salário-mínimo, para os emolumentos do oficjal. 

VII - Certidões : Certidão em brev'e relatório ou "verbo ad verbum" -
por pessoa, ainda que se renra. ao seu nome por extenso e abreviado, 
de casada e de solteira, ou se trate de espólio ou massa faUda : 
Pela· prlmelra folha. '. 
a) até 10 anos ., . . ' . ..... . . . 
b) até 20 anos . .. ..... . . . , .. 
c) até 30 anos ... ....... ... . 
d) mais de 30 anos 

Por página que acrescer 

12,00 

20,00 

30,00 

40,00 
10,00 

2,40 

4.00 

6,00 

8,00 

2,00 

1,80 

3,00 

4,50 

S,DO 
1,50 

16,20 
27,00 

40,50 

54,00 
13,50 

VIII - Informaçã,o verbal: quando o mteressa.do dispensar certidão, cobrar
-se-á. a quarta parte do lixado no item anterior. 

IX - Xerocópia ou fotocópia de documento arquivado em Ca.rtório: 

62 -

Ao 
OficIai 

3,00 

AD 
EstadD 

0,60 

Carlelra 
das 

Serw~nllas 

0,45 

Total 

4,05 
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x -,- Prenotação do título, a requerimento do interessado, pare. saiisfação 
de exigên~ia legal ou suscitação de dúvida: o mínimo previsto nos 
itens I e 11, conforme se trata de registro ou averbação. 

XI - Microfilmagem de documento referido nesta tabela.: 

Qualquer que seja o número 
de paginas, mals ........... . 

h 
Oficiai 

20,00 

TABELA 12 

Ao 
Eslado 

4,00 

Carteira 
das 

Serunllas 

3,aa 

Tolal 

27,00 

DOS ESCRIVAES DO REGISTRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS 

I - Registro integral de contrato, tftulo ou documento com valor 
declara.do: 

VALOR DO DOCUMENTO 

Até Cr$ ........ 1. 000,0{) 

De 1.000,01 a 3.000,00 
De 3.000,01 a. (:1,000,00 

De 6.000,01 a 10.000,00 
De 10.000,01 a 20,000,00 
De 20.000,01 a 40.000,00 

De 40.000,01 3, 70.000,00 

De 70,000,01 a 100.000,00 

Pelo que exceder de crS 100,000.00 
cada Cr$ 50.000,00 ou fracão ... " ... 

Ao 
EscrlY~a 

20,00 

30,00 
40,00 

50,00 

70,00 

90,00 

110,00 

120,00 

10,00 

Ao 
Estada 

4,00 
6,00 
8,00 

10.00 
14,00 
18,00 
22,00 

24,00 

2,00 

Carteira 
das 

SeNentlas 

3,00 
4,50 
6,00 
7,50 

10,50 

13.50 
16,50 

18,00 

1,50 

Total 

27,00 
40,50 
54,00 
67,50 

94,50 

121,50 
148,50 

162,00 

13,50 

II - Registro integr9.] de titulo, docwnento ou papel sem valor declarado 
ou para. notificação: 
Até uma página ..... ,...... 20,00 4,00 3,00 27,00 
Por página que acrescer .... 5,00 1,00 0,75 6,75 

lI! - Entrega de notifica.çã,o, inclusive a respectiva certidão à ma.rgem 
d.o registro e no documento; além da condução: 

Pela primeira página: 
a) no perimetro urbano 
b) no perímetro rural .. 

por página que a,crescer 

IV - Registro l"€surrüdo de penhora, 
caução ou parceria: 
Até uma página ............ . 
Por página Que acrescer ... . 

Ao 
Escrlw&o 

30,00 
50,00 

5,00 

10,00 
5,00 
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Ao 
Estado 

6,00 
10,00 
1,00 

2,00 
1,00 

Cadeira 
das 

Senellllas 

4,50 

7,W 

0,75 

1,50 

0,75 

Tolal 

40,50 
67,50 

6,75 

13,50 

6,75 
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v - Averbação ....... . . ... .. . . . . . 

VX - Matricula de oncina lmpres
sora., jornal e outros periódicos 

VII - Inscrição de pessoa. jurídica. 
de fins científicos, culturais, 
beneficentes ou religiosos í n
clusive todos os atos do pra
ce!)So, registro ''! arquivamento 

10,00 

50,00 

30,00 

2,00 

10,00 

6,00 

1,50 13,50 

7,50 67.50 

4,50 4.0 ,50 

VIII - Inscrição de pessoa jurídica de fins econômicos inclusive todos os 
atos d.o processo, registro e arquivamento : 

VAlOR 00 DOCUME/HO 

A té Cr$ . ....... 5.000,00 

De 5.000,01 a 10.000,00 

De 10.000,01 a 30.000,00 

De 30.000,01 a 50.000,00 

De 50.000,01 a. 75.000,00 

De 75.000,01 a 100.000,00 

Pelo que exceder de Cr$ 100.000,00: 
cada Cr$ 40.000,00 ou fra,ção ...... . . 

IX - Cancelamento de inscrição: 
a,) em geral: o mesmo que o 

CObl'ado por averbação 
(item V) 

b) de pessoa jurídica. de fins 
econômicos : a terça. parte 
de preço do ítem VIII. 

X - Certidão : 
~) pela primeira folha 
b) por página que acrescer 
c) pelo sjstema de processa

mento de dados, por nome 
a. mais ..... , ............ . 

N o ta: 
Se o in teressado dispensar a 
certidão, o escrivão poderá.. co
brar, pela, informação verbal, 
50% dos emolumentos. 

XI - Xerocópia ou fotocópia de 
documento lavrado ou al'Qui-
vado no cartório .......... . . . 

XII - Micro!Umagem de documento 
referido nesta Tabela : qual
Quer que seja o número de 
páginas, mais ... .. . . . . ..... . 

A.o 
Bcdvão 

30,00 

40,00 

60,00 

ao,oo 
100,00 

120,00 

20 ,00 

20,00 

10,00 

5,00 

3,00 

20,00 

Ao 
fslad~ 

6,00 

8,00 

12,00 

16,00 

20,00 

24.,00 

4,00 

4,00 

2,00 

1.00 

0,60 

4,00 

CarteIra 
das 

Sel~ehllas 

4,50 

6,00 

9,00 

12,00 

15,00 

18,00 

3.00 

3,00 

1,50 

0,'75 

0,45 

3,00 

lotaI 

40,50 

54,00 

81,00 

108,00 

135,00 

162,00 

27,00 

27,00 

13)50 

6,75 

27,00 
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XIII - Sistema de processamento de 
dados de documento referido 
nesta Tabela: por documento, 
m'a.1s ........................ . 

XIV - Autenticação proced1da de 
acordo com a Lei Federal n.O 
5.433, de 8 de ma.rço de 1968 
regulamentada pelo Decreto 
n.o 64.398, de 24-4-1969: 
a) De microfilme por rolo de 

16 rrun .................. . 
por rolo de 35 mm ..... . 

b) de cópia extratda de rolo 
de microfilme legalizado 
por página ou fotograma 

10,00 

50,00 
BO,OO 

10,00 

TABELA 13 

2,00 

10,00 
16,00 

1,50 

7,50 

12,00 

1,50 

DOS ESCRIV AES DE PROTESTOS DE TíTULOS 

13,50 

67,50 
108,00 

13,50 

I - Apresentação, protesto e registro de instrumento de protesto, quando 
houver, de letra de câmbio, nota promissória, duplJcata ou qUalquer 
outro título, inclusive intimação e notificaçã<> pessoal ou por edital 
- além das d'espesas de edital e condução: 

Ao Ao Carteira 
ESCliY30 fslado das 10121 

Servenllas 

Até Cr$ ........ 1. 000,00 • 4 • • • • • • • • • • ~ 14,00 2,80 2,10 18,90 

De 1.000,01 a 2.000,00 ............. 30,00 6,00 4,50 40,50 

De 2.000,01 a. 4.000,00 · .. . . . . . . . ... 50,00 10,00 7,50 6'1,50 

De 4.000,01 a. 6.000,00 • • • 9 9 9 • ~ • • • • 4 70,00 14,00 10,50 94,50 

De 6.000,01 a 8.000.00 99._4 ••••••• _ 80,00 16,00 12,00 108.00 

De 8.000)01 a. 10.000)00 ... j •••• j ••••• 100,00 20,00 15,00 135,00 

De 10. MO,OI a 25.000,00 •••••• ••• 4 ••• 120,00 24,00 18,00 162,00 

De 25.000)01 a 50.000,00 · . . ~ . . . . . . . . . 130,00 26,00 19,50 1'15,50 

De 50.000,01 a. '15.000,00 · . . ~ ~ . . . . , . . . 140,00 28,00 21,00 189,00 

De 75.000)01 fi. 100.000,00 · . . . . . . . . ~ . ~ ~ 150.00 30,00 22,50 202,50 

Pelo que exceder de Cr$ 100.000,00: 

cada Cr$ 25.000,00 ou fração . . . ~ ~ . ~ ~ 14,00 2,80 2,10 18,90 

N o ta: 

As intima.ções de protestos deverã.o ser entregues em mão pró
pria ou feitas por carta registrada, com recibo de volta (AR), 56 se admitindo 
edital quando o devedor estiver em lugar incerto ou desconhecido, o que 
deverá ser expressamente certificado, 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRlOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO .. 

- 65 



II - Pelo cancelamento do protesto 
processado na própria serven
tia, qualquer que seja o seu 
valor ....................... . 

III - Certidão de protesto negativa: 
a) pela primeira página, por 

pessoa: 
até 5 anos .... . ... . .... . 
até 10 anos 

b) por página que acrescer, 
qualquer que seja o núme-
ro de pessoas ........... . 

c) certidão de protesto posi
tiva. ou de cancelamento 
de protesto ou negativa de 
homônimo: por pessoa ... 

d) certidão extra1da por sis
tema de processamento de 
dados (computador): o 
mesmo fixado na letra 
"a"J e mais ~""4.' ••• 4. 

IV - Certidão de protesto positiva., 
inclusive sob forma de rela
ção, para entidade de classe: 
por protesto , ............... . 

V - Informação verbal, quando o 
interessado dispensar certidão 

VI - Xerocópia ou fotocópia de 
documento lavrado ou arqui
vado no cartórIo: por página 

VII - Microfilmagem de documento 
referido nesta tabela, qualquer 
que seja. o número de páginas 
sistema de processamen to de 
dados (computador) de do
cumento referido nesta tabela, 
qualquer que seja o número 
de páginas ................. . 

Nota.: 

Ao 
Escrivão 

30,00 

7,50 

15,00 

3,00 

12,00 

4;50 

1.40 

2,00 

3,00 

6,00 

Ao 

Estada 

6,00 

1,50 

3.00 

0,60 

2,40 

0,90 

0,28 

0,40 

0,60 

1,20 

Carteira 
das 

Serventias 

4,50 

1,13 

2,25 

0,45 

1,80 

0,68 

0,21 

0,30 

0,45 

0,90 

lDtal 

40,50 

10,13 

20,25 

4,05 

16,20 

6,08 

1,89 

2,70 

4,05 

8,10 

Os emolumentos devidos pelas certidões expedidas pelo Cartório 
de Distribuição e Informação compõem-se dos originariamente atribuídos a. 
cada um dos Cartórios de Protestos de Titulos, diminuindo de 1/3 (um 
terço) dos valores constantes da presente tabela. 
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TABELA 14-

DOS ESCRIVAES DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

I - Assento de Nascimento, de 
óbito. íncluslve uma Cer
tidão : 
8.) quando feito no prazo 

legal . ..... ........... . 
b) quando feito mediante 

petição ou mandado de 
ou por força da Lei de 
exceção ...... .. .... . . . 

Ir - Casamento: 
a) pela h2.billtação, desde 

o preparo de papéLs, até 
a lavratura do assento, 
excluldas as despesas da 
publicação. pela Im
prensa e incluido o for
necimento de uma cer-
tidão ................. . 

b) pela dispensa parcIal ou 
total do praz,o de pro-
cla.mas. mais ........ . 

c) pele. diligência para. 
realização do casamen
to. fora do cartório. 
dentro do horárjo nor
mal de expediente, ex
cluídas as despesas de 
condução, que será for
necida. pelo interessado, 
mais ..... ... ..... o •••• 

d) pela diligência) para 
realização do casamen
to, fora do cartório. 
depois do horário nor
mal de expediente. será 
cobrado mais a metade 
do preço taxado na 
letra "c" 

e) pelo traslado de do
cumento desentranhado 
dos aut.os. de cada um 
mats .......... 0 •••• o ••• 

f) pelo registro de afixa
ção de edital de procla
mas recebidos de outro 
cartório e pelo fomeci
mentAl de certidão res-
pectiva ............. . . . 

AD ESCRIYlD 

80,00 

90.00 

300,00 

70,00 

600,00 

20,00 

70,00 
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CARTEIRA. OU 
SERVEnlAS 

8,00 

9.00 

30,00 

7,00 

60.00 

2,00 

'7,00 

TOTAL 

88.00 

99,00 

330,00 

77.00 

660,00 

22.00 

77.ao 
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g) pela lavratura de assen
to de casamento, à vista. 
de certidão de habilita
ção expedida por outro 
cartório e forneciment.o 
de uma. certidão ...... , 

N o ta: 
Quando o casamento não 
for realizado no Cartório, 
pOr lmpossibilidade de com
parecimento de um dos nu
bentes, devidamente com
provada, cobrar-se-á, de 
acordo com a letra " a ", 
com acréscimo da metade 
do preço. 

III - Registro ou Inscrição de 
Emancipação, Interdição, 
Ausência ou aquisição defi
nitiva de naciona.lidade bra
sileira, transcrição de regis
tro de nascimento, casa
mento ou óbito, verificado 
no estrangeiro, inclusive 
uma certidão fornecida. fi, 
parte " ... ,., ............. . 

IV - Averbação ou retificação de 
assento lavrado à margem 
do assento, inclusive o for
necimento de uma certidão 
Quando referente a DES
QUITE, restabelecimento de 
sociedade conjugal ou ANU
LAÇA0 de casamenw .... 

V - Certidão incluída a busca: 
a) Em breve relatório ... 
b) "Verbo ad verbum ", no 

todo ou em parte .... 

Vl - Xerocópia ou fotocópia au
tentlcada, de ato da serven
tia, B. seu cargo: o mesmo 
que o fixado na Tabela TI, 
item ur. 

N o ta: 
Pela informação verbal, se 
o interessado dispensar a 
certidão, poderá. o serven
tuárlo cobrar B. quarta parte 
dos emolumentos previstos 
na letra" a n

, 

80,00 8,00 88,00 

200.00 20,00 220,00 

80,00 8.00 88,00 

140,00 14,00 154,00 

30,00 3.00 33,00 

60,00 6,00 66,00 
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VII - ARQUIVAMENTO de lei, 
d-ecre to , resolução ou decre
to legislati vo municipais, 
nos termos do artig'o 55, § 
4.° do Decreto-lei Comple
mentar n.O 9, de 31 de de
zembro de 1969: 
até duas páginas ......... . 
mais de duas, até cinco pá-
ginas ..................... . 

mais de dez, até vinte pá-
ginas ..................... . 
mais de vinte páginas ... . 

VIII - CERTIDAO integral ou 

Nota: 

parciaJ. "verbo ad verbum" 
ou em breve relatório, de 
ato menciona.do no item 
anterior: 
pela primeira folha ....... . 
por página que acrescer ... . 

A consulta. dos atos muni
cipais é gratui ta e não po
derá ser negada. a qualquer 
interessado. 

IX - ATO que lhe seja permitidO 
praticar como Escz1vã.o de 
notas: - o mesmo que o 
cobrado na Tabela 10. 

Nota: 
Não será cobrado emolu
mento algum pelo Registro 
Civil e respectivas certidões, 
das pessoas pobres, nos .ter~ 
mos da Lei. 

10,00 

20,00 

40,00 

50,00 

10,00 

5,00 

1,00 

2,00 

4,00 

5.00 

1,00 
0,50 

LEI N,o 1.173, DE 29 DE NOVEMB~O DE 1976 

11,00 

22,00 

44,00 

55,00 

11,00 
5,50 

Cria cargos previstos na Reso]ução n.O 1, de 29 de dezembro de 
1971, do Tribunal de Justiça do Estado, e dá providências correlatas 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO; 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 

a seguinte lei: 
Artigo 1. 0 - Ficam criados} na Parte Permanente do Quadro 

da Justiça, os seguintes cargos: 
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I - 14 (catorze) de Juiz de Direito, padrão "E", classificados 
em entrância especial, destinados às 25.a, 26. a , 27. a, 28. a, 29. a e 
30.a Varas Cíveis, 25.a, 26.a, 27.a , 28.a, 29.a e 30. a Varas Cri
minais e s.a e 6. a Varas de Acidentes do Trabalho da Comarca 
da Capital; 

II - 2 (dois) de Juiz de Direito, padrão "D", classificado em 
3. a entrância, destinados à 3.a Vara da Comarca de Franca e à 4. a 

Vara da Comarca de Presidente Prudente; 

IH - 1 (um) de Juiz de Direito, padrão "C", classificado em 
2. a entrância, destinado à 2. a Vara da Comarca de Assis; 

IV - 6 (seis) de Promotor Público, padrão "E", classificados 
em entrância especial, destinados às 25. a, 26. 8 , 27.a, 28. a, 29. a e 
30. a Varas Criminais da Comarca da Capital; 

V - 2 (dois) de Promotor Público, padrão "D'), classificados em 
3. a entrância destinados à 3.a Vara da Comarca de Franca e à 4. a 

Vara da Comarca de Presidente Prudente; 

VI - 1 (um) de Promotor Público, padrão ((C", classificado 
em 2. a entrância, destinado à 2. a Vara da Comarca de Assis; 

VII - 2 (dois) de Curador de Acidentes do Trabalho, padrão 
"E IJ

, classificados em entrância especial, destinados às 5. a e 6.a Varas 
de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital. 

Artigo 2.° - Ficam criados: 

I - na Comarca da Capital, os 25.°, 26.°, 27.°, 28,°, 29. 0 e 
30.0 Ofícios Cíveis, os 25.°, 26.°, 27.°, 28.°, 29.° e 30.0 Ofícios 
Criminais e os 5.° e 6.° Ofícios de Acidentes do Trabalho, para 
servirem, respectivamente, junto às Varas da mesma denominação e 
numeração ordinal, a que alude o inciso 1 do artigo anterior; 

II - na Comarca da Capital, o Cartório de Distribuição e Infor
mação, previsto no artigo 95 da Resolução 0.° 1, do Tribunal de 
Justiça, de 29 de dezembro de 1971; 

lU - na Comarca de Franca, o 3.° Cartório de Notas e Ofício 
de Justiça; 

IV - na Comarca de Presidente Prudente, o 4.° Cartório de 
Notas e Ofício de Justiça. 

Artigo 3.° - Ficam criados, na Parte Permanente do Quadro 
da Justiça, os seguintes cargos: 

1 - na Tabela r, 15 (quinze) de Diretor (Serviço - Nível lI), 
referência "CD-7" ; 
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II - na Tabela III: 

a) 33 (trinta e três) de 1.0 Escrevente, referência "18"; 
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b) 66 (sessenta e seis) de 2. ° Escrevente, referência "16"; 

c) 183 (cento e oitenta e três) de 3.° Escrevente, referên
cia "14"; 

d) 155 (cento e cinqüenta e cinco) de Oficial de Justiça , refe
rência "16"; 

e) 24 (vinte e quatro) de Fiel, referência "8\!. 

Artigo 4.° - Os cargos criados pelo artigo anterior destinam-se: 

I - aos Ofícios a que alude o inciso I do artigo 2.°, os 
seguintes: 

a) 14 (catorze) de Diretor (Serviço - Nível lI); 

b) 28 (vinte e oito) de 1.0 Escrevente; 

c) 56 (cinqüenta e seis) de 2. 0 Escrevente; 

d) 168 (cento e sessenta e oito) de 3.° Escrevente; 

e) 140 (cento e quarenta) de Oficial de Justiça; 

f) 14 (catorze) de Fiel; 

n - à 3,a Vara da Comarca de Franca, 5 (cinco) de Oficial 
de Justiça; 

UI - à 2.a Vara da Comarca de Assis) 5 (cinco) de Oficial 
de Justiça; 

IV - à 4,a Vara da Comarca de Presidente Prudente 5 (cinco) 
de Oficial de Justiça . 

V - ao Cartório de Distribuição e Informação, a que alude o 
inciso II do artigo 2.°: 

a) 1 (um) de Diretor (Serviço-Nível II); 

b) 5 (cinco) de J ,0 Escrevente; 

c) ] O (dez) de 2.° Escrevente; 

d) 15 (quinze) de 3.° Escrevente; 

e) 10 (dez) de Fiel. 

Artigo 5.° - As despesas resultantes da execução desta lei cor
rerão à conta dos Códigos 03 - Tribunal de Justiça - Unidade Or
çamentária O l-Tribunal de Justiça - Elemento 3.1.1. O -
Pessoal e 17 - Secretaria da Justiça - Unidades Orçamentárias 01 
e 02 - Secretaria da Justiça e Ministério Público - Elemento 
3 ' 1 . 1 . O - Pessoal, do Orçamento-Programa, sup:lementadas, se 
necessário, com recursos provenientes de créditos suplementares, que 
o Poder Executivo está autodzado a abrir nos termos dos artigos 6.0 
e 7.° da Lei n.o 865, de ]2 de dezembro de 1975. 
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Artigo 6.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 1976. 

PAULO EGYDIO MARTINS 

Manoel Pedro Pimentel J Secretário da Justiça 
Nelson Gomes Teixeira, Secretário da Fazenda 
Jorge Wilb eim , Secretário de Economia e Planejamento 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de novem-
bro de 1976 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Admiú.istrativo-Subst. 

72 -

(D. o. 30-11-76) 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Recebeu o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presiden~ 

do EgrégJ.o Tribunal de Justiça, 

o seguinte oficio: "Supremo Tribunal Federal - Of. Circulat. 
PjGDG n.o 196 - Em 2 de dezembro de 1976 - Senhor Presidente 
- Transmito a Vossa Excelência a anexa cópia da Portaria n.o 159 
de 2S de novembro p. passado, desta Presidência, que altera a Tabela 
de Custas pelo processamento, julgamento e execução dos feitos de 
competência do Supremo Tribunal Federal, a vigorar a partir de 1.0 
de janeiro de 1977. - Solicito as necessárias determ inações de Vossa 
Excelência no sentido de sua ampla divulgação através da Imprensa 
Oficial e dos jornais de maior circulação no Estado. - Aproveito a 
oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha 
elevada consideração. - (aa) Djaci Alves Falcão, Presidente - Ao 
Excelentísslmo Senhor Desembargador Gentil do Carmo Pinto, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. - Portaria 
D.O 159 - Aprova Tabelas de Custas do Supremo Tribunal Federal. 
- O Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão 
do Tribunal Pleno, em sessão desta data, proferida no uso da 
atribuição que lhe comere o artigo 120, parágrafo único, letra "dJ da 
Constituição Federal, resolve aprovar as seguintes tabelas para a 
cobrança de custas devidas pelo processamento, julgamento e execução 
dos feitos da competência do Supremo Tribunal Federal, bem como 
pela prática de atos judiciais e extrajudiciais por parte de sua 
Secretaria: - Tabela A - Recursos Interpostos na Instância Inferior. 

I - Recurso Extraordinárío: 

Importância 
Unidade 

Cr$ 

a) se o valor da causa exceder de cem (100) 
vezes o maior salário mínimo vigente no País 1 .000 

b) nos casos previstos na última parte do inciso 
VIII, do artigo 308, do Regimento Interno 500 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS _ 73 
DE JUST1ÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO ~ 



II - Agravo de Instrumento .. . .. . . . . , ,' ...... . . . 

lU Argüição de Relevância .. .. .. . , ..... , ., . , . . 

IV - Apelação Cível , ....... , . , .. . , ... ' , , , , ' , . . . 

1.000 
] ,000 

1 ,000 

Observações: I - As custas fixadas nesta Tabela compreendem 
todos os atos necessários ao julgamento do recurso do Supremo 
Tribunal Federal, excluLdas as despesas de remessa e retorno dos 
autos. II - O Recurso Ex:traordinário que venha a ser processado, 
em virtude de Agravo de Instrumento provido ou de Argüição de 
Relevância acolhida, não ficará sujeito às cU'stas especificas. No -caso 
de jnterposição simultânea de Agravo de Instrumento e Argüição de 
Relevância, apenas aquele estará sujeito ao pagamento das custas 
respectivas . III - O preparo será efetuado nos Tribunais ou Juízes 
de origem dos recursos, na conformidade dos artigos 110, 111 e seus 
respectivos parágrafos, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, observadas as isenções previstas no parágrafo 1.°, do artigo 
113. IV - A falta de preparo do recurso, no devido prazo, no órgão 
de origem, acarretará a deserção (parágrafo 3.° do artigo 111 do 
Regimento Interno). V - As lmportâncias correspondentes às custas 
fixadas nesta Tabela serão recolhidas a.o órgão arrecadador local de 
tributos federais, juntamente com o valor da despesa de retorno dos 
autos, mediante o preenchimento do "Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais" (DARF) : Tabela B - Feitos da Competência 
Originária. 

D .O.J. 28-12-76 

Importância 
Unidade 

Cr$ 

I - Ação Cive1 .. " , .... .. . .. .... , ... . .. . ... . 
II - Ação Rescisória ' . . . .... , . ' .. . . . . . . .... , 

III - Ação Penal Privada , . . .. " .... , .. . . .. . . '.' 
IV - Revisão criminl'll dos processos a que se refere o 

item anterior . .. ... . . .. . . . ... .. .. . . . ... .. . 

V ~andado de Segurança: 
a) um impetrante . , .. . ..... ,' .. . . . .. .. .. . . 
b) mais de um impetrante (cada um) ... . 

VI Reclamação sobre os processos a que se refere 
esla Tabela e a anterior, salvo quando reclamante 
o Procurador-Geral da República ... .... .. . . . 

VII - Homologação de Sentença Estrangeira . . .... . . 

2 .000 
2 . 000 
1 .000 

1.000 

] .000 
500 

500 
] . 000 
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TABELA C - Atos Judiciais e Extrajudicials praticados pela 
Secretaria: 

Importância 
Unidnde 

Cr$ 
I Carta de sentença - por folha .............. 5 

II Certidões, traslados, mandados e editais: 
8) uma única folha .... ... .... ........ .... 20 
b) por folha excedente ........ . .... . . .. ... 5 

UI - Despesas de transporte nas citações, intimações e 
no tificações: 
a) no Plano Piloto . ..... . . . .. . ... . ........ 100 
b) nas Cidades Satélites ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

OBSERVAÇÕES FINAIS: I - As custas a que se referem estas 
Tabelas serão cotadas pelo funcionário encarregado de sua cobrança) 
Das folhas dos respectivos autos ou nos documentos entregues às 
partes. II - As custas a que se referem as Tabelas B e C serão 
escrituradas em livro próprio, rubricado pelo Diretor do Serviço 
Judiciário, e recolhidas ao Banco do Brasil S.A., mecliante o 
preenchimento do "Documento de Arrecadação de Receitas Federais" 
(DARF). lU - As despesas de transporte para o cumprimento dos 
atos a que se refere o item IH, da Tabela C) serão pagas ao 
funcionário encarregado da diligência, na Secretaria do Tribunal 
mediante recibo. IV - Incorrerá em falta disciplinar, sujeita às 
sanções legais, o funcíonário que solicitar ou receber custas excessivas 
ou indevidas, demorar, em virtude delas, a expedição de atos, termos 
ou traslados, ou não der recibo das quantias que lhes forem entregues 
para pagamento das mesmas. V - As custas previstas nas Tabelas 
constantes deste ato terão vigência a partir de 1.0 de janeiro de 1977 . 
Brasílía J 25 de novembro de J 976. Djaci Alves Falcão, Presidente. 

(D.J. 28-12-76) 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Apelaçao Cível n.o 257.298 - São Paulo - Apte.: Dulce Farias 
Lowe - Apdo.: Oficial do J 1.0 Registro de Imóveis . 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
257.298, da comarca de São Paulo, em que é apelante Dulce Farias 
Lowe e apelado o Oficial do 11.0 Registro de Imóveis. 
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Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas "ex lege". 

O título do apelante não foi admitido a registro, basicamente 
porque um dos pontos de referência do pedmetro, a rua Mariano da 
Costa, não está averbado no Registro de Imóveis e, para isso, seria 
insuficiente o documento de fls. 11, que acusa a existência dessa via 
pública, fazendo esquina com a rua Visconde de Porto Seguro, roas 
não a Jocaliza relativamente à gleba do transmitente. Ném dIsso. 
ao redor desse cruzamento haveria, em nome de terceiros, uma série 
de outras transmissões, de origem diversa, exigindo que primeiro se 
Jocalize, com exatidão, a área do transmitente. 

Da certidão de fls. lO. decorre haver Antônio Nascimento Oli
veira adquirido, em 1930, pela transcrição n.O 2.599, da 4.a Circuns
crição, uma área de 48.400 melros quadrados, cujo perimetro atra
vessava a estrada do Cupecê, ou Aracaçus, hoje rua Visconqe de 
Porto Seguro, não havendo, no título, referência a que acompanhasse, 
em qualquer ponto, o alinhamento dessa via. 

Pelo croquis da apelante (fls. 35), a rua Mariano da Costa, que 
foi oficializada em 1955 (fls. 11), corta a área retro mencionada, a 
partir do alinhamento da rua Visconde de Porto Seguro, dividindo-a 
em duas. 

A averbação dessa via pública, a ser feita "ex-offício", reclama 
certidão de sua perfeita localização, não bastando a informação de 
que ela faz esquina com a rua Visconde de Porto Seguro. Observou, 
com acerto, o Serventuário da 4.a. Circunscrjção (fls. 27): nada 
autoriza, até agora, a ilação de que o imóvel do transmitente passasse 
a fazer frente, também, para a rua Mariano da Costa. Se faz, ainda 
não se tem certeza legal de que essa nova rua tenha cortado dito 
jmóvel, ou o margeado apenas. 

Certo é que a 1 j . a Circunscrição tem por existente a rua 
Mariano da Costa, pois informa que, ao redor da esquina dela com 
a rua Visconde de Porto Seguro, as áreas imobiliárias pertencem a 
outras pessoas, que não o alienante, filiadru; a outra origem (fls. 2). 

Só este último fato, assim oficialmente informado, basta a im
pedir a entrada do título da apelante, que: iria comlitar com outros. 
de terceiros, frente ao Indicador Real da da Circunscrição, gerando 
incertezas e inseguranças no Registro Público, coisa que está neces
sariamente fora e em conflito com a finalidade precípua do instituto 
(Lei n.O 6.015/73, art. 1.0). 

O registro aqui pretendido depende, pois, de melhores informes 
da localização da área transmitida, e de prévia anulação de outro, 
ou outros, tendo por objeto a mesma área, resultantes de transmissões 
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eventualmente a non domínio, para que não surja o conflito de títulos) 
com acavalamento de áreas, que inquietaria o domínio e posse dos 
atuais detentores das transcrições p-recedentes e geraria confusão e 
dúvida, ao invés da almejada segurança no cadastro imobiliário. 

Nessas condições, confirmam a sentença. 
São Paulo, 11 de fevereiro de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da J ustíça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça e Revisor; Adv,: Df. João Rabello de 
Aguiar Vallim. 

Apelação Cível n.o, 257.900 - Itanhaém - Apte.: Nicolau Cag
giano - Apdo.: Oficial Maior do Registro de Imóveis. 

ACÚRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 

257.900, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante Nicolau Cag
giano e apelado o Oficial Maior do Registro de Imóveis. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura) 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento, 
pagas as custas "ex-lege". 

A apelação traz o tema do registro da mera ocupação de ter
reno de marinha. O imóvel é uma casa e o seu terreno, na Praia 
do Sonho, em ltanhaém, objeto da Escritura de Venda, compra e 
cessão, lavrada em 3-6-76, nas folhas 211 do Livro 675, do 14.0 

Ta.belião da Capital. Não se trata de terreno aforado, mas simples
mente ocupado, como, aliás, o recurso reconhece. 

Ponderou o Magistrado, acertadamente, que a ocupação não 
gera direito reaJ, sendo insuscetível de registro. 

O apelante pretende que a segurança das relações jurídicas impõe 
o registro, que é feito nas demais Comarcas litorâneas, sem maiores 
indagações, pois, embora exista efetiva autorização para a ocupação, 
tanto que os interessados pagam taxa anual e laudêmio na transfe
rência, a certeza e segurança das relações jurídicas entre os parti
culares só é obtida através do registro, que deve ser determinado 
com fulcro em razões de ordem social e exigências do bem comum, 
atendidas as normas de eqüidade, a despeito do não ser ele previsto 
na lei. O contrário - adverte o apelante - resultaria no "summum 
jus, summa injuria". 

A apelação é muito bem articulada, mas não abala a sólida 
estrutura da sentença e das contra-razões do Mirustério Público (cf. 
fls. 23-25 e fls. 46-47). 
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Estando, o terreno de marinha, sob o regime de aforamento) o 
ingresso do respectivo título no Registro Imobiliário decorre do 
artigo 116, do Decreto-lei n.O 9.760/46. A Lei n.O 6.015/73, regu
lamento dos Registros Públicos, dá-lhe guarida (art. 167, I, TI.o 10). 

Sob o regime da ocupação, entretanto, nada existe, além de 
mero reconhecimento e tolerância, que não obsta à cobrança de taxa 
(Decreto-lei n.O 9.760/46, art. 127). nem impede a transferência, 
condicionada à prévia licença e ao pagamento de laudêmio (art. 130), 
num liame jurídico precário, entre o ocupante e a União, sem que 
esta reconheça direito de propriedade ou qualquer pretensão de do
mínio pleno (art. ] 30, ('in-fine", art. 131 e art. 198), ou mesmo de 
domínio útil. 

Tanto isto é certo que, para as hipóteses de ocupação, não existe 
no Decreto-lei n.O 9.760/46 nenhuma disposição que se assemelhe 
à do seu artigo 116, pelo que, de fonna clara, se percebe uma 
diEerença de tratamento entre o titular do aforamento, cujo domínio 
útil pode ser registrado, e o mero ocupante, cujos direitos de ocupação 
não têm ingresso no Registro Imobiliário, ainda que se lhes possa 
reconhecer comerciabilidade (art. ] 30) e valor indenizável por 
expropriação (Rev. Tribs., 443-230). 

Os motivos de ordem social e as exigências do bem comum, 
invocados no recurso, cedem às razões de segurança e de defesa 
do patrimônio da União, devendo o título do apelante ser registrado 
na Delegacia concedente do alvará, como neste recomendado Cf. 7). 

Quando o apelante obüver o aforamento, terá acesso ao Registro 
de Imóveis. A atual ocupação não é título de direito real, subordi
nado a registro. 

São Paulo, 31 de janeiro de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto~ Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça; Adv.: Dr. Carlos Alberto Senatore. 

Apelação Cível n.o 257.912 - Santo André - Apte.: Soinco 
- Imobiliária e Loteamentos S/C - Apdo.: Oficial do 1.0 Cartório 
de Registro de ] móveis e Anexos da Comarca. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
257.912, da Comarca de Santo André, em que figuram como apelante 
Soinco - Imobiliária e Loteamentos S/C e apelado o Oficial do 
1.° Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Santo André. 
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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. 

1 . A documentação carreada para os autos, efetivamente, nao 
é de molde a permitir a realização do registro pelo Cartório a que 
o título foi apresentado. 

Veja-se, inicialmente, que, já nas primeiras declarações do in
ventário, se dava o imóvel corno loct:llizado na Comarca de São Ber
nardo do Campo (fls. 10), circunstância que foi reafirmada no pedido 
de retificação da carta de adjudicação, formulado em 14 de março 
de 1975 (fls. 23-25, item 2.°). 

O documento de fls. 27, por outro lado, igualmente demonstra 
que o imóvel está situado na Comarca de São Bernardo do Campo. 

Outra não é a localização na carla de sentença de fls. 29-34. 

O decreto expropriat6rio, que se vê por xerocópia às fls. 74, 
corno bem acentuou a Curadoria (fls. 88), por seu turno, não favorece 
o entendimento do apelante, no sentido de demonstrar que o imóvel 
está situado em Santo André, porque a área que no ato municipal 
se menciona é diversa daqueJa que nos títulos figura, pois enquanto 
o primeiro se refere a uma superfície de 88.250 metros quadrados, 
estes aludem a uma extensão superficial de 85.710,00 metros qua
drados~ e> ainda, não há identidade de nomes, pois no decreto as terras 
seriam pertencentes a Amador Bueno, enquanto nos títulos o proprie
tário é Amadeu Buano. 

Os documentos juntados por linha também não favorecem o 
apelante, pois se a certidão de fls. 3 apenas eJucida que a Prefeitura 
nada pode dizer sobre os limites da comarca, as plantas não têm 
autenticidade suficiente para invalidar a localização que emerge da 
prova documental. 

2. Em face da prova documental, inteiramente favorável ao 
agasalho da dúvida, agiu bem o Juiz ao dispensar as diligências 
requeridas, pojs estas não se mostravam necessárias. 

Na verdade, como salientado no parecer do dI. Procurador da 
Justiça, o desfazimento da confusão de nomes e a exata localização 
do bem só poderiam ser deslindados pela via própria, através de 
processo adequado que, à evidencia, escaparia, da esfera de atri
bL1 ições do J uÍzo administrativo. 

3. A sentença fez inadequado uso de orientação expedida 
em caso anterior, onde se acentuou o dever do Oficial de Registro 
de Imóveis apurar, preliminarmente, se é sua, ou não, a competência 
territorial, indicando ao apresentante, na hipótese negativa, a Cir
cunscrição competente, sem prenotar o título e sem suscitar dúvida. 
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.b que, no caso presente, ante a manifestação do Oficial, a 
apelante insistiu no reglstro e reclamou a suscitação, surgindo, assim, 
o dissenso, a exigir solução da Corregedoria Permanente, na forma 
do artigo 198, da Lei n.O 6.015/73, com as alterações introduzidas 
pda Lei D.o 6.216, de 30-6-75, 

A competência administrativa do Serventuário apresenta-se, em 
casos semelhantes, como um dos pressupostos necessários à reall-
2ação do registro, pois este, conforme resulta claro do artigo 169 da 
Lei dos Registros Públicos, deve ser realizado no Cartório da situa
ção do imóvel. Não existindo ela, deve isso ser simplesmente infor
mado à parte, para que esta se dirija ao lugar certo. 

Afrânio de Carvalho (Registro de Imóveis, pág. 318), ao dissertar 
sobre as providências preliminares a serem tomadas pelo registrador, 
quando passa ao exame dos títulos, aconselha que proceda a uma 
seleção eliminatória, excluindo aqueles que "sem sombra de dúvida) 
são irregistráveis, entre os quais o relativo a imóvel pertencente à 
jurisdição de outro Cartório". 

Surgida, porém, a controvérsia J insistindo a parte na competência 
que o Serventuário nega, tem ela de ser dirimida pelo Corregedor
-Permanente. A dúvida é, então, o caminho adequado e necessário. 

O que se expendeu, no caso precedente, é que o Serventuário 
não pode prenotar o titulo para provocar discussão administrativa 
em torno do título. Cumpre-lhe, em tal caso, simplesmente indicar 
a Circunscrição competente, pelo conhecimento, que tem dos limites 
do seu próprio território. Se prenotar, sem que o faça no interesse 
do apresentante, implicitamente reconheceu a sua competência para 
o ato do registro. 

4. Ante o exposto) negam provimento ao recurso, para manter 
a recusa dos títulos e o cancelamento das prenotações. 

São Paulo) 4 de fevereiro de 1977 
(aa) Gentil do Canno Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: DL Nilço Soares de Carvalbo. 

Apelação Cível 0.° 257.938 - São Paulo - Apte.: Luiz Ave
lino Gonçatves Simões - Apdos.: Oficial Substituto do ] ,0 Cartório 
de Registro de Imóveis e Condominio Edifício Phaedra. 

AC6RDÃO 
Vistos, relatados e djscutidos estes autos de Apelação Cível n. o 

257.938J da comarca de São Paulo, em. que é apelante Luiz Avelíno 
Gonçalves Simões, apelados o Oficial Substituto do 1.° Cartório de 
Registro de Imóveis e Condomínio Edifício Pbaedra. 
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Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

É taxativo e elenco legal dos atos suscetíveis de ingresso no 
Registro Público ("Acórdãos do Conselho Superior da Magistratura 
do Biênio ]972-1973", n.o 78, pág. 109-110 e n.o 117, pág. 165-166; 
Revista dos Tribunais, 433-222), apresentando-se impróprio a justi
ficar a lavratura de qualquer outro assento o mero interesse ou 
conveniência dos particulares. 

No Registro de Imóveis, os atos suscetíveis de averbação, com 
previsão legal genérica (art. 246 da Lei dos Registros Públicos) ou 
específica (v.g. : item II do art . 167, art. 230, art. 235), são vin
culados às ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro. 

As eleições e destituições de síndícos, e demais dirigentes dos 
edifícios, não constituem matéria de averbação, não só por falta de 
expressa previsão legislativa, como porque essas ocorrências, de 
interesse restrito à vida interna do condomínio, não alteram os assentos 
do registro imobiliário. 

No caso concreto, correta a decisao recorrida que, acolhendo 
a dúvida, obstou ao ingresso das atas das Assembléias Gerais Extra
ordinárias de eleição dos novos dirjgentes e destituição dos anteriores, 
porque irrelevantes essas ocorrências à segurança do Registro de 
Imóveis, e, assim, inviável a averbação pretendida. 

Correta, também, ao determínar de oficio o cancelamento das 
averbaç6es de n.os 113 e 114, feitas à margem da inscrição n.o 378, 
de incorporação do empreendimento. 

Irrelevante, para a solução da dúvida, a regularidade ou irregu
laridade de qualquer investidura ou destituição de administrador do 
condomínio, e bem assim o resultado de qualquer demanda que vise 
a declará-la, porque aquelas averbações, que contêm matéria não 
regístrável, sequer podiam ter sido feitas , como admitiu o Oficial 
Substituto suscitante, ao reconhecer o seu equívoco. Não fora a falha 
do Cartório, ao lavrá-las, a presente dúvida sequer teria surgido. 

Alcançadas irregularmente, as referidas averbações são nulas de 
pleno direito e não podem subsistir. O cancelamento delas é imperioso 
(art. 214 da Lei dos Registros Públicos) . 

Assim, negam provimento ao recurso. 
São Paulo, 4 de fevereiro de 1977 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Diroas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Df. Bruno Bechelli. 
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Apelação Cível n.o 257.077 - Cerqueira César - Aptcs.: Abdo 
Caim Zedan e Outros - Apda.: Escrivã Interina do Primeiro Car
tório de Notas e Ofício da Comarca. 

AC6RDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ape1ação n.o 
258.077 1 da Comarca de Cerqueira César, em que figuram como 
apelantes Abdo Caim Zedan e Outros e apelada a Escrivã Interina 
do Primeiro Cartório de Notas e Oficios da Comarca de Cerqueira 
César. 

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

1. O caso, ao contrário do que se ponderou às fls. 26, é de 
dúvida. 

Realmente, como já acentou este Conselbo, o processo de dúvida 
fundamenta-se num dissenso relativamente à necessidade de deter
minada providência, exigida pelo Serventuário para a prática do ato. 

Ora, na hipótese, malgrado não se tenha conferido à suscitação 
o procedimento previsto nos artlgos 198, 199 e 200 da Lei dos 
Registros Públicos, é inegável que, por via da petição de fls. 2, a 
Serventuária quis se opor ao registro, por entender que ao título 
faltava um requisito essencial. 

Configura-se, nessas condições, perfeitamente, a dúvida, a recla
mar decisão que ordene ou negue. o registro. 

Pouco importa que a matéria tenha sido rotulada, na inicia1, 
de simples consulta, pois não será o nome que irá marcar a natureza 
do procedimento, e sim a substância ou o conteúdo do requerimento 
formulado pela escrivã. 

O recurso também não se prejudica pela irregu1aridade do pro
cesso administrativo, pois, no julgamento do apelo, o exüme dos 
requisitos de validade e legalidade dos títulos deve ser feito ampla
mente, uma vez que o conhecimento das razões da apelação é total, 
compreendendo toda a matéria posta em discussão e que, eventual
mente, se invoque como obstáculo ao ato pretendido. 

Conhecem, assim, do reclamo. 

2. Superada essa questão preliminar, no mérito, não vêem 
como negar provimento à apelação. 

Com efeito, mostra Washington de Barros Monteiro, lastrado 
em mais de uma dezena de decisões de nossos Tribunais Superiores, 
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que a doação com reserva de usufruto não é onerosa, mas, pura e 
simples (cf. Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações - II -
pág. 141). 

Por sinal, como salientado às fls. lO, este Conselho já deixou 
assentado, em mais de uma oportunidade, que, "não obstante a 
reserva do usufruto pelos doadores e a imposição das cláLlsulas de 
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade", é pura a 
doação (cf. Rev. dos Tribs., 480/108). Essa a orientação que preva
leceu, por igual, na Apelação n.o 251.603, recentemente julgada neste 
Conselho. 

É, exatamente, o caso dos autos, pois a leitura da escritura de 
fls. 3fv. mostra que a doação não se marcou por qualquer encargo, 
havendo mera reserva de usufruto em favor do doador. 

A aceitação, assim, poderia decorrer ào simples silênçio, sufi
ciente para caracterizar anuência presumida do donatário. 

Por outro lado, em face dos termos da certidão de fls. 19, não 
é possível irúormar o valor da presunção. 

A certidão lavrada pelo Tabelião Interino do Cartório do Re
gistro Civil de Santa Bárbara do ruo Pardo, onde o ato [oi praticado, 
tem fé pública e não pode ser destruída pela simples afirmação, 
contida na petição de fls. 15-16, que não se fez acompanhar de 
qualquer prova. 

Igualmente, não se pode pretender, como quer a digna Cura
doria, que a morte do doador, ocorrida antes de qualquer mani
festação do donatário, determine a rejeição do titulo na instância 
administrativa em que corre o processo da dúvida. 

A matéria, no campo doutrinário, não é pacifica sendo sufi
ciente mostrar que Clóvis Bevílaqua citou várias opiniões, todas 
respeitáveis, em sentido contrário à sua própria (Código Civil Co
mentado, nota ao art. 1.165). 

João Luiz Alves, por exemplo, ensinava que, "morto o doador, 
sem revogar o seu ato, pode o donatário aceitar a doação, pela qual 
respondem os herdeiros daquele, por isso que a vontade do doador 
já estava manifestada e o con.trato só dependia, como se vivo fosse 
o doador, da manifestação da vontade do donatário" (Código Civil 
Anotado, ed. 1917, pg. 79"8). 

Essa opinião se renova nas lições de Caio MáLio da Silva Pe
reira (Inst. de Dir. Cív., vol. lII, pág. 162), Arnoldo Wald (Curso 
- Obrigações e Contrato, pág. 280). 

Trata-se, pois, de matéria reservada à esfera jurisdicional, onde 
já corre litígiO (f. 15), devendo o título prevalecer perante a autori
dade administrativa, até que o Poder Judiciário se manifeste. 
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Finalmente, a existência de dornillio transcrito do doador está 
fora da dúvida, nenhuma contestação tendo havido, do Serventuário, 
na suscÍlação. 

A demanda proposta por um dos donatários, vis~.lOdo à anulação 
judicia1 do título (f. 15), não têm efeito impeditivo do registro, não 
pode servlr de empecilho a ele, pois enquanto não alcançada a de
claração da nulidade, a escritura de doação permanecerá eficaz. 

3. Ante o exposto, dão provimento ao recurso, declarando 
improcedente a dúvida. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1977. 
(aa) Gentil do CamIo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: DL Paulo Mazza. 

Apelação Cível n.o 258.433 - Santa Isabel - Aptes.: Luiza 
Fujiko Ogaçawara e Tamayo Ogaçawara - Apdo.: Juizo dc Direito 
de Santa Isabel. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discu! idos estes autos de Apelação Cível 0.° 
258.433, da comarca de Santa Isabel, em que figuram como apelante 
Luiza Fujiko Ogaçawara e Tamé1yo Ogaçawara e apelado o Juízo de 
Direito de Santa Isabel. 

Acordam, os membros 00 Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, não conhecer do recurso) pagas as custas na 
forma da lei. 

Como observa o dI. Procurador da Justiça (fls. 54) o processo, 
malgrado o rótulo da autuação, não cuida do qualquer tipo de dúvida. 

Por sinal, sequer ocorreu intervenção do Oficial do Registro de 
Imóveis. 

Não existe, assim, rnatéüa que vincule a competência deste 
Conselho, pois, na verdade, os autos demonstram, apenas, ° desa
tendimento de pretensão desenvolvida no âmbito exclusivamente 
administrativo. 

A questão situa-se, por conseguinte, na competência recursal da 
Corregedoria Geral da Justiça, na forma do artigo 246 do Código 
Judiciário, devendo a ela ser o presente recurso encaminhado. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1977. 
(aa) Gentil do Canno Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dirnas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Adv.: DL Massao Kinoshita. 
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Apelação Ch'el n.o 258.565 - São Paulo - Aptes .: Espólios 
de Tereza Diamante Sisto e José Sisto - Apdo.: Oficial do 9.° 
Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
258.565, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes os Espólios 
de Tereza Diamante Sisto e de José Sisto, apelado o Oficial do 9.° 
Cartório de Registro de Imóveis. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

Correta a decisão recorrida, que acolheu a dúvida, porque o 
formal de partilha levado a registro não resiste ao exame obrigatório 
dos requisitos de validade e legalidade. 

Falta ao documento regular menção ao número de transcrição 
aquisitiva do imóvel inventariado, apresentando-se imprópria a simples 
referência indireta à transcrição 0.° 21.750 do 3 .° Registro de 
Imóveis. 

O dado omitido constitui requisito legal da matrícula do imóvel 
(n. o 5, do item 11, do parágrafo único, do art. 176, da Lei dos Re
gistros Públicos) e do subseqüente registro do título de transmissão 
derivada (0.° 4, do item lU, daquele dispositivo). 

Existem outras falhas a serem sanadas. 

Pela transcrição 0.° 21.750, feita em 13 de abril de 1923, José 
Sisto adquiriu de Augusto Gonçalves Neves e sua mulher Antonia 
Pires Neves o imóvel consistente em um terreno, sito à rUa A, atual 
rua Sabado D'Angelo, em Itaquera, medindo 260 metros, aproxima
damente, de frente para a mencionada rua e confrontando, nos 
fundos, com o Ribeirão Jacu; tendo da frente aos fundos, do lado 
em que divide com Albino Rodrigues de Lima, 75 metros, desde a 
tua até o ribeirão; e do lado em que divide com Júlio Cláudio, 66 
metros, também da rua ao ribeirão. 

O registro, efetuado anteriormente à vigência da Lei n.o 4.827/ 
24 e Decreto n.o 18.542/28, deixou de assinalar a metragem de uma 
das divisas, a dos fundos, ao longo do curso d'água (Ribeirão Jacu). 

Ainda em vida, José Sisto e sua mulher Tereza Diamante Sista 
alienaram diversas glebas, fazendo-as derivar daquela transcrição, e 
mencionaram, nos títulos translativos, que o imóvel encerraria a área 
aproximada de 15.600 ro2 (fls. 42-43). As glebas desmembradas, 
como informa o suscitante, encerram, em conjunto, área superior a 
16 .000 m2 (fls. 3). 
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o formal de partilha esclarece que foi inventariada, como área 
remanescente daquela transcrição, uma gleba contendo 13.000 m2 . 

Ora, as três únicas medidas lineares, mencionadas na transcrição 
n.o 21.750, não podem comportar, por cálculo simples, uma área 
total de 29 .000 m2, que seria resultante da soma das alienações 
anteriores (16 .000 m2) com o remanescente inventariado (13.000 ro2). 

Pejo contrário, aquelas medidas, enquanto não esclarecida con
venientemente a metragem da linha divisória ao longo do curso 
natural do Ribeirão Jacu, oferecem elementos para uma pronta 
aferição sobre a inexistência de disponibilidade no registro anterior, 
hipótese em que, como tem decidido este Conselho, não é possível 
a admissão de novo título transmissivo no registro imobiliário (agravos 
de petição n.os 167.002, de Marilia, jn Dl, de 18-4-68; n.O 168.519, 
de Cnnanéia, in DJ, de 10-5-68; n.o 172 .744, de Fernand6polis, in 
DI, de 17-5-59; n.o 180.365, de São Paulo, ln DI, de 6-10-69; n.o 
182.563, da Capital, in Dl, de 30-12-69 e n,o 187.866, de Bananal, 
in Dl, de 6-8-70), 

Além disso, a identificação do imóvel inventariado não coincide 
com aquela constante do registro anterior. 

O formal de partilha consigna que o prêmio confronta com um 
pequeno afluente, sem denominação, que desagua no Ribeirão Jacu, ' 
e aquele dado não consta da transcrição TI.o 21.750, embora incor
porado na identificação atual. Os apelantes esclarecem que esse 
pequeno afluente teria surgido por obra do Poder Público, quando 
retificou o curso natural do Ribeirão Jacu, Trata-se, como é evidente, 
de ocorrência que altera o registro anterior, quanto à ídent ificação 
do imóvel, pelo que de obrigatória averbação (arts. 246 e 229 da 
Lei dos Registros Públicos), para resguardo da segurança do registro 
imobiliário (n.o 3 do item II e n.o 4 do item IH, do parágrafo único, 
do art. 176) . 

O levantamento pericial, feito no curso da ação movida contra 
a Municipalidade, onde apurada a área remanescente de 13.000 m2, 
conquanto possa servir de princípio de prova, não basta, por si só, 
para autorizar a complementação dos dados constantes da transcrição 
n.o 21.750, retificando a falha na indicação da área primitiva. 

Trata-se de prova emprestada e produzida unilateralmenle, en
quanto que a Lei dos Registros Públicos determina, de forma ex
pressa, que se resguardem os interesses de todos os confrontantes e 
do alienante ou seus sucessores, que devem ser chamados a se 
manifestar (§ 2.° do art. 213) . 

O imóvel objeto da transcrição n.o 21.750 foi desmembrado de 
área maior adquirida por Augusto Gonçalves Neves, por força do 
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registro aqulslhvo 0.° 4,009 do 3.° Registro de Imóveis (fls. 48-50). 
O casal deste alienante, por si, herdeiros ou sucessores, tem legítimo 
interesse em acompanhar qualquer alteração que se pretenda intro
duzi r na descrição das divisas ou da área do imóvel transmitido ao 
extinto José Sisto. 

Da prévia regularização do registro anterior, a ser providenciada 
nos assentos do 3. 0 Registro de Imóveis (art. 229 da Lei dos Registros 
Públicos), depende o ingresso do títulos dos apelantes no registro 
imobiliário. 

Assim, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 11 de fevereiro de 1977 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor ~ Adv.: DL Angelo Rafael Rossi. 

Apelação Cível n.o 258.595 - Laranjal Paulista - Apte.: 
Francisco Rugolo - Apdo.: Oficial do Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n,o 
258.595, da comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante Fran
cisco Rugolo e apelado o Se Oficial do Registro de Imóveis. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento, 
pagas as custas "ex-lege". 

1. O tema em discussão se resume na compra de parte de 
terreno rural, com infringência da fração mínima de parcelamento 
prevista no Estatuto da Terra. Já o imóvel, no seu todo, possui área 
inferior a do módulo. As terras medem, na sua integralidade, 3,63 
hectares, e, naquela região a fração mínima é de 4,8 hectares. 
O apelante adquiriu metade dos 3,63 hectares e entende que isto é 
possível pelo fato da área global permanecer indivisa, não ocorrendo 
desmembramento ou divisão. A Procuradoria Geral da Justiça con
corda com esse entendimento, desacolhido na respeitável sentença. 

2. De fato, não é possível o registro. O Conselho Superior 
da Magistratura tem orientação recente, no sentido de que "o artigo 
65 da Lei 0.° 4.504/64 é de ordem pública. Tem por fim evitar a 
proliferação de minifúndio antieconômico impedindo a divisão de 
gleba rural em quinhões de área menor que a prevista para o módulo, 
ainda que para cessar o condomínio entre co-proprietários. A orien-
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tação foi firmada , pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
Recurso Extraordinário n.O 78.048, não havendo porque ignorá-la, 
na espécie". No mesmo aresto, com respeito ao direito adquirido, 
ficou assentado que "depois da Lei 4.504/64, o direito do condômino 
à divisão, assim corno o direito do propríetádo ao fracionamento, 
sofrem a restrição do respeito ao módulo rural" (cf. Apelação Cível 
0.0 256.054 de Salto, j. em 8-11-76). 

A cláusula de que "a parte ideal de metade do jm6vel conti
nuará em comum dentro do todo" (fls. 11), expressando mera invi
sibilidade tem, no caso, substrato legal, e não convencional, de sorte 
que dita cláusula não acresce um grão de pó no mundo das coisas 
sensíveis, e é como se não estivesse escrita. 

O que importa é a essência do negócio em que a divisão geo
désica, proibida, pode decorrer da simples transcrição do título, 
gerando domínio localizado. 

Neste passo, a escritura é, pelo menos, equívoca, pois descreve 
um terreno com 3,63 hectares identificado pelas benfeitorias que o 
destacam no todo, dentro de um perímetro que se fecha com a área 
total de 4,8 hectares, cadastrado no INCRA; e enfatiza a venda de 
Metade Certa de dito imóveL 

Não houve transmissão de parte ideal para estabelecimento de 
condomínio, mas de parte certa, e isso configura violação do Estatuto 
da Terra, porque, a partir da transcrição do título, cada um dos 
proprietários passará a ter o seu domínio restrito à área certa e 
determinada, inferior ao módulo, ainda que aparentemente se com
portem como se fossem condominos num imóvel indiviso. 

Esse O real obstáculo ao pretendido registro. 

São Paulo, 11 de fevereiro de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tríbunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Dr. Victor Rodrigues Machado. 

Processo de Recurso n.o 62·76 - Gapre-4 - Bilac - Recte. 
Pedro CastiJho - Recda. Comissão de Concurso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso ioterposto 
por Pedro Castilho, contra decisão da Comissão de Concurso para 
provimento do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais com 
os Anexos do Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca de Bilac. 
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Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Pretende o recorrente a contagem de mais dois pontos pelo 
Certificado de Conclusão do Curso Colegial. 

Sem razão. 

Consoante a sistemática do Decreto-lei li.o 159/69, a apresen
tação de diploma de conclusão de curso colegial, correspondente ao 
2.° ciclo do curso sec'.lndário, para fins de concurso, apenas garante 
1 (um) ponto ao candidato, desde que não verificadas nenhuma das 
hipóteses previstas nos itens 1 e 2 do parágrafo único do artigo 20 
do citado diplOTpa. Isso está claro no item 3 do mencionado disposi
tivo legal. 

Como o recorrente exibiu o diploma de Bacharel em Direito, 
colhendo três pontos (fls. 7), absorvido ficou o ponto correspondente 
ao curso colegial, como resulta da redação inequívoca do aludido pre
ceito legal. 

Nesse sentido vem esle Conselho decidindo reiteradamente (cf, 
Recursos os. 44-74, 70-74, etc.) 

São Paulo, 14 de março de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Jus
tiça e Relator; Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presi
denle do Tribunal de Justiça; Acácia Rebouças, Correge
dor-Geral da Justiça. 

D.O,I. 17-3-77 

Processo n.o 3-77 - Capital - Reqte. Altino Lorena Machado 
- Recda.: Comissão de Concurso - Gapre-4. 

ACORDA0 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso interposto 
por Altino Lorena Machado, contra decisão da Comissão de Con
curso para provi mento do 3.° Cartório do Registro de Imóveis da 
Comarca da Capilal - Classe Especial. 

Acordam o~ membros do Conselho Supeflor da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

1. ° recorrente, serventuário de quarta classe segundo o dis
posto no artigo 4.°, inciso IV, alínea "a", do Dec.-lei n.O 159/69, 
combinado com o artigo 5.° do Dec.-lei n.o 158/69, não se conforma 
com a decisão da Comissão de Concurso para o provimento do 3.° 
Registro de Imóveis da Capital, classe especial, que apenas admitiu 
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o seu pedido de inscrição para '/promoção", não considerando o 
pedido de "remoção". 

2. Mas não tem razão. "Remoção" pressupõe igualdade e 
identidade de classes; e os Serventuários das antigas 4. a e 5.a classe) 
segundo a classificação dos Dec.-Ieis n.os 158 e 159/69, não são 
classificados em classe especial ou a esta equivalente, cooforme 
julgou o Plenário deste Tribunal no mandado de segurança n. ° .... 
254.228, impetrado por Waldomiro Borges Canto (Fls. 28). 

Criada na carreira de serventuário a "classe especial", o recor
rente classificado como 4. a classe não obteve elevação automática 
de classificação, segundo o disposto no artigo 63, parágrafo único, da 
Resolução n,o 1/71, preceito reiterado no artigo 81, parágrafo único 
da Resolução 0.° 2/77. 

São Paulo, 11 de março de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça e Relator Acácio Rebouças, Corregedor 
Geral da Justiça. 

Processo de Recurso n.o 4-77 - Gapre-4 - Capital - Reqte. 
Francisco Antonio Chiavassa - Recda. Comissão de Concurso. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso, interposto 
por Francisco Antonio Chiavassa, contra decisão da Comissão de' 
Concurso para provimento do 6.° Cartório de Títulos e Documentos 
da Comarca da Capital - Classe Especial. 

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

A Comissão de Concurso não recolheu ao recorrente a eficiência 
e boa cooperação, ante o elevado número de faltas injustificadas que 
a folha de serviço registra (f. 5-7). 

O critério esLá justificado (f. 11) e, como elemento objetivo de 
avaliação do mérito funcional, prevalece sobre os atestados agraciados 
ao recorrente sem consideração ou sem conhecimento da falha em 
causa. 

Confirmam a decisão. 
São Paulo) 11 de março de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tri
bunal de Justiça. 
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Processo de Recurso n.O 6-77 - Gapre-4 - Capital - Rcte. 
Sergio de Almeida - Recda. Comissão de Concurso. 

ACÓRDÃO 

ViSlOS, relatados e discutidos e.stes a utos de Recurso interposto 
por Sergio de Almeida, contra decisão da Comissão de Concurso 
para provimento do 6.° Cartório de Registro de Títulos e Documen
tos da Comarca da Capital - Classe Especial. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime) dar provimento ao recurso para que a conta
gem dos pontos do recorrente atenda a certidão atualizada apresen
tada opôs o encerramento da inscrição, mas antes da classificação. 

Conforme observa o parecer de fls. lO, embora apresentada após 
o encerramento da inscrição a certidão atualizada que consignava O 

tempo de serviço do recorrente como "auxiliar de cartório", dela a 
Comissão teve conhecimento antes da classificação; e mesmo assim, 
não computou o tempo de serviço como auxiliar. 

Ora, aproveitável esse tempo, e tendo a Comissão tomado conhe
cimento da sua existência antes da classificação. nada justifica não 
ler sido computado. Isso é o que resulta do V. Acórdão deste Con
selho, no recurso de J offre Teixeira de Carvalho (Livro 12, fls. 59, 
do Registro de Acórdãos do Conselho Supcrjor da Magistratura), ao 
acentuar que satisfeito o requisito da exibição da certidão de tempo 
de serviço expedida pela Corregedoria Geral da Justiça, no ato da 
inscrição, empecilho não há para que se retifique aLI complemente dita 
certidão até o dia do julg8mento da classificação. 

São Paulo, 11 de março de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça e Relator; Acácio Rebouças, Corregedor
Geral da Justiça. 

D.O.J. 15-3-77 

Processo de Recurso n. O 69/76 - Gapre-4 - Recte.: Luiz 
Arantes Netto - Recda.: Comissão de Concurso. 

AC6RDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto 
por Luiz Arantes Netto, contra decisão da Comissão de Concurso 
para provimento do 2.° Cartório de Notas da comarca da Capital -
Classe ESDecial. 

lJOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUÁR10S 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAULO • - 91 



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

Havendo empate entre candidalos, no concurso para provimento 
de Serveo1ia vaga, encontrou a Comissão apuradora sólido critério 
de desate no tempo de serviço no cargo de escrevente, que o recorrente 
tem senslveLmente inferior ao do candidato Oscar Serra (fls. 5 e 9). 

A lacônica manifestação de inconformismo (f. 2) deixa entrever 
que o recorrente acena ao seu título de bacharel, como fator 
preponderante. 

Certo é, porém) que a lei manda fixar-se a solução no primeiro 
elemento que a forneça, dentre os enumerados ordinal mente (artigo 
23 do Decreto-lei n.o 159/69), Encontrado o primeiro ponto de 
diferenciação entre os candidatos empatados, a pesquisa cessa, como 
no caso ocorreu; de sorte que o título de bacharel, quarto elemento 
da enumeração legal, só viria a ser ponderado se os três anteriores 
deixassem indefinido o concurso. 

São Paulo, 18 de março de 1977, 

(aa) Gentil do Carmo pjnto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

Processo de Recurso n.O 72/76 - Gapre-4 - Capital - Recfe.: 
Henrique Navarro Júnlor - Recda. : Comissão de Concurso. 

AC6RDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos óe recurso interposto 
por Henrique Navarro Júnior, contra a decisão da Comissão de 
Concurso para provimento do Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 35.0 Subdistrito (Barra Funda)1 do distrito da sede da 
comarca da Capital - Classe Especial. 

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

O recorrente, com seis anos de exercício do cargo de escrevente, 
não preenche o requisito do artigo 28 do DL 159/69, que reza: 

"Os escreventes com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo 
exercício DO cargo, poderão inscrever-se, em concurso de promoção, 
de cartório de qualquer classe ou natureza da própria comarca, em 
que estejam em exercício nos últimos 5 (cinco) anos ll

• 
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"A expressão "escrevente" ligada ao requisito temporal de vinte 
e cinco anos de efetivo exercicio no cargo, confere ao texto sentido 
restrito. Não se fala em tempo de serviço público ou sequer em 
exercício de funções cartorárias, que daria agasalho aos objetivos do 
recorrente" . 

"O legislador, aludindo a "escrevente" com "efetivo exercido no 
cDrgo", quis, à evidência, qualificar o tempo de serviço capaz de 
configurar o direito de inscrição, limitando-o ao exclusivo exercício 
do cargo de escrevente". 

"Assim fazendo, é bem de ver) que visou dar amparo àquela 
classe de servidores, livrando-a da concorrência de quero, com o 
desempenho de outras atividades públicas, pudesse preencher o 
questionado requisito com fração inexpressiva de tempo de exercício 
do cargo de escrevente, É o efetivo exercício deste cargo, e não de 
qualquer outro, que gera a presunção de habilitação para promoção 
à serventia, traduzida na condição temporal questionada". 

Esse, aliás, o entendimento reiterado deste Conselho (Procs. n.os 
28/72, 60/72, 102/75, 32/76). 

São Paulo, 18 de março de 1977. 

(aa) Gentil do Canno Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça 
e Relator; Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça; Acácio Rebouças, Corregedor Geral 
da Justiça. 

Processo de Recurso n.O 1/77 - Gapre-4 - Capital - Recte.: 
Francisco Pereira Lima Netto - Recda.: Comissão de Concurso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso jnterposto 
por Fr~ncisco Pereira Lima Netto, contra dedsão da Comissão de 
Concurso para provimento do Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 35,0 Subdistrito do distrito da sede da comarca da Capital 
- Classe Especial. 

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

O recorrente se insurge contra o indeferimento de sua inscrição 
por não ter apresentado no prazo legal os documentos necessários 
(certidões de tempo de serviço e do IPESP atualizadas). 

Sem razão. 
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Os papéis ora exibidos, além de extemporâneos carecem de 
regularidade, consoante verificação realizada pela Secretaria (fls. 
30/31). 

Como assinalado a fls. 32, "as inscrições tiveram início a 12 de 
agosto de 1976 e se encenaram a 31 do mesmo mês e ano, tendo o 
Jecorrente juntado certidões de 11 de julho de 1975 (tempo de 
serviço) e 14 de julho de 1975 (lPESP), referindo-se a última à 
q-uitação da prestação de março de ] 976, portanto muito antes do 
prazo da inscrição, inábeis para produzir os efeitos que delas 
devem decorrer, como bem assinalado no parecer de fls. 27/28, 
em consonância com a orientação do E. Conselho Superior da 
Magistratura, que tem prestigiado o entendimento da decisão 
impugnada". 

São Paulo, 18 de março de 1977. 

(aa) Gentil do Canno Pinto) Presidente do Tribunal de Justiça 
e Relator; Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça; Acácia Rebouças, Corregedor 
Geral da Justiça. 

Agravo de Petição 0.0 250.755 - Itanhaém - Agvte. : Edu
candário Santo Ivo ~ Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis. 

AC6RDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
fi.o 250.755, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante o Edu
candário Santo Ivo e agravado o Oficial do Registro de Imóveis. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, rejeitar a prel iminar argüida no parecer da 
Procuradoria-Geral da Justiça e J no mérito por igual votação, negar 
provimento, pagas as custas "ex-lege". 

1 . O Educandário Santo Ivo, representado pelo Df. Anésío de 
Lara Campos Júnior, pretendeu registrar a escritora de venda e com
pra de fls. 4-8, que lhe outorgou o Clube de Campo, Caça e Pesca elo 
Guaraú de Peruibe, tendo por objeto o Sítio Maracujá, composto 
de quatro glebas (alfa, beta, gama e delta) destacadas de gleba 
maior, na Fazenda Guaraú, Município de Peruíbe, Comarca de Ita
nhaém, sítio esse que perfaz a área total de 10,06 hectares, ou 100.600 
metros quadrados. 

O Oficial do Registro de Imóveis argüiu dúvida, dizendo que os 
interessados não apresentaram o certificado de regularidade de situa
ção e o certificado de quitação do FunruraJ. Além disso, o desmem
bramento das quatro glebas, que compõem o Sítio Maracujá, não 
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consta de planta aprovada, inexistindo a correspondente averbação 
no Registro de Imóveis. Finalmente, trata-se de imóvel rural, e os 
interessados não cumpriram os princípios exigidos pelo INCRA para 
loteamento (fls. 2). 

A respeitável sentença, acolhendo a dúvida, entendeu obriga
tória a apresentação do certificado de regularidade de situação do 
Funrural, pelo outorgante (Clube de Campo), além do que as glebas 
objeto da escritura levada a registro fazem parte de um plano de 
loteamento ilegal que esse Clube, de longa data, vem promovendo, 
alienando milhares de lotes sem observar o cumprimento da legisla
ção pertinente, e sem obter aprovação do projeto pelo INCRA, não 
se cuidando de simples desmembramento (fls. 91-94). 

No agravo, oferecido na vigência do Decreto n.o 4.857/39, ,) 
Educandário Santo Ivo sustenta que não interessa saber se o Clube 
pretendeu fazer loteamento futuro, alias, beneficiando seus assocía
dos, apenas. O fato é que a alienação em seu favor não implicou em 
"oferta pública", o que exclui a incidência da legislação de loteamentos. 
A escritura levada a registro expressa realização de finalidade cul~ 

tural e educacional do outorgante, como previsto em seus estatutos. 
O lo~cal é declarado, pela Municipalidade de Peruíbe, como áreü 
urbana, não havendo falar na sujeição ao INCRA, além do que o 
Clube outorgante não explora atividade agrícola, industrial ou co
merdal de produtos rurais. Sustenta, outrossim, que os desmembra
mentos não poderiam ser averbados "a priori", antes de efetivamente 
realizados (fls . 96-100). 

Mantida a sentença (fls. 119 v.), os autos subiram e a Procura
doria-Geral da Justiça lançou o parecer de fls. 123-127, onde em 
preliminar, diz que o agravante não está regularmente representado 
nos autos, através do competente instrumento de procuração para o 
ilustre Advogado que, embora diretor-presidente daquela entidade, 
não advoga em causa própria. No mérito, opina pelo improvimento. 

2. A preliminar levantada no parecer da Ilustrada Procurado
ria-Geral é improcedente . 

Os atos constitutivos do Educandário Santo Ivo, ora agravante, 
nomeiam o Advogado, Dr. Anésio de Lara Campos Júnior, seu dire
tor-presidente vitaHcio, com amplos poderes para, isoladamente, re
presentar a entidade (cf. documento de fls. 32). Sendo advogado, 
detem capacidade postulatória, e tem poderes para assumir a repre
sentação judicial da Fundação que dirige, para o que, evidentemente, 
não carece da auto-outorga de mandato especial. A exigência não 
se afigura razoável, no caso. 

3. No mérito, resulta despropositada a discussão posta nos 
autos sobre o loteamento que o Clube outorgante estaria promovendo 
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de forma irregular; se haveria, ou n~o, oferta ao público, ou se o 
loteamento existe apenas para os sócios desse Clube. 

O Educandário Santo Ivo, beneficiárlo da escritura levada a 
registro, é Fundação de caráter benefkente, instituição de educação 
e assistência social (fls. 32). Não é empresa que se dedique ao co
mércio de loteamentos urbanos ou rurais, à qual se pudesse destinar 
a presunção de que adquiriu área de 100.600 m2 p~ra explorar ne
gócios ímobili ários. 

As circunstâncias indicam, claramente, que, com relação ao 
Educandário Santo Ivo, a escritura de fls. expressa desmembramento 
da propriedade do Clube outorgante, com propósitos beneméritos 
sociais bem ma is evidentes do que as intenções que se busc:l presu
mir, na espécie, como sendo as norteadoras da avença. 

Então, a possibilidade do outorgante estar promovendo um 
loteamento irregular não é o melhor prisma pí.lfa o enfoque dn 
questão, devendo ser posto de lado. 

A ex:ibição do certificado de quitação do Funrura I é outra ex i
gência da qual não se pode cogitar, na espécie. O artigo 165 do 
Decreto 0.° 69.919/72 declara que a obrigatoriedade desse documento 
se destina aos contribuintes do Funrural, não constando que as partes 
o sejam, porque, sem melhores esclarecimentos, não se pode con
fundir um Clube de Campo e uma entidade beneficente, como o 
Educandário Santo Ivo, com aqueles proprietários que vivem da 
exploração da atividade econômica, comercial ou industrial, rural. Na 
escritura, aliás, o outorgante declarou que não se vincula ao Fun
rural (fls. 5). 

No agravo de petição n.o 211.489, de Garça, decidiu o Con
selho Superior da Magistratura que "o simples proprietário de imó
vel rural, que Dão industrializa os seus produtos e nem os vende no 
varejo, diret<lmente ao consumidor, está isento do certificado de qui
tação do Funrural, porque não é devedor da contribuição. Resta-lhe, 
tão-só, demonstrar a regularidade de sua situação perante o órgão 
federal competente (Rev. Jurisprudência do Tflbuné1t de Justiça, vol. 
23, pág. 529/530). 

Em julgamento posterior) o mesmo COllselho, no Agravo de 
Petição n.o 215.402, de Santa Cruz do Rio Pardo, dispondo sobre a 
prova da regularidade de situação, acima referida, decidiu que o 
registro do título prescindiria dessa demonstração, desde que os inte
ressados declarassem que se responsabjlizavam pelos débitos junto 
ao Funrural (cf. Des. Ferreira de Oliveira, "Acórdãos do Conselho", 
ed. 74, n.o 52) págs. 73/74). 

Irrelevante, outrossim, que o desmembramento objeto da escrj
tura recusada não conste de planta aprovada, no Registro de Imóvel';. 
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Desde que nenhuma dúvida surgiu, no caso J sobre a identificação da 
gleba, quanto à área, limites e confrontações, a planta seria mero 
dado esclarecedor, de utilidade, mas que não se mostra imprescin
dível. Basta que haja possibilidade de exaurimento da matrícula, para 
que desapareçam empecilhos dessa ordem. E é óbvio que o desmem
bramento deve ser objeto de anotações posteriores à escritura, con
comitantes ao registro. 

Finalmente, não havendo demonstração alguma de que o imóvel 
se localiza em zona urbema, como dito pelo agravante, e, justamente 
ao contrárioJ como todas as suas características são indicativas de 
gleba rural, inclusive pelo que decorre do certificado do lucra (fls. 
10 1), o verdadeiro en trave m a teria I ao registro do t ít li lo é a falta de 
anuência ou prévia autorização desse mesmo órgão, para um des
membramento que, no caso do Educandário agravante, é autorizado 
pelo artigo 2.°, 0.0 II, item "c", 0.° 2, e artigo 4.° do Decreto 0.° 

62.504/68, que regulamentou o artigo 65, do Estatuto da Terra (Lei 
n.o 4.504/64). 

Esse último dispositivo (artigo 4.°), limitou O desmembramento 
à área comprovadamente necessária à realiz~ção dos objetlvos que 
forem declinados) e a autorização do lncra será obrigatoriamente 
transcrita na escritura (cf. art, 5.° do mesmo Decreto TI.o 62,504/68). 

Tais os elementos omitidos "in casu" c que resumem os obs
táculos ao deferimento do colimado registro. As partes devem obter 
expressa autorização do Incra, transcrevendo-a na escritura, oportu
nidade em que juntarão prova da regularidade de situação perante o 
Funrural, ou então declaração que se responsabilizam pelos débitos 
correspondentes. 

São Paulo, 4 de outubro de 1976. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto~ Presidente do Tribuníll de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Advogado: Anésio de Lara Campos Júnior. 

Agravo de Petição 0.° 251.018 - Mairiporã - Agvte.: José 
de Freitas Menezes - Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos) relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
TI.o 251.018, da Comarca de Mairjporã, em que é agravante José de 
Freitas Menezes e agravado o Oficial do Registro de Imóveis: 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime negar provimento ao recurso, pagas as custac; 
"ex legel). 
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1. O agravante apresentou, para ser inscrito, o compromisso 
particular de venda e compra de fls. 4-7, título da aquisição feüa a 
Francisco Arantes Fagundes e outros, de uma área de 1.232 m2, des
tacada de porção maior, com 107.673 m2, que é objeto da transcrição 
n.o 1.816 do Registro de Imóveis de Mairiporã. 

O Oficial argüiu dúvida baseada em: a) não estar descrita, no 
contrato, a área maior que sofreu o desmembramento; b) não haver 
perfeita descrição das características da área alienada, não combl
nando, a que consta do contrato, com a do imóvel transcrito sob D.O 

1.816; c) apesar de urbano, o imóvel, não haver loteamento inscrito, 
que autorize a venda de lotes em prestações; d) não constar que a 
mencionada "rua Projetada" seja rua oficial da cidade (cf. fls. 3). 

A respeitável sentença acolheu a dúvida (fls. 17-] 8), porque "a 
área descrita no contrato não foi situada na área maior"; porque 
"necessário seria' a prévia averbação da abertura da Rua Projetada, 
inexistente na transcrição n.o 1.816"; e ainda porque impossível seria 
a "averbação do contrato", conforme o pedido do interessado. 

O agravo, oferecido na vigência do Decreto D.o 4.857/39, objetiva 
reformar a decisão de primeiro grau, sustentando não haver lei que 
obrigue a descrição da área maior já constante da transcrição men
cionada no contrato; que o desmembramento é necessário porque o 
imóvel é urbano, sendo impossivel a total coincidência na descrição 
de uma área de 1.232m2, com a outra, donde provém, que possui 
107.673 m2. Finalmente, informa que "rua Projetada" é apenas a 
denominação de wn caminho, não havendo porque falar-se em prévia 
averbação dela (fls. 19-20). 

Mantida a sentença (fls. 24), os autos subiram, e a Procuradoria
-Geral da Justiça ofereceu parecer pelo improvimento fls. 33-34). 

2. A dúvida realmente procede, em parte. 

Não é relevante que o compromisso do agravante omita a des
crição da área maior, donde se desmembrou o terreno adquirido. A 
sua cláusula primeira se reporta à transcrição n. ° 1.816, certificada 
às fls. 7. Nessa transcrição está descrito o perímetro da gleba origi
nária, nada mais havendo a exigir. 

A inexistência de loteamento inscrito também não se crige em 
obstáculo a que o dono de uma g1eba, mesmo situada em zona 
urbana, venda parte dela, desmembrando a sua propriedade. Não se 
trata, nesse caso) de lançamento de loteamento clandestino no mer
cado imobiliário) que burle o interesse público ur:-banístico e de natu
reza social, com infringência da legislação especifica sobre loteamen
tos urbanos. A alienação de uma fração da propriedade não será 
vedada só pelo fato de haver pacto de pagamento do preço em pres
tações. A Lei dos Registros Públicos não é omissa na prevjsão dos 
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compromissos a prazo, ou em prestações, de imóveis não loteados, 
nem mesmo na de alienações parciais ou desmembramentos dos 
jmóveis (Lei 6.015/73, artigo 167, I, n.O 9 e artigo 233, II ,e artigo 
235) parágrafo único). 

O que obsta, real mente, ao pretendido registro, é a imprecisão 
do título, no tocante à localização da área destacada e prometida à 
venda . :É como diz a sentença (f1s. ] 8): "a área descrita no contrato 
não foi siluada na área maior". 

Reporta-se o título a pontos de referência arbitrariamente con
vencionados, que não desfrutam de uma situação topográfica incon
fundível e imutável. Não consta do título anterior nenhuma "Rua 
Proj etada", cuja localização sirva ao ponto de partida do perímetro 
e à localização dos marcos referidos; não há medida de ângulos, que 
permita fechar o quadr.ilátero irregular descrito, onde duas faces 
opostas têm medidas diferentes. 

Se registrado o titulo em causa) não se possibilitaria a perfeita 
localização do trato negociado, mas implantar-se-ia uma situação 
equívoca, que só iria criar conflitos e perturbações possessórias. 

A identificação do imóvel é requisito essencial, para admissão 
dos títulos ao registro. Ela tem de ser feita através de pontos de 
referência precisos e inalteráveis, com minúcias, na palavra da lei 
(Lei n.o 6.015/73, art. 225, parágrafo 1.°). 

Em que ponto, a que altura da "Rua Projetada" se cravou o 
marco M-l? Não se sabe. A }jnha reta, que parte em demanda do 
marco M-2, sai para a direita, ou para a esquerda? Não se sabe. Oode 
se situa essa "Rua Projetada" e em qual de seus lados está o marco 
M-l? Também não se sabe. 

Vê-se, pois) que o título não se presta ao registro e reclama reti-
ficação) para por-se em condições de admissibilidade. 

Assim, negam provimento. 

São Paulo, 4 de outubro de 1976. 

(aa) Gentil do CarlDo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça; Adv.: Dr. Arlindo Aparecido Rubio. 

Apelação Cível n.o 254.936 - São Paulo - Aptes.: Lupor
mont - Administração de Bens S.A. e Ceres Comercial S.A. -
Apdo. Oficial do 13. 0 Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relalados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
254.936, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes Lupor-
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mont - Administração de Bens S.A. e Ceres Comercial S.A., sendo 
apelado ° Oficial do 13.° Registro de. Imóveis. 

Acordam os membros do Conse1ho Superior da Magjstratura, 
por votação unânime, adotãdo o relatório de fls., negar provimento, 
pagas as custas «ex lege". 

As apelantes pretenderam registrar dois contratos particulares 
de promessa de venda e compra de frações ideais de terreno objeto 
de incorporação imobiliária, regulamentada pela Lei n.O 4591-64. 
Como, entretanto, nenhum registro havia dessa incorporação, a 
Corregedoria Permanente obstou à pretensão, acolhendo a dúvida do 
Oficial do Registro de Im6veis. 

Expurgados outros fatos incidentes e irrelevantes para o deslinde 
da questâo, o tema central foi bem enfocado pela sentença que, 
realmente, não podia desprezar a dúvida. 

Os contratos que as apelantes querem registrar estão às fls. 10 
e 16. São promessas particulares de venda c compra de frações 
ideais de terreno, sendo que este é objeto de incorporação jmobiliária, 
a que alude a Lei n.o 4.591-64. Ora, não tendo a incorporadora 
arquivado no Registro de Imóveis os documentos enumerados no 
artigo 32 dessa lei, estava impedida de negociar frações ideais do 
terreno e as unidades autônomas que iriam resultar da construção 
do edifício, o que, até mesmo, representa, em tese, contravenção 
contra a economia popular (art. 66, l, do mesmo diploma). 

O que as apelantes agora sustentam, na apelação, não infringe 
o tema central ou o cerne da questão, rebciol1nodo-5e com fatos 
inddentes e desprovidos de relevância, na espécie. 

É que a vendedora (Elizabeth Castro O'Shea Monteiro), passando 
ao largo dos contratos que outorgara às apelantes, alienou os imóveis 
a terceiro, a Coest - Construtora de Oleodutos e Serviços Técnicos 
S.A. (fls. 32-34), em negócio que as apelantes taxam de fraudulento. 
A sentença analisou esse fato, dele nada mais extraindo do que a 
necessidade de levá-lo ao conhecimento do Ministério Público, o que 
determinou. 

Esse enfoque, porém, é despiciendo, além do que os próprios 
contratos das apelantes já demonstram, em tese, a infração do artigo 
66, n.o I, da Lei n.o 4.591-64. 

De qualquer modo, o fato incidente não poderia servir de base 
à desconstituição do julgado, assentado este num outro fato, diverso, 
desvinculado e jndependente. 

Não se discute a eXlstência de fraude} civil ou penal, nem se 
questiona sobre a boa ou má-fé das apelantes no momento em que 
receberam a outorga dos seus títulos. Diz-se apenas que esses títulos, 
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em tais circunstâncias, face à inexistência formal da incorporação 
imobiliária, não podem ser registrados. 

No fundo, as apelantes querem usar o Registro de Im0vej~ para 
aljmentar litígio com a vendedora. Sabem, desde a primeira vez que 
exibiram seus contratos (e O fizeram três vezes - fls. lS e 21), quais 
os obstáculos erigidos à satisfação dos seus interesses. Mas, s6 
depois que a vendedora alienou os im6veis a terceiros é que, 
justamente por isso, pleitearam a argüição de dúvida (fls. 7-8), tendo 
por escopo definido "impugnar qualquer registro do imóvel" (síc. 
fls. 9). Colimam, apenas obstar ao registro da última escritura, que 
favorece terceiro. 

Não podem ser atendidas, entretanto, devendo voltar-se para a 
esfera jurisdicional ordinária, onde podem buscar a tutela apropriada 
aos seus eventuais direitos. A tutela administrativa, aqui procurada, 
não é devida. 

Daí o improvimento do recuso. 

São Paulo, 4 de outubro de 1976. 

(aa) Gentil do. Carmo Pinto, P residente do Tribunal de J Llstiça; 
Acádo Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça Revisor. 

Advs.: Drs. Carlos Eduardo de Camargo Aranha, Salvador 
Moutinho Durazzo e outros. 

Apelação Cível n.o 255.256 - Bragança Paulista - Aptes.: 
Franco Delle Vedone ou Vedove, sua mulher Maria José Zecchin 
Delle Vedone ou Vedove e Sofia Maria Lubomirska Hurnnichi -
Apdo.: Oficial Maior do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.o 
255.256, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes 
Franco Delle Vedone ou Vedove, sua muUler Maria José Zecchin 
Delle Vedooe ou Vedove e Sofia Maria Lubomirska Humnichi e 
apelado o Oficial Maior do Cartório de Reglstro de Imóveis e Anexos: 

Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., rejeitar a 
preliminar de intempestividade e, no mente, negar provimento ao 
recurso, pagas as custas na forma da lei. 
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Rejeitam a preliminar de intempestlvidade porque o recurso, 
consoante informação de fls. 52 verso e documento de fls, 53, foi 
entregue em cartório no prazo para a interposição, muito embora 
tardiamente despachado (parágrafo único do artigo 514 do Código 
de Processo Civil e enunciado TI.O 428 da Súmula do Supremo 
Tribunal Federal). 

No mérito, negam provimento, porque os títulos dos apelantes, 
que consistem em cartas de adjudicação, não estão formalmente em 
ordem. 

Falta-lhes o Certificado de Quitação do INPS, documento 
indispensável à vista do disposto no parágrafo 3.° do artigo 141 com 
a redação introduzida pelo Decreto-lei 0.° 66 (de 21 de novembro 
de 1966) e no artigo 142, ambos da Lei Orgânica da Previdência 
Social, por estarem os imóveis registrados em Dome da Companhia 
Têxtil Santa Basilissa) empresa vinculada àquela autarquia federal. 

A pretensão dos apelantes não encontra adequação nas exceções 
em que for, lei, o registro das Cartas de Adjudicação pode ser feito 
independentemente daquela prova (ressalva contida na letra "dI) do 
parágrafo 3.° do citado artigo 141). 

Nas razões do recurso os apelantes informam que a empresa 
alienante não pode conseguir hoje o Certificado de Quitação, por 
estar em débito para com a Prevjdência Social, muito embora 
estivesse em situação regular na oportunidade da lavratura e da 
inscrição das promessas de venda e compra quando não lhe exigiram 
a apresentação do documento. 

A declarada impossibilidade não pode dar ensejo à feitura dos 
registros, com descumprimento da exigência legal, pois esta condiciona 
a valídade e a eficácia dos atos pretendidos (artigos 142 da LOPS) , 
pelo que inarredável. 

A solução seria outra) se a exigência houvesse sido satisfeita 
com precedêncla regular, porque independem da apresentação do 
CertiEicado de Quitação os instrumentos, atos e contratos que 
constituam retificação ou efetivação de outros anteriores, para os 
quais já tenha sido apresentado o documento (item IH do parágrafo 
5.° do referido artigo 141). 

A matéria legal está agora, consolidada no Decreto n.o 77.077, 
de 24-1-76, artigos 151 e seguintes. 

São Paulo, 8 de outubro de 1976. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente; Acácio Rebouças, 

Corregedor:- Geral da Justiça e Relator; Dimas Rodrigues 
de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e 
Revisor. Df. Essio MaioliDO, Advogado. 
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Apelação Ch'ei n,O 256.164 - ltanhaém - Apte.: Armando 
Ferretti - Apdo.: Sr. Oficial Maior do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 
256.164, da comarca de Itanhaém, em que é apelante Armando 
Ferretti, sendo apelado o Sr. Oficial Maior do Cartório de Registro 
de Imóveis da comarca. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, indeferida a conversão em diligência, negar 
provimento. Custas ex lege. 

Nesta altura do procedimento, perde interesse a tempestividade 
da impugnação. Ê que esta acabou repelida, revelando-se inócua, de 
sorte que eventual intempestividade reúne aspectos meramente dou
trinários em efeitos práticos. O direito de apelar ex lege do interesse 
em desconstituir a sentença, e podia ser exercido ainda que não tivesse 
havido impugnação, de modo que a preliminar válida diria com a 
oportunidade do recurso, que está fora de dúvida. 

No mérito, a pretensão do apelante não é acolhivel. O livro 
Auxiliar, do Registro de Imóveis, não tem a destinação pretendida 
como bem realça o Dr. Procurador da Justiça. O que nele se registra 
são os a tos especific ados no artigo 178 d a Lei n. o 6.0 15/73 . Nessa 
enumeração não cabe a especificação de loteamentos. 

N a realidade, o apelante, não tendo registrado o loteamento e 
não querendo fazê-lo agora, terá de oferecer a identificação minu
ciosa de cada lote que transmitir, em cada escritura que outorgar, de 
modo a tornar possível a segura localização dele na área total, sob 
seu domínio, de quase quinhentos mil metros quadrados. 

Com o loteamento regularmente registrado, a área estaria des
membrada e bastaria a referência ao lote e quadra para autorizar-se 
o registro das escrituras individuais. Como assim não está, este re
gistro é possível, mas mediante todas as minúcias exigidas pela Lei 
0. 0 6.015/73, artigo 225, que permitam, ao simples exame da escri
tura, determinar-se com rigor a localização do terreno transmitido. 

Há, também, o recurso à averbação do desmembramento total, 
nos termos da Lei n. o 6.015/73, artigo 178, lI, 4, e artigo 169, I, 
independentemente da exibição de escrituras definitivas, como quis a 
sentença; mas isso não autorizará a oferta pública, na modalidade 
do Decreto-lei n,o 58-37. Essa averbação poderá ser feita à margem 
da transcrição do título de dorninio, que consta estar em Santos, e 
obrigará à observância do artigo 229 da Lei n. 60.157/73 cada vez 
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que tiver de ser aberta matrícula individual de qualquer IOle, no 
Cartório de Registro Imobiliário de ltanhaém. 

São Paulo, 1.0 de novembro de 1976. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribuna1 de Justiça; 

Ad~cio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Albertino de Almeida Baptista, Advogado. 

Apelação Cível 0.° 256.174 - pjracicaba - Apte.: Ruth Diehl 
Serra Rensi - Apdo.: Oficial Maior do 1.° Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos. relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 

256.174) da comarca de Piracicaba, em que é apelante Ruth Diehl 
Serra Rensi e apelado o Sr. Oficial Maior do LO Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, rejeitada a conversão em diligência) negar pro
vimento. Custas, na forma da lei. 

Os elementos oferecidos mostram não ter havido muita ex.atidão 
nos títulos precedentes, figurando o imóvel ora com uma medida. ora 
com outra. 

Em 1927. ele foi transmitido, por metade, com doze melros por 
quarenta e seis e fração (fI. 41). A outra metade surgiu, em trans
crição de 1970, com dezesseis e oitenta e cinco por c!nquenta e 
quinze (fI. 42), sendo estas as medídas adotadas no inventário que 
originou o formal sob eXélme, deduzidas as alienações parciais certi
ficadas (fls. 43 e verso). 

Não consta aquisição posterior a 1927) que justificasse o c[es~ 

cimento do terreno. 
Ora, se o formal pertilha, com precisão, a transcrição n,o 50.038, 

que é um dos tttulos aquisitivos do Espólio, todavia conflíta com o 
outro, de TI.o 21.624, não havendo como passar-se por cima da dúvida, 
que a discrepância sugere, para, arbitrariamente, aceitar por verdade 
umas medidas, Ol,J as outras. 

É indispensável localizar o erro, c corrigi-lo, onde ele esteja, 
para que o registro consolide a fé pública que se destina a infundir. 

A hipótese reclama a retificação de um dos dois registros ante
riores, para pô-Ias, a ambos, em harmonia. Isso, como bem acentuou 
o digno Corregedor-Permanente, não se faz neste processo de dúvida, 
mas em procedimento pr6prio, que o artigo 213 da Lei fi.o 6.015/73 
disciplina. 
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Essa a razão do desacolhimento do pedido de diligência, formu
lado pelo douto Procurador da Justiça. Aqui, examina-se, exclusi
vamente, o título e verifica-se a sua impropriedade, por discordância, 
na caracterização do imóvel com o que consta de um dos anteriores 
registros (Lei n.O 6.015/73, artigo 225, panlgrafo 2.°). Enquanto 
essa discordância persistir, a inadmissibilidade dele prevalecerá. Desa
parecida ela, "ipso facto" o impedimento cessará e o formal será 
registrado. 

São Paulo, 1.0 de novembro de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Dr. Lázaro Ralph Ribeiro de Barros, 
Advogado. 

Apelação Cível n.o 255.257 - Campinas - Apte.: Leonor 
Martjnb6 Alves ou Leonor Alves - Apdo.: Sr. Oficial do 3.° 
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
255.257, da comarca de Campinas, em que é apelante Leonor 
Martinho Alves ou Leonor Alves e apelado o Sr. Oficial do 3.° 
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, não tomar conhecimento do recurso, que deverá 
ser encaminhado ao conhecimento da Corregedoria Geral da Justiça. 
Custas "ex lege". 

Como observa o Dr. Procurador da Justiça (f!. 48), não se dá 
dúvida no caso, nem mesmo de forma inversa, que vincula a 
competência recursal deste Conselho. O pedido inicial é de simples 
cancelamento de uma transcrição, reputado necessário para que 
ingresse no Registro de Imóveis a carta de adjudicação de que a 
recorrente é titular. 

O processo de dúvida fundamenla-se num dissenso relativamente 
à necessidade de determinada providência, exigida pelo Serventuário 
para a prática do ato. Isso aqui não ocorre, pois já na inicial a 
interessada reconhece que o Oficial tem muita razão e seu pedido é 
de cancelamento da transcrição que obsta o registro da adjudicação. 

A matéria situa-se, pois, na competência recursal da Corregedoria 
Geral da Justiça, com lastro no artigo 246 do Código Judiciário, 
devendo a ela ser o presente recurso encaminhado. 
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São Paulo, 15 de outubro de 1976. 

(aaJ Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justica' 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relat;r~ 
Oimas Rodrigues de ADmeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de J ustíça e Revisor. 

Advogado: Dr. José de Oliveira. 

Apelação Cível D.o 255.415 - São José do Rio Preto - Apte. : 
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A . - Apto.: Oficial do Segundo 
Registro de Imóveis. 

AcóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
255.415, da comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante 
a FEPASA - Ferrovia Paulista S/A., e apelado o Oficial do Segundo 
Registro de Imóveis. 

ACORDAM, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., dar provimento 
em parte, pagas as custas "ex-lege". 

A Fazenda do Estado detém o domínio transcrito de diversos 
lm6veis, classificados como "ativo imobilizado da Estrada de Ferro 
Araraquara", integrantes de faixas das linhas e da exploração 
ferroviária, onde se implantam leitos de linhas e de desvios, prédios 
de estações, de armazéns, dep6sitos, oficinas, casas de funcionários 
e de empregados, pátios, esplanadas, servidões de água e aquedutos, 
segundo disse em escritura pública (f. 17). 

Na constituição da sociedade de economia mista, que recebeu 
o nome de Estrada de Ferro Araraquara S.A., a Fazenda do Estado 
transferiu-lhe, em subscrição de ações, tais imóveis, alguns dos quais 
situados e transcritos na Comarc<l de São José do Rio Preto. 

O registro dessa transmissão é regido pelo artigo 291 da Lei n.o 
6.015/73: a incorporação de bens imóveis do patcimônio público) 
para a formação ou integralização do capitat de sociedade por ações, 
da administração indireta, ou para a formação do patrimônio de 
empresa pública, implica em novo registro em nome da entidade a 
que os mesmos forem incorporados ou transferidos. 

Esse registro, porém, deve ser feito na Circunscdção lmobili<iria 
correspondente à estação inicial da linha. A regra especial derroga
tória do artigo 861 do Código Civil, veio com o Decreto-lei n .o 
3.109/41, figurou no artigo 180 do Decre[o n. O 4 .857 / 39 e este:} 
mantida DO artigo 171 da Lei n.o 6.015/73. 

A pretensão de averbar a transmissão nos registros anteriores, 
existentes na Circunscrição Imobiliária de São José do Rio Preto, 
não deve ser repelida. Isso pode ser feito, com lastro DO artigo 246 
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da Lei D. o 6.015/73; e deve ser feito} com o objetivo de encerrar a 
disponibilidade do anterior proprietário, emergente desses registros. 

Só essa averbação dará, no foro da situação, publicidade 
ao fato de estar o domínio, agora, com uma via férrea e, conse
quentemente, remeterá os interessados ao registro na Circunscrição 
da estação inicial da linha. Sem ela, o anterior proprietário conservará 
aparente disponibilidade, com a faculdade de redispor da coísa, em 
detrimento alheio . É verdade que, tratando-se da Fazenda do Estado, 
não há temer tal eventualidade; mas a via férrea pode adquírir outros 
bens, de. particulares, e as regras devem ser as mesmas, para a 
segura.nça dos negócios, estabelecidas uratione materiae" e não 
"jntuitu personae" . 

Alertada a apelante de que a averbação não opera transferência 
do domínio, mas, apenas, e enquanto subsistir, trancará a matrícula 
no lugar da situação dos bens, a apelação fica provida, em parte, 
para autorizá-la, relativamente à aquisição da Estrada de Ferro 
Araraquara S.A. À vista de título explícito na indicação dos registros 
anteriores a serem averbados, ela será feita. 

A ulterior operação, de jnteresse da incorporante, Fepasa, 
Ferrovia Paulista S.A ., só poderá ser considerada na Circunscrição 
da estação inicial da Jinha, que não é São José do Rio Preto, quando 
lá for o título apresentado, e estando registraàa a aquisição da 
empresa incorporada. Então, caberá ao Corregedor-Permanente desse 
Cartório a solução de dúvida que eventualmente surja. 

São Paulo, 18 de outubro de 1976. 
(aa) Geofil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

Advogado: DI. Roldão Martins Nogueira. 

Apelação Cível n.o 255.634 - Ribeirão Preto - Aptes.: Wal
demar Gouveia Velludo, Jacy Velludo Varella Costa e Dorival Olmiro 
Varella Costa - Apdo. : Oficial do ].0 Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0.° 
255 .634 , da comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes Wal
demar Gouveia Veludo, Jacy Velludo Varella Costa e Dorival 01-
miro Varella Costa ; sendo apelado o Oficial do 1.0 Registro de 
Imóveis. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura J 

por votação unânime, adotado o relatório de fls ., dar provimenlo ao 
recurso, pagas as custas "ex lege". 
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1. A preliminar, sobre a viabilidade das chamadas "dúvidas 
inversas", no sistema da atual Lei dos Registros Públicos) não tem 
maior alcance. Dúvida-inversa é "nomem-jurls" de criação jurespru
denciaI, visando a, na vigência do Decreto 4857/39, contornar as 
omissões dos Oficiais do Registro Imobiliário à formalização das dú
vidas. Na atual legislação (Lei TI.o 6.015/73)} o apresentante do 
título deve requerer a remessa dele a juízo, com a declaração de 
dúvida (artigo 198). Quaisquer que sejam as disciplinas formais, as 
dú vidas dos Registros Púb Ilcos se dirimem no J UlzO Administrati vo
-Correcional, não importando como elas cheguem lá. Na hipótese dos 
autos, ela chegou, foi conhecida e julgada, ensejou o presente recurso, 
não havendo interesse prático em embaraçá-la, já nessa altura. 

2. No mérito, impõe-se a reforma da sentença. 
A apelante, Jacy Velludo Varella Costa, é filha e herdejra do 

casal Eugênia Gouvea Velludo e Antonio Lopes Velludo. O pai já 
havia morrido quando, em 1-11-74, faleceu a mãe, Dna. Eugê
nia (fls. 22-24). 

O bem que lbe coube) na partilha homologada nos autos do 
jnventário de Doa. Eugênia Gouvea Velludo, é o imóvel da rua Mar
condes Salgado, n. o 1613, q Lle fez parte i ntegrante das primeiras de
clarações (Els. 27-28 - item "f") e do esboço (fls. 48 - 6.0 
pagamento). 

Tal imóvel deixou de ser inventariado por ocasião do faleci
mento do progenitor, Antonio Lopes Velludo, e ainda se acha regis
trado em nome deste. Esse, a rigor, o único problema encontrado 
pelo Oficial do Registro de Imóveis, que nada mais pretende além de 
Hperfeição na corrente filiatória" (SIC, fls. 56 v.). 

Ora, o simples exame do formal de partilha revela que os inte
ressados, no inventário de dona Eugênia, acabaram suprindo a defi
cíência do inventário anterior, de Antonio Lopes Vel1udo. Incluíram 
o imóvel nas primeiras declarações, acrescendo a seguinte explicação: 

" ... terreno esse ainda em nome do falecido marido da inven
tariada, sr. Antonio Lopes ver tudo, que o compromissara à venda 
a Alberto Tavella ... acontecendo que esse compromissário compra
dor rescindiu amigavelmente o compromjsso ... conforme instrumento 
de contrato de 25 de maio de 1961. Dai dever, no presente inven
tário, ser pago o imposto "causa-mortis" correspondente às duas trans
missões, a saber, a do Sr. Antonio Lopes Velludo e a da ora inven
L1riada" (fls. 28). 

Desta forma, foi o bem inventariado e partilhado, sem fideli
dade às normas processuais da sobrepartida ou do inventário con
junto (CPC, artigos] 040 e ] 043), mas sem outros prejuízos, além da 
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inobservância d~ forma. Os herdeiros, relacionados às fls. 24-25, são 
IU.aiores e capazes) e a sentença homologatória da partilha) que só 
fi eles interessa, transitou em julgado (fls. 52 e verso), extraindo-se o 
formal (fls. 53) para que fosse "cumprido e guardado como nele 
se contém". 

Resulta, pois, do exposto) que as questões juridicas vjram-se díri~ 
mid8s na jurisdição competente, não se justificando que órgãos admi
nistrativos, como são o Registro de Imóveis e a Corregedoria respec
tiva, se apeguem a preciosismos jurídicos para contestar a prestação 
jurisdicional dispensada a quem de direito. O juizo do inventário 
admitiu arrolamento e partilha) conjuntamente com os bens do espólio 
do cônjuge supérstite, de determinado bem que, por circunstâncias 
reveladas, haviam ficado à margem da partilha do espólio do cônjuge 
pré-morto. O formal, levado a registro, iilia à perfeição o direito 
domioial, apontaodo o título aquisitivo devidamente transcrito) de 
forma a afastar qualquer cogitação de envolvimento de bens alheios 
na partilha. O Registro de lmóveis não tem dúvida relacionada com 
a transmissão sucessória; apenas se bate por fórmulas procedimentais 
mais complicadas e onerosas, "para efeito de melhor perfeição na 
corrente filiatória". Bastar-lhe-ia, porém, anotar os dois espólios como 
transmitentes, como está ínsito, c o inventário de que emergiu o for
mal, para alcançar tal perfeição. Essa a ordem que a Corregedoria 
Permanente deveria ter expedido, ajustando a espécie às exigências 
regulamentares e evitando dificuldades às partes, como observa o Dr. 
Procurador da Justiçn no parecer em que opina pelo provimento da 
presente apelação (fls. 77) . 

Em suma, não cabe indagar sobre a regularidade da cumulação 
das duas heranças num só inventário, problema que deve ser posto 
e discutido por guem tiver interesse, através da invocação da tutela 
jurisdicional, nas vias próprias . Certa ou errada, a cumulação havida 
desmancha o objeto da dúvida, mostrando, de forma cristalina, a 
filiação e a continuidade. Para que o formal seja registrado, dão pro
vimento à apelação. 

São Paulo, 8 de novembro de 1976. 

(na) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor. Advs .: Drs. Romeu Colfro, Ramiro 
Martins Silva e Celso Octávio Braga. 

Apelação Cível n.O 255.649 - São Paulo - Apte.: Adelino 
MOnlz Berenguer. - Apdo.: Oficial do 16. 0 Cartório de Registro 
de I móveis. 
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ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
255.649 da Comarca de São Paulo, em que é apelante Adelino Moniz 
Berenguer, e a pelado o Oficial do 16. o Cartório de Registro de 
Imóveis: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls.) negar provi
mento ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

Um dos prédios é de recente edificação e está sendo transacio
nado pela primeira vez, mas o título está desacompanhado do Certi
ficado de Quitação do INPS, sendo que a apresentação desse do
cumento condiciona a validade e a eficácia do registro (artigo 152, 
pa rágrafo 4.0 e artigo 1 54) do Decreto Federal fl. o 77.077, de 24 
de janeiro de 1976). A existência desse mesmo prédio ainda n50 
consta dos assentamentos do Registro de Imóveis e o apresentante, 
apesar de instalado diversas vezes, não ofereceu prova documental, 
hábil a embasar a lavratura da necessária averbação. 

O título se ressente, ainda, de outras falhas, apontadas na sen
tença, e o apelante como expressamente declarado nas razões da ape
lação) não objetiva alcançar o registro, mas tão-só continuar preno
tando o documento, quantas vezes necessário, até a decisão definitiva 
de precedentes demanda judicial, que pende entre os próprios 
contratantes. 

A pretensão, porém, desnatura a essência do ato, porque a pre
notação imobiliária tem finalidade própria (artigos 182 e SS. da Lei 
6.015/73), que não ampara o objetivo do recurso. 

Assim, negam-lhe provimento. 

São Paulo, 12 de novembro de 1976. 

((Ia) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
I>iIruls Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor. Advogado: Df. Acácio Vaz de 
Lima Filho. 

Apelação Cível n.o 256.054 - Salto - Apte.: Antonio Rossi -
Apdo.: Oficial do Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
256.054, da comarca de Salto, em que é. apelante Antonio Rossi, e 
apelado o Oficial do Registro de Imóveis. 
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Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento, 
pagas as custas "ex-lege". 

1 . A respeitável sentença de fls. 33-36, acolhendo dúvida do 
Sr. Oficial do Registro de Imóveis de Salto, impediu o registro da 
escritura de divJsão amigável, fj rmada entre o apelante, sua mulher 
e outros, aos 22 de junho de 1976, nas folhas 52~58, do Livro 224, 
das Notas do Primeiro Ofício de Capivari, pois, das glebas resultantes, 
nessa divisão, duas acabaram perfazendo área inferior ao módulo 
rural, infringindo o artigo 65 do Estatuto da Terra (Lei D.o 4504}64). 

Em suma, o apelante sustenta que a restrição do módulo rural 
não se aplica nas hipóteses de comunhão estabelecida anteriormente 
ao advento do Estatuto da Terra, sendo certo que os julgados exis
tentes sobre a matéria só cuidam de obstar à divisão infringente do 
módulo nos condomínios gerados após a vigência da Lei n.o 4.504/64, 
deixando a entender que os anteriores não sofrem as restrições do 
referido artigo 65, ressalvados os direitos adquiridos no artigo 46, 
parágrafo 6.°, do mesmo diploma. 

2. A tese não comporta acolhida. 
E certo que os julgados publicados sobre o tema, o que inclui 

a orientação normativa da Corregedoria-Geral da Justiça, estampada 
à fls . 4, apreciaram hipóteses de divisão de condomínios rurais esta
belecidos após a vigência do Estatuto da Terra. - Também é exato 
que, no caso dos autos, a comunhão surgiu em ] 954, no inventário 
dos bens deixados por Luiza Angelina Rossi (cf. fls. 6 v.), dez anos 
antes da Lei n.o 4504 J 64 . 

Ocorre, entretanto, que o artigo 65 da Lei nY 4.504/64 é de 
ordem pública. Tem por fim evitar a proliferação de minifúndios 
antieconômicos, impedindo a divisão de gleba rural em quinhões de 
~rea menor que a prevista para o módulo, ainda que para cessar o 
condomínio entre co~proprietários. A orientação fOI firmada, pejo 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordínárío 
0 .° 78 .048, não havendo por que ignorá-la, na espécie. 

O 3pelante pretende escudar-se no direito adquirido, pelo fato 
do condomínio anteceder o Estatu(o da Terra. Este, entretanto) não 
é o melhor prisma para o enfoque do problema. 

Assim como os condôminos tinham direito à divisão, o proprie
tário exclusivo da gleba também tinha direito ao fracionamento da 
sua propriedade. Antes da Lei n.o 4.504/64, esses diseHos eram exer
cidos sem as restrições por estas criadas (art. 65) . Não existiam os 
chamados módulos rurais, sendo praticamente livres os fracionamentos 
da propriedade. Assim, quem os exerceu até o advento do Estatuto 
da Terra (em escrítura ou ação divisória) fem é1 proteção do dIreito 
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adquirido. Mas, depois da Lei 4.504/64, o dírelto do condômino ~ 
divisão, assim como o dirello do proprietário ao fracionamento, sofrem 
a restrição do respeito ao módulo rural. 

Outrossim, não se confundem, o cadastro da área relattva à parte 
ideal do herdeiro (artigo 46, § 6.°)] com a parcela mínima de fracio
namento representada pelo módulo (art. 46, § 1.0, "a"). Todos os 
imóveis rurais são objeto de cadastro, permitindo a lei que se cadas
trem, individualmente, as partes ideais de cada herdeiro, como se 
houvesse divisão, o que não implica em anuência para divisão em 
desacordo com o módulo constante desse mesmo cadasLro. De qual
q ue(" forma, o certificado de cadastro do apelan te prevê o módulo de 
13,5 hectares (fls. 9), o que impede o registro da sua escritura de 
divisão do imóvel em glebas de 19,36 ha; 9,68 ha e 9,68 hil, respec
tivamente. As dllos últimas infringem a restrição legal, carecendo de 
expressa alltorização do lNCRA, que não foi obtida. 

Assim, negam provimento, mantida a respeitável sentença. 
São Paulo) 8 de novembro de 1976. 

(nél) Gentil d() Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácia Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor. Advogado: DL Leonir Capóssoli. 

Agravo de Petiçã() n.o 233.784 - Orlândia - Agvte.: General 
Motors do Brasil S.A. - Agvdo.: Oficial do Reglstro de Imóveis 
da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petíção 
n.O 233.784, da cOmarca de Orlândiu, em que é agravante a Generl:ll 
Motars do Brasil S.A.) sendo agrav<ldo o Olicial do Registro de 
Imóveis da Comarc.a. 

Acordam) os membro~ do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimeoto. 

A General Mo(ors do Brasil S.A., em execução hipotecária que 
moveu a João Denípotl S.A. - Representações) Comércio e 
Indústria, alcançou a adjudicação de bens imóveis, mas viu-se 
impedida de regjstrar a competente cmla por f<1ita de certificado de 
Quitaçrio (CQ) do INPS. 

A exigência vem da legislação dll Previdência Social, agora 
consolidada no Decreto n.o 77.077/76) a rI igo 152 e este Conselho, 
na apelação n. 255.919, de Mauá, já assentou que não lhe cabe, em 
jurisdição administrativa, contestar a proteção legal de que goza o 
Instituto. 
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Ê certo que, quando da constituição do ônus, em 1970, o CQ 
foi apresentado (f. 47). Trata-se, porém, aqui, de ato jurídico diverso. 
Lá, a oneração, acompanhada de prova da inexistência de débito 
previdenciário, liberou o crédito hipotecário de eventual disputa de 
preferência entre credores, como advertiu o acórdão transcrito (f. 63). 
Aqui, a transmissão de domínio é outro negócio, cujo título não 
estará completo enquanto desacompanhado da prova da quitação atual. 

O que se verifica, assim, é a jnsuficiência do título levado a 
registro, que o Oficial pode e deve exigí.r que seja completado, para 
admiti-lo como hábil ao fim pretendido. 

De fato, o mencionado regulamento prevjdenciário, reprodazlndo 
legis1ação anterior, assenta que a exigência do CO é requisito para 
a expedição de cartas de adjudicação, o que significa que, sem isso, 
a carla estará incompleta e não poderá ser registrada. A cominação 
de nulidade está expressa no artigo 154 do referido Decreto D,.o 
77.077. 

Não se verificando qualquer das exceções enumeradas no texto 
legal, não há fugir procedência da dúvida. 

Não é o crédito hipotecário que está tendo sua realização 
embaraçada, por força de outros créditos não preferenciais. f: a 
adquirente dos bens executados, posição juridicamente ocupada pela 
mesma pessoa. Tivesse havido arrematação, a exeqüente levantaria 
o seu pagamento sem nenhum embaraço. O arrematante é que iria 
se haver com a necessidade do CQ para o registro da carta. 

Assim, a agravante está às voltas com exigências legais, na 
condição de adquirente de imóveis, não na credora hipotecária, e 
isso afasta as considerações que inspiraram o parecer, nesta fase, da 
digna Procuradoria Geral da Justiça. 

São Paulo, 13 de dezembro de 1976. 
(aa) Gentil dú Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
da Justiça. 

Advs.: Drs. Rubens Coutinho Florenzano e Sylésio Soares. 

Apelação Cível n.O 256.566 - ltanbaém - Aptes.: Elvíno 
Malagoli e Anésio de Lara Campos Júnior - Apdo.: SL Oficial 
do Registro de r móveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível fi .o 

256.566, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes Elvino 
MaJagoli e Anésio de Lara Campos Júnior, sendo apelado o Sr. 
Oficial do Registro de Imóveis. 
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Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar 
provimento aos recursos, pagas as custas na forma da lei. 

I - A apelação de Elvino Malagoli não merece agasalho. 
Com efeito, não se afirma que a enumeração, feita no inciso 

JI do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, tenha caráter exaustivo) 
pois a própria lei, em seu artigo 246, diz que, além dos casos 
expressamente indicados no dispositivo citado, poderão ser averbados) 
na matrícula as sub-rogações e outrâs ocorrências que) por qualquer 
modo, alterem o registro. 

E: certo que, tecnicameote) não se pode cogÍlar, dada a sistemática 
adotada pela Lei dos Registros Públicos, da averbação de uma 
planta nas matrículas, pois, materialmente, a providência tornar-se-ia 
jmpossível. 

Por sinal, parece que tal observação não escapou à aguda 
percepção do recorrente de fls. 105/108, tanto que, já no preâmbulo 
do recurso} ele esclareceu que o que pretendia era averbar, à margem 
da transcrição, o depósito e arquivamento da planta no Cartório 
do Registro de Imóveis. 

Entretanto, também não é menos correto que já se admite, 
quando se cogita da formação de um perfeito sistema de cadastro} 
em lugares oode existe disponibilidade de engenheiro topógrafo, o 
socorro a desenho e à respectiva planta que, depois, é mandada 
averbar no registro de imóveis, com objetivo de torDar certa a área, 
como alude Afrânio de Carvalho (cf. Registro de Imóveis, Forense, 
pág. 462). 

Não é} portanto, a mera impossibilidade prática, que poderia 
surgir com a averbação, que conduz este Conselho à manutenção 
da sentença. 

A decisão merece ser confirmada porque, em face das 
circunstâncias nela apontadas, o arquivamento, a averbação, ou 
qualquer outro nome que se possa dar ao ato pretendido pelo 
recorrente, iria, apenas, tumultuar o processo dos registros filiados à 
transcrição TI.O 16.018, reJativa à chamada Fazenda Guaraú. 

Ê que, embora se reconheça que a planta existente no Cartório 
tem uma função meramente auxiliar, não se pode deixar de admitir 
que é através de1a que a Serventia vem exercendo o controle da 
transcrição originária e dos desmembramentos havidos. 

Ora, se como mostram os autos e anotou o Juiz, a planta exibida 
é diversa da que já existia no Cartórío, que serviu de base para 
garantir a conformidade dos desmembramentos com a extensão da 
área transcrita, não se poderá entender, como pretende o recorrente, 
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que as divergências anotadas não iriam influir em eventuais direitos 
de terceiros. 

A observação cresce de importância quando se nota, como foi 
lembrado na sentença (fls. 94), que a transcrição 0.° 16.018, referente 
a toda Fazenda Guaraú, não indica a área exata do imóvel. 

Vê-se, assim, que a planta, que se acha arquivada, adquiriu 
jmportância no controle daquela transcrição e, embora tenha um 
valor subsidiário, não se integrando no registro, não pode ela ser 
desprezada, sobretudo para se admiti r que outra, com característicos 
diversos, possa ser averbada. 

Se a planta primitiva, na falta de melhor meio de individuação 
do imóvel, serviu como elemento de garantia e certeza do domínio, 
não se lhe pode emprestar caráter tão secundário, que permita 
oscilações, ao sabor da vontade dos eventuais interessados no objeto 
da transcrição. 

D.O. 28-12-76 

Além disso, ou por isso, como lembrou o Magistrado, se 
alguns desmembramentos foram feitos sem referência às glebas 
correspondentes na planta geral da Fazenda Guaraú, qualquer 
alteração posterior só poderia ser validamente feita com a 
concordância dos demais interessados. 

Acresce que a existência na área, como está bem esclarecida nos 
autos, de loteamentos urbanos, desaconselha, por completo, o agasalho 
ao apelo, que importaria na aceitação de planta divergente, com 
profundas alterações nos desmembramentos e loteamentos verificados. 

Como bem ponderou o Dr. Procurador da Justiça, a averbação 
da planta não se mostra como via adequada para solucionar questões 
que escapam, por completo, aos limites estreitos do processo 
administrativo de dúvida. 

II - Da mesma forma não merece guarida o reclamo de Anésio 
de Lara Campos Júnior. 

As falhas referentes à área, evidentemente, impediram o regular 
registro. 

IH - Indispensável, também, no caso, a exibição do certificado 
de quitação. 

E bem verdade que, como aponta ° recorrente, com a 
concordânCia do representante Jocal do Ministério Público, em alguns 
casos, tem o Conselho entendido dispensável tal certificado ou até 
mesmo, o de regularidade de situação com o FUNRURAL~ , 

Ainda recentemente, este Conselho, no juJgamento do Agravo 
ue Petição n.O 250.755) da mesma Comarca de Itanbaém, entendeu 
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que ° certificado de regularidade de situação poderia ser substituído 
por declaração das partes, no sentido de que se responsabilizariam 
,elas pelos débitos correspondentes. 

Entretanto) é preciso não perder de vista que, em uma das 
decisões, a solução encontrada buscava acomodar-se às dificuldades, 
reconhecidas, na obtenção de tais documentos, por falta de 
aparelhamento do FUNRURAL (d. Acórdãos do Conselho Superjor 
da Magistratura, biênio 72/73), enquanto, em outra, considerou-se 
a exigüidade da área, com aptidão para afastar qualguer possibilidade 
de débito junto ao aludido FUNRURAL (cf. Rev. Jur. do Tribuoal 
de Justiça, vaI. 23, pág. 530). 

Finalmente, na primeira decisão citada este Conselho, para a 
dispensa, louvou-se na atividade e na própria qualificação das partes. 

No caso dos autos, porém, nada recomenda a dispensa do 
certificado, pois, a extensa área que integrava o domínio do 
transmitente, e até mesmo a extensão das áreas transmitiuas, que, em 
conjunto, superam a 100 alqueires paulistas) conforme se vê pelas 
escrituras de fls. 3/6 do 3.° apenso (proc. 223/74), não autorizam 
presunção que afaste débito por índustdalização ou venda de produto, 
diretamente pelo produtor, de forma a responsabilizá-lo pelo 
recolhimento da contribuição que seria devida ao Fundo. 

Além do mais .. inexiste, atualmente, como ponderou o julgador, 
dificuldade na obtenção do certificado de quitação, pois, ao que constn, 
na região, o FUNRURAL está suficientemente aparelhado para tanto. 

IV - Em face dessas considerações, mantendo a decisão, 
negam provimento aos recursos. 

São Paulo, 17 de dezembro de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça . Advogado: Dr. Jusnno Maria Pinheiro. 

Apelação Cível n.o 256.531 - Americana - Apte.: Newton 
Moreira - Apdo .: Oficial do Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
256.531, da comarca de Americana, em que é apelante Newton 
Moreira, e apelado o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provímento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 
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Os títulos sob exame, escrituras públicas de retificação e ratifi
cação, que objetivam substituir por outros os lotes de terreno ante .. 
riormente adquiridos, aquisições transcritas, cumprindo tradição que 
já ensejou ao apelante a prática de atos legalmente assegurados s6 
ao proprietário, não se mostram hábeis a alcançar o intento decla
rado, revelando-se impróprios ao ingresso no registro imobiliário. 

Após registrar, em seu nome, os lotes de terreno o.os 2 e 3, da 
quadra n.o ] 8, com frente para a rua "E" do loteamento Jardim 
Guanabara, e de, na condição de proprietário, sobre eles instituir 
hipoteca regularmente jnscrita, resgatada e cancelada, o apelante 
conveio, com o casal de quem houve referidos bens, em lavrar 
escritura de retificação e ratificação, para ficar constando que os 
imóveis objeto dos primitivos contratos eram os lotes de n.os 26 e 27, 
da mesma quadra n.O 13, com frente para a rua "F" do loteamento. 

Entretanto, o novo titulo, quando admitido ao registro, implicaria 
no concomitante retorno dos lotes D.oS 2 e 3 à disponibilidade do 
casal alienante. 

A substituição dos im6veis, objeto da transação anterior, por 
outros totalmente diversos, importa em novo negócio, ainda que se 
pretenda denominar tal ato de mera retificação. 

Irrelevante o nome que se dê ao ato, pois, como esclarece o 
legislador, nas declarações de vontade atende-se mais à intenção das 
pessoas, do que ao sentido literal da linguagem (Cód. Civil, art. 85). 

Não se trata na espécie, como é e-vidente, de simples retificação 
do negócio anteriormente celebrado. 

Ao impugnar a dúvida, o apelante mesmo esclareceu a causa 
verdadeira da retificação. Ele, efetivamente, adquirira os lotes n.os 
2 e 3, que transcreveu em seu nome e com relação aos quais passou 
a se comportar como proprietário. Cientificado) porém, agora, de 
que o casal alienante teria vendido a terceiros aqueles mesmos lotes 
e, ainda, de que um desses adquirentes teria edificado uma casa 
residencial no lote n,o 3, o apelante aquiesceu, diante dessa realidade 
e da equivalência dos valores econômicos e das áreas respectivas, 
em alterar seu título aquisitivo, mediante retificação e ratificação, 
para ficarem constando como objeto do negócio primitivo os lotes 
n.Os 26 e 27. 

O confessado intento demonstra, fora de qualquer dúvida, que 
a retificação celebrada objetiva reconduzir os im6veis inicialmente 
negociados à disponibilidade do casal alienante, o que, indisfarçavel
mente, extravasa dos límites do aditamento retificador, porque 
encobre forma derivada de transmissão do domínio imobiliário. 

O expediente seria engenhoso, sem dúvida, não deixasse a des
coberto interesses de terceiros. Com efeito, a dissimulada transfe-
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rência de domínio deixa insatisfeitos os direitos fiscais, como anota 
o Dr. Procurador da Justiça (fls. 69). Ainda, observa o Ofidal 
suscitante, desconsidera a outorga uxória, imperiosa nas disposições 
imo bil iárias. 

A averbação pretendida não se mostra legítima) pelo que negam 
provimento ao apelo. 

São Paulo, 2 de dezembro de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Dr. F1ausino Silvério de 
Toledo. 

Apelação Cível 0.° 256.548 - Capão Bonito - Apte.: Espólio 
de Ângelo Matarazzo - Apdo.: Sr. Escrivão do Cartório de Registros 
Públicos. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 

256.548, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante o Espólio 
de Ângelo Matar3ZZo, e apelado o Sr. Escrivão do Cartório de 
Registros Públicos. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Nlagistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento, 
pagas as custas "ex-lege". 

Os títulos exibidos não são anteriores ao Código Civil. O mais 
antigo deles é a certidão de partilha homologada em 25-3-1920, no 
ínventário de Maria Francisca Ramos (fls. 6 v.). O seguinte, é a 
certidão de partilha, no inventário de Domingos Matarazzo, homo
logada em 6-5-1921 (fls. 8 v.). Os outros títulos são escrituras bem 
mais recentes, de 1941, 1947, 1950 e 1952 (fls. 10-16). 

Ainda que a ausência de filiação, no Registro Imobiliário, 
decorra dos títulos precedentes serem anteriores a 1916, a impos
sibilidade do registro, na espécie, decorre da falta de identificação 
dos imóveis. 

Nenllum dos títulos descreve a área, denominação, situação, 
divisas e confrontações, fornecendo indicações imprecisas, tais corno: 
uma parte de terras no campo de João Oliva; uma casa e quintal 
nos subúrbios da cidade; uma casa pequena na rua General Carneiro; 
um quintal na rua Cerqueíra César; duas casas pequenas e quintal, 
na rua Aristides Lobo; urna parte na chácara, nos subúrbios desta 
cidade; uma parte DOS campos de João Arcanjo; uma parte numa 
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chácara e respectiva casa de morada, nos subúrbios; partes em 
comum, numa casa e respectivo terreno, nos subúrbios desta cidade, 
sita no prolongamento da rua Silva Jardim, nas proximidades da: 
Estrada de Rodagem, na saída da cidade, e partes no campo, também 
nos subúrbios; duas partes de 183$33,3, cada uma, em relação à 
avaliação de Cr$ 2.000,00, numa chácara nos subúrbios desta cidade, 
confrontando, pela frente, com a continuação da rua Silva Jardim; 
de um lado com Ikeda de tal; de outro lado com Polidoro Ferreira e, 
pelos fundos, com a continuação da rua do Xafariz; uma legítima 
de Cr$ 50,00, com relação à avaliação de Cr$ 200,00, num quintal 
fechado de muros e valos, nos. subúrbios desta cidade, beirando a 
estrada de Itapetininga, no lugar denominado "Portão" (cf. fls. 6, 8, 
10, 12, 14 e 16). 

É evidente que as descrições oferecidas estão aquém do' neces
sário para a abertura da matrícula (art. 176, da Lei n.o 6.015/73), 
sem a qual nenhum registro é feito (arts. 227, 228 e 236, da mesma 
1ei), e que, por si, constitui obstáculo à pretensão do apelante. 

A última escritura, que também padece das mesmas imprecisões 
descritivas (fls. 16), revela bem mais uma cessão de direitos heredi
tários do que, propriamente, uma venda e compra. 

" ... pelos vendedores e cedentes me foi dito que são senhores 
e possuidores de uma legítima de Cr$ 50,00, com relação à avaliação 
de Cr$ 200,00, num quintal fechado de muros e valos, nos subúr-
bios desta cidade ... ............................. por direitos 
hereditários provindos do falecimento de Rafael ............... . 
. . . . . que por sua houve O referido Rafael ................... . 
por herança no inventário de seu pai Francisco .... , , . , ....... . 
. . . . . .. Pelo outorgado e cessionário, . . . . . . . . . . . . . . . . .. me foi 
dito que aceitava .. ............... (fls. 16 e v,). 

Como quer que tenha sido, como cessão de direito hereditário, 
é insusceptível de registro, cabendo ao interessado a habilitação nos 
autos do inventário para obter a sentença de adjudicação, que será 
registrada (cf. Agravo de Petição n.o 248.189, de São Carlos, j. pelo 
CSM em 6-2-76; Apelação Cível n.o 251.461, de Durinhos, j. pelo 
CSM em 28-5-76, este último aresto já publicado na "Revista de 
Jurisprudência do Tribunal de Justiça", volume 40, página 394). 
Como escritura de venda e compra, carece de melhor identificação 
do seu objeto, para efeito de matrícula que, necessariamente, precede 
o registro. 

Veja-se que, até mesmo no registro das sentenças declaratórias 
de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado 
judicial. :f: uma hipótese em que se prescinde da filiação imobiliária, 
perdendo interesse o principio da continuidade. Permanece, entre-
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tanto, a necessidade de identificar o imóvel} coisa imprescindível para 
a matrícula (cE. art. 226, da Lei n. O 6.015/73). 

Impedindo o registro colimado pelo apelante, a sentença decidiu 
com acerto, e é mantida. 

São Paulo, 2 de dezembro de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Dr. José Mendes. 

EXPEDIENTE 

Apelação Cível n.o 256.444 - Amparo - Apte.: - DL 
Curador de Registros Públicos - Apdo.: - Sr. Oficial do Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito Sede da aludida 
Comarca. 

ACóRDÃO 

Vi,stos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
256.444, da comarca de Amparo, em que é apelante o dr. Curador 
de Registros Públicos e apelado o sr. Oficial do Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Distrito Sede da aludida comarca. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., dar provimento ao 
recurso, pagas as custas na forma da lei. 

1. A respeitável sentença não pode prevalecer, poís, efetiva
mente, contraria orientação pacífica deste E. Conselho Superior da 
Magistratura. 

Realmente, a nova Lei dos Registros Públicos (n.o 6.015/73, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.O 6.216/75 e pela Lei n.O 
6.140/74) não derrogou os artigos 355 e seguintes do Código CiviJ, 
e nem ab-rogou a Lei D.O 883, de 21 de outubro de 1949, que não 
são incompatíveis com ela. 

Por imperativo da Constituição Federal, a família é constituída 
pelo casamento, c ter~ direito à proteção dos Poderes Públicos 
(artigo 175). 

A respeitável sentença, divorciada do preceito constitucional e 
ignorando a nãtureza instrumental da Lei dos Registros Públicos) 
chegou a conclusão equívoca, não amparada peja sistemática da 
legislação substantiva. 

O Registro Civil das Pessoas Naturais existe para tornar certo o 
estado civil de uma pessoa e assegurar situação jurídíca, em que a 
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ordem pública é interessada (Planiol, Ripert et Savatier, "Traité de 
Droit Civil" I, n.o 15). -

O Estado civil decorre do organismo familiar e integra o Direito 
de Família, cujas regras são obrigatórias e de ordem pública (Salvat, 
"Tratado de Derecho Civil Argentino" 11/4), pelo que bastante limi
tada a esfera de ação deixada à vontade individual. 

O registro é a menção de certos atos ou fatos, exarada em 
assentos especiais, por um Oficial Público, quer à vista dos títulos 
comuns que lhe são apresentados, quer em face de declarações 
escritas ou verbais das partes interessadas, para preconstituição de 
prova especial ou para conservação de documento (Serpa Lopes, 
"Tratado dos Registros Públicos", edição Freitas Bastos de 1962, 
vol. l, pág. 17). 

Pela finalidade exclusiva de preconstituir prova especial do estado 
civil de uma pessoa, os atos do registro civil se submetem aos prin
cípios gerais do direito das provas. 

Na sistemática do Direito Brasileiro, os princípios referentes à 
prova se incluem no Direito Material e no Direito Formal (Clóvis 
Beviláqua, "Código Civil - Preliminares", n.o 77; Espínola. "Brev. 
Anot. do Código Civil Brasileiro", 1.0 vo1., pág. 194; João Monleiro, 
"Prac. Civ. e Com.", 2,° vaI., pág. 90; Gusmão, "Proc. Civ. e Com.", 
vaI. lI, pág. 54). 

Entram na esfera do Direito Substantivo a determinação das 
provas e a indicação, tanto do seu valor jurídico, quanto das condições 
de sua admissibilidade. -

Ao Direito Processual cabe estabelecer o modo de constiluir a 
prova e de produzi-la em Juízo (Clóvis Beviláqua, Cód. Civ. - Pre
liminares", n. ° 77). 

Indiscutível a natureza formal ou adjetiva da legislação regula
mentadora dos Registros Públicos, com função meramente probató
ria, pelo que a sua instrumentalidade não lhe permite invadir a 
esfera do Direito Civil, para ab-rogar ou derrogar normas substan
tivas, para cuja execução aquela existe e das quais, necessariamente, 
depende. 

A legislação sobre reconhecimento de filhos ilegítimos (arls. 355 
e seguintes do Código Civil e Lei n.O 883/49), é de ordem pública 
e de natureza material ou substantiva. Não foi expressanlente revogada 
pelo artigo 296 da nova Lei dos Registros Públicos e nem se mostra 
incompatível com esta. 

Nada autoriza o entendimento de que norma simplesmente regu
lamentadora da prática de atos materiais, estabelecidos com o único 
objetivo de documentar ou facilitar a prova de certas situações de 
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fato, possa, por interpretação não autorizada à vista daquela finali
dade restrita, ab-rogar ou derrogar regras de Díreito Material e de 
ordem Públíca. 

Os artigos 55, 59 e 60 da Lei n.O 6.015/73, correspondem, 
respectivamente, aos artigos 69, 73 e 74, parágrafo único,-do Decreto 
n.O 4.857/39, pelo que permanece inalterada a legislação civil anterior. 

Quando se refere aos filhos ilegitimos, O artigo 60 da nova Lei 
dos Registros Públicos não pode ser interpretado isoladamente, mas, 
sim, em conjunto com o artigo 55 da mesma lei, onde o legislador 
expressamente referiu a existência de condições de ilegitimidade, im
pedientes do reconhecimento. 

As condições impedientes, na conformidade da lei substantiva, 
são exatamente, a incestuosidade e adulterinidade da filiação. 

A primeira vigora sempre, e a segunda enquanto não dissolvida 
a sociedade conjugal do progenitor adúltero. 

A propósito da filiação incestuosa, o impedimento recai sobre 
ambos os progenitores e só exsurge pela indicação dos nomes respec
tivos, com o que a admissibilidade do registro transformaria a criança 
em atestado vivo de ligações condenadas pela Moral e pelo Direito, 
obrigando-a a carregar pela vida a pecha da incestuosidade, a qual, à 
evidencia, é mais danosa e escandalosa do que a simples filiação 
desconhecida. 

A filiação adulterina, por outro lado, pode resultar, ou da união 
de duas pessoas casadas (duplo adultério), ou de homem casado com 
mulher ex-soluta (adulterinidade unilateral "a patre") ou de homem 
es.-soluto com mulher casada (adulterinidade unilatera,l "a matte"). 

Nos casos de dup10 adultério e de adulterinidade unilateral "a 
matre", não sendo contestada a paternidade, a legislação substantiva 
estabelece que o fi1ho é legítimo do casal em que a mulher é adúltera, 
visto como prevalece a presunção absoluta de paternidade em {avôr 
do marido, como conseqüência do principio "pater is est quem nu ptiae 
demonstrat" e por ser personalíssíma a ação contestatória (Cód. Civil, 
art. 344), não bastando o adultério da mulher para ilidir aquela pre
sunção (Código Civil, art. 343). 

Na adulterinidade unilateral "a palre", o reconhecimento da 
paternidade, no próprio termo de nascimento, continua condicionado 
à prévia dissolução da sociedade conjuga1, porque, ainda, neste par
ticular) a Jegislação substantiva não foi alterada. 

Em resumo, e no caso concreto, enquanto não dissolvida a so
ciedade co~jugal do progenitor, prevalece o impedimento legal do 
reconhecimento da filiação adulterina. 
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2. Dão, assim, integral provimento ao recurso. cujas razões 
se afinam, perfeitamente, com a orientação adotada neste Conselho 
Superior da Magistratura, no julgamento das Apelações 251.558, de 
Araraquara, 253.557, de Registro 253.992 e 254.633, ambos desta 
Capital, além de outros, ficando dessa forma, reformada a decisão 
agravada, pois, enquanto não dissolvida a sociedade conjugal, não 
pode ° pai reconhecer o fjlho, havido fora do matrimônio. 

São Paulo, 26 de novembro de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presldente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 

Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
e Revisor; Advogado DL Márcio Braz de Souza. 

DJ. 6-1-77 

Apelação Cível n.O 256.851 - Piraju - Apte.: Abel Pedro 
Ribeiro - Apdo.: Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de 
Piraju. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados c discutidos estes autos de Apelação Cível 0. 0 

256.851, da comarca de Piraju, em que é apelante Abel Pedro Ri
beiro, apelado a Oficial do Registro de Im6veís da Comarca de Piraju. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, adotado o relatório de fls.) dar provimento, pagas 
as custas na forma da lei. 

I - A sentença não pode prevalecer, pois, no caso, não sub
sistem razões que justifiquem a reCllsa da Oficial. 

Realmente, O primeiro fundamento da dúvida fol bem afastado 
pela sentença, pois consta da própria eSCr1tLlra que a área desmem
brada, embora inferior ao módulo, será anexada ao imóvel rural 
vjzinho, pertencente ao outorgado comprador. 

Inaplicável, portanto, no caso, o disposto no artigo 8.°, da Lei 
5.868, de 12 de dezembro de 1972, porque a venda se amolda per
feitamente à autorização contida no parágrafo 4.° do mencionado 
d is rosi ti vo legal. 

II - Também não se pode acolher a alegação de que o titulo 
é falho, pela falta de menção da área remanescente e da exata con
figuração desta, clrcunstância, no caso, irrelevante. 

É que a escritura, claramente, se reporta à transcrição D.o 

29.963 (fls. 3), sendo certo, a1ém disso, que o documento de fls. 
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14/15 contém uma descrição precisa da área maior) de que foi des
membrado o imóvel adquirido. 

Ora, a matrícula, conforme resulta do artigo 228 da Lei dos 
Regístros Públicos, abre-se com base no título anterior, levado a efeito 
no mesmo Cartório ou em outro, caso ocorra a hipótese prevista no 
artigo 229, 

Assim, se o imóvel já está perfeitamente caracterizado no título 
anterior, dispensável é que se repita a descrição contida no ato pre
cedente, sendo suficiente, para satisfazer às exigências do artigo 225 
e à realização da matrícula, a menção dos característicos, das con
frontações e da localização do imóvel objeto da venda. 

Não se pode dizer, também) que haja conflito entre os termos 
da escritura que se quer registrar (fls. 4/6), e os dizeres da escritura 
que ensejou a transcrição anterior, sob n.o 29.963 (fls. 14/15). 

Efetivamente, a segunda escritura, referindo-se à doação feita 
por Firmino Rodrigues da SHva e sua mulher aos outorgantes e anuen
tes da primeira escritura mencionada, indicou que seu objeto era 
uma área remanescente, com 82,28 ha. 

Ora, se o negócio seguinte teve por objeto uma área de 22,99 ha, 
apura-se uma sobra, na transcrição primitiva, de 59,29 ha, quanti
dade muito superior à área mínima de desmembramento que vem 
mencionada nos atos públicos noticiados no processo. 

Por outro Jado, corno bem explicou o recorrente, a diferença 
entre a primitiva área do imóvel, que vem mencionada, na escritura 
de fls. 4-6, como cadastrada no INCRA, e aquela que foi objeto de 
doação, decorre do negócio jurídico revelado DO compromisso de com
pra e venda de fls. 49-50, compreendendo uma superfície de 48,40 ha. 

A soma da área descrita na escritura de compra e venda que foi 
apresentada a registro (fls. 4-6), equivalente a 22,99 ha.) com o 
remanescente da área doada, que é jgual a 59,29 hél, adicionada à 
área comprometida à venda, abrangendo 48AO ha, irá perfazer, exa
tamente, a superfície cadastrada, a que se refere a transcrição n,O 
28.486, com um total de 130,58 ha. 

Não há, dessa forma, a menor discrepância entre os títulos exi
bidos, ao contrário do que faz crer a sentença. 

Observe-se, por último, que ° título não contraria as disposições 
contidas no parágrafo único do artigo 176, e no corpo do artigo 225, 
da Lei dos Registros Públicos, pois o objeto do negócio foi indicado, 
minuciosamente, no ato mencionado, indo mesmo a detalhes de di
visas, con[rontações e localização, que só raramente são encontráveis 
em documentos de tal natureza. 
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A descrição da parte remanescente não constitui exigência legal, 
razão pela qual não pode ser reclamada como condição para o registro 
ou para a matrícula, embora constante do Provimento do Juízo. 

São Paulo, 4 de janeiro de ] 977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças,Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de J llstiça e Revisor. Advogado: Df. Abel Pedro Ribeiro. 

Apelação Cível n.o 256.901 - Assis - Apte. Joaquim Balbino 
de Campos - Apdo.: Oficial do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis 
e Anexos. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
256.901, da Comarca de Assis, em que é apelante Joaquim Balbino 
de Campos, apelado o Oficial do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis 
e Anexos: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, integrado neste o relatório de fls.) rejeitar a 
preliminar de não conhecimento e, no mérito, negar provimento ao 
recurso, pagas as custas na forma da lei. 

Rejeitam a preliminar de não conhecimento do recurso porque 
não se pode negar ao apelante, na qualidade de transmitente, o direito 
de pleitear a averbação da EscrJtura de Retificação e Ratificação, que 
celebrou com participação e ausênc1a de todos os que] na primitiva 
escritura, figuram como adquirentes, Os compradores, titulares da 
transcrição que se pretende retificar, manifestaram sua vontade de 
forma expressa e concordaram, quando da lavratura do título reti
ficador, com a introdução das alterações no registro imobiliário, à 
margem da sua aquisição. A reciprocidade, inerente aos contratos 
sinalagmáticos, habj}jta qualquer dos contratantes a pleitear a Stl b
seqüente execução da avença, o qtle basta, na espécie, para legitimar 
a atuação do apelante. (Lei 0.° 6.015/73, art. 217). 

No mérito, negam provimento, porque o título do recorrente, 
consubstanciado na Escritura de Retificação e Ratificação, não resis
tindo ao exame dos requisitos de sua validade e legalidade, se revela 
impróprio ao ingresso no registro imobiliário. 

Não se trata na espécie, como é evidente, de simples retificação 
de negócio anteriormente celebrado . 
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A Escritura de Venda e Compra, transcrita sob n.o 18.358, 
derivou a transmissão de domínio da primitiva transcrição n.o 11.874, 
feita em nome do apelante. 

Este último, no início de 1973, transcreveu outra área, desta 
feita sob n. o 19.782, em seu nome; e a presente retificação o bjeti va 
alterar profundamente a individuação do imóvel alienado três anos 
antes, não só transferindo para o novo registro a filiação de titulo 
anteriormente transcrito, mas, ajnda, substituindo a indicação dos 
confrontantes, de modo a ajustá-Ia à nova situação de fato pretendida. 

Isso implica, na verdade, em substituição de um imóvel por 
outro, expediente censurado pelo Conselho, em recente decisão (ape
lação n.o 256.531, de Americana, julgada a 2 de dezembro de 1976), 
como mejo de restabelecimento de uma disponibilidade já extinta. 

Equívoca e imprópria, pois, a via eleita. A averbação pretendida 
não se mostra legítima, impresci ndivel se fazendo a formal anulação 
do primitivo negócio e a outorga de nova transmissão que descreva 
c filie o imóvel com os dados constantes do novo título dos alie
nantes Cf. 26). 

Negam provimento. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor. Advogado: Df. 8ráulio Costa. 

São Paulo, 4 de janeiro de 1977 

D, J. 14-1-77 

Processo de Recurso n.o 63-76 - GAPRE-4 - Conchas 
Recte.: Maria Apparecida Fornitano Lêntola - Recda.: Comissão 
de Concurso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso interposto 
por Maria Apparecída Fornitaoo Lêntola, contra a Comissão de Con
curso para provimento do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Anexos do distrito de Pirambóia, da comarca de Conchas, 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, dar provimento, em parte, ao recurso para conferir 
à recorrente mais um ponto. 

Reclama a candidata um ponto relativo a eficiência, já compu
tado, e mais um ponto pela prova de diploma de curso médio, a 
que se atribuiu apenas um ponto. 
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Exíbiu a interessada diploma de "Curso Colegial de Formação 
de Professores Primários", 

O título de Professor Primário, constitui conclusão de curso de 
grau médio, como se infere dos artigos 47, letra "a" e 52, da Lei 
n.O 4.024, de 20-12-1961, c/c os artigos 5.°, In, e lOdo Decreto-lei 
n.o 6.141, de 28-12-1943 (cfr. acórdão deste Conselho no processo 
20-71, em que foi recorrente Walter Tebet, a fls. 22-23). 

Faz jus a recorrente, portanto, à contagem de dois pontos 
(Decreto-lei n.O 159/69, art. 20, parágrafo único D.o 2), um dos 
quais já The foi computado. 

São Paulo, 13 de janeiro de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça 

e Relator; Dimas Rodrigues de Almeida., Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça; Acácio Rebollças, Corregedor 
Geral da Justiça. 

Apelação Cível n.o 256.822 - Capão Bonito - Apte.: Joaquim 
Antônio da Cruz - Apdo.: Oficial do Cartório dos Registros Públicos 
da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível D.o 
256.822, da Comarca de Capão Bonito} em que é apelante Joaquim 
Antônio da Cruz, sendo apelado o Oficial do Cartório dos Registros 
Públicos da Comarca de Capão Bonito. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas "ex lege". 

]. Em face dos termos do decisório recorrido, os lindes da 
dúvida ficaram reduzidos ao fundamento de que os característicos e 
confrontações dos imóveis descritos no formal, inclusive os relativos 
à própria denominação, são discrepantes daqueles constantes das 
descrições anteriores. 

Assim colocada a questão, não se vê como dar agasalho ao 
recurso. 

Saliente-se, de início, que a divergência na individuação dos 
imóvejs foi admitida pelo próprio apelante, tanto na impugnação da 
dúvida (fls. 38 e 41), como nas razões do recurso (fls. 86-87). 

Para que se perceba a impossibilidade do registro é suficiente 
que se confrontem, como de certa forma já o fez o Oficial suscitante 
às fls. 21, as certidões de fls. 24, 25, 26, 27 e 28, com os termos das 
descrições constantes do auto de partilha retificado, que se vê às 
fls. 11. 
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Tanto é exato que a incerteza rodeia a especinlização dos bens, 
que no próprio inventário, do qual se extraiu o formal, procurou-se 
retificar a descrição constante das primeiras declarações) numa ten
tativa frustrada de ajustá-la às transcrições existentes . 

f: de toda evidência, porém que o apelante nâo podia, unilate
ralmente, modificar os característicos do imóvel , colocando-os em 
total divergência com os constantes do registro imobil iário, pois tal 
propósito conflitaria com a regca inscrita no § 2.° do artigo 213 da 
Lei 6.015/73. Se assim procedeu, como já decidiu este Conselho, 
"sujeita-se agora à norma do artigo 225, § 2.°, da Lei citada, que, 
dispondo a respeito dos títulos admitidos a registro, assentou : consi
deram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títutos nos quais a 
caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro 
anterior" (Agravo de Petição n.O 247,363 - Ubatuba, julgado em 
13 de setembro de 1976). 

Por sinal, como se ponderou na decisão co1acionada, nesse 
mesmo sentido sempre for~m interpretados os artigos 247 e 248 do 
artigo regulamentado dos Registros Públicos, baixado com o Decreto 
4.857, de 9-11-39 (d. acórdão do Conselho Superior da Magistratura, 
biênio 72-73, Lex Editora, págs. 112, 131) 133, 242 e 236). 

No deslinde da questão, é irrelevante discut ir a falta de registro 
das partilhas procedidas nos inventários de José Antônio Sudário c 
Gertrudes Maria do Esprrito Santo, por serem elas anteriores ao 
Código Civil, como também, não interessa indagar sobre a ancianídade 
de tais títulos. 

É que, na verdade, depois daqueles (ormais, sucederam-se os 
negócios relativos a partes ideais, por eles Cltribuídas a várias pessoas, 
nascendo daí as transcrições n.os 2,12l (fls. 24), 2.122 (fls. 25) , 
2 .123 (fls . 26), 707 (fls. 27) e 708 (fls, 28), de tal forma que o regis
tro, que agora se pretende fazer, deve pôr-se de acordo com elas, 
acomodando-se às transcrÍções anterjores, para que a matrScula possa 
ser feita regularmente, com observância dos requisitos dos artigos 176 
e 225 da Lei dos Registros Públicos. 

O formal em questão não atende sob tal aspecto às exigêncios 
da lei. 

2 . Nessas condições, negam provimento ao recurso, para 
manter a decisão, pelos seus próprios fundamentos. 

São Paulo, 26 de janeiro de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tlibunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da J Llstiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidenle do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: DL Celso Tristão de Lima. 
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Apelação Cível n.o 257.160 - Serra Negra - Aptes.: Fran
cisco Paulo Spina e Geraldo Ramalho Machado - Apdo.: Sr. Oficial 
do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 
n.o 257.160, da Comarca de Serra Negra em que são apelantes Fran
cisco Paulo Spina e Geraldo Ramalho Machado e apelado o Sr. 
Oficial do Registro de Im6veis e Anexos da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, dar provimento. Custas ex-Iege. 

O problema não está adequadélmente enfocado. 

Trata-se de vendas "ad corpus". 

As duas escrituras. quer a de Francisco Paulo Spina (f. 5), quer 
a de Geraldo Ramalho Machado e outros (Dutos apensos), têm por 
objeto imóveis certos e determinados, com linhas perimetrais minu
ciosamente descritas. Ambas são bastante claras na menção de que 
a venda é feita do "imóvel acima descrito" (escritura de Spina) ou 
da "faixa de terreno descrita e confrontada na cláusula anterior" 
(escritura de Geraldo). 

Ante isso) a menção às áreas, ainda que contenha equívocos, se 
faz irrelevante porque: 

a) a aquisição de Spina, com área inferior ao módulo (seja ela 
de 5,86,85 ou de 7,08,25 ha), se destina anexação a imóvel vizinho, 
do comprador, e isso o Serventuário suscitante da dúvida não contesta, 
cabendo-lhe, simplesmente, unificar as matriculas; 

b) a aquisição de Geraldo e outros, com 16,21,40 ba, ou com 
15,00,00, está dentro do módulo. 

Como a escritura de Geraldo foi prenotada antes, tem priori
dade no registro, isso para o caso, meramente. hipotético, de confli
tarem os dois títulos que a dúvida não sugere. 

Cronologicamente, as escrituras são, ainda, ínacatáveis, porque, 
quando se lavrou a primeira (f. 5), a área remanescente satisfazia o 
módulo. 

Como não se contesta que os perímetros descritos, numa e noutra 
escritura, caibam nas disponibilidades dos alienantes, face às trans
crições anteriores, as questões, que possam advir das discrepâncias 
notadas nas referências às áreas, são de interesse da jurisdição 
comum, e não do RegIstro de Imóveis. Este, se ]imitará a consignar 
nos seus assentos os perímetros alienados e descritos acrescentando 
que aos mesmos as escrituras atribuíram a medida de tantos hectares. 
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Nessas condições, rejeitam a dúvida, para que os registros sejam 
feitos. 

São Paulo, 31 de janeiro de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Rdator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Advs.: Drs. Paulo Aloísio Novaes 
Mo(eira e Geraldo Ramalho Machado. 

Apelação Cível n.o 257.341 - Capital - Apte.: Laurentina 
dos Anjos - Apdos.: Augusto César Salles Vanni e o Oficial do 
2. 0 Cartório do Registro de Imóveis da Comarca. 

ACÔRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 

257.341, da comarca da Capital, em que figuram como apelante Lau
rentina dos Anjos e apelados Augusto César Salles Vanni e o Oficial 
do 2.0 Cartório do 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. 

1 . O agravo retido é recurso inadequado no processo admi
nistrativo de dúvida, onde a lei só prevê a apelação (art. 202 da Lei 
dos Registros Públicos). 

É gue, em tal procedimento, conforme tem acentuado este Con
selho, o exame dos requisitos de validade e legalidade dos títulos deve 
ser feito amplamente, sem vinculação aos Emites estreitos da 
suscitação inicial. 

Permite-se, até mesmo, o acréscimo ou o reconhecimento de 
outras falhas do documento, que não aquelas denunciadas na susci
tação. Inexistem limitações que importem em julgamento "extrél 
petita". 

Por essa razão, a própria Lei exige que a dúvida seja julgada 
por sentença, ainda que o interessado não venha impugná-la (art. 199). 

Não há motivo, assim, que justifique a interposição de outro 
recurso, além do de apelação. Nesta, o conhecimento das razões do 
apelante é total, compreendendo a matéria que, com o desentranha
mento da impugnação, realmente apresentada fora de prtlzoJ deixou 
de ser examinada na sentença. 

Inútil a distinção que se traçar entre ciência e notificação, porque 
os termos da certidão de fls. 4 deixam claro que o artigo 198, lII, da 
Lei dos Registros Públicos) foi cumprida por inteiro. 
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Por outro lado, como salientou o apelado Augusto César Sanes 
Vanni, às fls. 44-46 do apenso, os termos da procuração outorgada 
aos procuradores da apelante convalidam a intimação, levada a efeito 
na pessoa do procurador, que assinou o "dente" (f. 3) porque estava 
no exercício da representação da c1iente. 

Por igual, não se pode pretender que o ato só se considerasse 
apeneiçoado com a publicação na Imprensa Oficia1. 

Aqui tem inteira aplicação, pela semelhança das situações, a 
observação de Theotonio Negrão, no sentido de que começa "a correr 
o prazo, também, da ciência inequívoca que o advogado tenha de 
decisão ou sentença (RTJ 58-576, 72-793, 74-481; RT 439-256, 
469-213, 281-145)" (Código de Processo Civil e legislação processual 
em vigor, 5. a edição, pág. 87). 

A ordem de desentranhamento, por conseguinte, não contém 
qualquer vício. 

2. No mérito, a decisão merece integral agasalho. 

Efetivamente, como ponderou a sentença, com apoio em decisão 
deste Conselho, dada a impossibilidade de registro simultâneo dos 
títulos, "a solução da dúvida reclama, inicialmente, o exame dos 
mesmos, em ordem a verificar se algum deles se impõe à prioridade, 
pelo seu conteúdo intrínseco, dado que o critério da antecedência na 
apresentação é subsidiário" (cf. Apelação Cível n.O 251.102, desta 
Comarca, julgado em 21-6-76). 

Presente esse ensinamento, fica patente que o título da apelante 
não tem condições para registro. 

Em primeiro lugar, falta no documento, como anotou o Oficial 
do Registro, a necessária outorga uxória, exigência posta em realce 
não só pela doutrina, como, também, pela jurisprudência. Não fir
mado o contrato em nome também da esposa, o título está incompleto 
para o registro imobiliário. A obrigação ficou sendo apenas do 
marido, o que a torna insuficiente. 

A respeito, no campo doutrinário, são bem claras as lições dos 
civilistas: cf. Orlando Gomes, Direitos Reais - 1958 - Forense, 
n.o 266, pág. 449; Washington de Barros Monteiro, Dir. de Fam. 
pág. 100; Silvio Rodrigues, Dir. de Fam. vol. VI, pág. 161-162, 
Arnold Walt, Dir. das Coisas, pág. 254; Caio Mário da Silva Pereira, 
Ins. de Dir. Civ. vaI. 4.° - Dir. Reais, pág. 307). 

Veja-se que até mesmo para o simples transpasse do compro
misso já se tem reclamado a outorga uxória, como condição para 
que a avença possa ser inscrita, conforme decidiu este Conselho 
Superior da Magistratura, na vigência do Decreto 4.857 (cf. Rev. dos 
Tribs. 470-121, 452-106). 
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É inegável, também, que a falta de indicação das divisas e con
frontações do imóvel objeto do recibo, com caráter de verdadeiro 
compromisso, é outro óbice que o documento exibido pela apelante 
não consegue transpor) de forma que a objeção do Oficial encontra 
amparo no disposto no artigo 225 parágrafo 1.0, da Lei 6 .015, com 
as alterações introduzidas pela Lei 6.216. 

Por último, pondo de parte outras falhas apontadas pelo Oficial, 
o documento não se fez acompanhar das declarações de ordem fiscal, 
reclamadas pela natureza do negócio. 

3. Ainda que o título resistisse ao exame acima feito, o dis
positivo da sentença não poderia ser modificado porque, então, por 
força do disposto no artigo 191 da Lei 6 .015/73, a escritura pública, 
levada a Cartório oito dias antes e prenotada sob número de ordem 
mais baixo, é que deve ser registrada. 

4. Irrelevante que o contrato do apelante fosse levado no 
Cartório de Registro de Titulas e Documentos. Esse registro deu-lhe 
publicidade contra terceiros, mas não criou direito real. A relação 
jurídica manteve-se na órbita das obrigações pessoais, não impedindo 
a aquisição do apelado e o registro imobiliário do seu título. 

As demais alegações da apelante, quando da frustrada jmpug
nação (f. 63 e seguintes), só poderão encontrar relevância na esfera 
jurisdicional, em que se discutirão amplamente as obrigações de cada 
um e as suas conseqüências legais. O juízo administrativo da Cor
regedoria se hmite à verificação objetiva dos títulos em conflito, 
recebendo aquele que, pelos caracteres formais, se mostra em situação 
de superioridade. 

5. Nessas condições, negaram provimento. 

São Paulo, 31 de janeiro de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Advs.: Drs. Mauricio dos Santos e Francisco 
Sérgio Sanches. 

Apelação Cível n.o 257.402 - Poá - Apte.: Orlando Famá -
Apdo.: Oficial do Cartório de Registro de Im6veis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
257.402, da comarca de Poá, em gue é apelante Orlando Famá e 
apelado o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, 
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Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls.) não conhecer do 
recurso, acolhida a preliminar de intempestividade. 

Vencido em processo de dúvida, onde apreciados diversos títulos 
que apresentou a ingresso no registro imobiliário, ° interessado pre~ 
tende alcançar a reforma da decisão adversa, e apelou {fls. 63), 
requerendo oportuna "vista dos autos para a apresentação das razões". 

. Nos termos do artigo 202 da Lei dos Registros Públicos, o 
recurso específico na matéria é a apelação, a ser fundamentada
mente interposta no próprio ato (art. 514 do Código de Processo 
Civil). Ainda que se admita a possibilidade das razões serem apre
sentadas em ato distinto daquele de interposição do apelo, teria de 
ser respeitado o prazo recursal de quinze (15) dias, previsto no artigo 
508 do Estatuto Processual. 

Na espécie, o apelante foi intimado da sentença em 10 de setem
bro de 1976 (fls. 61 e 62), uma sexta-feira, e apresentou o pedido 
de recurso a 14 (fls. 63), quando o prazo para isso terminaria em 
27 do mesmo mês. 

As razões da apelação, que se encontram às fls. 65-66, porém, 
somente foram entregues ao Cartório em 21 de outubro de 1976 
(fls. 67), quando transcorrído integralmente o prazo legal de quinze 
(15) dias após o qual seria intempestivo o recurso. 

A interposição desfundamentada era irrita. 

Apelação assim manifestada, sem exposição de fundamentos 
e sem especificação da nova decisão pretendida (requisitos indispen
sáveis em face do art. 514 referido), e recurso inexistente, que por 
isso não impede o trânsito da decisão em julgado. 

Esta tem sido a orientação do Conselho Superior da Magistra
tura, em casos precedentes (v.g.: Agravo de Petição D.o 250.875 -
Jundiaí, juJgado em 7 de maio de 1976). 

Intempestivo o recurso, porque interposto irregularmente, dele 
não conhecem. 

Custas "ex lege". 

São Paulo, 31 de janeiro de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Df. João Manoel Lobo. 
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Apelação Cível n.o 257.721 - São José dos Campos - Apte.: 
Margarido da Costa Machado ~ Apdo.: Oficial do Cartório dos 
Registros Públicos da Comarca. 

ACÔRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cíve1 n.o 
257.721, de São José dos Campos, em que figuram como apelante 
Margarido da Costa Machado e apelado o Oficia1 do Cartório dos 
Registros Públicos da ComarcLl, 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime) em negar provimento ao recurso, pagas as 
cus tas C< ex: lege". 

1 . Realmente, descabe o provimento, porque o documento 
apresentado pelo apelante não tem aptidão para ser registrado. 

2. Está claro que o título não tem condições para registro, 
dadas as divergências com os caractedsticos e confrontações cons
tantes da transcrição anterior. 

Suscitando a dúvida, o Oficial procurou, apenas, assegurar a 
exata aplicação do princípio da conUnuldade, resguardando, assim, 
a segurança e a certeza que devem informar os atos do registro 
imobiliário. 

Como bem argumentou a. sentença, não se pode, por via do 
registro, acertar os característicos referentes à área e às confrontações, 
inexistentes na transcrição é"mterior. 

As divergências mostram, perfeitamente, a irregularidade do 
título, a exigir as providências apontadas nos artigos 212 a 216 da 
Lei n.O 6.015/73, para por-se em condições de matrícula e registro. 

3. Mesmo que se admitisse o convalescirnento da nulidade 
formal) pelo advento de lei nova que elevou o limite de valor para 
o escrito particular, na compra e venda imobiliária, ainda assim o 
ingresso de título no registro encontraria barreira na regra do artigo 
225 § 2.°, da Lei 6.015/73, que prevalece no caso. 

4. Nessas condições, negam provimento. 

São Paulo, 26 de janeiro de 1977. 

(aa) 
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Gentil do Carmo Pinto, Presldente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça c Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Df. Thales Fernandes Bennafi. 
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Apelação Cível 0.° 257.749 - Piracicaba - Apte,: Curtume 
Erê S.A, - Apdos.: Diva Athié e Oficial do Cartório de Registro 
de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0. 0 

257.749, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante Curtume Erê 
S.A_, apelados Diva Athié e Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis. 

Acordam, em sessâo do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

Correta a decisão recorrida, que autorizou o ingresso da Escri
tura de Venda e Compra no registro imobiliário, reconhecendo 
inexistir qualquer óbice decorrente do anterior registro de penhora 
judicial sobre o bem imóvel transmitido à compradora. 

A constrição judicial, ainda quando registrada, não retira ao 
proprietário executado a faculdade de dispor de seus bens, mas apenas 
sujeita o adquirente, que não poderá alegar boa fé ou falta de conhe
cimento) aos efeitos que possam advir do resultado da ação, onde 
tais bens foram individualizados para suportarem, "in concreto", a 
responsabilidade executiva, (Serpa Lopes, "Tratado dos Registros 
Públicos'\ voI. lI, 5. a edição, 0.° 401, págs. 417 e segs.). 

Um dos efeitos materiais da penhora consiste em tornar inefi
cazes (não nulos, nem anulávejs), em relação ao credor penhorante, 
os atos de disposjção dos bens penhorados, que porventura veoba o 
devedor a praticar, permitindo que a atividade executíva continue a 
realizar-se sobre eles. 

Este, ainda, o entendimento do Egrégio Conselho Snperior da 
Magistratura, consoante inúmeras decisões mencionadas nos autos 
(Revista dos Tribunais, 451-128 e 430-136; Revista de Jurisprudên
cia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 15-102, 21-579 
e 30-470). 

A lei dispõe que o registro da penhora faz prova quanto à fraude 
de qualquer transação posterior (artigo 240 da Lei dos Registros 
Públicos), mas o eventual reconhecimento desse defeito do ato jurí
dico translativo extravasa os estreitos limites do processo adminis
trativo de dúvida, porque exige ato jurisdicional, condicionado a 
outros requisitos e a ser pleiteado no momento oportuno. 

A decisão recorrida expressamente ressalvou os efeitos da 
penhora registrada; a ressalva, porém, sequer era necessária, porque 
o registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos 
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legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título estíi desfeito, 
anulado, extinto ou rescindido (art. 252 da Lei dos Registros 
Públicos). 

No caso concreto, a validade a subsistência da penbora estão 
sendo apreciadas pelo Juízo da Execução, onde a apresentante do 
Título ofereceu Embargos de terceiro. 

O registro da Escritura de Venda e Compra não cancela a 
penhora anterionnente registrada, cujos efeitos subsistem íntegros en
quanto não cancelados no processo executório, de modo que não 
reduz a garantia do apelante. Assim sendo, negam provimento ao 
recurso. 

São Paulo, 26 de janeiro de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Dr. José Edson Vh'eiros. 

Agravo de Instrumento n.o 257.775 - Mirante do Paranapa
nema - Agvte.: Serventuário do Cartório do Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Santo Anastácio - Agvdo.: Serventuário do 
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Mirante do 
Paranapanema. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instru
mento n.o 257.775, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em 
que é agravante o Serventuário do Cartório do Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Santo Anastácio e agravado o Serventuário do 
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Mirante do 
Paranapanema. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por:- votação unânime, não conhecer do recurso, determinando a 
remessa dos autos à Corregedoria Geral da Justiça, pagas as custas 
"ex-1egen

. 

Trazem, os autos, sob o errôneo título de dúvida, reclamação 
administrativa formulada pelo Serventuário do Registro Civil de Santo 
Anastácio perante o JulzO de Mirante do Paranapanema, gerando 
conflito de atribuições com o Titular da couespondente Serventia do 
Registro Civil desta última Comarca . 

Em resumo, José Garcia Ribeiro e Glória Lima dos Santos, 
domiciliados em Santo Anastácio, promoveram sua habilitação de 
casamento na Comarca de Mirante do Paranapanema. O edital de 
proclama foi enviada para publicação no domicílio dos nubentes) en-
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contrando oposlçao do agravante, que ofereceu a reclamação afinal 
julgada improcedente pelo Juiz Corregedor-Permanente de Mirante 
do Paranapanema. Contra a solução da sentença oferece-se o pre
sente recurso, que deve ser conhecido pelo Corregedor-Geral da 
Justiça, face à natureza meramente administrativa do problema 
enfocado (Código Judiciário, art. 246). 

São Paulo, 26 de janeiro de J 977, 

(aa) Gentil do Canno Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator~ 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

Apelação Cível 0.° 258.953 - Itapecerica da Serra - Apte,: 
Dr. Aldo Lins e Silva - Apto.: Oficial do Registro de Imóveis. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n,O 
258,953, da Comarca de Itapeceríca da Serra, em que é apelante o 
dr. Aldo Lins e Silva e apelado ° Oficial do Registro de Imóveis. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., dar provimento, 
pagas as custas "ex-Iege". 

O título, apresentado pelo recorrente para registro, constitui 
instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, 
outorgado por Annita Sucker. Sob o aspecto formal, não suscita 
controvérsia outra, senão a deficiência descritiva da coisa a que se 
refere. 

Certo é, porém, que o seu conteúdo, a despeito da parcimônia 
de expressão, resulta claro do cotejo das diferentes cláusulas, elemento 
interpretativo que vai encontrar referendo em outros, também de 
inegável valor no caso. 

Trata-se de 

"uma casa e seu respectivo terreno, sito à Rua da Capellnha 
n.o 13-6, antigo n.O 5", que a vendedora adquirira por escrhura 
pública de venda e compra das notas do tabelionato do Embu, livro 
46, fls. 159, lavrada a 11 de dezembro de 1968, 

"escritura essa que descreve e caracteriza, nos itens (A), (B) c 
CC), os terrenos adquiridos pela mesma vendedora, transcrita sob os 
n.Os 2.816, 2.817 e 2.818, a fls. 22, livro 0.° 3-B, do Registro de 
Imóveis da Comarca de Itapeceríca da Serra". 
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Nesses terrenos, acrescenta o título, a vendedora construiu uma 
cnsa conhecida no Município pelo nOme de "Casa Branca do Embu", 
dando a frente para a rua da Capelinha n.o 136, antigo D.o 5, e 
fundos para a rua Belo Horizonte (f. 4). 

Depois de outras estipulações, a vendedora autoriza a averbação 
do contrato 

"à margem das transcrições 0.° 2.816, 2.817 e 2.818, fls. 22, 
livro 3-B, já referidas" (fls. 5). 

Tem-se aí a demonstração objetiva de que o compromisso 
abrange os três lotes descritos no título aquisjtivo da vendedora, cujo 
traslado está nos autos (f. 11). 

É que a proprietária, tendo unificado esses três lotes na 
utilização que deles fez, sobre os mesmos construiu um prédio de 
quinhentos metros quadrados Cf. 10); cadastrando na Prefeitura, sob 
o n.o 000.021, uma propriedade única, com a área de dois mil 
quinhentos e trinta e cinco metros quadrados (2.535 m2), 
precisamente a soma de toda a sua mencionada aquisição Cf. 32). 

Não teria sentido o consentimento de averbação do compromisso 
sobre as três transcrições, se qualquer delas não devesse ser atingida 
pelo vínculo real conseqüente ao negócio. 

Essa propriedade unificada, compromissada com o recorrente, 
não suscita dúvida de localização e de extensão, uma vez que o 
título se reporta aos registros aquisitivos da outorgante, sem nenhuma 
reserva ou restrição. A lei, quando reclama os dados cClracterísticos, 
confrontações e localização J nâo estabelece um dogma. Quer, apenas, 
segurança nas estipulações negociais; e se a esse resultado se chega, 
"toIlitur quaestio". 

Para isso, manda que a matrícula, por ela instituída, acompanhe 
"os elementos constantes do título apresentado, e do registro anterior, 
nele mencionado" (Lei 0.° 6.015/73, art. 228). Essas as balisas. 
Se o título apresentado não jnova as caracteristicas constantes do 
registro anterior, estas prevalecem, e por elas a matrícula será feita, 
só se opondo restrição aos títulos que descrevam características não 
coincidentes (art. 225, parágrafo 2.°). 

Não há, assim, objetivamente, e tanto quanto interessa à 
autoridade administrativa que preside aos registros públicos, óbice 
algum ao acolhimento do título do recorrente, certo que este, como 
promitente comprador) está qualificado para promover a unificação 
cadastral do imóvel, quando necessária. Questões outras, que possam 
alimentar discenso entre as partes contratantes, ficam reservadas 
para a esfera jurisdicional. 

A dúvida é improcedeote e, para assím declará-la, o recurso 
é provido. 
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São Paulo, L° de abril de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente; Acácio Rebouças, 
Corregedor Geral da J ustjça e Relator; Dimas Rodrigues 
de Almeida, Vice-Presidente e Revisor; Adv.: Dr. Aldo 
Lins e Silva. 

Apelação Cível n,o 258.863 - Fernandópolís - Apte.: Mário 
de Mattos & Cia, Ltda.) Apdo.: Oficial do Registro de Imóvels. 
Imóvejs. 

ACÓRDÃO 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls.) negar provimento, 
pagas as custas "ex lege". 

Trata-se de um condomínio rural de grande extensão, 
denominado "Fazenda Santa Rita" (com área de 338)80,00 ha), 
onde os conóôminos detentores de uma parte denominada "Fazenda 
Bela Vista", alienaram para a apelante a área de 44,98,00 ha. 
permanecendo Com um saldo que não é precisamente definido. A 
escritura alude a uma diferença entre a gleba total dos transmitentes 
(49)82.00 ha.) e o registro dessa mesma gleba no INCRA (50.70,00 
ha) atribuindo-a a mero engano (fls. ). Por outro lado, o Registro 
de Imóveis afirma que tal diferença é ainda maior, pois, a rigor, os 
transmitentes só teriam 48,91,50 ha (fls. 3, item 2). 

Essa objeção do Oficial era irrelevante, e devia, mesmo, ser 
afastada, mas não pelo fundamento da sentença. O artigo 1.136 do 
Código Civil, e seu parágrafo, são inaplicáveis na hipótese, pois, 
disciplinam a diferença encontrada na área transmitida, e não na 
gleba remanescente, em poder dos vendedores. Aqui, não há dúvida 
sobre a área transmitida, que é de 44,98,00 ha, e o que interessa 
é o controle da disponibilidade (Lei n.o 6.015/73, art. 233, TI). Se 
a escrítura menciona a área de 49,82,00 ha, se o Registro de Imóveis 
acusa a de 48,91,50 ha) e o INCRA consigna 50,70,00 ha, em 
qualquer desses casos a dispooibilidade existe para a alienação 
em foco. 

Todavia, a matrícula exige coincidência de caracterização do 
imóvel descrito no titulo, com aquela constante do registro anterior 
(Lei 0.° 6.015/73, art. 225, § 2.°), prevalecendo este último até 
que eventual demarcatória fixe descrição mais perfeita (cf. Apel~ção 
Cível n. a 257.696, de São Roque). 

Além disso, a fração mínima de parcelamento, ou módulo rural, 
constitui óbice a que os alienantes conservem área inferior a 
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25,00,00 ha (cf. fls. 10), sendo este outro empecilho ao registro 
do título. 

O Conselho Superior da Magistratura tem orientação recente, 
no sentido de que o artigo 65, da Lei n.O 4.504/64 é de ordem 
públíca, tendo por fim evitar a proliferação de minifúndios 
antieconômicos. Por isso, dita lei jmepede a di.visão de gleba rural 
em quinhões de área menor que a prevista para o módulo, ainda 
que para cessar o condomínio entre co-proprietários. A orientaçã~ 
foi firmada, pelo Supremo Tribunal Federal, DO julgamento do Recurso 
Extraordinário D. o 78.048, não havendo porque ignorá-la, na espécie. 
(cf. Apelação Cível n.O 256.054, de Santo, j. em 8-11-76 e Apelação 
Cível n.o 258.595, de Laranjal Paulista, j. em 11-2-77). 

:b verdade que a lei agrária apenas veda divisão geodésica, não 
impedindo o condomínio. 

No caso, porém, ao que decorre do título, os apelantes 
negociaram área determinada por divisas certas e benfeitorias 
localizadas, e isso implica em desmembrar-se o condominio, excluído 
os demais comunhejros de qualquer relação com a área assim 
transmitida. Como os vendedores têm, naquele condomínio, posse 
pro-diviso cadastrada no INCRA (f. 10), fácil é ver que a presente 
alienação resultará em desmembramento dessa posse, remanescendo 
eles com a área de mais ou menos cinco hectares, inferior ao módulo; 
e isso é impraticável. 

O registro de alienações parciais não pode ser feito sem que o 
todo esteja devidamente matriculado, com indicação de suas 
características e confrontações, localização, área e denominação (Lei 
TI.o 6.015/73, art. 176, lI, D .O 3; arts. 227 e 228). 

Como a matrícula deve reportar-se ao registro anterior, 
considerando-se irregulares os tltulos em que a caracterização do 
imóvel com ele não coincida (Lei n .O 6.015/73, art. 225, parágrafo 
2.°), segue-se que é na transcrição n.o 1.891, da Comarca de Tanabí, 
apontada no título corno fonte dominaI dos transmitentes (f. 6), que 
devem ser buscados os característicos reclamados, não podendo, de 
nenhum modo, prevalecer aqueles mencionados irregularmente na 
escritura que os apelantes querem registrar. Aliás, essa escritura é 
muito precisa, quando diz que existe um condomínio de 338,80,00 
ha, (trezentos e trinta e oito hectares e oitenta ares), área que 
corresponde, exatamente, aos cento e quarenta alqueires objeto do 
título original (fls. 12), o que mostra que nenhum desmembramento 
regular foi ainda feito, que implique em alteração dos característicos 
primitivos. 

Esse é o ponto, não importando que a escritura mencionasse 
por condomino quem não o era, declaração meramente enunciativa, 
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que não cria, nem extingue direitos. Compreende-se implícita a 
cláusula "ou sucessores". 

Cumpre, assim, retlficar o título dos apelantes, para pô-lo em 
termos de alienação e parte ideal em condomínio ainda não extinto) 
cujas características e confrontações, localização, área, denominação, 
deverão coincidir com as que figuram no título aquisitivo dos 
transmitentes. 

São Paulo, 1 de abril de ] 977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Dr. MOlleyr Rodrigo Molina. 

Apelação Cível n,o 258.815 - Santo André - Apte.: Antonio 
Darnianovich - Apdo.: Oficial do 1.0 Cartório de Registro de Imó
veis e Anexos da Comarca de Santo André. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.O .... 
258.815, da Comarca de Santo André, em que figuram como apelante 
Antonio Damíanovjch e apelado Oficial do 1.° Cartório de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Santo André. 

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

A dúvida) efetivamente, é procedente, como bem ponderou o Df. 
Procurador Geral da Justiça, pelos fundamentos da sus~itação. 

A averbação) por outras palavras) era de ser denegada, por 
faltar ao apelante qualidade para a prática do ato. ~ 

Com efeito) o artigo 167, lI, n.O 5) da Lei dos Registros Públi
cos) permite a averbação de circunstâncias que possam, de qualquer 
modo, ter influência no registro, ou n<lS pessoas nele interessadas. 

São, . também, susceptíveis de averbação as decisões, recursos e 
seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou 
averbados, conforme o n.o 12 do mesmo inciso. 

Entretanto, continua válida, para a atual Lei dos Registros Pú
blicos, a definição de averbação, dada por Longobardi , citada por 
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Serpa Lopes: '~a menção que, a requeómento da parte e com funda
mento em tttulo autêntico, ou ordem judicial, o Oficial apõe à mar
gem das inscrições ou transcrições, para tornar conhecido dos ter
ceiros que a fo.rmalidade sofreu uma modiflcação na sua consistência, 
como na mudança do credor ou na modificação dos seus direitos, 
porém sem mudar a natureza e a causa do título que serviu de base 
ao ato da transcrição ou inscrição" (Cf. Trat. dos Registros Públicos, 
vol. IV, pág. 469). 

Vale dizer: a averbação só pode ser produzida a requerimento 
da parte e com fundamento em título autêntico, ou ordem judicial. 

Evidentemente, como decorre do próprio conceito, s6 pode ser 
considerada parte, legitimada para o requerimento da averbação, a 
pessoa que figure no registro, como transmitente ou como adquirente, 
ou ainda como interveniente ou anuente. 

No caso, não se identifica, na pessoa do apelante, título que o 
qualifique para a prática do ato, nma vez que o seu nome não figura 
TIO registro anterior e não aparece no posterior, sendo certo, aínda, 
que não se insere em título hábil para prodl}zir a averbação pretendida. 

A vedação à práUca do ato não se coloca aqui corno mera con
seqüência do conceito doutrinário de averbação; é o resultado da 
letra clara do parágrafo único do artigo 246 que, expressamente, 
reclama requerimento dos interessados. 

A pretensão do apelante não pode encontrar lastro no título 
que possui, cuja regularidade foi questionada para efeüo de registro, 
e, assim, não pode arrimar o pedido de averbnção. 

Ademais, o que está evidente é que o quinhão 0.° 26, mencio
nado no pedido de averbação (Ô. 3), transcrito sob o n.o 31.455 na 
14. a Circunscrição de São Paulo, constitui o título anterior ao oriundo 
da sucessão de João Baptista Viana, nada havendo) pois, a averbar, 
uma vez que no registro imobiliário já consta provir a transcrição 
TI.O 6.189 da referida transcrição 0.° 31.455 (fls. 21). 

Na verdade a pretensão visa, como se notou às fls. 74, corrigir, 
indiretamente, a escritura de aquisição em que o apelante figura 
como outorgado comprador, revelando-se, porém, via inadequada 
para tanto. 

Ante o exposto negam provimento ao recUrSo. 

São Paulo, 11 de março de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça e Revisor; Advogados: Drs. William Da
mianovich e Antonio Luiz Nicolini. 
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Apelação Cível n.O 258.877 - Itápolis - Apte.: Júlio Ro
drigues - Apdo.: Oficial do Cartório dos Registros Públicos e 
Anexos. -

ACôRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível fi.o 
258.877, da Comarca de Itápolis, em que é apelante Júlio Rodrigues, 
apelado o Oficial do Cartório dos Registros Públicos e Anexos: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., dar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

Está assente, sem qualquer contestação, a existência de erro na 
transcrição n.O 25.412 do Registro de Imóveis da Comarca de 
Itápolis. 

Consiste ele na qualificação de um dos adquirentes, Júlio Ro
drigues, por brasileiro, quando é português. A evidência decorre da 
cédula de )dentificação de estrangeiro exibida (fls. 8-9). 

Havendo erro, deve ser corrigido, para que o registro se ponha 
em harmonia com o que é certo e passe a irradiar fé pública, como 
é o seu destino. No estado atual, ele está deturpando a verdade. 
Corre a obrigação de extirpar a fonte do erro. 

A lei estaDelece a necessidade do despacho judicial, salvo no 
caso de evidência, que o Oficial, com a devida cautela, corrigirá 
desde logo. No caso, a suscitação da dúvida sujeitou o fato a despacho 
judicial. 

Não importa que o erro provenha do título, ou do registro dele. 
Em q ualq uer caso, o que cumpre ver é se da retificação pode decorrer 
prejuízo, para terceiro. 

Verifica-se que os filhos, genros e noras de José Dias Moreira e 
Eulógia Martinez Moreira receberam dos pais, a título de doação, a 
sua propriedade do imóvel rural, dizendo-se todos brasileiros (f. 43). 
Entretanto, Júlio Rodrigues era português. Mais tarde, falecendo os 
doadores, consolidou-se a propriedades dos dooatários Cf. 47). 

A complexidade, que. recomenda campo da mais alta indagação, 
vias de discussão mais amplas, é a da matéria de fato. A matéria 
jurídica, por árdua que seja, não exime o juiz de decidir desde logo 
os casos a ele submetidos: jura novit curja. 

O fato é, aqui, simples e está provado. 

Surta ele conseqüências juridicas de ordem penal, civil ou admi
nistrativa, aí está o Ministério Público informado de tudo e capaci
tado para agir, como fiscal da lei. Extraiam-se do incidente, por seu 
intermédio, todos os efeitos legais. Entre estes, porém, não está a 
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obrigação de dejxar que o erro persista no regis tro público, defrau
dando a verdade. 

Tratando-se de avanço de legítima, cumpre lembrar que à doa
ção sobreveio o [alecimento dos doadores. Com isso, os donatários 
teriam adquirido. por sucessão hereditária, livre de qualquer res
trição, mesmo a da lei de estrangeiros, os bens a eles pouco antes 
doados. É esse um ponderável aspecto do jus superveniens, a ser 
considerado em qualquer caso. 

Quando da irregular sonegação, na escritura de doação, do 
estado de nacionalidade de um dos donatários. devesse advir qual
quer (arma de i.nalienabilidade dos bens doados, bem é de ver que 
a tal título nada fo i susc itado. Fica, então, ao Ministério P úblico 
deduzir qualquer oposição, de ordem lega l, ao regi stro da aJienação 
a que se refere a segunda parte dn dúvida, ceCla como é que a conso
Ildaç~o do domínio dos dona tários, com a morle dos doado res, afas
tou a inalienabilidade convencional constante do título. destinada a 
preservação do usufruto apenas. 

N esses termos, o dúvida, como suscitada, é repelida, provido 
para tanto o recurso . 

São Pnul0, 1& de março de 1977. 

(aa) Centil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Adcio Rebouç~5, Corregedor-Geral da Justiça e Relator ; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça. Advogado: Dr. Michel David Asck.Br. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. Recurso CG. n.O 09/77 - Presidente Prudente - Inte
ressado: Banco FinanciaI S.A. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor-Geral 
da Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

"Senhor Corregedor-Geral. 

1 . Os autos trazem recurso do Banco FinanciaI S.A., contra 
despacho da Corregedoria-Permanente do 1.0 Tabelião de Protestos 
de Presidente Prudente, que rejeitou a sua reclamação, acolhendo as 
objeções do Oficial em lavrar o protesto de dois títulos apresentados 
a Cartório para esse fim. 

Em resumo, o Banco recorrente é credor da firma Pontalti -
Utilidades Domésticas Ltda., em decorrência de dois contratos de aber
tura de crédito (fls. 23 e 26) garantidos por duas notas-promissórias 
(fls. 20 e 21), a primeira no vaJor de Cr$ 300.000,00 e a segunda no 
valor de Cr$ 120.000,00, emitidas pela firma creditada e avalízadas 
por Sylvio Pontal ti e Fany Lapa Pontalti. Foram passadas com venci
mento "à vista". 

Ocorre que a firma creditada e emitente dos títulos obteve os 
favores da concordata preventiva, fato que, no entender da recorrente, 
produziu o vencimento antecipado das obrjgações (art. 163 da Lei 
de Falências), e lhe dá o direito de protesto para, em seguida, exigir 
dos avalistas o pagamento da dívida. O Oficial de Protestos, por sua 
vez, recusou-se a lavrar os atos, dizendo que a tanto estava impedIdo 
pela formação da concordata da emitente, devendo ser habilitados, 
esses créditos, nos respectivos autos. 

O Magistrado rejeitou a reclamação, decidindo que "o venci
mento antecipado, decorrente do processamento da concordata, não 
afeta a posição dos avalistas, que estão sujeitos ao termo que consta 
do título" (fls. 7). 

O recurso sustenta que o artigo 163 da Lei de Falências não 
autoriza essa distinção, não existindo duplo vencimento da obrigação 
cambial. A antecipação do vencimento, por força da concordata da 
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emitente, atinge os avalistas, e o protesto habilita o credor a eXJglf 
imediato pagamento dos co-obrigados, É o que, em suma, procura 
deduzir da extensa doutrina que cita (d. fls. 9-12). 

2. Opino pelo provimento, pois, entendo que a solução dada 
na Corregedoria Permanente não é correta. 

As promissórias foram emitidas por firma que) posteriormente, 
obteve concordata. Mas, são títulos avalizados e que, assim, contém 
outras obrigações autônomas. Além disso, foram passadas "a vista", 
não se confundindo, pois, com títulos vincendos e passados a dia cena. 
Elas espelham a aparência formal das obrigações imediatamente exi
gíveis, pelo menos dos avalistas, visto que, em relação à emitente, 
o credor está preso ao processo de habilitação na concordata. 

Aioda que não ocorra a hipótese de protesto necessário, pois, 
contra o avalista do emitente o credor tem ação direta, não havendo 
falar em regresso (cf. Whitaker, "Letra de Câmbio", ed. 32, § 147, 
p. 213; Magarinos Torres) "Nota Promiss6ria", ed. 35, § 142, nota 
62, p. 224; ]. Eunápio Borges, ((Títulos de Crédito", ed. 71, § 112, 
p. 93; Paulo l. da Silva Pinto, "Direito Cambüírio", ed. 51, §§ 258 
e 260, págs. 432/ 438~ Alfredo Buzaid, "Rev. Justitia", vol. 60, 
página 59; Felix Ruiz Alonso, "Rev. de Direito Mercantil", 0.° 12, 
pág. 114), o caso concreto traz problemas de direito que só com
portam solução na esfera jurisdicional. São questões de alta inda
gação que exorbitam os terrenos da Corregedoria-Permanente. 

As cártulas, aparentemente autônomas, nasceram para garantir 
contrato de abertura de crédito subscrito apenas pela emitente e pelo 
Banco credor. Os avalistas não firmaram esses contratos, limitan
do-se a lançar aval em notas promissórias passadas "a vista", Os 
próprios contratos trazem cláusuta de vencimento das obrigações con
tratuais por efeito de concordata (cláusula 9. Ú

) e houve expresso pacto 
de que o vencimento do contrato dá ao credor o direito de apresentar 
o título garante (cláusu1a 6.a). 

Sob esse aspecto, clássica é a lição de Carvalho de Mendonça: 
não obstante o prazo fixado no contrato de abertura de crédito, "o 
banco pode reservar a faculdade de revogar o crédito e exigi-lo ime
diatamente no caso de ocorrerem delermilladas circunstâncias, exem
plos, a verificação de um protesto cambial por falta de pagamento, 
a mudança de situaç50 econômica do creditado, etc." (cf. "Tratado", 
ed. 34, volo VI, 3. a parte, § 1496, pág. 197). No mesmo sentido 
leciona o Prof. Sylvio Marcondes (cf. "Problemas de Direito Mer
cantil", ed. 70, capo XIII, n. a 5, pág. 289), 

Por outro lado, há o entendimento de que o vencimento ante
cipado, decorrente da concordata, não tem influência sobre os co
-devedores, em relação aos quais - explica Va1verde - continuam 
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a fluir até mesmo os juros da dívida (cf. "Comentários", ed. 48, vol. 
2.°, § 990, pág. 308). 

Tais algumas das questões que se apresentam, e que não podem 
ser analisadas na Corregedoria-Permanente, embora comportem 
dedução nas vias ordinárias. 

O credor não está proibido de levar esses títulos a protesto, con
quanto não haja necessidade cambial disto. Nada impede, outrossim, 
que os devedores lancem mão de medida cautelar para sustar o pro
testo, visando a discussão da matéria no lugar adequado. Mas, não 
se pode conceber que a autoridade administrativa da Corregedoria
-Permanente impeça, "a priori" , o exercício dos direitos de um ou de 
outro, por caminhos que não lhes são vedados; nem o Oficial do 
Protesto tem por missão substituir os devedores na defesa dos seus 
í nteresses. 

Com isto, opino pelo provimento do recurso do Banco Finan-
ciaI S.A., para que lhe seja possível levar a protesto os seus títulos. 

É o meu parecer. 

São Paulo, 10 de março de 1977. 

(a) Francisco de Pauta Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxilií:lr. 

Acolho o parecer do Dr. Juiz Auxiliar e de acordo com ele, dou 
provimento ao recurso do Banco FinanciaI S.A. 

São Paulo, 11 de março de J 977. 
(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

D. O. J. 17-03-77 

Proc. CG. h.o 46.541/77 - São José dos Campos - Interes
sado: Estância de São José dos Campos (Prefeitura). 

Despacho proferido pelo Exmo. SI. Desembargador Corregedor
-Geral da Justjça, datado de 8-3-77. 

"Vistos. 

Trata-se de solicitação da Procuradoria Judicial da Prefeitura 
de São José dos Campos, inconforrnada com despacho do MM. Juiz 
da 4. a Vara daquela Comarca, proferido em representação adminis
trativa, visando a obter solução favorável à sua pretensão de dis
tribuir execuções fiscais sem efetuar o depósito dos emolumentos 
que são devidos alegando que o artigo 27 do Código de Processo 
Civil determina sejam as despesas pagas afinal, pelo vencido. O Ma
gistrado indeferiu a pretensão) fundamentando seu despacho (f. 4-5), 
e a interessada agora submete a questão ao exame da Corregedoria
-Geral. 
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A reclamação se refere às custas de execuções fiscais municipais . 
Determinou o DL Juiz de Direito que sejam recolhidas, "initio litis", 
por metade (Tabela I, do Decreto n.o 5.857/75, "notas genéricas", 
n .o 4, alínea "a"), os emolumentos do Serventuário, uma vez que o 
Cartório de sua Vaca não é oficializado. 

O entendimento conflita com a nota 5, imediata: 

"Excetuam-se da regra de recolhimento dos preços, estabelecida 
na nota anterior ... ......... .. a execução fiscal ...... " 

Há remissão ao artigo 2.°, do Decreto-lei TI.o 203/70 e à nota 
2 .a, do item 11. Esta última é peremptória: 

"Execução fiscal, antes de decorrido o prazo para embargos à 
penhora, aplica-se o item IIl. A Fazenda Pública nada pagará, sujeito 
o vencido aos encargos da sucumbência (CPC, artigo 27)." 

Não há especificação, nem distinção. A Fazenda Pública nada 
pagará, qualquer que ela seja . 

Não existe, quando do ajuizamento da cobrança fiscal, preço 
determinado . Antes de decorrido o prazo para embargos à penhora, 
a tabela é uma; depois, passa LI ser outra. Impossível, pois, o reco
lhimento liminar (antes da distribuição, ou do despacho da inicial), 
quando não se sabe qual o preço que será devido . 

Ademais, o recolhimento liminar das custas, em cada ação, nos 
moldes vigorantes para os processos em geral, jria determinar a Ím
praticabilidade do ajuizamento, pela imposição de um ônus que 
geraria desinter~sse econômico, quando grande número dessas co
branças fica sem resultado arrecadatício efetivo. 

A Fazenda Pública, a que se refere o benefício da nota 2, do 
item 11, do Regimento de Custas, é qualquer delas - federal, esta
dual e municipal. lsso corresponde à tradição do foro na matéria . 

Quanto à remissão que o n.o 5, das "notas genéricas" faz ao 
artigo 2.°, do Decreto-lei n.o 203/70) seu objetivo é lembrar que, 
também nos ex.eculivos fiscais, a União e o Estado ficam isentos de 
quaisquer responsabilidades pelos ('emolumentos dos atos praticados 
em Serventia não oficializada». Conjugada essa regra com a do 
item 11, nota 2. a, do Decreto TI.o 5.857/75, como requer a remissão 
conjunta no n.o 5, das mencionadas "notas genéricas", impõe-se a 
conclusão de que a Fazenda Municipal, depois de decorrido o prazo 
para embargos à penhora, suportará os efeitos da sucumbêncía nos 
seus executivos fiscais, em relação aos emolumentos dos atos prati
cados em Serventia não oficializada. Antes~ nada pagará. 

É importante observar que novas tabelas de custas estão em 
vigor, desde ontem, aprovadas pelo Decreto D.o 9.555/77) cujas dis-
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pOSlçoes, pertinentes ao assunto aqui ventilado, não alteraram as 
corre~poodentes normas do Decreto n.O 5.857/75. 

Acolho a reclamação, pelos fundamentos expostos, que mando 
publicar para efeitos normativos. 

São Paulo, 8 de março de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça". 

D.O.I. 10-3-77 

Proc. Recurso CG D.o 12/77 - Guaratinguetá - Adv.: Dr. 
Paulo de Araújo Barros - Interessado: Conrado Tolentino Caldeüa 
Brant, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Guaratinguetá. 

Por despacho do Exrno. SI. Desembargador Corregedor-Geral da 
Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

"Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça. 

1 . Aprecia-se o recurso de fls. 20/23, interposto por Conrado 
Tolentíno Caldeira Brant, Oficial do Cartório do Regístro de Imóveis 
e Anexos da Comarca de Guaratinguetá, contra as decisões de fls. 2 
c 19, do Juízo Corregedor Pennanentc. 

Wellington Silva, Oficial Maior daquela Serventia, após obter 
a concessão e entrar em gozo de licença-prêmio, que vai de 15 de 
dezembro de 1976 até 12 de junho de 1977, requereu fixasse o Juiz 
o Corregedor Permanente o "quantum" de seus vencimentos mensais, 
esclarecendo os valores efetivamente percebidos, durante os seis meses 
imediatamente anteriores ao seu afastamento. 

O Corregedor Permanente, atendida a média mensal do período 
apontado, fixou em Cr$ 9.000,00 os vencimentos mensais, ressal
vando o desconto da contribuição devida à Carteira do IPESP (EIs. 2). 

O Serventuário reclamou (fls, 5/8), pretendendo pagar ao ser
vidor licenciado, apenas a parte fixa de seus vencimentos Cr$ ..... 
1.390,00), e não aquela excedente, porque variável, não integrante do 
salário e concedida J como liberalidade, para estimular a atuação dos 
cart6rios; mas o Juízo manteve a decisão irngugnada, através do des
pacho de fls. 19, que ensejou o recurso do Serventuário, respondido 
às fls. 27/28. 

Passo a opinar. 

2. Através de concessão regular, Wellington Silva, Oficial 
Maior do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
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Guaratinguetá, obteve autorização para gozo de licença-prêmio, d~

vendo afastar-se do serviço pejo período de 15 de dezembro de 
1976 até 12 de junho de ] 977. 

Os autos esclarecem que, quando em exercício, o referido fun
cionário percebe, mensalmente, vencimentos mistos, com uma parte 
fixa de Cr$ 1 . 300,00 e outra variável, proporcional ao resultado de 
sua produtividade. 

Neste particular, não ocorre divergência. 

O Serventuário pretende estar obrigado apenas (lO pagamento 
mensal da parte fixa dos vencimentos, enquanto durar a licença
-prêmio; enqu8nto que o servidor licenciado objetiva perceber a 
remuneração íntegral, proporcionalmente ao valor dos vencimentos 
recebidos durante os últimos seis meses, que antecederam o afas
tamento . 

3. Como salienta Hely Lopes Meirelles ("Direito Administra
tivo Brasileiro" ) 4. a edição, Editora Revista dos Tribunais, 1976, pág. 
451), a licença-prêmio é uma concessão administrativa para afasta
mento do serviço, sem prejuízo dos vencimentos e demais acréscimos, 
a que tinha direíto o funcionário. Essa licença objetiva fins exclusi
vamente higiênicos, para possibilitar a restauração do presumível des
gaste físico e psíquico que um trabalho repetido e prolongado natu
nllmente acarreta ao servidor. 

Originariamente concedido apenas aos funcionários públicos 
"stricto sensu", o jnstituto da licença-prêmio, após a vigência da Lei 
Estadual n. o 2.177 de 23 de julho de 1953 (artigo 15), passou a 
beneficiar também os Serventuários j Escreventes, Fiéis e demais Auxi
liares de Cartório não Oficializado . 

É da índole do instituto, que o período de lícença-prêmio será 
considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais e não 
acarretará desconto algum do vencimento, remuneração e gratificação 
de função. 

Assim dispunha o § 2.° do artigo 502 da antiga Consolidação 
das Leis do Funcionalismo (C.L.F.); e vem repetido, com alteração 
insignificante, no parágrafo único do artigo 209 do vjgente Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis (E.F .P.) . 

Em caso análogo, a Douta 4.a Câmara Civil do E. Tribunal de 
Alçada, então único, teve oportunidade de assentar, em votação unâ
nime) "que não obstante a composição anômala dos vencimentos dos 
escreventes de cartórios não oficicllizados) não é regular qualquer 
dedução durante ° período em que ele entra no gozo da licença-prê
mlo" (Rev. Tribs . 345/365) . 
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Nesta Corregedorja Geral, idêntica sotução foi adotada por Ilustre 
antecessor de Vossa Excelência, em 4 de outubro de 1968, no Pro
cesso C. G. 0.° 29.283/68, em que foi interessado Donato Grieco, 
escrevente do Cartóóo do 2.° Ofício, da Comarca de Moji das 
Cruzes. 

No caso concreto, a meu ver) não há dúvida de que o Serventuá
rio-recorrente está obrigado a pagar a Wellington Silva, durante o gozo 
da licença-prêmio) os vencimentos integrais, abrangendo não só a 
parte fixa (Cr$ 1.390,00), corno também aquela variável, esta em 
proporção ao período imediatamente anterior à data do afastamento. 

4. Vale, entretanto, a pergunta: de que forma calcular a parte 
variável dos vencimentos, durante o gozo da licença-prêmio? 

Não encontrei precedentes na Corregedoria-Geral. 

No caso, o Juízo Corregedor Permanente deixou decidido (fls. 2) 
que os vencimentos a serem pagos, abrangendo a parte fixa e aquela 
variável, importariam em Cr$ 9.000,00 mensais, que correspondem 
à média da remuneração recebida por Wellington Silva de junho .a 
novembro de 1976, consoante demonstrativo de fls. 2 e 4. 

Os valores daquelas parcelas estão confirmados pelo próprio 
recorrente (fls. 17). 

f. certo, também, que a média mensal seria um pouco menor, 
cerca de Cr$ 7.415,50, quando calculada em proporção aos venci
mentos percebidos de janeiro a novembro de 1976, inclusive, con
soante dados lançados às fls. 17, a respeito dos quais inexiste 
coo trovérsi a. 

A matéria não está regulamentada em lei, pelo que qualquer 
critério, desde que razoável e eqüitativo, pode ser firmado admi
nistrati vamente. 

Para tanto, acredito preferível fixar-se os vencimentos do período 
de licença-prêmio em função daqueles percebidos durante os últimos 
doze meses, imediatamente anterjores ao afastamento em gozo do 
benefício, com o que restaúam diluídos os efeitos de eventuais causas 
excepcionais de aumento temporário da produção cartorária. 

A ser aceito este critério, os vencimentos a serem pagos ao fun
cionário licenciado, no caso concreto, corresponderão à média mensal 
de dezembro de 1975 até novembro de 1976, inclusive. 

O cálculo da média aritmética será feito pela Corregedoria Per
manente, com base nos elementos existentes no arquivo da Serventia 
e nestes autos (fls. 17), deduzindo-se e recolhendo-se a contribuição 
devida à Carteira do IPESP. 
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5. Pelo provimento, em parte, do recurso, determinando-se 
que os vencimentos do período de afastamento sejam calculados e 
pagos em proporção à média dos doze meses imediatamente ante
riores, é o parecer que, respeitosamente, submeto à consideração de 
Vossa Excelência. 

São Paulo, 16 de março de 1977. 

(a) Antonio Galvão Furquim Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar. 

Acolho o parecer, dou provimento em parte, fixando-se como 
normativo o critério proposto. 

Publique-se. 

São Paulo, 16 de março de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da JustiçaH. 

RECOMENDAÇÃO 

Aos Cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais. 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça, 
considerando a representação da Mitra Arquidiocesana de São Paulo; 

Recomenda a todos os Oficiais e demais funcionários dos 
Cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado, que 
orientem as pessoas interessadas na celebração de casamento 
religioso com efeitos civis (artigos 71 a 7S da Lei n.O 6.015/73), 
dando-lhes todos os esclarecimentos necessários à perfeita realização 
do ato que pretendem, facilitando o atendimento dos nubentes e das 
autoridades e ministros religiosos que os procurem para esse fim. 
PubJique-se. 

São Paulo, 21 de dezembro de 1976. 

(a) Des. Acácio Rebonças, Corregedor Geral da Justiça. 

(D.O,J. 24-12-76) 

COMUNICADO 

O Corregedor Geral da Justiça, recomenda aos Srs. Escrivães 
dos Cart6rios do Registro Civil das Pessoas Naturais que cumpram 
o estabelecido na Lei 6.015, de 31-12-1973, artigo 49, parágrafos 
1.0 e 2.°, abaixo transcrito: 

"Artigo 49 - Os oficiais do registro civil remeterão à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro dos 
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primeiros oito dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 
cada ano, um mapa dos nascLmentos, casamentos e óbitos ocorridos 
no trimestre anterior. 

Parágrafo 1.° - A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística fornecerá mapas para a execução do disposto neste 
artigo, poderído requisitar aos oficiais do registro que façam as 
correções que forem necessárias. 

Parágrafo 2.° - Os oficiais que, no prazo legal, não 
remeterem os mapas) incorerâo na multa de um a cinco salários 
mínimos, que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo 
da ação penal que no caso couber\). 

(D.O.I. 28-12-76) 

RECOMENDAÇÃO 

Aos Cartórios dos Registros Públicos do Estado. 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições e 

Considerando a orientação do Conselho Superior da Magistratura 
de que as declarações meramente enunciativas, nos contratos) 
notadamente as que se destinam à qualificação das partes, devem ser 
recebidas como soam, ficando aos declarantes as responsabilidades 
que possam advir de falsidades acaso cometídas (Acórdão na Apelação 
Cível n.O 256.302, da Capital); 

Recomenda: 

Aos Oficiais dos Registros Públicos do Estado, em geral, e aos 
Oficiais dos Registros de Imóveis, em particular, que se abstenham 
de exigências não fundadas em lei, nem criem desnecessários 
obstáculos ao atendimento do público, com investigações que lhe não 
competem, e que devem ser deixadas aos titulares dos interesses 
jurídicos, para discussão na esfera própria, límítando-se ao exame 
dos elementos efetivamente condicionantes do exato desempenho de 
suas atribuições funcionais. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 28 de março de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

(D .O.J. 30-03-77) 

Provimento n.o 11-76 

O Desembargador Acácia Rebouças, Corregedor-Gc('al da Jus
tiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, teodo em 
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vista o protocolado n .o 9 .787/76, em que figura como interessado o 
Ivrtvr. Juiz de Direito da Vara de Menores da Capital, solucionando a 
questão suscitada, e visando ao ordenamento do serviço. 

Determina: 

1 . Os Oficiais de Registros Públicos não podem deixar de 
receber mandado judicial que lhes seja apresentado, para a prática 
de ato de ofício. 

2. Quando a apresentação se fizer por portador, deverão 
anotar o.s elementos de identidade deste, para qu~llquer evenlualidade. 

3. Havendo dúvida de autenticidade do mandado, de legiti-
midade da ordem nele contida, da sua exequibjJidadc, Oli qualquer 
outra, deverão proceder Da forma prevista na Lei n.o 6.015 / 73, 
artigos 198 e 293, sendo a dúvida, que acabe suscitada, encaminhada 
ao Corregedor Permanente do Cartório, para decjsão. 

4. O mesmo processo de dúvida deve ser usado nos casos em 
que a requisição do ato de ofício parta do próprio interessado, sem 
interferência da ordem judicial: o Serventuário indicará por escrito o 
obstáculo com que .se defronte e, a requerimento da parte) encami
nhará a dúvida ao julgamento do Corregedor Permanente, não admi
tindo discussões, alterações, recados ou recusas verbais, como sistema 
de serviço. 

Publique-se para conhecimento e observância. 

São Paulo, 26 de outubro de 1976. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

27-10-76 

PROVIMENTO N.o 14/76 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da J us
tiça do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 32 do Decreto-lei n.o 203, de 25 de março de 
1970, e pelas notas 4. a e 6 .à da Tabela 7 do Decreto 0.° 5.857, de 
11 de março de J 975, 

Consjderando o que fkou decidido no Processo 0 .° CG -
3] .723/69, 3.° Volume. 

Resoh'c: 

Artigo 1. 0 - Fixar a seguinte tabehl de despesas com condução 
dos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Família e 
Sucessões, das Fazendas Públicas, de Acidentes do Trabalho) de Re
gistros Públicos e de Menores: 
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a) para o grimeiro perímetro, correspondente ao raio de 8 
quilômetros, contados do marco zero da cidade (Pça. da Sé) -
Cr$ 7,50. 

b) para o segundo perímetro, correspondente ao raio de dis
tância superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade 
(Pça. da Sé) - Cr$ 15,00. 

c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa-se a 
importância de Cr$ 7,50 por diligência, independentemente das dis
tâncias efetivamente percorridas. 

Artigo 2.° - Os valores refeddos no artigo anterior serão 
adiantados pelos interessados na efetivação das diligências, direta
mente aos OfíciaJs de Justiçé1, em dinheiro trocado, no montante 
exato do devido, mediante recibo. 

§ 1.° - Os interessados poderão, se preferirem, adiantar as 
despesas de condução dos Oficiais de Justiça através de depósito em 
mãos do Escrivão, contra recibo deste, que anotará o pagamento no 
livro de carga de mandados. Neste caso, a carga do mandado, assi
nada sem ressalva, valerá como recibo do Oficial, do pagamento 
da despesa de condução. 

§ 2.° - Salvo em casos de urgência, mediante ordem do Juiz, 
ou nos casos de justiça gratuüa e nos processos referidos no artigo 
3.° (terceiro), o.s Oriciais de Ju'stiça não estão obrigados a assinar 
carga dos mandatos sem o prévio pagamento, pelos interessados, das 
despesas de condução. 

§ 3. 0 - Cumprida a diligência, os Oficiais de ] ustiça cotarão, 
em item apartado, as despesas de condução, assinalando já ter ocor
rido o adiantamento, se tor o caso; se cobradas em excesso, as im
portâncias recebidas a esse ("{tulo serão glosadas, ficando o Oficia] 
obrigado a devolver a diferença no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de suspensão. 

§ 4.° - Quando várias diligências forem efetuadas, ao mesmo 
tempo, em locais vizinhos, usada apenas uma condução, o Oficial de 
Justiça fará jus ao reembolso de uma só verba. Quando necessária 
mais de uma diligência, ao mesmo local, para cumprimento de um 
mesmo mandado. O Oficial certificará o fato para reembolsar-se, 
ulteriormente, contra recibo. 

§ 5.° - Os valores tabelados nâo serão devidos quando o pró
prio interessado na diligência fornecer a condução necessária. 

Artigo 3.0 - Nas diligências realizadas em processos-crime de 
réus pobres, inclusive as que forem requeridas pelo Ministério Pú
blico nos seus atos de ofício, e nas realizadas em feitos relaUvos a 
menores infratores ou abandonados, os Oficiais de Justiça serão 
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reembolsados das despesas com condução, as quais correrão à conta 
de verba própria do Orçamento do Tribunal de Justiça, observada a 
tabela fixada no artigo 1.° e respeitada a respectiva dotação orça
mentária. 

Artigo 4.° - Para os fins do artigo anterior, considere-se pobre: 

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

11 - o que for assim declarado pela Autoridade Policia] da 
circunscrição em que residir o interessado; 

lU - 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 J udi
ciária ou por Advogados dativos, ainda que se trate de réu revel. 

§ 1. 0 - As diligências realizadas anteriormente à declaração da 
pobreza somente serão reembolsáveís depois dessa mesma doecla
ração. 

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

Artigo 5.° - Não são reemboLsáveis, à conta da verba orça
mentária própria do Tribunal de Justiça, as diligências determinadas 
de ofício pelo Juízo, requeridas pelo Ministério Público ou peta 
Defesa, em se tratando de processo-crime de réu não pobre. 

Artigo 6.° - São reembolsáveis as diligências realizadas em 
cartas precatórias de réus pobres, devendo os Escrivães dos Juízes 
deprecantes assinalar com realce a pobreza, quando regularmente 
declarada. 

Artigo 7.° - Para os fios 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 ~espeitam à pobreza dos interessados. 

Artigo 8.° - Na Capital, à vista da certidão mencionada no 
artigo anterior, os Juízos Corregedores Permanentes aporão seus 
"vistos" e encaminharão os mapas ao Departamento Técnico de 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. 
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§ único - Se forem constatadas irregularidades a propósito dos 
elementos constantes dos referidos mapas, serão as mesmas comuni
cadas à Corregedoria Geral da Justiça para as medidas cabíveis, a 
fim de ser apurada a responsabilidade de quem de direito, sem pre
juízo da suspensão do pagamento correspondente, a critério daquele 
órgão. 

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

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

Artigo 11 - N a.s demais Comarcas do Estado, os Juízos Corre
gedores Permanentes efetuarão o pagamento das diligências mediante 
a apresentação dos mapas, estes com os requisitos estabelecidos no 
artigo 7,0, e prestarão as contas na forma da ordem de serviço n,o 
1-69, da E. Presidência do Tribunal de Justiça. 

Artigo 12 - Este Provünento entrará em vigor no dia 1.0 de 
janeiro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 30 de dezembro de 1976, 

Eu (Ezio Donati) - Diretor do Departamento da Corregedoria
Geral da Justiça (DEGE), subscrevi. 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N,o 5/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e, 

Considerando que a movimentação de presos, para atendimento 
de atos processuais em Comarcas diversas daquelas em que se 
encontram recolhidos, ocasiona, não raro, atrasos na instrução, com 
graves repercussões na marcha dos processos; 

Considerando, ainda, que a remoção de presos, pelas cautelas 
que demanda, reclama providências onerosas aos cofres públicos, 
com dispêndio de combustível, além de diárias c alimentação da 
escolta; 
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Considerando, finalmente, a necessidade disciplinar, de modo 
uniforme, a matérJa, conciliando os superiores interesses da Justiça 
com o ideal de um processo cétere c menos custoso, 

Resolve: 

Artigo 1.° - Sempre que, nos processos cnmlnais, figurem 
como réus pessoas que Se encontrem presas em outras jurisdições, 
deverá o Jujz, ao receber a denúncia, determi.nar as providências 
necessárias à transferência das mesmas para o presídio local, em que 
deverão permanecer até o julgamento e eventual interposição de 
recurso, retornando, depois, ao presídio de origem, onde a vaga 
devení ficar preservada. 

Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, os Juízes, 
além de conferirem prioridade aos processos nessas condições, 
cuidarão de abreviar as designações de audiências, bem assim, a 
prática dos atos que a. elas se seguirem, de forma a propiciarem o 
mais rápido desembaraço do preso e sua volta ao preEídio em que 
se achava. 

Artigo 2.° - Antes de determinar a requisição do preso, o 
Juiz deverá certificar-se dn5 condições de segurança e da existência 
de recursos no presídio tocaI, a fim de que a providência não enseje 
fuga, ou, por motivo de ordem material, não se frustre. 

Artigo 3.° - Quando se tratar de presos oriundos de Institutos 
Penais Agrícolas, os Juízes requisitantes cuidarão para que se lhes 
assegurem, no presldio local, condições semelhantes ao regime 
prisional a que estavam sujeitos nos referidos Institutos. 

Artigo 4.° - Os presos recolhidos no Manicômio Judiciário 
e na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, continuarão a ser 
requisitados, para cada ato do processo, mediante ofício endereçado 
ao Juiz da Vara das Execuções Criminais. 

Artigo 5.0 - Havendo processos em várias Comarcas, contra 
réus que se encontrem presos numa delas, as respectivas autoridades 
judiciárias deverão comunicar-se entre si, ajustando pauta harmônica 
de desigoações, que permita a presença dos réu.s em cada uma das 
jurisdições diferentes, nos momentos próprios, com o mínimo de 
movimentação possível. 

Artigo 6.° - As disposições deste provImento não se aplicam 
entre as Comarcas da Capital, São Caetano do Sul, Santo André, 
São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Poá, 
Suzano, Moji das Cruzes, Santa Izabel, Mairiporã, Franco da Rocha, 
Coba, Itapecerica da Serra, Guarulhos, Barueri e Osasco, casos em 
que as requisições de réus presos serão, sempre, feitas através dos 
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respecti vos Juízes das Varas das Execuções, sem a transferência a 
que alude o artigo LO, salvo se os Juízes do processo e da execução 
optarem por ela. 

Artigo 7. 0 - Este provimento entrar;) em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 20 de abril de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

(0.0.1. 23-04-77) 

Proc. Rec\Jrso CG 0.0- 75/76 - Capital - Adv.: Df. Aurélio 
Quaranta - Interessado: Banco do Estado de São Paulo S.A. 

Por despacho do Exrno. Sr. Desembargador Corregedor-Geral 
da Justiça, foi aprovado o parecer abaixo transcrito: 

Senhor Corregedor-Geral. 

1 . O Banco do Estado de São Paulo S. A. oferece recurso 
contra a decisão da Corregedoria Permanente do Quarto Tabelião de 
Protestos, que indeferiu seu pedido administrativo de lavrar o pro
testo especial da Lei de Falência, relativamente a uma duplicata já 
protestada para efeitos cambiais. 

O título e o respectivo instrumento de protesto estão à fls. 9/10, 
cuidando-se de uma duplicata de venda mercantil (n. o 273, vendida 
em 20-8-74, no valor de Cr$ 48.000,00), extraída pela firma Máqui
nas e Equipamentos Hefaistos Ltda. contra Indústria Texlil Spyrtex 
Ltda., aceita por Textil - Confecções Spyrtex Ltda.) e contra esta 
última protestada por falta de pagamento, ato levado a cabo pela 
sacadora, segundo consta (fls. 10). Está endossada para o Banco 
recorrente que, por sua vez, pretendeu extrair novo protesto, o espe
cial da Lei de Quebras, contra a sacadora, para requerer a sua 
falência. 

Em resumo, o pedido se baseia em julgados que rejeitam o 
requerimento de falência de coobrigado não intimado do proteslo, sus
tentando que o protesto comum supre o especial apenas quando o 
sujeito passivo da falência foi intimado daquele ato. Caso contrário, 
impõe-se o protesto especial previsto no artigo 10, do Decreto-lei D.o 

7.661/45. Entre esses julgados, menciona-se um do Supremo Tri
bunal Federal, no Recurso Extraordinário TI.O 76.505-PE, julgado 
em 19-11-73, publjcaào no DJU de 28-6-74, pág. 4571 (fls. ] 2). 
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A respeitável sentença da Corregedoria Permanente entendeu 
irrelevantes as questões argüidas, indeferindo a pretensão pela simples 
inviabilidade de um título ser protestado duas vezes (fls. 24). 

Daí o presente recurso, reforçando o tema com esteio em Dova:; 
citações (fls. 27/32). Não foi conhecido pela E. Quarta Câmara do 
Primeiro Tribunal de Alçada Civil, nem pelo Colendo Conselho 
Superior da Magistratura (cf. fls. 49 e 55). 

2. De fato, a matéria posta nos autos s6 poderia ser conhecida, 
em grau de recurso, pelo Corregedor-Geral da Justiça, com base no 
artigo 246 do Código Judiciário. Não há lide que reclame dirimência 
jurisdicional, nem se trata de dúvida formulada por Serveútuário de 
Registro Público. A reclamação jndeferida é meramente administra
tiva e nesse âmbito foi solucionada por quem, na espécie, não exerceu 
jurisdição alguma. 

A oportunidade é excelente para lembrar a exata construção 
posta pelo Eminente Juiz Maércio Sampaio, em julgado do E. Tri
bunal de Alçada Civil. A hipótese não envolve sequer a chamada 
jurisdição voluntária, atividade administrativa excepcional da função 
judiciária. Não se trata disso. Nos presentes autos, como no para
digma que menciono} o Juiz da Vara dos Registros Públicos agiu 
como simples fiscalizador do cumprimento da lei em assunto da admi
nistração interna do Cartório. E tanto não exerceu jurisdição, que 
"sua decisão pode estar sujeita ao controle jurisdicional de uma outra 
decisão, esta proferida em ação ordinária", Se a tutela invocada fosse 
jurisdicional, certamente "não admitiria solução do conflito no mesmo 
grau" (cf. Rev. Tribs. 419/203-204). 

Não há novidade alguma no fato dos juízes possuírem funções de 
caráter puramente administrativo, coisa já observada por Mário Gui
marães (d. "O Juiz e a Função Jurisdicional", l,a ed., pág. 276, D.o 

170), completando, o ProL J. Frederico Marques que, na fiscaliza
ção da atividade dos Notários e outros Serventuários, o juiz não 
pratica qualquer atividade de jurisdição voluntária, "porquanto o fim 
imediato de sua função é verificar o andamento regular da atividade 
pública que lhe está subordinada hierarquicamente na parte disci
plinar" (cf. "Jurisdição Voluntária", ed. 1959, págs. 135/136). Esses 
conceitos já vieram expressos em acórdão do Plenário do Tribunal 
de Justiça, no Mandado de Segurança D.o 240.604, relatado pelo 
Desembargador Moretzsohn de Castro (cf. Desemb. Henrique Macha
do, "Auxiliares da Justiça", ed. 75, § 107, pág. 300). 

O Ministro Rodrigues Alckmin, em voto recente, no Supremo 
Tribunal Federal, deixou bem nítido que, no exercício do poder cor
recional, na sua função corretiva do Tabelião de Protesto de Títulos, 
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"a decisão do Juiz é meramente administrativa. A ela não se segue 
qualquer ação principal, e não se confunde, portanto, com a função 
jurisdicional do juiz nos processos acautelatórios (cf. Recurso Extra4 

ordinário n.o 80.427 - se", "ln)} R.T.J.) 75/249). 

Assim, tenho insistido, em casos análogos, na observação de 
que as decisões administrativas do Juizo dos Registros Públicos l1ão 
esboçam, muito menos exaurem, a tutela jurisdicional garantida no 
artigo 153, § 4.°, da Constituição da República, razão pela qual estão 
sujeitas à critica do Judicionário, até mesmo em primeira instância. 
Esboça-se um exemplo prático disso no artigo 204, da Lei 0. 0 6015/73. 
Outrossim, deduz-se, para todos os casos semelhantes, uma conclusão 
necessária, que também já constou de parecer anterior, aprovado por 
Vossa Excelência: a autoridade administrativa de que se investe a 
Corregedoria não alcança, fora dos casos expressos em lei, a fisca
lização e a tutela de interesses privados, limitando-se ao controle das 
atividades funcionais subordinadas ao seu poder correcional. 

3. Lançadas essas premissas, opino pelo conhecim,emto do 
recurso, com base no artigo 246, do Código Judiciário e, no mérito, 
pelo improvimento. E: verdade que alguns julgados, um deles do 
Supremo Tribunal Federal, registram a alteração de conceitos, na ju
risprudência, sobre o protesto de titulo cambial para fins de requerer 
a falência do devedor. 

Autorizada doutrina, como v.g., a de Miranda Valverde, e J. 
Eunápio Borges, considera o protesto especial do artigo 10, da Lei 
Falimentar, apenas para os títulos que nâo estão subordinados a pro
testo obrigatório, como, aliás, diz a lei textualmente. Valverde co
menta que os títulos de crédito propriamente ditos, subordinados ao 
regime do protesto comum, escapam à necessidade do protesto espe
cial. O protesto é tirado na conformidade dos preceitos que regulam 
o título e a sua circulação, servíndo para instruir o pedido de falência 
do devedor (cf. "Comentários", ed. 48, voI. 1, § 91, pág. 109). J. 
Eunápio Borges acrescenta que o protesto não é feito contra ninguém, 
destinando-se a documentar a falta de aceite ou de pagamento e que, 
em face da lei, somente o sacado ou aceitante (ou emitente) deverá 
ser intimado, figurando no instrumento, necessariamente, os nomes 
de todos os coobrigados (cf. "Títulos de Crédito', ed. 71, § 144, 
pág. 111). 

Já bavja escrito, sobre o avalis(a, o clássico Tratado de Car
valho de Mendonça: "Para que fique responsável, não há necessidade 
de protesto especial". ( ... ) "A lei não exige protesto direto e 
distinto contra o avalista, nem lhe manda dar aviso do protesto". (cf. 
«Tratado", ed. 34, voI. V, parágrafo 766, pág. 331). 
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Outro escrito recente, do proi. Orlando Gomes, estribado nas 
lições de Vampré, Lacerda, Waldemar Ferreira, Muniz Barreto, e 
outros, também prestigia a doutrjna ortodoxa, no sentido de que os 
títulos cambiais endossados estão sujeitos ao protesto cambial obri
gatório que, uma vez tirado, supre o protesto especial da Lei de 
Falências (cf. "Questões de Direito Civil", ed. 76, pág. 455-467). 

Daí os conhecidos enunciados de que o protesto de um título 
produz efeitos contra todos os signatários e que, para fins de requerer 
a falência do devedor, o protesto comum supre o especíal. 

Há julgados, entretanto, estabelecendo, em sentido contrário, que 
não se pode requerer a falência da ava1ista sem que ele seja, pessoal
mente, intlmado do protesto. Assim decidiu a E. Terceira Câmara do 
Tribunal de Justiça, na Apelação n.o 239.506, de Amparo, em acór
dão relatado pelo Desembargador Alves Braga (cf. "Revista de Juris
prudência do TJSP", voL 35, pág. 85). E o Supremo Tribunal Fe
deral, em acórdão da Segunda Turma, tomado por maioria de votos, 
decidiu que para requerer a falência do endossante de duplicata não 
paga pelo sacado, não basta o protesto cambiá rio, mas impõe-se O 

protesto especial do artigo 10, da Lei Falimentar, que caracteriza 
a impontualidade do devedor regressivo (cf. R.T.J., voI. 71, pág. 146). 

Ocorre que esse entendimento é recente e ainda não está defini
tivamente consagrado, sem embargo da observação de que o aresto 
da Suprema Corte não é unânime, contendo voto vencido do Ministro 
Antonio Neder no sentido do sistema tradiciooal. Defensores deste, 
aliás, já ofereceram crítica ao que chamam de "doutrina' da subjeti
vidade do protesto" (cf. comentários de Nelson Abrão e de Paulo 
Afonso de Sampaio Amaral, na «Revjsta de Direito Mercantil", vol. 
15, pág. 115, e vol. 18) pág. 94). 

Deixei ressalvado que a Corregedoria da Justiça, órgão admi
nistrativo, não critica as decisões do Poder Judiciário; ao contrário, 
submete-se a elas. Uma vez consagrada, em termos definitivos, a 
tese que aqueles julgados sustentam, será imperiosa a revisão das nor
mas administrativas vigentes, que ora impedem a extração de protesto 
das obrigações autônomas contidas na cártula, porque a lei se refere 
ao protesto da letra (artigo 28, do Decreto n.o 2044/1908) ou do 
tttulo (artigo 10, do Decreto-Lei n.o 7661/45). 

Assim, o pedido do recorrente não comporta atendimento, porque 
o título de fls. 9 já está protestado. Mesmo que não o tenha sido 
pelo próprio endossador, expressando, como consta, plena ciência 
do ato (fls. 10), creio demonstrado que a orientação administrativa, 
fulcrada na jurisprudência predominante, deve seI." mantida, "si et in 
quaotum". 
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::b o meu parecer. 

São Paulo. 4 de janeiro de 1977. 

(aa) Francisc'o de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito 
Auxiliar. 

Proc. 75/76. 

Acolho o parecer do Dr. Juiz Auxiliar e nego provimento ao 
recurso. 

O título, de que se trata, foi levado a protesto no prazo legal 
(Lei n.o 5.474/68, artigo J3, § 4.°). 

Documentado, por essa forma, o inadimplemento, o ato não 
se repete. 

Indagar se o protesto foi compteto ou incompleto, se vinculou, 
ou não, para fins falimentares ou meramente obrigacionais, o saca
dor-endossante, se houve culpa, e de quem, em eventual desvin
culamento, assuntos são esses da esfera jurisdkiona1. O órgão admi
nistrativo limita-se à verifjcação da ausência de suporte legal para o 
propósito de lavrar-se novo protesto de título já protestado. 

São Paulo, 12 de janeiro de 1977. 

(aa) Des. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 

PROCESSO CG N.o 96/76 

Senhor Corregedor Geral da Justiça: 
1 . Trata-se de recurso interposto por UNIÃO SÃO PAULO 

SI A - AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, objetivando 
a reforma da decisão de fls. 21, do MM. Juiz Corregedor Permanente 
da Comarca de Salto, que rejeitou reclamação da recorrente. ver
sando sobre a cobrança de custas e emolumentos devidos pelo registro 
de cédula de crédito industrial de sua emissão. 

Vê-se pela leitura da inicial que, em síntese, a recorrente pre
tende ter havido excesso na cobrança da importância de Cr$ ] 92,20, 
por aplicação da Tabela ] 1, inciso V, letra b, do Regimento de 
Custas e Emolumentos do Estado, por entender aue, em face das 
disposições constantes da Lei D.O 6.205, de 29 de abril de 1975. 
a qual descaracterizou o salário-mínimo como fator de correção, o 
máximo devido deveria levar em conta o valor de referência, redu
zindo a importância cobrada para Cr$ 159,58. Argumenta, também, 
que além da despesa acima nenhuma outra seria devida, porque a 
cédula industrial só estaria sujeita aos emolumentos referidos no 
artigo 34, § 1.0, do Decreto-lei n.O 413, conforme, aliás, dispõe a 
letra b, do inciso V, da Tabela já referida. 

Manifestando-se sobre a pretensão da recorrente, o Oficial do 
Registro de Imóveis esclareceu que a cobrança se fizera de confor-
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midade com a orientação desta Corregedoria dispondo, após o advento 
da Lei n.o 6.015/73, que o registro da cédula no Livro 3, não dis
pensa o registro da hipoteca cedular. Por outro lado, enfatízou que 
a cobrança da importância de Cr$ 192,20, guardava conformidade 
com a disposição regimental (Tabela 11, V, íetra b), enquanto que 
a exigência da cobrança de Cr$ 8.267,20, obedecera o disposto na 
mesma Tabela, inciso I, adequando-se à autoriza~ão contida no artigo 
14, da Lei dos Registros Públicos, afinando-se, ademais, com a letra 
clara do artigo 290, § 3.°, do aludido diploma legal (fls. 15/16). 

Opinou o dr. Curador às fls. 19/20, pelo acerto da cobrança, 
e nesse sentido sobreveio a sentença (fls. 21). 

Tempestivamente, apelou a firma interessada, sendo o reCllrso 
respoodido pelo de Promotor de Justiça (fls. 30). 

2. Com esse breve relatório, passamos a opinar. 

Embora o processo tenha-se desenvolvido sob a forma de dúvidt1, 
constitui ele na verdade, reclamação, amoldando-se, perfeitamente, à 
previsão do artigo 13, do Regimento de Custas e Emolumentos do 
Estado, baixado com o Decreto-lei n .o 203, de 25 de março de 1970, 
sendo, correta, portanto, a remessa dos autos a essa E. Corregedoria, 
na forma do § 2.°, do aludido dispositivo legal. 

3 . Feito esse reparo, destaque-se, desde togo, que o recurso 
merece provimento quando vê excesso de cobrança por aplicação do 
disposto na Tabela 11, inciso V, letra b, do Decreto n.O 5.857, de 
11 de março de 1975. 

1:: que, realmente, em face da Lei Federal 0.° 6.205, de 29 de 
abril de 1975 (Lex, 1975 , pág. 215) - aplicável no âmbito da legis
lação estadual, por força do disposto no artigo 1.°, da Lei n.o 994, 
de 25 de maio de 1976, cuja xerocópia se vê às fls. 29 - a expressão 
~alário-mínimo referida na letra b, do inciso Y, da Tabela ] O, do 
Regimento de Custas e Emolumentos do Estado, repetindo, aliás, 
o disposto no artigo 34, § 1. 0 , do Decreto-lei Federal n.o 413, cle 
9 de janeiro de 1969 (Lex - 1969 - págs. 21/32), deve ser substi
tuída pelos valores de referência fixados pelo Decreto n.O 77.511, de 
29 de abril de 1976 (Lex - 1976 - pág. 343). 

Assim, tomando-se em conta o aludido valor de referência, que 
é de Cr$ 638,30, para nossa região, teremos que os emolumentos 
devidos não poderiam exceder de Cr$ ] 59,58, como quer o recorrente. 

Evidentemente) a aplicação da Lei n.O 6.205, não pode ser 
afastada, no caso, porqUê a Lei Estadual fi.o 994, foi expressa ao 
determinar a aplicação de seu sistema à legislação do Estado e a Lei 
Federal citada foi expressa na enumeração das exceções que com
portava) nelas não se compreendendo custas e emolumentos. 

Por sinal, o artigo 1.°, do aludido diploma legal, foi bem claro 
ao dispor que os valores monetários fixados "com base no salário-
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-mmunO, não serão considerados para Quaisquer fins de direito", 
sendo certo, por outro lado, que o artigo 2. 0 , do Decreto n. O 75.704, 
de 8 de maio de 1975 (Lex - 1975 - pág. 277), com igual clareza, 
estabeleceu que o coeficiente de atualização monetária seria aplicável 
inclusive "às penas pecuniárias previstas em Lei e aos valores mínimos 
estabelecidos para alçada e recurso para os Tribunais". 

Também não se pode invocar um eventuâl caráter tributário nas 
custas ou emolumentos, para Q.ue se co\oque as normas do regimento 
fora do alcance da Lei Que descaracterizou o salário-mínimo, insti
tuindo o ch<Jmado salário de referência. 

De fato) como acentua Hely Lopes Meirelles, na exposição de 
motivos que acompanhou o Projeto do Regim.ento de Custas e Emo
lumentos do Estado à consideração do Senhor Governador, o Código 
J udicíário do Estado "inovou fundamentalmente o sistema de custas, 
despesas judiciais e extrajudiciais (artigos 252 e 260), caracterizando 
todas elas como preços e estabelecendo o seu "quantum" global, em 
proporção ao valor da causa, ou segundo a natureza do feito, ou a 
espécie de recurso ou do ato, fiXéldo em tabelas aprovadas por 
decreto.» 

Por sinal, o caráter de preços, que él exposição de motivos reco
nhece ter o Código Judiciário atribuído às custas e despesas judiciais 
não é negado também pela doutrín(), conforme se vê em Bernardo 
Ribeiro de Moraes (A Taxa no Sistema Trjbutário Brasileiro -
págs. 62 e 63). 

Não se pode, assím, reclamar para alteração de disposições do 
Regimento de Custas e Emolumentos, lei especial de caráter tribu
tário, pois, os preços públicos não se incluem dentre os tributos do 
nosso sistema (cf. Código Tributário Nacional - Lei n. O 5.172/66, 
artigo 5.°). 

Nessa parte, portanto, assiste razão ao recorrente. 

4. O recurso, porém, não merece agasalho ,!uando pretende 
ser indevida a cobrança da importância de Cr$ 8.267,20, feita com 
base na Tabela 11, inciso I) do Regimento de Custas. 

Com efeito, a cobranca aqui se fez de conformidade com a 
orientação desta Corregedor-ia. -

Tem inteira aplicação na espécie, favorecendo o entendimento 
do Oficial do Registro de Imóveis, a lição lançada por Vossa Exce
lência ao negar provimento ao Recurso n .o CG 31/76: 

<LA Lei n.o 6.015/76, que regulamentou o Registro de 
Imóveis, ampliou o processo: o registro das cédulas, no 
Livro 3, não dispensa o registro da hipoteca cc.dular (art. 
178, Il)." 
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Assim, sob o domínio da nova Lei, com a apresentação da 
cédula, dois registros tornam-se obrigatórios: primeiro, aquele que 
é feito no livro auxiliar n.o 3 e, em segundo lugClf, aquele que se 
procede no livro auxiliar n.o 2, relativo à hipoteca cedular, antece
dido da abertura da respectiva matricula do imóvel. 

Pelo ato da matrícula nada pode ser cobrado, pois, inexiste pre
visão legal para tanto. 

O registro da cédula de crédito industrial, feito no livro 0.° 3, 
deve ser cobrado na forma iodicada na Tabela 11.° 11 J V, b, do Regi
mento de Custas e Emolumentos. 

A hipoteca, que demanda registro diferente, em face do novo 
sistema legal, fica sujeita ao referido no inciso I, da Tabela 11, do 
aludido regimento. 

O engano do recorrente está em supor que a hipoteca, tal qual 
o registro da cédula fica isenta de cobrança, pois, tal isenção só pode 
alcançar os atos decorrentes de financiamento rural, na forma do 
artigo 290, da Lei n.O 6.015, de 21 de dezembro de 1973, com as 
alterações introduzidas pela Lei 0.° 6.216, de 30 de junho de 1975. 

A nova Lei dos Registros Públicos de forma muito clara dispôs 
em seu artigo 14, que os OEiciais, a título de remuneração pelos atos 
que praticaram em decorrência desta Lei, terão direito aos emolu
mentos fixados, nos Regimentos de Custas do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Territórios. 

Ora, se o Regimento de Custas c.Io Estado não cuidou de isenlar 
o registro da hipoteca cedular, decorrente de financiamentos indus
lriais e se, por outro lado, a Lei dos Registros Públicos também não 
impôs uma forma especial de cobrança a tais financiamentos, segue-se 
que o ato do Oficial se ateve à legislação vigente, não merecendo 
qualquer censura. 

S. Ante o exposto, o parecer que, respeitos3rnente) submetemos 
à apreciação de Vossa Excelência, concluí pela redução, apenas, das 
custas cobradas de conformidade com a Tabela 11, inciso V, letra b, 
para fixá-la na quantia de Cr$ 159,58, equivalente a um quarto do 
salário de referência, tudo na forma atrás indicada, mantendo-se 
quanto ao mais, a decisão recorrida. 
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São Paulo, 26 de janeiro de 1977. 

a) Antônio Joaquim de Oli"feíra, Juiz de Direito Auxiliar 

Aprovo o parecer, dando provimento, em parte, ao recurso. 

Devolvam-se os autos. 

São Paulo) 31 de janeiro de 1977. 

a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 
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JURISPRUDÊNCIA 

Ação declaratória 0.0 946/73 
Cu.. Melhoramentos e Urbanização Kiaja 
Fazenda do Estado e Outros 

Vistas, etc. 

A Companhia Melhoramentos e Urbanização Kiaja, sediada no 
Rio de Janeiro, na qualidade de sucessora cessionária do Banco 
Evolucionista do Brasil, move a presente ação declaratória contra 
o Estado de São Paulo e os Oficiaís dos Cartórios de Registro de 
Imóveis das l.a, 3. a, 6.a, 7.a, 9.a, l1. a, 12.a e 15.a Circunscrições 
Imobiliárias, objetivando decisão, através da qual fique definitivamente 
declarada a certeza do não exaurimento do título de propriedade 
do Banco Evolucíonista) com a declaração do saldo remanescente 
ex.ato apurado no curso da ação, devendo proceder-se à averbação 
da decisão à margem da Transcrição n.O 9.095, restaurando-se a 
ordem jurídica, de modo a que nem os réus, nem terceiros, jamais 
possam alegar dito exaurimento. 

Assim proposta a ação, esclarece a inicial que a autora é parte 
legítima para propor esta ação declaratória\ uma vez que o Estado 
de São Paulo e os Oficiais vêm alegando, há anos, em Juízo e fora 
dele que o título de propriedade do ex-Banco Evolucionista do 
Brasil está completamente exaurido, por excesso de vendas, já que 
a Transcrição n.o 9.095 está indisponível. 

Diante de tais alegações! coisa não resta que esclarecer de vez 
a matéria, a fim de que os negócios da autora não sofram prejuízos. 

Mas) salienta a autora, o título de propriedade não está exaurido, 
como pretendem os réus, tanto que em outro processo, o único 
perito que ofertou laudo, esclareceu da existência de um saldo 
de 71.997.805,47 m2. Como se isso não bastasse, a própda 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado, através do 
processo interno 0.° 23.793 também concluiu pela exjstência de 
saldo remanescente. 

Ademais, acrescenta a inicial, a decisão proferida pelo Colendo 
Supremo Tribunal Federal em processo de dúvida em que era 
interessado Domingos da Costa, não produz coisa julgada em relação 
ao esgotamento ou não do título de propriedade da autora, isto 
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porque a decisão foi proferida em processo de jurisdição voluntária. 
E, sendo assim, não produz coisa julgada, de í:lcordo COm farto 
material doutrinário e jurisprudencial que traz à colação. 

Por outro lado, em recente decisão proferida pela Vara dos 
Registros Públicos, anulou-se a inscrição D.O 5.208, por causa de 
não pagamento do preço combinado, do que resultou um retorno de 
terras em benefído do título Cl.Iju declaração de validade e não 
esgotamento se pretende. Da mesma forma a decisão proferida serve 
de argumento da inocorrência de coisa julgada, porque, caso esta 
existisse, não poderia a Justiça novamente se pronunciar sobre o 
assunto. No entanto, surgiu um fato novo e sobre este houve 
pronunciamento. Daí concluir a autora que não há se falar em 
coisa julgada. 

Por fim, pretende a suptícante que os réus sejam havidos como 
responsáveis pelas alegações gratuitas que lançam em processos, pelo 
que deverão responder solidaríamente por culpa índíreta, nos termos 
do artigo 15 do Código Civil e 105 da Constituição Federal. 

Daí a presente ação, através da qual se objetiva a declaração 
do não exaurimento da transcrição n. a 9.095, bem como da 
determinação do saldo remanescente e que a decisão fique transcrita 
no Registro de Imóveis, para evitar posteriores alegações de qualquer 
pessoa de esgotamento do título. 

A inicial vem instruída com os documentos de fls. 34/108. 
Regularmente citados (fls. 144/146), os Oficiais contestaram 

a ação (fls. 148/175). Aduzem, pre1iminarmente, que a autora não 
provou, suficientemente, ser sucessora do Banco Evolucionista. 
Ainda preliminarmente, sustentam ser ela carecedora da ação, uma 
vez que a declaratória é inábil ao fim pretendido. Isto porque o 
pretendido pela suplicante é uma declaração de que não alienou todas 
as terras objeto da transcrição n.O 9.095, do 1.0 Cartório do Registro 
de Imóveis, com delineamento do saldo remanescente. Ora, dizem 
os réus, não há qualquer relação jurídica entre a autora e os réus a 
ser declarada. Por outro lado) não podem ser objeto de ação 
declaratória os fatos. Trazem à colação material doutrinário e 
jurisprudencial. Propugnam, como prejudicial) a decretação da 
carência de ação. 

No mérito, esclarecem os réus que a questão já foi suficientemente. 
examinada através de inúmeros outros acórdãos sempre se tendo 
decidido pelo esgotamento do título da ~utora. Pelo que se vê, o 
que pretende a autora, dizem os réus, é obter a rescisão de diversas 
sentenças, como também de 8restos do Egrégio Conselho Superior 
da Magistratura e também do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
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Sustentam, pOr fim, inexistir qualquer má-fé dos cactorários que 
suscitaram 8S dúvidas, já que exercem. com exação, suas funções. 

Ao final, pleiteiam a declaração da carência de ação, pe10 
acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo reconhecimento de sua 
jmprocedência . 

A contestação vem instruída conl os documentos de fls. 178/234. 

Apresentou a Fazenda do Estado sua defesa (fls. 238/250. 
Alega, preliminarmente, a inviabjljdade dn. ação declaratória, para 
o fim pretendido, trazendo aos autos a lição dos doutos e o 
ensinamento da jurisprudência. Ainda preliminarmente, sustenta a 
carência de ação, pelo fato de se chegar a um fim imoral e ilícito 
através da presente demanda. Acontece, também a título de 
preliminar, que o Banco Evolucionista promoverá ação contra o 
Estado, a fim de obter a divisão das áreas, tendo sído julgado dela 
carecedor, por ilegitimidade de parte. Destarte, dois pontos ficaram 
irrecorridos, ante a não interposição de qualquer recurso: excluir 
tudo quanto estiver no domínio e posse de terceiros, a qualquer título, 
para a final individualizar o remanescente e, após isso, verificar se 
será possível dividir com o Estado. Tal decisão operou tr[:\nsito em 
julgado e não pode ser abalada por qualquer sentença posterior. 

No mérito, afirma já ter a autora esgotado seu título, não 
havendo mais área disponí\'el, pejo que pretende a decretação da 
improcedência da ação. 

Sobre a contestação dos Oficiais dos Cartórios de Regislro de 
Irnóvejs manifestou-se a autora (fls. 253/313), refutando a preliminar 
argüída, pelo fato de que não se pretender a declaração de simples 
fato, mas de fato jurídico) que surge para o campo do direito, tecendo 
relações jurídicas entre as partes. Objetiva, pondera, a eliminação de 
um estado de incerteza e, nos termos de um julgado do Tribunal de 
Justiça do Paraná "há situações de fato em que a incerteza só pode 
ser desfeita pela ação declaratória" . Após re~tir alegações constantes 
da inicial e fazer cálculo contábil da área remanescente (fls. 
266/267) conclui pela admissibilidade da ação declaratória e, no 
mérito, continua a propugnar pela procedência da ação. não sem 
antes refutar as alegações tendenciosas que recaíram sobre o seu 
diretor, esclarecendo que em todos os inquérúo$ que foi indiciado, 
foram eles arquivados ou t; veram julgada extinta a punibilidade . 

A impugnação vem instruída com os documentos de fls. 314/412. 

Ofereceu, tam bém, a autora a manifestação de fls. 414/464, 
através da qual refuta as alegações constantes da conte5tação da 
Fazenda, reiterando os mesmos argumentos de sua fala anterior, pelo 
que se dispensa de resumi-los . 
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A impugnação vem acompanhada dos documentos de fls. 
465/510. 

Sobre os documentos oferecidos com as impugnações, manifes
taram-se os réus (fls. 512/516). 

Determinado que as partes se m~njfestassem sobre as provas 
que pretendessem produzir, a autora solicitou fossem requisitadas 
certidões dos Cartórios apontados na inicial, para sobre elas incidir 
perícia contábil, no tocante à metragem da área, pedidos esses que 
foram impugnados pelos réus (fls. 523/524). 

Trouxeram os réus aos autos os documenlos de fls. 527 e 
530/589 e 593/594. 

Determinado que fosse esclarecido o objeto da realização da 
prova pericial (fls. 590/590v.0), ofereceu a autora os esclarecimentos 
de fls. 596/602, insistindo em seu deferimento e juntando o 
documento de fls. 603/604 . 

Reiterando aJ.egações já formuladas, a autora inSIstIu no 
deferimento da realização da prova pericial (fls. 609/618). 

Foi a prova pericial lndeferida (fls. 619 v.O), facultando-se às 
partes que oferecessem razões fjnais em dez dias. 

Trouxe a Fazenda do Estado aos autos o documento de fls. 
622/628. 

Interpôs a autora, diante do indeferimento da realização da 
prova pericial, o competente agravo de instrumento, que solicitou 
ficasse retido nos autos. Determinou-se, no entanto, a formação 
de instrumento, pelo que o agravo vem em apenso a estes autos. 

Ofereceu a autora, através de sua petição de fls. 630/635, os 
documentos de fls. 636/758, solicitando que, ao invés da prova 
pericial, fossem os autos ter ao contador a fim de que este procedesse 
à soma das alienações certificadas, ratificando ou retificando as 
conclusões do laudo pericial (documento de fls. 8). 

M,anifestaram-se os réus (fls. 760/761) em alegações finais, 
ratificando seus anteriores pronunciamentos, e solicitando o 
julgamento antecipado da lide, com a extinção do processo. 

É o relatório. Decido. 

Cabe-me decidir, desde logo, a causa, no saneador, por força 
do disposto no artigo 329 do Código de Processo Civil. É que, 
ocorrendo qualquer das causas previstas nos artigos 267 e 269, o 
juiz declarará extinto o processo. Como me parece que se encontra 
presente um de tais casos ventilados nos artigos citados, ocorre a 
hipótese de extinção do processo, nesta oportunidade. 
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o agravo de instrumento retido que se acha em apenso não 
merece provimento, nem ilcolhimento, neste momento processuaL 
Primeiro, ante a conclusão li que se chegou, de que a ação é inviável 
ao fim a que se destina. Segundo, porque a perícia contábil se me 
afigura inábil para o deslinde da matéria. Caso fosse de se realizar 
prova pericial, seria ela de engenharia (ou de agrimensura) combinada 
com exame técnico das certidões extraídas dos Cartórios de Registro 
de Imóveis competentes. Daí porque entendo deva ser mantido o 
respeitável despacho agravado. 

A perícia de simples somatória é de todo inadequada para a 
solução do dimensionamento da úrca, mesmo porque pode ela existir 
somente no título, sem a correspondente base territorial em que se 
assente. 

Mantém-se, pois, O respeitável despacho que indeferiu a 
realização de tal prova. 

No que toca à preliminar argüida de ilegitimidade de parte, por 
falta de prova suficieote da sucessão, hei-a por rejeitada. Tendo 
sido o Banco Evolucionista fundado em 1891, por ata arquivada na 
Junta Comercial do Rio de Janeiro sob n.O 1.705, sofreu a modificação 
de 1921, entra ndo em liq uid ação em 1947. Por Assem bléia Geral, 
ficou estabelecida a mudança ue sua denominação social para 
"Companhia Melhoramentos e Urbanização Kiaja", sendo certo que 
houve a averbação da mudança de denominação jumo à transcrição 
0.0 9.095, no Cartório de Registro de Imóveis da l.a Circunscrição 
(documento D.O 2 que acompanha a inicial). 

Tenho, entretanto, que caso é de se acolher a inicial que diz 
respeito à impropriedade de ação. 

Trata-se de ação declaratória, ulravés da qual se visa a obtenção 
de manifestação judicial, onde conste que a transcrição 0.° 9.095 
não está esgotada e, por via de conseqüência, que se declare o saldo 
remanescente, com a necessária averbação do que aqui ficar decidido, 
no Cartório de Registro de Imóveis. 

Argumenta a autora que sendo sucessora do Banco Evolucionista 
e tendo este obtido do Governo a concessão de venda de 25.000 
hectares ou de 250.000,000 de melros quadrados e, corno perdera 
para o Estado de São Paulo metade de lal área e tendo procedido 
à venda de parte del8, restar-lhe-ia um saldo de. 71.997.805.47) 
ainda disponível, saldo este que vem sendo objeto de impugnação 
por parte dos réus em diversos processos. 

Esse o objetivo da ação. 
Objetam os réus que exisliria coisa julgada em seu benefício, 

já declarada através de diversas decisões de primeiro grau) além de 
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acórdãos do Egrégio Conselho Superior da Magistratura e, também, 
do Colendo Supremo Tribunal Federal. 

Em contrapartIda, a autora esclarece que o procedimento de 
dúvida é de jurisdição graciosa c, portanto, a decisão ali proferida 
não faz coisa julgada. 

O que se objetiva, pois, é obter uma decisão que elimjne o 
estado de incerteza, com relação ao esgotamento ou não do título da 
autora, declarando-se o saldo remanescente das terras e procedendo-se 
à averbação da decisão, para possibilitar à outra que continue 
alienando suas terras. 

Tenho que a ação, como proposta, não merece apreciê1ção em 
seu merecimento, sendo de se acolher a preliminar argüida nas 
contestações, .00 sentido da inadmissibilldade do remédio jurídico 
processual escolhido para a solução da controvérsia. 

Além de a pessoa possuir o interesse jurídico necessário é que 
o remédio processual escolhido se encarte no pretendido direito 
material e seja hábil à solução do conflito. Assim, toda pretensão 
deve se ajustar ao meio posto à disposição do interessado na solução 
do litígio. Existem diversos tipos de ação. Pontes de Miranda, 
analisando os diversos meios de formação e pedidos, formula sua 
classificação a fls. J 41 do seu tomo I de seus novos "Comentários 
ao Código de Processo CivjP'. Pelo Código atual, eliminadas 
sutilezas de ordem doutrinária, pode-se dizer que existem pretensões 
meramente declarativas (as chamadas por CHJOVENDA de «azione 
d'accerlamento") através das quais se visa, precisJmente, a evitar n 
violação do direito, afirmá-lo, defini-lo, de forma a adquirir a esté1-
bilidade que se faz mister aos interesses sociais, notadamente os de 
ordem econômica. As executivôs, caracterizadas pela antecipação da 
executividade, possuindo procedimento especfEico para satisfação dos 
ditos direitos líquidos e certos, taxativamente estabelecidos em lei 
(títulos judiciais e extrajudiciais). As cautelares (preparatórias ou inci
dentais) que objetivam resguardar o interessado da mora ou do retardo 
da solução da matéria principal. E, por fim, as condenatórias, através 
da qual se busca, não apenas a declaração de um direito, mas tam
bém a obtenção do título executório, ou a sanção imposta à não 
subordinação da pretensão, através da qual se forma a lide. 

Eliminando, desde logo, qualquer análise de outras ações, limi
tar-nos-emos ao estudo da ação declaralória, assim como proposta 
e que nos interessa para a composição do lilÍgio deduzido em Juízo. 

A ação declaratória já era conhecjda dn Roma antiga, conforro~ 
nos dá notícia CHJOVENDA ("Instituições de Direito Processual 
Civil", vaI. 1, pág. 211, ed. SMaiva). Depoís de sofrer o influxo dos 
tempos, discutiu-se) ainda que oão expressamente prevista em texto 
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de lei, poderia ela ser reconhecida, como integrante do direito posi
tivo processual e se poderia ser utilizada como ação autônoma. Escla
recem os autores que ela deflui da própria consciência jurídica na
cional e está inserta na processualística. Ainda que não prevista 
expressamente, ela promana de todo um sistema. Já o próprio autor 
acima citado diz que "certo non esiste una norma "expressa" che 
ammetta quesla mezzo, e forse per escludere ogni questione sarebbe 
benche esislesse; ma essa non e necessaria" ("Dir. Proc. Civil", parte 
r, pág. 7.111). No mesmo sentido leciona BELEZA DOS SANTOS, 
ao dizer que "sendo a ação de pura declaração, em certos casos, um 
meio indispensável e bastante de defesa, a lei do processo não poderia 
negá-la, sem comprometer a tutela do direito que se propos asse
gurar. O simples fato do sistema processual ter como fim a ampla 
proteção dos direitos que a lei civil reconhece como conseqüência 
necessária a admissibilidade destas ações. O silêncio da lei deve, 
portanto, interpretar-se no sentido de sua permissão" ("A Simulação 
em Direito Civil", vol. 2, pág. 14). 

Portanto, a ação "dichiarativa" está entre nós. O novo Código 
de Processo Civil estabelece a possibilidade da ação declaratória no 
artigo 4.°, prescrevendo que "o interesse do autor pode limitar-se à 
declaração: I - da existência ou da inexistência de relação jurídica; 
II - da autenticidade ou falsidade de documento". E, por seu turno, 
o parágrafo único do mesmo artigo veio a apaziguar velha pendência, 
esclarecendo da possibilidade da interposição da ação declaratória, 
"ainda que tenha ocorrido a violação dô direito". 

Destarte, ante a clareza do texto legal, dúvida não há em se 
admitir a ação declaratória, como solução ao reconhecimento ou não 
reconhecimento de li ma "relação jurídica". 

Afasla-se, de plano, qualquer discussão sobre o inciso II do 
artigo 4.°, já que este cuida de ação típica e que diz respeito a 
simples fato. 

Para bem se aproximar do conceito emitido pela norma, neces
sário indagar-se sobre o conteúdo da expressão "relação jurídica". 

Ê óbvio que todo direito pressupõe uma relação entre duas pes
soas, ou entre pessoas e coisas, por ap1icação do sentido dado à 
relação jurídica por SA VJGNY (BORCHARD, "declaratory judge
ments", págs. ] 02 e 213). Mas, nem todas relações dizem respeito 
ao âmbito legal, já que problemas como a moral, a religião, etc., não 
entram para o campo do direito. Quando, no entanto, uma relação 
entre homens é regulada pela vontade da lej, qualiEicar-se-á de "rela
ção jurídica". O conceito da expressão é mais amplo que o de direito 
subjetivo. Mas, tais relações podem existir não apenas entre pessoas, 
como também em relação ao Estado. Neste caso, no entanto, apenas 
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pode fazer valer sua vontade contra o Estado, quando exista um 
interesse pessoal, direto, imediato. 

Ora, no caso dos autos, a relação que se pretende estabelecer é 
entre uma pessoa e entre os Oficiais dos Cartórios de Registros de 
Imóveis, em virtude de estarem estes opondo obstáculos às vendas 
realizadas pela autora, por causa de seu título de propdedade. Se
gundo os réus, tal título estaria já esgotado e, portanto, inutilizado. 
Tenho que não existe qualquer relação jurídica entre autora e réus. 
O que aquela pretende é que se declare que ela não alienou todas 
tiS terras objeto da transcrição TI.o 9.095 do 1.° Cartório de Registro 
de Imóveis. 

Positiv8mente, tal mt)téri~ não pode ser objeto de declaração. 
Senão, vejamos. 

Distinguem-se as ações declaratórias das condenatórias. Isto 
porque, enquanto que nas primeirns o autor só visa obter accrtamento 
de relação jurídica, nas condenatórias procura conseguir a conde
nação do réu, para contra ele executar a sentença. A~ declaratórias 
têm como única função dar certeza jurídica pelo caso julgado, sobre 
a existência ou inexistência de relação de direito, concreta, que inte
ressa imediatamente à parte. As outras, ao contrário, encerram dupla 
função: estabelecer a certeza jurídica e condenar alguém a cumprir 
a sentença, mediante execução forçada, se preciso for. As declara
tórias não trazem em si o elemento de execução, as condenatórias, 
pela sua própria razão de ser j consütuem título para tanto. 

Em regra, escreve O. A. BANDEIRA DE MELLO, em notável 
arrazoado constante da "Revista dos Tribunais", voI. 155/191, a 
admissibilidade das declaratórias subordina-se ao concurso dos se
guintes requisüos: "1,°) que exista incerteza objetiva quanto à exis
tência ou inexistência da relação jurídica, porque a declaratória se 
destina a fazer desaparecer tal incerteza, pelo efeito da coisa julgada; 
2.°) que, dada a situação de incerteza, sem a sua eliminação, pela 
sentença declaratória e, conseqüentemente, efeito de coisa julgada, o 
autor viria a sofrer certo dano; 3.°) que a sentença declaratória, pas
sada em julgado, seja apta e bastante, por si mesma, para eliminar a 
incerteza e impedir o dano, independente de qualquer outro procedi
mento judicial". Do mesmo sentir são GUILHERME ESTELITA, 
"Da Ação Declaratória no Direito Brasileiro", págs. 9-27, ed. 1933 ~ 
TORQUATO CASTRO, "Ação Declaratória", págs, 9-27, ed. 1942; 
MICHEL MA YNARD, "Les Jugéments Déclaratoires)> págs. 1-7 
e 76-116, ed. 1922). 

Ora, os requisitos apontados pelo ilustre jurista em suas razões, 
não se acham presentes na hipótese deduzida em Juizo, o que .implica 
em não se reconhecer da viabilidade da ação declaratória, com fim 
de eliminar o titígío apontado na inicíal. É que não existe relação 
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jurídica a ser declarada. Haveria, caso se pretendesse uma declaração 
sobre a força ou validade do título. No entanto, não se pode admitir 
é que se pretenda dirimir o litígLO através da declaratória, quando 
se pretende adeqmlf ou equacionar o título sobre uma base física. 

O título como tal, representa o direito de propriedade. Se este 
é impugnado, pelo Serventuário competente e sua validade ou força 
é contestada, imputando-lhe qualquer vício ou nulidade, possível seria 
o acertamento de tal dúvida, através do veJculo processual escolhido. 
Mas, se se pretende colocar tal [Hulo dentro de uma base física, inci
dente sobre território indeterminado, não se o pode aceitar. Aí, afir
mar-se-ia simples questão de fato, sem qualquer relação de direito, 
já que o título teria validade por si só, independenle de seu enqua
dramento no mundo físico. Seria mera abstração. 

Os fatos, pois, não podem ser objeto de ação declarativa. :É que 
estes, "ainda que juridicamente relevantes, não podem ser objeto de 
ação decla.ratória" ("Rev. dos Tribs., voI. 171/684; Pontes de Mi
randa, "Comentários ao Código de Processo Civil", vol. 1, pág. 172; 
Chiovenda, "Instituições de Direito Processual Civit", vol. 1/324). 
No mesmo sentido ainda já se decidiu que <té descabida a via decla
ratória seja para a declaração da existência jurídica de falos, seja para 
li produção de provas que interessem à defesa representada em outra 
demanda. A ação declaratória destina-se a aclarar direitos, definin
do-os de modo a prevenir litígios" (Rev. dos Tribs.", voi. 414/136, 
reI. des. Carmo Pinto). Veja-se, ainda, o mesmo repertório, vols. 
382/185 e 185/397. 

Manifestação sobre o não exaurimento importa em análise de 
simples faros, sem qualquer ressonância no mundo jurídico. 

Ainda que se entenda admissível a ação pl'Oposta, com a fina
lidade de dirimir dúvida sobre o domínio "Rev. dos Tribs.", vaIs. 
182/269, 169/127; "Rev. Trim. de 1ur:', vol. 59/10, reI. NIin. 
Amaral Santos), a verdade é que, como já se disse, apenas é ela admis
sível, quando não se perquira a respeito da dimensão territorial sobre 
que incidiria o respectivo título. No caso, o assunto é diferente. 
Pretende-se obter um preceito que estabeleça uma relação fática sobre 
o montante da terra recebida em concessão para a alienação, a quan
tidade de terras já alienadas e o remanescente que permaneceria em 
poder ou no domínio da autora, para que ela dele possa dispor. 

Além de tal matéria es~apar a seu âmbito, a relação jurídica 
(que se pretende esta belecer) i n~xiste. Isto porque "a relação jurídica 
de que cogita a declaratória é, segundo o conceito de Del Vecchio, 
citado por Alfredo Buzaid ("Ação Declaratória no Direito Brasileiro", 
pág. 110), um vínculo entre várias pessoas em razão do qual, uma 
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delas pode pretender algo a que a outra está obrigada" ("Rev. dos 
Tribs,", vaI. 279/542). 

Ainda aquI peca o meio procedimental escolhido. Inexiste rela
ção de direito material entre a autora e os réus. O Estado e seus fun
cionártos dos Cartórios de Imóveis, apenas autenticam os atos de 
documentação imobjliária. Apeoas atestam os fatos e atos jurídicos 
ocofrjdos, dos quaIs estão e são alheios. Limitam-se a exercer função 
notarial, autenticando a vontade das partes convenentes e estClbeJe
cendo, através de processos específicos, a filiação dos títulos, para o 
efeito de evitar, exatamente, futuros litígios no que taI1ge à proprie
dade das terras situadas dentro do Estado. Não agem os Oficiais, pois, 
como partes interessadas nas relações estabelecidas, seja entre par
ticulares, ou entre estes e o Estado. Nlas, simplesmente document{\ffi 
e d~o força de validade aos atos sujei lOS a sua esfera territorial. 

Daí o motivo por que os Oficiais, no exercício de suas atribui
ções, podem suscitar as dúvidas notariais, que serão decididas, em 
segundo grau, pelo Egrégio Conselho Superior da MagistrahJ(a. B 
que a eles nada cabe decidir ou rejeitar. Os documentos que lhes são 
apresentados, ou são autênticos e estão em ordem c, portanto, não 
podem sofrer qualquer objeção, ou não estão regulares, devendo o 
órgão competente ser chamado a dirimir a controvérsia que se esta
belece, com a suscitação da dúvida perante o juízo competente. Este 
é quem clirá, naquele caso concreto e específico, se cabe ou não a 
transcrição do tltulo que se pretende. Eis por que o Oficial do Re
gistro de Imóveis não pode ser p8rte na presente ação, nem existe 
no pertinente à autora qualquer relação jurídica a ser dirimida, via 
declara t6 rin. 

Assim é que, se se afLrma da robustez de direitos sobre deter
minada área, a prova é simplesmente documental, se se entende haver 
confusão de divisas, o meio seria a demarcatória; se a dúvida decorre 
da comunhão, o veículo certo seria a divisósia; se a dúvida é de apos
sarnento, teria cabimento a ação relvindicatória; nos casos de ameaça 
ou turbação, existem os interditos. Mas, o que a Jlltara pretende é 
coisa de maior âmbito. Visa :l afastar toda e qualquer discussão 
sobre a área.. Aliás) esta é por demais controverl ida e nec~s

sitária de maiores indagações, exatamente no plano fático. Tanto 
assim é que o Banco Evolucionista já teve inúmeras ações propostas 
seja como autor seja como réu, e nelas) ora foi vencedor, OIa vencido. 

No entanto, necessário) ainda, para poder vingar a presente 3ção, 
que existisse wn vínculo tal "em virtude do qual uma delas (pessoas) 
pretenda qualquer coisa a que a outra lhe esteja obrigada" ("Rev. 
estão obrigados. Limitam-se a cumprlf seus misteres pôlra os quais 
For.", voI. 84) 69). Ora, os Oficiais do Registro de Imóveis a nada 
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foram designados e devem, dentro de suas atribuições específicas, 
suscitar, quando necessário, as dúvidas para que sofram a necessária 
dirimência pejo órgão julgador competente. 

Não se pode, portanto, obrigá-los a, de uma vez por todas, não 
mais suscitar qualquer dúvida. Seria indevida intromissão na vida 
íntima dos Cartórios e cerce inusitado no direito, quiçá obrigação ou 
dever da exposição da dúvida. 

Demais, com o acolhimento da pretensão, outorgar-5e-ia a 
autora um titulo que, talvez ela não tenha. E que, de nada adianta 
declarar seus direitos sobre uma determinada quantidade de 
terras, se estas não existem, ou não estão de acordo com a impor
tância mencionada nos próprios titulos. Eis por que seria uma teme.
ridade a declaração que se pretende, entendendo-se da inviabilidade 
da ação declaratória, já que necessário seria fazer apuração pericial, 
com levantamento Lopográfico para, com base no título de proprie
dade, fazer assentar a área correspondente em metragem. 

Seria absurdo declarar tal pretensão. 

Por outro lado, apenas para se atentar a outro detalhe, com
provando a inadequação do veículo escolhido, basta se atentar ao 
fato de a ação declaratória "sempre produz coisa julgada; a coisa 
julgada é de eficácia só entre partes" (Pontes de Miranda, "Comen
tários ao Código de Processo Cjvil", vol. 1/177), E, se assim é, n 
nada estariam obrigados os proprietários ou posseiros dos terrenos 
lindeiros ao de possível propriedade da autora. Diante da coisa 
julgada, declarando-se como se pretende, o domínio da autora a um 
saldo de 71.997.805, 47 m2 o efeito da coisa julgada estender-se-ia 
a todos os terrenos limítrofes, sem que seus proprietários pudessem 
argüir qualquer vício no titulo, urna vez que o direito já fora 
declarado. :Mas, está evidente que quem não é parte não pode ser 
prejudicado pela decisão, que é "res inter alias", Daí o motivo de o 
artigo 472 do Código de Processo Civil estabelecer que "a sentença 
faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, 
nem prejudicando terceiros". 

Ora, os terceiros, alheios à presente demanda a nada estarlam 
obrigados .. E o objetivo da autora é que também terceiros, "jamals 
possam alegar dito exaurimento') (fls. 31), E como se fazer respeitar 
a decisão, se se declara um direito a um saldo de área, sem a 
respectiva base física em que assente o título correlato? 

Não se discute, no caso e tal matéria deve desde logo ser afas
tada, a alegada coisa julgada em relação às decisões trazidas aos 
autos. A matéria é apenas secundária e está evidente, não apenas 
pelas lições doutrinárias (Pontes de Miranda, "Comentários ao 
Código de Processo Civil", voI. IV, pág. 288; Serpa Lopes) "Tratado 
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dos Registros Públicos", vaI. II, págs. 363 e verso) trazidas à colação, 
como também pela jurisprudência apresentada, que a decisão pro
ferida em processo de jurisdição voluntária ou graciosa não faz coisa 
julgada. 

O que importa, verdadeira análise é, exatamente a matéria, tal 
como enfocada. Não resiste ela às questões oferecidas e desenvolvidas 
no curso da decisão. Afirma-se pois, inexistir relação jurídica entre 
as partes e a ser dirimida através de ação declaratória. Inexiste 
simples questão de direito a ser deslindada, caindo a controvérsia 
para o terreno dos fatos e estes, como se viu, não podem ser objeto 
de ação declarativa. 

Aliás, manifestando-se sobre o assunto já entendeu Celso Agrí
cola Barbi que a matéria debatida oferece aspectos diffceis, pois não 
há dúvida de que o direito de propriedade vale erga omnes, podendo 
"levar o juiz menos avisado a conceder na sentença declarações tais 
que a parte pretenda ver aí o seu verdadeiro título de domínio. Mas, 
bem colocadas as questões, deve-se notar desde logo que a ação 
declaratória como qualquer outra, não cria nenhum direito de pro
priedade imóvel. A aquisição desta tem sua forma prescrita no 
Código Civil, e o que a sentença vem declarar será apenas se entre 
os dois contendores a propriedade já é de um ou de outro, em virtude 
de sua aquisição feita anteriormente na forma da lei civiP' ("A ação 
decl a ra tória no Processo Ci vil Bras ilei ro", pág. 9 O). 

Vê-se, pois, que, em questão do.rnínial) apenas é lícito discutir 
a força do título aquisitivo; jamais assentá-lo em base física. E, o 
reconhecimento do vínculo importaria em sujeição da área de terras 
à força de propriedade do título. Tal decisão desvirtuaria o conceito 
da ação declaratória, que se limita a eliminar o estado de incerteza 
em relação ao próprio título; nunca criar a propriedade incidente no 
mundo fático sobre que recai esse título. 

Tal como não se poderia declarar se tal ou qual quantidade de 
mercadoria está ou não sujeita ao pagamento de certo tributo, a área 
de terras igualmente não pode ser objeto de declaração, porque 
recairia na análise de simples fatos. Pode-se pretender o acertamento 
de uma relação fiscal ou tributária, obtendo-se manifestação judicial 
de que tal fato (jurídico) ou tal operação está imune ou isenta de 
exigência tributária) por existência de lei que o diga. No entanto) 
não se pode pretender declaração sobre se as mercadorias mantidas 
em estoque (mercadorias indefinidas) estão ou não sujeitas ao paga
mento de determinado tributo. Isto porque importaria em desviar a 
análise ou o conceito da ação declarativa para o âmbito de simples 
relação de fato, inadmissível se tornando o deslinde do problema 
mediante simpJes "azione d'accertamento". 
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Do mesmo modo. pode-se perquirir l através de tal via processual 
se O título de propriedade da autora é ou não válido, se foi concedido 
regularmente, etc. MasJ não se pode pleitear o acertamento de relação 
entre o rÍtulo, tal como inscrito abstratamente no Registro de Imóveis 
e possível assento físico a que ele se refere. 

Entendo, pois, inadmissível, o uso da via declarativa para o 
aclaramento da questão trazida a Juizo, tal como seria inadmissível 
a pretensão de se sujeitar os bens em depósiro a um título de isenção 
(os bens não se adeqüam ao pressuposto de direíto previsto em 
abstrato na lei), a ação proposta é inadequada para a dirimência 
litigiosa pretendida. 

Pelo exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo 
a autora carecedora da ação, extinguindo o processo sem ju1gamento 
de mérito, com fundamento no artigo 267 do Código de Processo 
Civil. 

Pagará a autora as custss do processo e honorários de Lldvogado. 
que fixo em 10% sobre o valor da causal para cada um dos réus 
(levando-se em conta cada contesta.ção). 

P.R]. 

São Paulo, 3 de setembro de 1974. 
(a) Régis Fernandes de Oliveira, Juiz de Direito 

ACÓRDÃO 

Vistosl relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
241.12], da comarca de São Paulo, em que são apelantes a Compa
nhia Melhoramentos e Urbanização Kiaja e os Srs. Oficiais dos 1.0, 
3.°, 6.°,7.°, 9.°, 11.°, 12.0 e 15.° Cartórios de Registro de Imóveis 
da Capital, sendo apelados os Mesmos e a Fazenda do Estado: 

ACORDAM, em Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, 
adotado o relatório de fls' l por votação unânime, negar provimento 
ao agravo de instrum ento retido e a ambas as apelações. 

Assim decidem, quanto ao agravo de instrumento, porque a 
prova pericial requerida pela agravante era mesmo dispensável. 

Cuidando-se de ação declaratória em que a autora pretende a 
declaração de existência de uma relação jurídica, de modo a definir-se 
que o imóvel objeto da Transcrição n.o 9.095, da Primeira Circuns
crição Imobiliária da Capital. ainda lhe pertence em parte, não havia 
fatos suscetLveis de prova técnica, repousando a questão no puro 
âmbito do direito. Até porque desde logo a matéria já se desenhava 
em termos de carência da demanda, não havia lugar para deferir-se 
a demorada e dispendiosa perícia que a agravante posrulou. 
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No mérito, houve-se o Magistrado com igual acerto, proferindo 
sentença excelente, onde mostra ser a autora carecedora da ação que 
aforou. 

É a supLicante sucessora do Banco Evolucionista do Brasil, que 
recebeu do governo concessão de venda de enorme extensão de terras 
nesta Capital, filiadas à Transcdção n.o 9.095. 

Procedidas inúmeras alienações, julga-se ainda com direito a 
um remanescente, que seria de 68.000.000 ou 71.997.805,47 metros 
quadrados, conforme apurado em laudo pericial de outro processo. 

Os Oficiais qas Circunscrições Imobiliárias citados para a de
manda e a Fazenda do Estado vêm contestando, porém, o direito da 
autora sobre a gleba remanescente. Os primeiros ao se recusarem à 
transcrição de títulos de alienação por ela outorgados. A Fazenda 
do Estado~ pela propositura de ações e em pareceres de seus Procura
dores, sempre no teor de que já se exauriu a disponibilidade da 
demandante com relação à referida Transcrição n.o 9.095. 

Criou-se, assim, situação de incerteza, com danos patrimoniais 
à suplicante, que, pela via processual eleita, intenta eliminar, acer
tando-se o seu direito sobre as áreas ainda contidas no aludido re
gistro, à margem do qual se deverá fazer a necessária averbação como 
conseqüência da sentença declaratória. 

Basta o enunciado da pretensão para verificar-se que a autora 
não objetiva a declaração de exjstência ou inexistência de uma rela
ção jurídica. Demanda, ao revés, obter a prova de fato que vem sendo 
impugnado, vale dizer, de que as alienações que fez não abraçam 
toda a área contida na Transcdção n.O 9.095, restando-lhe a sobra 
que indica. 

Por mais que se esforce o nobre Procurador da autora, em tra
balho merecedor de encômios, não há fugir daí: o que almeja a 
suplicante é a prova de um fato, não a declaração da existência ou 
inexistência de uma relação jurídica. 

Salva a exceção perlinente à autenticidade ou falsidade de do
cumento, a ação declaratória só se presta à afirmação de existência 
ou inexistência de relações de direito, isto é, de laços que prendem 
sujeitos sob o império da lei. Os fatos não são suscetíveis de acerta
mento por meio da declaratória. 

Chiovenda ensina que: "Objeto da sentença declaratória não 
pode constituí-lo um simples fato, ainda que juridicamente relevante. 
Não se pode declarar que se concluiu um contrato, e sim que existe 
um contrato válido" ("Instituições de Direito Processual Civll'J, 2. a 
ed .• voI. I, pág. 232). 

Pontes de Miranda, por seu turno, assenta que: "A ação decla,.. 
ratória há de ter por fito declarar existência ou inexistência de relação 
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jurídica, quer esteja em causa de direito, ou pretensão, quer ação ou 
exceção. Não pode declarar relação puramente fática" ("Comentários 
ao Código de Processo Civil", 2. a ed ., vo1. II pág. 114). 

Entenda-se que aqui não se postula em torno da qualidade jurí
dica da autora como propríetária dQ jmóvel. Não se litiga em derredor 
de sua relação jurídica de tilular do domínio . A questão é estrita
mente fática) a saber, se o seu título envolve outras áreas ou já se 
esgotou pelas alienações que ela fez. Matéria, portanto, que extra
vasa dos lindes da declaratória . 

.B suficiente este fundamento, pois, para evidenciar-se a carência 
da ação intentada. O ilustre Magistrado, em erudita decisãú, apreciou 
exaustivamente todas as questões debatidas, nada sendo preciso acres
centar para repelir-se o apelo da autora. 

O recurso dos réus, por sua vez, não comporta provimento. 

Não obstante o esforço que despenderam os seus patronos, a 
verba honorária foi estabelecida na base usual de 20 % sobre o valor 
da causa, que, de resto, não sofreu impugnação. Não havia razão 
especial para elevá-los além do limite de praxe. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 13 de maio de 1975. 

(aa) Cantidiano Garcia de Almeida, Presidente com voto; 
Carlos A. An(onini, Relator. 

CERTIFICO haver, ainda, participado do julgamento, com voto 
vencedor, o Sr. Desembargador Costa Leite. O referido é verdade e 
dou fé. 

(a) Darcy D' Alvear Silva 

Apelação Cível 0.° 241.121 - São Paulo 

Salva a exceção pertinente à autenticidade ou falsidade de do
cumento, a ação declaratória só se presta à afirmação de existência 
ou inexistência de relações de direito, isto é, de laços que prendem 
sujeitos sob ° império da lei. Os fatos não são suscetíveis de acerta
mento por meio da declaratória. 

Chiovenda ensina que: "Objeto da sentença declaratória não 
pode constituí-lo um simples fato, ainda que juridicamente relevante. 
Não se pode declarar que se concluiu um contrato, e sim que existe 
um contrato válido ("Instituições de Direito Processual Civil", 2.a 
ed., voI. I, pág. 232). 

PONTES DE MIRANDA, por seu turno) assenta que: "A ação 
declaratória há de ter por fito declarar existência ou inexistência de 
relação jurídícâ, quer esteja em causa de direito) ou pretensão) quer 
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ação ou exceção. Não pode declarar relação puramente fática" ("Co
mentários aos Código de Processo Civil", 2. a ed.) voI. I, pág. 114). 

Entenda-se que aqui não se postula em tomo da qualldade jurí
dica da autora como proprietária do imóvel. Nâo se litiga em derre
dor de sua relação jurídica de titular do dominio. A questão é estri
tamente fática, a saber, se o seu título envolve outras áreas ou já 
se esgotou pelas alienações que ela fez. Matéria, portanto, que 
extravasa dos lindes da declaratória" (fls. 846/847). 

Vulnerados não foram, como se depreende, os direitos de pro
priedade (CF] 53, § 22.°; CCiv 524) ou de ação (CPC 4.°) I). 

Nem se comprovou dissídio pretoriano na forma do artigo 305 
do RI-STF "com a transcrição dos trechos que configurem ° dissídio, 
mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 
casos confrontados". 

Os arestos paradigmas não espelham circunstâncias suficientes 
de identificação ou assemelhação com o julgado recorrjdo. 

3 . Pelo exposto, indefiro o recurso. 

São Pôulo, 23 de julho de 1975. 

(a) Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

Sessão de 20 de outubro de 1975 - Acórdão n.o 1.9-776 

Recurso n.: 26.629 - I. R. - Pessoa Física - Ex. 1972 

Recorrente: Manoel de Lima Machado 

Recorrida: Delegacia da Receita Federal em São José do Rio 
PretojSP. 

EMENTA 
Livro "Caixa", devidamente autenticado pela M.M. Juiz 
Corregedor, tratando-se de serventuário da Justiça, supre 
a autenticação exarada pela Secretaria da Receita Federal, 
para fim de legitimar deduções cedulares, sempre que 
adequadamente escriturado, com base em documentação 
idônea. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso inter
posto por Manoel de Lima Machado, 

ACORDAM os Membros da 9. 3 Câmara do 1.0 Conselho de 
Contribuintes, por unanimidade de votos, em dar provimento ao 
recurso. 
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Vísto: 
(a) Lutero Xavier Assunção, Procurador representante da 

Fazenda Nacional. 
Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes 

ConseI heiros: 
Ricardo Grzeidak 
Agostinho Toffoli Tavolaro 
Nelson Petri 
Antonio Domenes FHho 
Pedro Teixeira Coelho 

RELATÓRIO 

Manoel de Lima Machado, oferece razões de recurso volllntário 
a este Conselho, predicando demonstrar a improcedência da Dele
gacia da Receita Federal em São José do Rio Preto-SP, que deu 
seguimento a lançamento suplementar do imposto de renda, relativo 
ao exercício de ] 972) ano de base 1971, em que a Fazenda Federal, 
desconsidera as deduções cedlllares (cédula "D") superiores a 40% 
do rendimento bruto declarado, exigindo o imposto correspondente, 
bem como impondo penalidade pecuniária e demais cominações de 
estilo. 

J á nos argumentos articulados na impugnação, procurara o 
recorrente enfatizar sua condição de serventuário da Justiça, obri
gando, por determinação legal, a manter livro "caixa", cercado de 
rigorosas cautelas, sob controle rígido e atento da Egrégia Corre
gedoria Geral, em que todas as receitas e despesas se encontram 
consignadas, de maneira cronológica, e na conformidade de documen
tação idônea. 

A manifestação administrativa de primeiro grau não acatou os 
motivos assinalados na peça impugnatória, fazendo prosperar a eú
gência tributária, primordialmente, por virtude de ínexístir "auten
ticação" de autoridade da Secretaria da Receita Federal, no livro 
"Caixa" oferecido à consideração administrativa. 

Ao deduzir sua inconformidade) robora o recorrente as razões já 
aduzidas, dando relevo às específicas atividades cometidas aos ser
ventuários da Justiça, o que abre margem a constante e rjgorosa veri
ficação dos movimentos contrários, circunstância por si suficiente 
para legitimar as despesas inscritas reguJarmente, como dedutíveis do 
rendimento bruto declarado. 

Este, é o relatório. 
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VOTO 

Conselheiro Paulo de Barros Carvalho, Presidente e Relator: 

O tema já suscitado perante esta Câmara que, por reiteradas 
vezes e de modo unânime, se tem manifestado de maneira contrária 
aos interesses da Fazenda. 

A análise detida e aturada do escopo jurídico que presidiu a 
instituição da obrigatoriedade do livro «caixa", não pode conduzi r 
ao absurdo de consagrar a forma pela forma J desvinculando tal dever 
de índole eminentemente instrumental, de sua teleologia intrínseca, 
bem como da posição que há de assumir, numa visão sistemática das 
pretensões impositivas do Estado. 

A autenticação do livro, na repartição competente da Secretaria 
da Receita Federal, atribui à escrituração das receitas e despsas, pro
movidas durante o ano-base, nwna dimensão adequada para o devido 
controle dos rendimentos declarados e, bem assim, das deduções ce
dulares admitidâs na legislação do imposto de renda. Tal asserto 
consubstancia verdade manifesta, sendo despicienda a demonstração 
de seus antessupostos. 

Ao reconhecer, todavia, que os objetivos fiscais estão inscritos 
no quadro destes parâmetros, haveremos de convir, em obséquio à 
coerência e à harmonia da Ordem Jurídica, em que outro instrumento, 
de idênticas proporções, formais, mas que faça surtir efeitos, equá
veis e, por tudo, semelhantes) revestirá inequívoca procedência, senão 
pela identidade dos fins colimados, ao menos em homen.agem ao 
decoro do raciocJnio jurídico, que passaria a representar complexo 
intangível de fórmulas rígidas e herméticas, vazias de conteúdo e sem 
qualquer valor semântico para o universo do Direito. 

Somos por entender, na latitude que a exegese legal define para 
a compreensão do assunto, que as pretensões da Fazenda Federal 
estarão suficientemente amparadas e garantidas. mediante o acompa
nhamento rigoroso que a Corregedoria Geral imprime às contas dos 
serventuários da Justiça, não lobrigando qualquer supedâneo jurídico 
que possa enfraquecer o teor desse controle, em ordem a determinar 
escrituração paralela, apenas com objetivos tributários, ou mesmo 
a necessidade de autenticação justaposta por autoridade federal. 

Dou provimento ao recurso, para restabelecer as deduções cedu
lares, acima do limite de 40% J admitjdo naquela época, desde que 
correspondente a despesas efetivamente comprovadas, segundo as dire
trizes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

184 

São Paulo) Sala das Sessões, em 20 de outubro de 1975. 

(a) Paulo ~e Barros Carvalho, Presidente e Relator. 

BOLETIM DA ASSOCfAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUST1CA DO ESTADO DE SÁo PAULO • 



Promessa de venda de imóvel, em instrumento particular 
não inscrito, com expressa cláusula de arrependimento. 
Faculdade usada pelo vendedor. 

Inuplicação do artigo 1.141 do C. Civ. Incidência dos ílrtigos 
1.088 e 177 do citado Código. Caducidade e prescrição 
desprezadas. 

I - Recurso Extraordinário provido. 

RELATÕRIO 

o Sr. Ministro Thontpson Flores: Promoveram os recorrentes, 
em 24-2-72, perante o Dr. Juiz de Direito de Linhares, Esp,írito 
Santo, contra os recorridos ação ordinária, tendendo a rescindir a 
promessa de venda constante do recibo de f. 16, assim concluindo 
sua pretensão, f. 4: 

"Que, em face do exposto, deve a presente ação ser julgada 
procedente a fim de ser declarada a rescisão do compromisso firmado 
pelo primeiro requerente em 28-1-54, recebendo os réus ° sinal em 
dobro, representado pela quantia de Cr$ 125,00 (cento e vinte e 
cinco cruzeiros), ficando os autores e as terras que foram objeto da 
promessa livres de qualquer outro ônus decorrente da promessa, 
condenados os réus nas custas e honorários de advogado". 

2. Citados os réus, contestaram, invocando a ocorrência de 
prescrição. 

Acolheu-a o magistrado, com assento no artigo 178, § 9.°, V, 
do C. Civil, f. 44. 

3. Recorreram, sem sucesso, os autores, eis que ° Eg. Tribunal 
de Justiça, por sua l.a Turma, unanimemente, manteve a sentença, 
corrigjndo sua fundamentação, para reconhecer a ocorrência do prazo 
previsto no artigo 1.141 do C. Civ.) em lugar daquele prescricional 
mencionado na sentença, f. 73. 

4. Daí o recurso extraordinário, manifestado com base nas 
letras a e d da permissão constitucional, f. 79, invocando 3S súmulas 
279 e 400. 

Mandei-o processar, todavia, para melhor exame, provendo o 
Ag. 60.879, como tudo consta dos apensados. 

Apenas os recorrentes ofereceram razões, fls. 84 e seguintes. 

t o relatório. 
VOTO 

o Sr. Minhitro Thompson Flores (Relator): Conheço do recurso 
e llie dou provimento, para que o Eg. Tribunal a quo, afastada a pre-
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judicial que acolheu, prossiga no julgamento e decida o recurso como 
entender de direito. 

2. O recibo que vinculou as partes guarda o seguinte teor, f.: 

"Recebi do Sr. Otávio Meneguelli a importância acima de Cr$ 
62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos cruzei(Os) referentes à 
venda que lhe fiz de uma área de terras com vinte e cinco (25) 
alqueires, sita na Lagoa de Te[ra Alta, Distrito de São Rafael, Muni
cípio de Linbares, Estado do Espírito Santo; confrontando-se por 
seus diversos lados com o vendedor Ângelo Vago. A venda ora 
reali..zada da área referida é de Cr$ 125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil cruzeiros); correspondendo o pagamento de Cr$ 62.500,00 
a 50% do preço total acima referido; ficando o restante, ou seja, 
Cr$ 62.500,00 para ser pago no ato da escritLlra definitiva, a qual 
será outorgada ao comprador Otávio Menegue1li pelo vendedor 
Ângelo Vago, assim que o mesmo receber a dita do Estado do Espí
rito Saoto; correndo todas as despesas por conta do comprador e do 
vendedor, seodo devida esta importância para ser paga pelos mesmos. 
Fica esclarecido que toda e qualquer riqueza eXlsrente no subsolo da 
área ora vendida fica sendo reservada ao vendedor Ângelo Vago, 
seja ela qual for. Por força do presente recibo, dou plena e geral 
quitação da lmportância ora recebida, que é de Cr$ 62.500,00, 
ficando à parte que se arrepender do negócío ora feito a pagar a 
mesma como arrependimento. Desde logo, transmito ao comprador 
os direitos gue me são reservados na área ora vendida, ficando, 
porém, reservadas as riquezas do subsolo, as quais pertencerão ao 
vendedor Ângelo Vago." 

3. Verifica-se de suas palavras finais que os promitentes ven
dedores reservaram-se o direito de arrepender-se. 

Evidenciaram-no através de outra ação, a qual não teve sucesso 
porque consideraram os decisórios que impedia, primeiramente, 
obterem a rescisão do ajuste. E o que fazem agora. 

Aplicando ao decisório o artigo 1.141 do C. Civ. para reconhecer 
que ocorrera decadência, adotaram preceito que diz respeito à retro
venda, a meu ver, inadequado, deixando de fazê-lo do artigo 1.088 
do mesmo diploma> o qual teve sua vigência negada e que afasta não 
só a ocorrência do prazo de decadência, como de prescrição, que não 
se rege pelo artigo invocado na sentença, roas pelo artigo 177 do 
citado Código, o qual inoco(ceu. É o meu voto. (S.T.F. - RE 
79.850 - ES - ReI. Ministro Thompson Flores. Conhecido e 
provido nos termos do voto do Ministro Relator. Unânime. Ausente> 
ocasionalmente, o Ministro Leitão de Abreu. Presidência do Sr. Mi
nistro Thompson Flores. Presentes à Sessão os Srs. Ministros Xavier 
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de Albuquerque e Cordeiro Guerra. Ausente, ocasionalmente, o Sr. 
Ministro Leitão de Abreu. Brasília, 2H de fevereiro de 1975). R .T.J., 
vaI. 76, pág. 225. 

DIREITO DE VIZINHANÇA - Loteamento - Cláu.sulas 
restritivas - Obrigação de sucessores de compradores -
Nunciação de obra nova - Procedência - Irrelevância 
de alvará de licença para construção - Apelação impuruda. 
Quem adquire lote diretamente de empresa urbanizadora 
ou de seus sucessores, deve observar a todas as restrições 
jmpostas no contrato, notadamente as que preservam as 
condições residenciais e a harmonia das edüicações. A 
apuração d:e planta de construção pela Prefeitura não revoga 
cláusulas de contrato licito (TJSP·4.a Câm. Civ.; ap. 0.° 
239.756-SP; (el. Des. Carlos ~ Ortiz; j. 27·2.75; v.u.). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. O 

239.756, da comarca de São Paulo, em que é apelante Ronaldo 
Pavesi, sendo apelados Antônio Carlos Flaquer da Rocha e outros: 

Nega-se provimento à apelação. 

Impunha-se, com efeito, a procedência da ação de nunciação 
de obra nova ajuizada por vizinhos contra proprietário de lote, em 
loteamento inscrito, que, ao iniciar construção, não observou 
cláusulas restritivas estabelecidas no contrato-tipo de compromisso, 
depositado por ocasião da inscrição do loteamento (fls. 102/108) e 
reiterados no contrato de compromisso firmado pelos loteadores com 
o antecessor do réu (fls. 7/12). 

É que, depositado o contrato-tipo, como disposto no artigo 1.0, 
n .o III, do Decreto-lei n. O 58, de 10-12-37, as cláusulas restritas 
nele contidas, reiteradas em compromisso de venda, tornaram-se 
obrigatódas, para o compromissário e seus sucessores por títulos 
necessariamente vinculados aos registros do loteamento e da primeira 
venda feita. Tais restrições gerais de vizinhança, como leciona 
\Valdemar Ferreira, autor do ante-projeto, que determinou o 
Decreto-lei n.O 58, "se constituem servidões estáticas e higiênicas 
e como tal devem ser havidas, em favor dos terrenos contíguos e 
vizinhos, senão de todos que formam o conjunto urbanístico, tendo 
em vista o interesse coletivo, e a bem dizer, o interesse público. 
E essas restrições às propriedades resultaram não de dispositivos 
legais, que as estabelecessem, senão da própria convenção dos 
contratantes, no ato de adquirirem os lotes de terrenos. Que estas 
restrições não constituem simples obrigações de não fazer) as que 
impedem aos adquirentes dos lotes de dar-llies diferentes destinos do 
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estipulado no contrato, mas urna servidão real, gravando cada um 
dos lotes em proveito de todos os outros, já tem sido decidido pelos 
Tribunais Franceses" C'O Loteamento", vaI. T, págs . 100/101). No 
mesmo sentido) embora sem chegar ao extremo de configurar as 
cláusulas restritivas, como ônus reais ou servidões, Hely Lopes 
Meirelles pondera que "com estas restrições de caráter negociaJ, mas 
de finalidade nitidamente coletiva, os particulares suprem as 
deficiências de Qossa legislação urbanística, e asseguram ao bairro a 
privaticídade residencial e as condições de conforto e harmonia 
estética previstas no plano de urbanização do loteamento . São 
restrições de ordem urbanística e, por isso, atendem não só ao 
interesse individual dos contratantes como ao de todos os moradores 
do bairro. Equiparam-se, assim, às estipulações em favor de terceiros, 
nas quais tanto os estipulantes como os beneficiários podem exigir 
o cumprimento do estipulado (Cód igo Civil,. art. 1.098) . Na verdade, 
o que se tem por objetivo nestas restrições gerais ao direito de 
construir é o interesse de todos, na formação e manutenção do bairro 
com as condições de conforto e bem-estar, idealizadas e procuradas 
por seus moradores . Inadmissível é que qualquer vizinho descumpra 
as imposições urbanísticas, para construir em desacordo ' com o 
estipulado em favor dos moradores do bairro . Além disso, o 
desatendimento das restrições urbanísticas do bairro lesa patrimo
níalmente a toda a vizinhança, desvalorizando as propriedades, pela 
supressão das vantagens previstas no loteamento e que atuaram como 
fator valorizante dos lotes adquiridos... Quem adquire lote 
diretamente da empresa urbanizadora ou de seus sucessores deve 
observância a todas as restrições urbanísticas do bairro, notadamente 
as que preservam as condições residenciais. e a harmonia das 
edificações" ("O Direito de Construir", ed. 1965, págs. 69/70). Não 
discrepa a jurisprudência predominante, merecendo transcrição tópicos 
inquestionáveis de julgado da Egrégia Quinta Câmara Civil deste 
Tribunal, relator o Desembargador Gomes Corrêa : "se, no plano 
geral, não mais se compreende, hoje, a propriedade destacada de 
seu fim social, consagrado pelo artigo 147 da Constituição Federal, 
que a ela é inerente e constitui sua essência, com maior facilidade 
se compréenderá o regulamento imposto aos lotes vendidos .. . 

O interesse individual deve ficar nos limites do social. Nem de 
outro modo se pode conceber a forma perfeita de realização da 
pessoa humana . Aqueles que pretendem usar de sua propriedade 
apenas com as restrições públicas, devem adquirir terrenos que não 
estejam submetidos a regulamentos. . . A complexidade das relações 
estabelecidas tem, num dos seus aspectos, o significado de uma 
estipulação em favor de terceiro) uma verdadeira policitação ... 
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Somente com o respeito fiel às cláusulas contratuais se poderá 
conseguir a formação e manutenção da fisionomia urbanística e social 
do bairro, no interesse de todos os contratantes" (R.T. 371/ J 04). 
No mesmo sentido, outros julgados: R.T. 203/287, 226/374, 
285/289, 312/169 e 427/76 e "Revista de Jurisprudência do 
Tribunal de Justiça", 17/105. 

Apurou-se "in casu", que o réu transgrediu as mencionadas 
cláusulas restritivas, não observando, do lado que faz divisa com o 
lote do autor Raul J. Kliemann, o recuo de 1,60 m e nem, 
iotegralmente, o recuo de fundo de 8 m. Quanto ao recuo lateral, 
verifica-se que a edificação está sendo construída na divisa, sem 
qualquer afastamento. 

Evidente, dessarle> o legítimo interesse dos autores, proprietários 
de lotes na mesma quadra do loteamento e um deles confinante, na 
propositura da nunciatio nov! operis, buscando obstar o prossegui
mento da obra nova porque prejudicial ao plano urbanístico do 
bairro, afetando a estética pela quebra da harmonia do conjunto e 
constituindo, por isso mesmo, fator desvalorativo dos lotes e edifícios 
já construídos, todos, como explica o perito desempatador, do "tipo 
fino", obedecendo recuos de frente, :laterais e de fundo" (fJs. 
143/144). Os titulares de lotes, assim como o loteador e o Poder 
Público, têm, como adverte Hely Lopes Meirelles, "legitimo interesse 
na manulenção do bairro com as características de sua urbanização 
originária e, por jsso mesmo, dispõem das ações adequadas para fazer 
respeitar as jmposições consignadas no memorial de loteamento. Não 
importa a omissão das escrituras subseqüentes, porque o direito do 
loteador e dos moradores do bairro repousa no plano de urbanização 
e não no ajuste individual entre compradores e vendedores de lotes 
isolados" (Obra citada, pág. 71). Havendo obras iniciadas, em 
andamento, com violação das cláusulas restritivas, a nuncíação 
constitui ação ajustada à lícita pretensão dos vizinhos de sustarem o 
seu prosseguimento e obterem o seu adequamento às posturas 
convencionadas. E nestas se estribando a postulação, irrelevante 
que, na escritura de aquisição do réu, firmada com o primitivo 
compromissário, não se tenham repetido as restrições, expressamente 
consignadas no contrato de compromisso, do qual, anterionnente, 
tornara-se ele concessionário (fls. 13/15). 

Também não vale em favor do réu o argumento de que a obra 
fora licenciada peja Municipalidade, simplesm~nte porque o 
licenciamento é ato admin.istrativo, que não se presume liberatório 
dos deveres contratuais, por is~o que sempre contém ressalva implícita 
dos direitos dos vlzinbos. A aprovação da planta de construção pela 
Prefeitura, como bem p.onderado em venerando aresto do antigo 
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Tribunal de Alçada, não tem consequencia alguma, ;'não só porque 
esta não entra na apreciação de possíveis ofensas a direitos de vizinhos, 
corno porque, de qualquer modo, não poderia ela revogar cláusulas 
de um contrato lícito, livremente firmado por particulares e que lhe 
é res inter alios" (R.T. 266/373). 

É certo que, sem lesividade, o vizinho não pode embargar obra 
nova pelo simples fato de infração às posturas municipais. Se, todavia, 
a infração lhe acarreta prejuízos, terá a ação de nunciação, se 
violados os deveres de vizinhança. Em se tratando de cláusulas 
restritivas de construção em loteamento, o prejuízo nem dependeria 
de prova, pois que tais cláusulas sempre constituiriam fator 
determinante de aquisições feitas com a certeza do cumprimento do 
plano urbanístico estabelecido pelo loteador, com proveito estético 
e de indiscutível valorização do loteamento e de cada uma de suas 
unidades. 

Não fosse por estas razões, do interesse de todos os proprietários 
e compromissários de lotes, ainda por outra razão se imporia a 
procedência da ação, pelo menos em relação ao autor confinante, 
Raul J. Kliemann, que já não poderia construir casa totalmente 
isolada e nem poderia contar com o recuo lateral mínimo, de 2,50 m, 
exigido pelo Código de Obras para a iluminação dos dormitórios, 
como esclarecido pelo perito-desempatador (fls. 157). 

A sentença, em suma, deu a solução correta à demanda, por 
Isso que fica mantida. Ante o exposto, acordam, em Quarta Câmara 
CLvil do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, 
negar provimento à apelação. Custas na forma da lei. São Paulo, 
27 de fevereiro de 1975. DesembargadO[ Barbosa Pereira, Presidente 
- Desembargador Carlos A. Ortiz, Relator. (BoL da AASP. 0. 0 867, 
pág. 244). 
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NOTAS V ÁRIAS 

INALIENABILIDADE NO ANTEPROJETO DE CÓDIGO CIVIL 

CLOVIS DE ARRUDA CA.l\I'..POS 
Advoga.do - Arayatu'oa-Sf>. 

o Anteprojeto de Código Civil, nenhuma inovação apresenta à 
sucessão testam cn t ári a. 

Tudo, nele, continua como dantes, no quartel de Abrantes. 
Especialmente, o artigo 1676 do Código vigente, é, no projeto, 

assim reproduzido: 
"Artigo 2.101 - A cláusula de inalienabilidade lempo

rária ou vitalkia, imposta aos bens pelo doador ou testador, 
importa em impenhorabilidade, mas não prevalece contra 
as di v idas de ca rá ter tIl but ário". 

Como aí está, a inalienabilidade continua vitaHcia e, até bivi
talkia, se acontecer de o testador valer-se do fideicomisso. 

O artigo 2.142 do Anteprojeto, reproduz, ipsis li te ris , o 1.733 
do Código Civil, no que respeita à substituição fideicomissária. 

Como a inalienabilidade e o fideicomisso, são antiqualhas que, 
de há muito, deveriam ter sido tombadas para o patrimônio histórico 
do nosso direito, torna-se necessária a exposição dos motivos que jus
tificam as suas aposentadorias compulsórias. 

Um dos principais motivos é o atraso pronunciado do afas
tamento total e parcial dessas figuras, do Direito das Sucessões, 

Comentando o artigo 1.676 do Código Civil, em edição de 1919, 
Clóvis Bevilaqua sentenCÍava 

"A inalienabilidade imobiliza os bens, impede a circulação nor
mal das riquezas, é, portanto, anüeconômica, do ponto de vista 
social". 

Concordando com essa assertiva, está Roquebert, citado por 
Washington de Barros Monteiro, que também transcreve o proL Au
gusto Cesar, o qual, indo além, diz que 

tcA cláusula em questão fomenta a ociosidade dos filhos 
das famílias opulentas." (Curso de Direito Civil - 6.° 
volume - pág. 143 - Ed, Saraiva - J 962). 
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A fim de contornar as dificuldades que a inalienabilidade vem 
oferecendo à vida moderna, adotou-se o expediente da sub-rogação 
dos vínculos. 

Essa abertura no dique da última vontade do defunto, surgiu 
em conseqüência do parecer da Comissão da Câmara dos Deputados, 
suprimindo do texto original, a proibição. da sub-rogação, que deveria 
constar do artigo 1.676 - (vide Código Civil Anotado - João 
Luiz Alves). 

No mesmo estado de decadência) demonstrando, ainda maior 
inanição, está o artigo 2.142 do Anteprojeto que estabelece o fidei
comisso, reproduzindo, simplesmente, o Código Civil. 

Essa figura de direito antigo, foi rejeitada pelo Senado, que, ao 
pretender suprimi-la, por sua Comissão, assim justificou: 

"O Código Civil ganha em desprender-se de coisas 
inúteis, que só têm por si. o prestigio da tradição. O fidei
comisso está neste caso: se o fiduciário puder dispor dos 
bens, difícil coisa seria obter, que o fideicomissário viesse 
a receber o equivalente; se não puder díspar, torna-se 
patente a identidade entre o fideicomisso e o usufruto. 
Tudo aconselha a banir do Código essa fonte de contro
vérsias e de Fraudes, como procedeu o Código italiano. 
(João Luiz Alves - obra citada - Com. ao art. 1.733 
- Cód. Civil), 

Tanto o testamento simples, direto, como o complexo ou indi
reto, feito através das substituições, constituem remloiscências do 
Direito Romano que o feudalismo conservou até nós, com especial 
carinho. 

Se, antes) a propriedade, os bens im6veis, constituiam a fonte 
de riqueza e a segurança econômica da nobreza e do suserano, isso 
já não acontece. 

A revolução industrial, iniciou a mudança e o seu prolonga
mento na atual tecnologia, complementou-a. 

A riqueza e o progresso das nações, dependem muito mais das 
tecnologias que das propriedades imobiliárias. 

A Economia PoHtka e a privada operam, hoje, tanto na área 
das substâncias, como na dos campos. 

Se, por um lado, as Ciências Exatas revolucionaram as menta
lidades, na proporção dos seus estágios culturais, por outro, as huma
nas e sociais aferem transfonnações comportamentais de grupos, de 
acordo com as diferenciações civilizatórias de cada um. 

Essas transformações, oriundas da evolução constante, deslocam 
as coisas, alteram conceitos e transformam costumes. 
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Daí, não se justificar, nesta época, a mesma carga mística ,que 
acrescia ao respeito dado à última vontade do pa,t'er famílias redivivo. 

Será muito interessante ao progresso e à atualização do nosso 
direito positivo, a revis,ão dos institutos superados, quer para expur
gá-los, quer para adaptá-los às contingências atuais. 

Assim, desde já parece oportuno pleitear-se o banimento do 
fideicomisso, já veementemente condenado por José AUgllsto Cesar, 
Orlando Gomes, Pacífico Mazzoni e Muratori, mencionados por 
Washington de Barros Monteiro. (obra citada pág. 215). 

Quanto à cláusula de inalienabilidade, ao invés da sua ablação, 
deverá, ela, ser adaptada. 

Poderá continuar, no futuro Código, com as restrições que a 
melhor lógica e a objetividade aconselharem. 

Ao invés da vitaliciedade, poderiam, doador e testador, estabe
lecer a inalienabiUdade somente temporária. 

Esse tempo) seri-a o de vinte anos 3 contar da abertura da 
sucessão. 

Na hip6tese de existir herdeiro e/ou legatário menores, à época 
da abertura da sucessão, o tempo da inalienabilidade começaria a ser 
contado a partir da maioridade deles. 

E, porque seria lógico e objetivo esse tempo de vinte anos, 
comO termo de inalienabilidade? - Simplesmente pelo fato de ser 
esse o prazo estabelecido pelo Código e Aoteprojeto, para deito de 
usucapião máximo. 

Se uma propriedade clausulada com inalienabilidade, pode ser 
usucapida, torna-se ilógico a vontade de doadores e testadores pre
valecerem após a defunção deles. 

Com mutatis mutantis a aplicação das regras do usucapião máxi
mo à temporalidade do vínculo, adaptaria com objetividade a 
inalienabilidade às condições atuais. 

Embora haja quem possa objetar e confundir inalienabilidade 
legal com inalienabilidade imposta pela vontade do doador ou tes
tador, para efeito de usucapião, Clóvis Bevilaqua ao comentar o 
artigo 550 do Código Civil, dissipa qualquer dúvida a respeito. (Código 
Civil, dos Estados Unidos do Brasil vaI. 3.° pág. 83 - Edição 1917). 

De fato seria repugnante, em face dos princípios gerais de direito, 
que um particular ditando regras a herdeiros e legatários, atingisse 
terceiros, no caso os usucapie.ntes. 

Com a eliminação dos institutos oriundos de um passado indi
vidualista e feudal, poderá, um novo Código estabelecer as perspec
tivas da função social da propriedade privada, a fim de a jurispru
dência concretizá-la. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 
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o PROBLEMA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS 

EUG'.@;NIO GUDIN 

A operação de serviços públicos por delegação, arrendamento, 
ou concessão do Poder Público a empresas privadas é uma modali
dade das mais recomendáveis para a economia e a eficiência desses 
serviços. Porque a empresa privada não sofre das peias burocráticas 
inerentes à administração do Estado) porque não é vulnerável às inge
rênc1as políticas, que atíngem mesmo as "empresas" do Estado; porque 
alivia a tarefa do Estado para outros e muitos misteres. 

Mas a adoção da modalidade de concessão para a execução dos 
serviços públicos não é tão fácil nem tão acessível como pode à 
primeira vista parecer. 

Por dois motivos essenciais: 

1.0) - O da capacidade ética e cultural do Estado para respeitar 
os termos dos contratos de concessão. O que exíge um grau de civi
lização que está longe de ter sido atingido no Terceiro e mesmo no 
Segundo Mundo. Participei durante 40 e mais anos, da direção de 
empresas de serviços públicos urbanos (bondes, luz, força, telefone, 
gás), nacionais (estradas de ferro) e internacionais (telégrafo). Meu 
campo de experiência foi portanto muito vasto 00 que se passava no 
Brasil como no estrangeiro. 

Tive conhecimento, quando nâo experiência, de casos em que 
governos da América Latina desrespeitaram da forma mais flagrante 
os termos dos contratos de concessões. O "record", tanto quanto me 
lembro, foi o da Venezuela, ao tempo da ditadura do General Castro, 
em que, após uma série de greves instigadas pelo ditador, a empresa 
foi confiscada I'por ter mergulhado a cidade na escuridão", passando 
os serviços da concessionária, a "Internatiooal General Electric" (se 
bem me lembro do nome), a serem executados por um siodicato local 
de que largamente participava a esposa do ditador ... 

Vi muitos outros casos, vários deles em nosso país, em que o 
Governo alterava, unilateralmente, cláusulas das concessões tornan
do-as inoperáveis. Fui diretor de uma estrada de ferro inglesa, que 
servia os quatro Estados do Nordeste! de que o Governo encam
pou (1920) as linhas de propriedade da empresa, com pagamento con
sistente num contrato de arrendamento de toda a Rede e garantia de 
tarifas que remunerassem o capital "reconhecido" da empresa. Na 
primeira ocasião em que, por motivos de uma crise econômica e 
cambial (1921), tornou-se necessário elevar as tarifas, o Ministro da 
Viação indeferiu sob o espantoso fundamento de que "a tarifação 
financeira obedece aos limites das leis naturais"! 
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Em 1934, ao apagar das luzes da primeira ditadura Vargas, o 
Governo baixou um decreto-lei implementando um Código de Águas,. 
que abrangia todas as empresas de energia elétrica, cujo capital, tanto 
para efeitos de remuneração, como de encampação, passava a ser o 
"custo hislórico", com total abstração da desvalorização da moeda. 
O que valia 100 em 1934 continuaria a valer 1 00 em 1960 ou 1970, 
quando mesmo o valor do cruzeiro tivesse baixado da metade 
(quando não anulado). Foi o que sofreram a American Foreign 
Power. que fugiu espavorida) obtendo afinal uma encampação, pre
cária, e a Light, que desde então e até 1964, viveu de lingua de fora. 

Um dia veio um prefeito, creio que de MaracangaJba... e 
dec1arou que a concessão da Empresa Telefônica (que já tinha uma 
grande rede instalada e funcionando) era nula, por falta de forma
ljdades ditas essenciais. E se não fosse o Supremo Tribunal, na 
undécima hora, a empresa teria sido sumariamente confiscada. 

Tais são os rlSCOS que correm "as concessionárias" nestas lati
tudes. O que seria no Terceiro Mundo, propriamente dito, dos 
Generais Amin Dada e Mobutu? .. 

2.°) - MDS não é só da capacidade do Estado que depende 
a possibilidade de execução satisfatória de um serviço público con
cedido. Depende também da IDONEIDADE da empresa conces
sjonária. 

Seria lógico supor que essa idoneidade teria sido condição pre
liminar para a outorga da concessão. Mas na prática a teoria é) 
muitas vezes, outra. Ora em resultado de concorrências públicas em 
que os Governos se acham obrigados a preferir as propostas mais 
baratas ou que prometem mais, ora por erro de apreciação. 

No mundo de empresas com as quais lidei, várias conheci que 
trataram as concessões como negócio especulativo, relegando a admi
nistração dos serviços a segundo plano. Arrendatários que enrique
ceram enquanto os serviços definhavam e o Estado era obrigado 
a assumir. 

Há a esse respeito um episódio inesquecível. Logo no início 
da Primeira Guerra, a França, diante da precária situação milltar, 
remodelou inteiramente o seu Governo. Ao SI. René Vivlani, Pri
meiro Ministro então congediado, deu o Governo uma comissão de 
"boa vontade" na América Latina. Aqui esteve c·om o nosso Presi
dente Wenceslau Braz, que em conversa lhe disse que havia queixas 
contra o comportamento de algumas concessionárias francesas. Ao 
que o sr. Viviani respondeu: "Senhor Presidente, há em toda a parte 
a boa e a má Finança; infelizmente alguns negócios do Brasil foram 
feitos com a má finança francesa ... ". 
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Um concessionário 100% idôneo, como conheci alguns, deve ser 
apreciado pelo Governo como um elemento de valor para a economia 
dos serviços públicos concedidos e tratado com decência e conside
ração. É, a meu ver, o caso da Light, de honroso passado e de um 
enonne acervo de serviços prestados ao Brasil. 

Está longe de ser único o caso da empresa canadense. Conhecí 
empresas inglesas, com quem Hdei e trabalhei "por dentro", que eram 
da mais integral idoneidade. Um exemplo recente foi o da Western 
Telegraph de cabos submarinos, que trabalhou 100 anos no Brasil, 
agindo sempre com a maior lisura. Manipulando durante todo esse 
tempo o serviço telegráfico jnternacional do Governo brasileiro, sem 
urna só indiscrição ou incorreção. Também o Governo brasileiro 
nunca a desconsiderou, seja dito por justiça. 

Sem essas duas condições: um Governo de padrão civilizado, 
respeHador de seus contratos - e um concessionrirío de jnteira ido
neidade, o regime dos serviços públicos concedidos não funciona 
satisfatoriamente. 

Conquanto 88 vezes ainda funcione melhor do que nas mãos 
do Governo. , , 

(de "O Globo") 

TAXAS BANCARIAS 
JOSÉ AUGUSTO BECK DA SILVA 

Advogado - Porto Ategre-RS 

Referentemente aos juros cobrados em operações realizadas por 
instituições de crédito, públicas ou privadas, que funcionam sob o 
estrito controle do Conselho Monetário Nacional, é farta e pacífica 
a jurisprudência, inclusive da Suprema Corte, de que a Lei de Usura 
(Dec. 22.626/33) não ma.is é aplicável. Tal entendimento decorre 
não do seu desuso, ou da inflação) mas da vigência da Lei n. 4.595. 
de 31-12-64, que prescreve em seu artigo 4.°: 

Compete privativamente ao Conselho Monetário Nacional: 
"IX - limitar, sempre que necessário as taxas de ju

ros, descontos, comissões e qua1quer outra forma de remu
neração de operações e serviços bancários ou finan
ceiros. ,. (grifamos). 

Pelo texto legal, é fácjl concluir que as taxas bancárias estão 
Jiberadas, ca~endo 8ç:> .C.~.N. limit_á-Ias sempre que necessário. Em 
assim sendo, está indubitayelmente revogado o artigo] ,0 da Lei de 
Usura, pelo menos no que _se relaciona às operações realizadas por 
estabeleci men tos creditícios. 
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f: comum 8fgUlr-se em matéria de Embargos à Execução que 
as taxas cobradas por determinada organização financeira são supe
riores às autorizadas pelo Dec. 22.626/33, motivo pelo qual o mon
tante requerido é improcedente e incabíve1. Tais alegações, em regra, 
objetivam única e exclusivamente procrastinar o andamento do pro
cesso, constituindo-se em atos meramente protelatórios, devendo, con
forme o caso, ser aplicado o artigo 31 da lei adjetiva civil, segundo 
o prudente arbítrio do juiz. 

O próprio Supremo Tribunal Federal, tanto em suas Turmas 
como em sua composição Plena e, sempre a unanimidade, encarre
gou-se de dirimir eveotuais dúvidas que pudessem ainda ser suscita
das. Nesse sentido, coletamos 10 acórdãos: 

RE. 78.953 (SP) - Pleno - In D.J.V. de 11-4-75 
RE. 79.122 (SP) 1.a Turma - In D.J.V. de 24-6-75; 
RE. 79.943 (SP) 1.a Turma - In D.J.V. de 12-9-75; 
RE. 81.217 (SP) 2. a Turma - In D.J.V. de 03-10-75; 
RE. 82.196 (SP) 2. a Turma - In D.J.V. de 17-10-75; 
RE. 82.508 (SP) l.a Turma - In D.J.V. de 20-02-76; 
RE. 83.466 (SP) l.a Turma - In Trib. da Just. D.o 858, 

de 07-07-76; 
RE. 83.743 (SP) 
RE. 84.008 (SP) 
RE. 85. 102 (SP) 

de 27.10.76. 

l.a Turma - In D.J.U. de 26-03-76; 
2. a Turma - In D.J.U. de 13-02-76; 
2. a Turma - In Trib, da Just. D.o 874, 

o Banco Central do Brasil é quem, por delegação do C.M.N.) 
possui competência legislativa para fixar os limites de taxas para a 
rede bancária (Lei n. 4.595/64 e Lei 4.728, de 14-07-65 art. 29). 

Sendo inaplicável a Lei de Usura às operações mencionadas, 
resta à parte interessada, litigante ou não, perqüirir se as taxas co
bradas pela instjtuição financeira estão limitadas pelo C.M.N. e, em 
caso positivo, se estão dentro do autorizado. Havendo limite a res
peitar, as faixas de crédito oferecidas ao público, aliadas à lei da oferta 
e da procura, além de outras peculiaridades de mercado, é que con
correrão para determinar a taxa a vigorar, de acordo com a natureza 
de cada transação. 

Mas a questão que se nos afigura interessante, ainda dentro do 
mesmo tem<l, é se as Resoluções e Circulares do BACEN disciplina
doras de detelminado tipo de negócio constituem-se em direito ma
terial. Tal indagação reveste-se de importância na medida em que, 
uma vez reconhecidas, o estabelecimento de crédito não necessitaria 
indicar ou promover a juntada da instrução normativa que ° autoriza 
a cobrar certa taxa Uuros, comissões, etc.). Bastaria, por: conseguinte, 
requerer a cobrança da taxa convencionada, independentemente da 
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indicação ou comprovação da tutela legal. Em outras palavras, invo
car-se-ia o consagrado adágio latino 

"Narrah mihi factum dabo tibi jus!", 
aguardando-se a aplicação do Direito. Não fossem direito material, 
não há dúvida de que incumbiria à organização financeira indicar 
e/ou juntar a instrução normativa que a autorizou postular a taxa 
jmpugnada. 

Ao examinar tal proposição, há que se fazer uma pequena mas 
fundamental distinção entre as Circulares e Resoluções publicadas no 
Diário Oficial da União, e as que não se revestirem do requisito indis
pensável p~ra completar o ciclo legislativo, qual sejn a publicidade. 
Destarte, considerando que a partir da Resolução D.o 81 e da Circular 
n.o 103 (publicadas em 12-01-68) passou a oCOrrer a pubJicação 
regular no Diário Oficial, não mais se justifica o desconhecimento 
da matéria nem procede a indícação ou comprovação do embasa
mento legal. Não confundir com os fundamentos juridícos do pe
dido - requisito da petição inicial (artigo 282 III do C. P'. C.). 
Enquanto tais instruções permaneciam "ocultas", restringidas ao 
conhecimento das instituições financeiras, sob a possível alegação de 
que só às mesmas interessava} sem dar-se a devida dívulgação a ter
ceiros, não há dúvida de que a impugnação em juízo tinha o seu 
fundamento e a intimação para comprovação do permissivo legal era 
perfeitamente cabfvel. Todavia, como já se frisou, a omissão está 
sanada, e a matéria em foco, certamente, constituir-se-á até mesmo 
em súmula ante os reiterados e unânimes julgamentos uniformes do 
Supremo Tribunal Federal. 

198 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTVá.UIQS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO oi< 



UMA RECOMENDAÇÃO 

Júlio de Oliveira Chagas Neto 

Quando l.0 Curador de Registros Públicos da Capital, o escritor 
Mafra Carbonieri publicou dois trabalhos literários neste Boletim. 
Um extraído de seu primeiro livro O Canto Furtivo e outro da cole
tânea de contos Os Gringos. Com essas obras, respectivamente, o 
autor obteve o Prêmio Governador do Estado de São Paulo de 1965 
e de 1967. 

Posteriormente, ainda como cultor do conto, Mafra Carbonieri 
recebeu o Prêmio Adelino Magalhães (1973) de Niterói. Mas o que 
aqui cumpre destacar é que esse contista - com quem mantivemos 
sempre um contato cordial na l.a Vara de Registros Públicos - é 
até agora o único escritor paulista a ser agraciado com o primeiro 
lugar no Concurso Nacional de Contos do Paraná - a mais pres
tigiosa Jáurea que no Brasil se confere ao gênero. Os contos então 
premiados acham-se na coletânea Arma e Bagagem, que a Editora 
Martins publicou em ] 973, 

Nessa ocasião, por ter sido apontado entre os livros mais signi
ficativos do ano, um dos contos de Arma e Bagagem foi escolhido 
pela Editora Globo de Porto Alegre para integrar uma antologia: 
Os Melhores Contos Brasileiros de 1973. 

Agora, Mafra Carbonieri e a Editora Civilização Brasileira 
lançam Homem Esvaziando os Bolsos, nova série de contos sobre 
desajustes e vícios da cidade grande, no caso, o problemático 
aglomerado urbano de São Paulo. 

Já lemos o livro e acompanhamos as notícias de sua repercussão 
no Brasil. E uma obra que recomendamos pela seriedade do assunto, 
sua oportunidade, além do estilo vigoroso e original. 

E um prazer assinalar no Boletim o julgamento crítico unânime 
sobre O Homem Esvaziando os Bolsos, pois Mafra Carbonieri, que 
conhecemos como Curador de Registros Públicos, sempre conduziu 
o seu trabalho com simpatia e adesão humana, sem que isso tivesse 
afetado o cumprimento de seu.s deveres funcionais. 
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LIVROS NOVOS 

"UM PINGO DE AGUA NA TERRAH 

- Autobiografia de um médico -

Sobre a comunicação que há tempo recebi da pubUcação do 
livro cujo título encima esta nota e o qual, na ocasião, ainda se 
encontrava DO prelo, - tive a oportunidade de dirigir a seguinte 
carta à filha de seu autor: 

- "PREZADA IRACY: 
Deu-me você grande satisfação ao transmitir-me, há dias, a 

notícia relativa à iniciativa que tomou de mandar editar as memórias 
deixadas por seu Pai, - o meu saudoso e querido amigo Dr. OSCAR 
DEUSDEDITH ALVES. 

~ que, semelhante gesto, constituí uma demonstração inequívoca 
do inalterável afeto que ele continua a merecer-lhe, bem como da 
nítida compreensão, que você tem, do que foi a sua personalidade 
invulgar. 

Ora, é sabido que, atitudes de tal natureza, mesmo em se tra
tando de relações de ordem familiar, são bem pouco freqüentes nos 
torvos e agressivos dias que transcorrem, justificando-se, assim, a 
alegria que sentimos sempre que. vemos alguém assumi-las. 

Como você não ignora, conheci seu Pai, - o Xará! consoante 
o tratava na intimidade - poucos dias depois de sua chegada a 
Araçatuba, quando da primeira visita que fez a "O Jornal", um dos 
órgãos da imprensa local, por mim fundado em 1930. 

Após se apresentar e declinar a sua condjção de. médico, adian
tou que acabara de transferir-se, com a família, para aquela cidade, 
onde pretendia continuar a exercer a Medicina, tendo já instalado 
consultório em sua própria residência. 

Noticiei, naturalmente, essa visita no seguinte número de "O 
Jornal", pondo em relevo a ótima impressão que tjvera do novo e 
experiente clínico com o qual Araçatuba passava a contar, - isso 
em face da longa palestra que com ele mantivera e através da qual 
pude notar tratar-se de um espírito fidalgo, inteligente, culto e que, 
tal como eu) - nesse tempo que já vai bem longe! - adorava 
cultuar as Musas ... 
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Está claro que, ao saber de seus pendores poéticos coloquei, de 
imedlato, à sua disposíção as colunas de "O Jornal", - que o 
inspirado autor de "OS SETE PECADOS MORTAIS" e de "O 
TEATRO DA VIDA", passou a freqüentar, abordando os mais va
riados temas, com exceção daqueles que diziam respeito à política, 
pela qual nutria verd8deira ojeriza ... 

Nlais tarde, quando esse denodado defensor da propagação e 
da elevação do ensino profissional em nosso Estado, que é o PRO
FESSOR JOAQUIM DIBO, instalou em Araçatuba a FACULDADE 
DE CO!\1ÉRCrO D. PEDRO lI, o Dr. DEUSDÉ01TH ALVES foi 
um dos primeiros intelectuais ali resideotes a ser convidado para 
lecionar nesse então moderníssimo estabelecimento de ensino J - de 
onde só saiu quando voltou a domiciliar-se nesta Capital. 

Como seu companheiro, que igualmente fui, nessa Faculdade, 
em virtude de convite que também recebera para integrar o seu 
Corpo Docente, - posso atestar que seu Pai lá deixou grande nú
mero de Amigos, que soubera grangear graças à superior conduta 
com que ,se houve sempre em suas relações. 

Mais tarde, em 1939, quando também transferi minha resi
dência para São Paulo, - aqui vim encontrar novamente o m.eu 
velho e querido Xará, em plena atividade) com .seu consultório ins
talado na Rua Benjamin Constant. 

Largamente conhecido~ que era, não só como excelente médico, 
senão também como didala da melhor estirpe, soube que tinha sido 
convidado, logo após haver regressado de Araçatuba, para lecionar 
na ESCOLA DE COMÉRCIO ALVARES PENTEAD01 tida na 
época como o Estabelecimento de Ensino de mais alto padrão exis
tente no País, e na qual pontificava o grande educador PROF. HO
RÁCIO BERLINCK. 

A ele devo, por sinal, o fato de também ali ter lecionado du
rante seis meses~ - isso por volta de 1940, - substituindo professor 
que obtivera, para tratamento de saúde, uma licença correspondente 
àquele período de tempo. Por indicação de seu Pai recebi da Direção 
desse prestigioso Estabelecimento de Ensino convite para tal fim, -
que s6 fui levado a aceitar para não desapontar o velho amigo, pois 
meus serviços de Servidor da Justiça~ cujas funções já então exercia, 
quase não me deixavam tempo para o desempenho de outras funções. 

Aí tem você) .prezada Iracy, um descolorido e sucinto relato da 
convivência que, durante longos anos, tive a satisfação de manter 
com seu Pai, - que aprendi a estimar e admirar desde o nosso pri
meiro encontro, ocorrido na Redação de "O Jornal", em Araçatuba) 
nos começos da década de 30. 
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Renovando-lhe, assim, os meus cumprimentos pela feliz idéia 
que teve de publicar suas memórias, abraça-a o velho amigo de 
sempre". 

AJgum tempo após a remessa da carta acima transcrita à sua 
destinatária, veio a lume o livro de memórias ali mencionado cuja 
leitura é digna de meditação, pela admirável lição de tenacidade e 
otimismo que encerra, não obstante as dificuldades e desilusões 
muitas vezes enfrentadas, pelo espírito cuIto, prestativo e bom de 
seu autor. 
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SOCIAIS 

"DEGREDO QUE DEGRADA . . ,H 

Francamente, se eu pudesse, entraria para o Espiritismo . .. 
É que, às vezes, fico a pensar se os espíritas não terão carradas de 
razão, quando dizem ter sido o Mundo destinado, por Deus, ao 
degredo dos homens ... 

- Quem sabe se não é por isso que, na vida, D gente só en
contra almas "degradadas" ... 

QUESTIONÁRIO, .. 

Poderemos, realmente, dizer que a humanidade, no seu estado 
atual, de evolução, atingiu o seu mais alto grau de pmgresso? 

Em que sentido, em que acepção deveremos tomar o vocábulo 
"Civilização':? :./< : ~ '" 

Constituiremos nós, por acaso, uma sociedade verdadeiramente 
clvHizada? :~ ':' ',' 

Que beneficios reaes, positivos) a atual civilização trouxe ao 
homem? * * * 

Será porventura, o homem da idade contemporânea mais feliz do 
que o seu irmão pré-histórico? 

Sofrerá ele, hoje, menos do que eotão? Ser-lhe-á a vida mais 
fácil e farta? );< ,~ * 

Eis ai umas perguntazinbas bestas qüe às vezes dão que pensar 
à gente! 

GAVIõES 

Em verdade, este mundo pertence aos gaviões de penacho) -
de \'ÔOS altos e largos . .. 

Que poderia cu, por isso, esperar dele - eu, pobre avezinha 
doméstico, mansa e prosaica?! 

- O que espera a todas as aves dessa espécie, indefesas contra 
05 gaviões. " . 
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