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ANO XXV 

BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÁO DOS SERVENTUARIOS DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAULO 
"DECLARADA DE UTll..IDADE PúBLICA PELA 
LEI N.o 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949". 

JULHO a DEZEMBRO de 1977 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N,o CIII/77 

N.O 104 

Dispõe sobre restauração de autos extraviados ou destruídos 

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

Resolve: 

Artigo 1.0 - Quando da distribuição de inquéritos poliCiais, os 
Escrivães dos Cartórios Distribuidores, da Comarca da Capital, farão 
anotar, nas fichas respectivas, além dos dados lançados atualmente, 
o número de registro dos autos na repartição policial e a Delegacia 
de Polícia de origem. 

Artigo 2.0 - Nos Cartórios Judiciais da Comarca da Capital, 
os Escrivães formarão atos suplementares dos processos criminais, 
mediante xerocópias autenticadas da denúncia do interrogatório, da 
prova testemunhal e pericial, e de outras diligências judiciais de que 
inexista registro específico. 

Artigo 3.° - Os autos suplementares, que se destinam a con
servar os elementos necessários a eventual restauração dos principais, 
permanecerão sempre em Cartório e serão arquivados a final, junta
mente com os da ação principal, aos quais serão apensados. 

Artigo 4.° - Quando, após o arquivamento, os autos originais 
forem requisitados por autoridade judiciária superior, os suplemen
tares serão desapensados, para permanência em Cartório, encami
nhando-se apenas o processo principal. 

Artigo 5.0 - A providência do artigo 2.° poderá ser adotada 
pelos Juízes Criminais das demais Comarcas do Estado quando cir
cunstâncias peculiares aconselharem a conservação, em arquivo à 
parte, das peças essenciais dos processos. 
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Artigo 6.° - Este provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

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

São Paulo, 29 de abril de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Adcio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

D.O.J. 30-4-77 

PROVIMENTO N.o CIV 177 

O Conselho Superior da MagistI1atura, no uso de suas atribuições, 

Considerando o disposto no artigo 76, § 1.0, do Decreto-lei n,u 
158, de 28 de outubro de 1969; 

Considerando o disposto no artigo 93, inciso m, da Resolução 
n.o 1, de 29 de dezembro de 1971; 

Considerando que se acha em instalação na Comarca de Cam
pinas o 7.° Cartório de Nora~ e Ofício de Justiça; 

Resolve: 

Artigo 1.0 - A partir de 1.0 de agosto de 1977, os feitos cíveis, 
na Comarca de Campinas, serão distribuídos às quatro Varas e aos 
sete Ofícios de Justiça, atendendo-se à rigorosa igualdade entre os 
Juízes, com ru; seguintes regras: 

O 1.0 e 2.° Ofícios de Justiça servirão perante a l.a Vara Cível. 
O 3.° e 4.° Ofícios de Justiça servirão perante a 2.a Vara Cível. 
O 5.° e 6.° Ofícios de Justiça servirão perante a 3.a Vara Cível. 
O 7.° Ofício de Justiça servirá perante a 4.a Vara Cível. 

Artigo 2.° - A Corregedoria Permanente caberá a cada Juiz 
sobre os Cartórios que o servem, tanto no escrivanato como no nota
riado. Al&m disso, caberá à 1.a Vara Cível a Corregedoria Perma
nente do Cartório do Distribuidor e Cartório do Partidor e Contador. 

A 2.a Vara Cível os Cartórios do Registro Civil das Pessoas 
Naturais da sede da Comarca. 

A 3.a Vara Cível os Cartórios do 1.°, 2.° e 3.° Registro de 
Imóveis e Anexos. 

A 4.a Vara Cível os Cartórios do Registro Civil das Pessoas 
Naturais dos demais distritos da Comarca. 

Artigo 3.° - Os feitos distribuídos até 1.° de agosto de 1977 
permanecerão com a competência definida no Provimento n.o XC/75, 
quer em relação ao Juiz, quer ao Cartório. 
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Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 9 de maio de 1977. 

(a a) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

D.J. 11-5-77 

PROVIMENTO N,o VC/77 

Modifica, parcialmente, dando nova redação aos itens I, XV, 
XVI e XX, do Provimento n.O LIX-A-70, que dispõe sobre depósitos 
e levantamentos judiciais de quantias em dinheiro. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui
ções, modifica os itens I, XV, XVI e XX do Provimento LIX-A-70, 
que passam a vigorar com as seguintes redações: 

I - Os depósitos judiciais de quantias em dinheiro serão feitos, 
preferencialmente, na Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A. 
- CEESP e ou no Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA, 
mediante abertura de "Conta Judicial", numerada, com os juros legais 
capitalizados, semestralmente, sem limite de depósito e dispensada a 
emissão de caderneta correspondente. 

XV - Todos os Juízes em exercício na Capital terão seus 
padrões de firma, para identificnção, na Agência Liberdade do Banco 
do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA e na Agência Clóvis 
Bevilacqua da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, colhidos 
no setor competente do Tribunal de Justiça, em impressos fornecidos 
pelas referidas Agências. 

XVI - Nas demais comarcas, os Juízes providenciarão para 
que as agências locais do Banco do Estado de São Paulo S.A. -
BANESPA e da Caixa Econômica do Estado de São Paulo possuam 
seus padrões de firma. 

XX - Anualmente, as agências do BANESPA e da CEESP 
com depósitos judiciais remeterão, na Capital, ao Tribunal de Justiça 
e, no Interior, :aps Juízes competentes de cada comarca, o balanço do 
movimento das contas respectivas. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, 8 de julho de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO N.o CV/77 

Modifica, parcialmente, dando nova redação aos itens I, XV, 
XVI e XX, do Provimento n.o LIX-Aj70, que dispõe sobre depó
sitos e levantamentos judiciais de quantias em dinheiro. 

O Conselho Superior da Magistratura, no usa de suas atribui
ções, modifica os itens I, XV, XVI e XX do Provimento n.o 
LIX-Aj70, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

I - Os depósitos judiciais de quantias em dinheiro serão feitos, 
preferencialmente, na Caixa Econômica do Estado de São Paulo, S.A. 
- CEESP e ou no Banco do Estado de São Paulo, S.A. - BA
NESPA, mediante abertura de "Conta Judicial", numerada, com os 
juros legais capitalizados, semestralmente, sem limite de depósito e 
dispensada a emissão de caderneta correspondente. 

XV - Todos os Juízes em exercício na Capital terão seus 
padrões de firma, para identificação, na Agência Liberdade do Banco 
do Estado de São Paulo, S.A. - BANESPA e na Agência Clóvis 
Bevilacqua da Caixa Econômica do Estado de São Paula, colhido~ 
no setor competente do Tribunal de Justiça, em impressos fornecidos 
pelas referidas Agências. 

XVI - Nas demais comarcas, os Juízes providenciarão para 
que as agências locais do Banco da Estado de São Paulo, S.A. -
BANESPA e da Caixa Econômica do Estado de São Paulo possuam 
seus padrões de firma. 

XX - Anualmente, as agências do BANESP A e da CEESP 
com depósitos judiciais remeterão, na Capital, ao Tribunal de Justiça 
e, no Interior, aos Juízes competentes de cada comarca, a balanço 
do movimento das contas respectivas. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

São Paulo, 8 de julho de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça; Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça. 

(publicado novamente por ter saido com incorreções.) 

13-7-77 
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PROVIMENTO N.o CVI/77 

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

Considerando a solicitação da Associação dos Advogados de 
São Paulo, interessada na publicação de um repertório das decisões 
de primeira instância, em obra a ser por ela editada, nos tennos de 
seus ofícios n. ° 2.435 e 2.436/77; 

Considerando que a cooperação do Poder Judiciário, facilitando 
tal objetivo, atende ao bom relacionamento que deve existir entre 
as duas corporações; 

Resolve: 

Artigo 1.0 - A Associação dos Advogados de São Paulo poderá 
credenciar associados junto aos MM. Juízes titulares da Capital e 
Corregedores Permanentes dos respectivas Ofícios de Justiça, com o 
propósito de coletar elementos já constantes do Livro de Registro de 
Sentenças de cada uma das Varas. 

Artigo 2.° - Os Juízes Corregedores-Permanentes estabelece
rão o horário das consultas, que serão feitas no recinto dos Cartórios, 
de modo a não embaraçar o regular funcionamento da Serventia, 
sendo vedado aos consulentes retirar do Cartório o Livro de Registro 
de Sentenças. 

Artigo 3.° - Os Escrivães-Diretores de Serviço providenciarãO 
a extração de cópias das sentenças ou folhas do Livro que forem 
solicitadas pelos advogados credenciados, mediante o regular paga
mento das custas devidas, sendo-lhes vedado fornecer, sob pena de 
responsabilidade, certidões ou cópias de sentenças proferidas em autos 
que correram em segredo de justiça (Código de Processo Civil, art. 
141, V, e art. 155, I e II). 

Artigo 4.° - A Associação dos Advogadas de São Paulo velará 
para que os seus credenciados respeitem no sigilo, relativamente aos 
fatos resguardados pelo segredo de justiça, de que venham a ter 
conhecimento no desempenho da atividade ora autorizada. 

Artigo 5.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 25 de julho de 1977 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça. 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça; Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça. 
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PROVIMENTO N.o CVII 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atri
buições, e 

Considerando necessário participar do esforço desenvolvido pela 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, pelas demais 
entidades associativas dos profissionais da advocacia e pelo Ministério 
Público Estadual, no sentido de aprimorar a formação técnico-pro
fissional dos estudantes matriculados nos diversos Cursos de Bacha
relado em Direito; 

Considerando a conveniência do aprendizado prático, como com
plementação dos conhecimentos teóricos e doutrinários transmitidos 
no curso curricular; 

Considerando ser grande o número de estudantes sem condições 
financeiras para suportarem o ônus do pagamento das ta.xas dos cursos 
de estágios, mantidos por alguns estabelecimentos de ensino; 

Considerando que só a experiência poderá comprovar a utilidade 
de ser permitido o acesso dos estudantes à parte prática do desem
penho da atividade profissional por eles escolhida; 

Resolve: 
Artigo 1.0 - Fica instituído o estágio de estudantes de Direito 

nos Cartórios do foro judicial. 

Parágrafo único - Os estagiários serão designados pelo Corre
gedor Geral da Justiça, dentre alunos do curso de bacharelado de 
direito de estabelecimentos de ensino, oficiais ou oficializados, 
sediados no Estado. 

Artigo 2.° - A designação de estagiários, em número máximo 
de cinco para cada Cartório, será precedida de convocação por edital, 
pelo prazo de 15 dias, devendo os candidatos instruir os requerimentos 
de habilitação com os seguintes documentos: 

I - certificado de matrícula escolar; 

II - atestado de idoneidade, fornecido por Juiz de Direito, 
Promotor Público, Delegado de Polícia ou membro da Diretoria de 
Seção Ol!! Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo; 

lU - atestados de sanidade física e mental, passados por fa-
cultativo inscrito no CREMESP; 

l V --'- títulos que possua; 

V - declaração assinada do cargo, função, profissão ou ativi
dade, pública ou particular, que o candidato exerça, para exame da 
compatibilidade dos horários. 
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Parágrafo 1.° - Encerradas as inscrições, o Departamento da 
Corregedoria Geral ordenará os documentos oferecidos, que serão 
apreciados pelo Corregedor Geral da Justiça, para a oportuna desig
nação, dentro da possibilidade do serviço cartorário e da preferência, 
acaso manifestada pelo candidato. 

Parágrafo 2.° - Antes de proceder à designação, o Corregedor 
Geral da Justiça poderá recorrer a quaisquer fontes de informação, 
para colher, reservadamente, elementos que aconselhem, ou não, o 
atendimento do pedido. 

Artigo 3.° - Os estagiários tomarão posse perante o Corregedor 
Geral da Justiça ou qualquer dos Juízes Auxiliares, assinando o com
promisso de respeitar fielmente os devedores atribuídos ao pessoal 
cartorário; e assumirão o exercício dentro dos dez dias seguintes, 
perante o Corregedor Permanente do Cartório, que comunicará a 
ocorrência. 

Parágrafo único - O estágio poderá ser feito em Cartório da 
Comarca onde sediado o estabelecimento de ensino freqüentado, ou 
da em que residir o estudante. 

Artigo 4.° - Compete ao estagiário: 

I - auxiliar no desempenho do serviço cartorário, sob a orien
tação do Juízo ou do Escrivão, de acordo com :a sua aptidão pessoal 
e necessidades da serventia; 

II - estudar e examinar autos e papéis, realizando pesquisas e 
fichários; 

IH - colaborar, materialmente, na elaboração de peças, termos 
e documentos judiciais, para oportuna conferência e autenticação pelo 
Escrivão; 

IV - dar ciência, ao Juízo ou ao Escrivão, das irregularidades 
que observar nos serviços a que tiver acesso. 

Artigo 5.° - É vedado ao estagiário: 

I - elaborar, sozinho, peças, termos e documentos judiciais, 
assim como subscrevê-los; 

II - intervir em qualquer ato processual ou atender o público, 
com o fim de orientar a solução de conflitos de interesses afetos ao 
órgão judicial. 

Artigo 6.° - São deveres do estagiário, além daqueles especí
ficos do pessoal cartorário: 

I - Seguir, no serviço de estágio, a orientação que receber do 
Juizo ou do Escrivão; 
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H - Permanecer na Serventia ou à disposição do Juízo, durante 
o horário que lhe for fixado; 

IH - Apresentar à Corregedoria Geral da Justiça, a cada dois 
meses, relatório circunstanciado sobre o seu desempenho no estágio, 
o qual será juntado ao prontuário individual. 

Artigo 7.0 - Compete ao Juiz Corregedor Pennanente em rela
ção ao estagiário: 

I - visar o atestado de freqüência do estagiário, para juntada 
ao prontuário individual; 

II - fornecer informações reservadas sobre o desempenho do 
estagiário, sempre que solicitadas pelo Corregedor Geral da Justiça; 

III - propor a dispensa ou o remanejamento do estagiário, 
indicando a conveniência daquele e do serviço judicial; 

lV - orientar o estagiário, possibilitando-lhe o máximo apro
veitamento na complementação do currículo escolar; 

V - fiscalizar, juntamente com o Escrivão, a observância do 
disposto nos artigos 5.° e 6.0. 

Artigo 8.° - A freqüência é obrigatória e será atestada mensal
mente, pelo Escrivão, em duas vias, uma das quais ficará em poder 
do estagiário, sendo a outra remetida à Corregedoria Geral da Justiça, 
para as anotações e controles necessários. 

§ 1.° - A falta injustificada do estagiário ao expediente, por 
mais de oito dias consecutivos ou quinze alternados, será comunicada 
pelo Juízo ao Corregedor Geral da Justiça, para as providências 
cabíveis, de remanejamento ou dispensa. 

§ 2.° - Até o quinto dia útil de cada mês, o Departamento da 
Corregedoria Geral remeterá ao Corregedor de freqüência nos últimos 
sessenta dias, a fim de ser providenciada a dispensa ou a regularização. 

§ 3.° - É permitido ao estudante afastar-se do estágio no 
período de exames e provas curriculares, com prévio conhecimento 
do Juízo ou do Escrivão. 

Artigo 9.° - A Corregedoria Geral da Justiça superintenderá 
a organização dos assentamentos e prontuários individuais dos esta
giários, coligindo os elementos necessários à aferição do aproveita
mento, que poderá ser atestado, inclusive, pelo Juizo ou pelo Escrivão. 

Artigo 10 - Os estagiários poderão ser dispensados a qualquer 
tempo, a Juízo do Corregedor Geral da Justiça, e sê-lo-ão obrigato
riamente, quando concluído o curso de bacharelado, quando se ins
creverem em quadro correspondente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, ou quando designados estagiários do Ministério Público. 

12 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



Artigo 11 - O Corregedor Geral da Justiça, à vista dos ele
mentos constantes do prontuário individual, poderá mandar expedir 
certificado de estágio com aproveitamento a quem tenha estagiado 
em Cartório do foro judicial pelo prazo mínimo de 24 meses. 

Artigo 12 - O aproveitamento, que tem como pressuposto a 
assiduidade e a regular apresentação dos relatórios referidos no item 
IH do artigo 6.°, é avaliado pelas informações dos Juízos e Escrivães, 
junto aos quais tenha servido o estagiário, e por entrevista realizada 
por Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 13 - O certificado deve ser requerido pelo interessado, 
dentro de 30 dias da cessação do estágio. 

Artigo 14 - O certificado de estágio com aproveitamento será 
apreciado como título, no concurso de ingresso à Magistratura 
Estadual. 

Artigo 15 - A função de estagiário é gratuita, será desempe
nhada sem qualquer ônus para o Estado, e a prazo de exercício não 
será contado para qualquer efeito. 

Artigo 16 - Aos estudantes de direito que integrem, como 
servidores públicos de qualquer categoria, pelo prazo mínimo de 24 
meses, o quadro funcional dos Ofícios de Justiça ou das Varas, poderá 
ser fornecido, para os mesmos fins, certificado de aproveitamento no 
exercício de função pública, com base apenas nas anotações cons
tantes do prontuário funcional, e no que for atestado pelo Juízo ou 
pelo Escrivão. 

Parágrafo único - O certificado deve ser requerido pelo inte
ressado, dentro de 30 dias após desvinculado, a pedido, do serviço 
público judicial. 

Artigo 17 - O estágio é incompatível com outras atividades 
relacionadas com o exercício da advocacia, de funções judiciárias ou 
policiais. 

Artigo 18 - Os casos omissos ou de necessária interpretação 
serão apreciados pelo Corregedor Geral da Justiça. 

Artigo 19 - Este Provimento entrará em vigor, a título expe
rimental, na data de sua publicação. 

São Paulo, 29 de julho de 1977 

(aa) Gentil do ÜIrmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 
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COMUNICADO 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições 
e elucidando o alcance do Provimento CV 177. 

Determina, com vistas aos itens 4 e 5 do Provimento XXXIII/67, 
em vigor (Provimento LIX-A/70, item XXII): 

1 . os depósitos judiciais, sempre que possível em correção 
monetária, far-são preferencialmente na Caixa Econômica do Estado 
- C.E.S.P. e ou no Banco do Estado de São Paulo - BANESPA, e 
quando de interesse de menores e interditos "com a cláusula de prazo 
fixo e correção monetária, fixando-se o prazo mínimo de acordo 
com a probabilidade de permanência do dinheiro no estabelecimento 
de crédito, e podendo tal prazo ser prorrogado quantas vezes for 
possível até o levantamento" (Provimento XXX1IJ/67, item 4); 

2. os depósitos judiciais de importâncias de menores e inter
ditos sem correção monetária ou cláusula de prazo fixo serão trans
formados em contas sob tais regimes (conforme item anterior), desde 
que atendidos o valor e o prazo mínimo exigidos pelos regulamentos 
(Provimento XXXIIII 67, item 5); 

3 . ocorrendo diversidade de taxa de juros nos depósitos ou 
períodos sem correção monetária (Provimento CV 177, item J) a opção 
deverá recair no estabelecimento que melhores condições oferecer. 

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 14 de julho de 1977. 

(aa) Gentil do Canno Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Di,mas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Acácio RebouÇI8s, Corregedor Geral da Justiça. 

D.O.J. 15-7-77 

Apelação Cível n.o 259.105 - Paraibuna - Apte.: Ministério 
Público - Apdo.: Milton Alvarenga Peixoto. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
259.105, da comarca de Paraibuna, em que é apelante o Ministério 
Público da referida comarca e apelado Milton Alvarenga Peixoto. 

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. 
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1. O confronto do documento de fls. 7 com a manifestação 
de fls. 25, mostra que as exigências feitas, inicialmente, pelo Oficial 
do Registro Imobiliário, foram ampliadas, sendo, assim, conveniente, 
em face da natureza administrativa do processo de dúvida, que se 
deslindem todas as questões debatidas, de modo que não se alegue 
omissão no julgamento. 

Ao exame das objeções levantadas pelo Oficial, destaca-se, desde 
logo, a improcedência das relativas ao estado de comunhão do imóvel. 

Com efeito, não cria óbice ao registro a circunstância de ser a 
gleba vendida integrante de área maior, em estado de condomínio. 

f: que, confonne resulta claro do título originário, devidamente 
transcrito sob n.o 12.677 no Registro de Imóveis competente, a área 
objeto da venda, está individualizada, no todo a que pertence, "por 
divisas certas e respeitadas há longos anos . . . " (f. 20) , vindo as 
delimitações e confrontações de expresso mencionadas . 

A escritura é precisa no indicar: que o objeto da venda é cons
tituído por uma área de 27.029 alqueires, ou 65,41 hectares, mais 
ou menos, que abrange a totalidade da aquisição dos transmitentes , 
e que, por seu turno, se filia a várias transcrições anteriores, precisa
mente indicadas. 

Tratando-se de transmissão da totalidade da área adquirida e 
guardando o negócio fidelidade com o ato que lhe deu origem, trans
crito sob n.O 12.677 no Registro de Imóveis, não se vê como criar 
obstáculo ao registro dela. 

A recusa do Oficial, no caso presente, calha como luva a 
observação feita em Acórdão anterior, deste Conselho (Agravo de 
Petição n.o 249.048): 

"Nada impede que haja, em imóvel comum, posse individual 
localizada, de forma que a com possessão subsista apenas de direito, 
e não de fato. f: o exemplo do possuidor que tem posse pro diviso, 
exercitada sobre pars certa, lo cus certa ex fundo (cfr. Washington 
"Coisas", ed. 70, pág. 81-82; R. Limongi França, "A Posse no Código 
Civil", ed. 64, pág. 75)". 

Por isso, é possível afirmar aqui, como no Acórdão trazido à 
colação, que não se impõe a necessidade de prévia divisão do imóvel, 
par'a o registro pretendido pelo recorrido, tanto mais que a venda 
cogitada nestes autos não vai além dos limites daquela outra, já 
regularmente transcrita. 

2. Evidentemente, não tem qualquer pertinência, no caso, a 
invocação do artigo 628 do Código Civil. 

Referida disposição tem por objeto conferir ao condômino 
poderes para impedir que o seu sócio altere a coisa comum. 
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Ora, muito embora o Código não determine o conceito de alte
ração, a verdade é que a proibida pela Lei, como bem leciona Oóvis 
Bevilacqua, é aquela "que muda o destino da coisa, ou lhe trans
forma o modo de ser" (Cód. Civ. Com. Ed. 1953 - Vol. IH -
pág. 178). 

Nenhuma incidência tem, pois, a disposição invocada, no negó
cio jurídico que agora se examina. Não se entreolha, na espécie, 
alteração na coisa, vedada pela lei. 

Ademais, ainda que tal ocorresse, a circunstância não poderia 
ensejar obstáculo ao registro pretendido, suscetível de embasar 
argüição do Oficial, pois o seu substrato constituiria matéria do 
exclusivo interesse dos condôminos, inexistindo interesse público 
autorizador de qualquer objeção por parte do Serventuário. 

3. Igualmente não procedem as exigências relativas a dados 
pertinentes à área da qual foi destacado o imóvel objeto da venda. 

A sentença bem respondeu à argüição do Oficial. 

A decisão recorrida descansa em Acórdão deste Conselho que 
bem se ajusta à espécie. 

Embora necessária, a rigor, a descrição da área maior, seria 
injusto qualquer embaraçamento ao registro pretendido, quando se 
observa que ele se acomoda, perfeitamente, à transcrição anterior 
citada, e desde que se note que a matrícula a que se apega o Oficial 
para negar o registro, é tarefa. do Cartório, que, para isso, dispõe dos 
elementos constantes das transcrições anteriores (Lei n.O 6.015, cit., 
art. 228). 

Como se observou na decisão invocada pela sentença, se há 
disponibilidade da área e se a transmissão se ajusta aos atos ante
riores, já transcritos, não se vê embaraço jurídico que possa impedir 
a feitura da matrícula e o registro do título prenotado. 

4. Sem qualquer propósito a exigência de menção dos con
dôminos da área maior, desde que se perceba que eles figuram no 
Cartório, através dos registros dos respectivos títulos de domínio. 

S . Por último, cumpre salientar que, no caso, se afigura des
cabida, também, a resistência ao registro, sob o fundamento de que 
a escritura não atende aos requisitos do artigo 176, parágrafo único, 
inciso lI, n.o 3, da Lei dos Registros Públicos, cujo escopo principal 
é permitir a identificação do bem transmitido. 

A exigência legal é conseqüência do princípio da especialidade 
e, como explica Afrânio de Carvalho, ao reclamar-se, "para o regis
tro, que o imóvel se apresente com as suas características, limites e 
confrontações, o que se exige é que ele apareça com um corpo certo. 
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A sua descrição no título há-de conduzir ao espírito do leitor essa 
imagem." (Cf. Reg. de Imóveis, pág. 223). 

O princípio de especialidade visa a resguardar o registro imo
biliário de equívocos que possam confundir as propriedades, causando 
embaraço à rápida consulta dos títulos. 

No caso, porém, a escritura satisfaz plenamente ao objetivo da 
lei, pois nela vem o imóvel perfeitamente descrito, sendo certo que, 
além de mencionar a área e dar as confrontações, ainda acrescenta 
que a gleba alienada é constituída pelo remanescente "do todo que 
pertencia primitivamente a Ernesto Fernandes da Silva e sua mulher, 
como se declarou na citada escritura, de 1.0 de dezembro de 1975, 
ficando esclarecido que o todo do qual se destacou a dita área rema
nescente está cadastrada no INCRA sob número 639-060-001-538, 
em nome de Ernesto Fernandes da Silva, com a área total de 152,4 
ha. módulo 433, n. de módulos 2,655 fração mínima de parcelamento 
15,00 e com imposto pago no ano de 1975, conforme comprovante 
que ora foi exibido" (fls. 12v-13). 

Com tal riqueza de detalhes, impossível será confundir-se o imóvel 
com outro registrado no mesmo Cartório, de sorte que está atendida 
a exigência legal que o princípio da especialidade inspirou. 

6. Ante o exposto, negam provimento ao recurso mantendo a 
decisão recorrida. 

São Paulo, 22 de abril 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; Advogado: Dr. Humberto Passarelli 
Filho. 

Apelação Cível n.os 259.641 e 259.671 - Registro - Apte.: 
Ministério Público (Curadoria dos Registros Públicos) - Apdos.: 
Sociedade de Cultura e Educação do Litoral Sul Scelisul a Amigos 
da Legião Mirim - A.L.E.M. e Indústria e Comércio de Roupas 
Vale do Ribeira Ltda. 

ACORDA0 

Vistos; relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis 
n.os 259.641 e 259.671, da Comarca de Registro, em que figuram, 
como apelante, o Ministério Público (Curadoria dos Registros PÚ
blicos) e, como apeladas, respectivamente, a Sociedade de Cultura 
e Educação do Litoral Sul, Scelisul, a Amigos da Legião Mirim, 
A.L.E.M., e a Indústria e Comércio de Roupas Vale do Ribeira Ltda., 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • - 17 



Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento 
às duas apelações, aqui reunidas com o apensamento dos autos, pagas 
as custas "ex-lege". 

Os títulos apresentados a exame, consubstanciados nas escritu
ras públicas, juntas aos autos, através das quais as Apeladas rece
beram, da Prefeitura Municipal de Registro, em doação com encargo, 
as partes determinadas do terreno urbano, que compõe a quadra n.o 
11 do loteamento denominado "Vila Tupy", apresentam-se válidos, 
para ingresso no registro imobiliário. 

Dita quadra integrava o patrimônio da Municipalidade doadora, 
na categoria de bem público de uso comum do povo, porque destinada 
a uma praça pública; mas foi desafetada pelas Leis Municipais n.o 
251, de 28-11-75, e n.os 292 e 293, de 2-9-76, que autorizaram a 
doação de lotes em favor das Apeladas. 

Os títulos levados a registro se ativeram ao estrito cumprimento 
das mencionadas leis municipais e se apresentam formalmente em 
ordem, sem vício de ilegalidade. 

t certo que o imóvel, isto é, a quadra n.c 11 do loteamento, 
fora doado à Municipalidade de Registro, por Kelichi Ogawa e outros, 
com o encargo de nele ser feita uma praça pública. Daí sustentar, 
o apelante, que a subseqüente alienação importou em desvio da pri
mitiva destinação, com risco de revogar a liberalidade recebida pelo 
Poder Público Municipal. 

t certo, também, que os autos esclarecem o anterior falecimento 
de alguns dos primitivos doadores, enquanto que outros ainda vivem. 

O apelante apega-se às regras dos artigos 1180, parágrafo único, 
1181, parágrafo único, ambos do Código Civil, entendendo impossível 
o registro dos títulos, porque a execução do encargo de fazer a praça 
pública, instituído no interesse geral da comunidade, pode ser exigida 
pelo Ministério Público; ou, sob pena de revogação da liberalidade, 
por qualquer dos doadores. 

Não se pode esquecer, no entanto, que o Código Civil regula os 
direitos e obrigações de ordem privada, concernentes às pessoas, aos 
bens e às suas relações (cf. artigo 1.0). 

Clóvis, adverte que "o pensamento do artigo é assinalar que no 
Código Civil se não encontram disposições relativas ao direito 
público" ("Coment., ed. 1927, vol. 1.0, pág. 162). Quando trata dos 
bens públicos, a doutrina civilista lembra que faz incursão em terreno 
alheio (cf. Washington, P. Geral, ed. 1970, pág. 163; Silvio Rodrigues, 
P. Geral ed. 1976, § 60, pág. 127), explicando, o Prof. Orlando 
Gomes, que o Código Civil só se ocupa dos bens públicos, domínio 
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do direito administrativo, no propósito de "tornar completa a 
sistemática" (cf. Introd., ed. 1957, § 159, pág. 239). 

Aliás, dispondo com toda clareza, o Código Civil Italiano remete 
expressamente para o Direito Administrativo a regulamentação do 
domínio público: 

"Artigo 828 - I beni che costituiscono il patrimonio delto Stato, 
dele provincie e dei comuni sono soggetti alie regole particolari, che 
li concernono e, in quanto non é diversamente disposto, alie regolo 
dei presente codice. I beni che fanno parte der patrimonio indisponi
bile non possono essere sottratti alia foro destinazione, se non nei 
mod,i stabiliti dalle leggi che liriguardano". 

A propósito, esclarece o Prof. Hely Lopes Meirelles: 

"o domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito 
de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um 
regime administrativo especial. A esse regime se subordinam todos 
bens das pessoas administrativas, assim considerados bens públicos, 
e, como tais, regidos pelo direito público, embora supletivamente 
se-lhes apliquem algumas regras da propriedade privada. Mas 
advirta-se que as narmas civis não regem o domínio público; suprem, 
apenas, as omissões das leis administrativas". (cf. "Direito Adminis
trativo Brasileiro", 3.a ed., RT, págs. 463-464, 4. a e 5.a edições, 
pág. 470). 

Semelhantes observações faz Marcello Caetano: 

"O regime da dominialidade é autônomo relativamente ao da 
propriedade particular, do mesmo modo que o direito administrativo 
o é em relação ao Direito Civil. Por isso, na ausência de "regula
mentação especial" - e justamente por causa da natureza própria do 
domínio público - a integração das lacunas deve fazer-se pelo recurso 
aos casos análogos regulados em leis administrativas ou aos princípios 
gerais do Direito administrativo ou do Direito público... Só na 
fulha deste é lícito lançar mão dos princípios gerais do Direito 
(público e privado) porventura contidos no Código Civil" (cf. "Manual 
de Direito Administrativo", ed. bras., 1970, Tomo II, págs. 826-827). 

Essa distinção é, pois, de inegável relevância para o caso dos 
autos. 

Merece especial destaque a circunstância de que a opção mani
festada pelo Poder Público Municipal, quando da aprovação e pro
mulgação das suas referidas leis, se ateve aos limites da autonomia 
municipal, em matéria de sua estrita conveniência e peculiar interesse, 
cujo respeito vem assegurado no artigo 15 da Constituição da 
República. 
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Se é certo que o controle judiciário dos atos administrativos se 
faz apenas sob o ponto-de-vista da legalidade, que não alcança o 
exame dos critérios de conveniência e oportunidade, exsurge forço
samente a conclusão de que, no processo administrativo da dúvida, 
com maior razão, não se pode pretender impugnar a escolha mani
festada pelo Poder Público, quando deliberou dispor do bem 
patrimonial. 

O processo de dúvida, assim, não é a via adequada para o Minis
tério Público exercitar a faculdade prevista no parágrafo único do 
artigo 1.180, do C6digo Civil, que, aliás, somente surge depois da 
morte do doador, e na hip6tese de não haver este exigido a execução 
do encargo. 

As razões trazidas pelo Ministério Público não autorizam a refor
ma do que ficou decidido em primeira instância, motivo pelo qual 
negam provimento aos dois recursos. 

São Paulo, 22 de abril 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; Advogados: Drs. lldefonso Pinto 
Nogueira Filho e Wilson Detogni Amaral. 

Apelação Cível n.o 259.251 - Itapecerica da Serra - Apte.: 
Fariz Farah Elias e outros - Apdo.: - Oficial do Registro de 
Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autas de Apelação Cível n.0 
259.251, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes 
Fariz Farah Elias e Outro, apelado o Oficial do Registro de Im6veis 
da referida Comarca. 

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. 

1 . Posta como preliminar a questão relativa à natureza do 
contrato, convém dizer que, a respeito, bem se orientou a sentença. 

Os títulos, malgrado o nome a eles dados, configuram verda
deiras promessas de venda. 

:f: oportuno assinalar, acolhendo o ensinamento de Orlando Go
mes, que a promessa de compra e venda se distingue do contrato de 
compra e venda, porque neste "a obrigação fundamental consiste em 
transferir a propriedade da coisa pela transcrição, naquele, a obri-
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gação do promitente-vendedor é contrair a obrigação de transferir, 
ou, por outras palavras, realizar o .contrato de compra e venda" (Di
reitos Reis - n.o 262 - pág. 441). 

Nos títulos apresentados, a chamada "outorgante-vendedora", 
na cláusula quarta, claramente se obrigou a comparecer a Cartório 
"para outorgar a escritura pública alusiva à presente venda", denun
ciando, com isso, a verdadeira natureza jurídica dos contratos firma
dos entre as partes. 

2. Isto posto, não há como dar agasalho ao reclamo, pois, 
efetivamente, os títulos não satisfazem às exigências dos artigos 176, 
lI/IlI, e 225, § 1.0, da Lei n.O 6.015, com as modificações introdu
zidas pela Lei n.o 6.216, como já não satisfaziam às do Artigo 252, 
V, do Dec. n.o 4.857, de 1939. 

De fato, embora se refiram, na caracterização do imóvel, a 
plantas e memoriais que os deveriam integrar, a verdade é que os 
documentos de fls. 21 a 22 só vieram para os autos após o pedido 
de registro, sendo certo que foram elaborados em época muito pos 
terior à avença. 

Ora, se o compromisso de compra e venda, uma vez inscrito, 
gera um direito real, possibilitando, na forma da lei, ao promitente
-comprador, substituir o contrato definitivo por uma sentença cons
titutiva, que o aütoriza a ter o bem em seu nome, mediante registro 
do ato judicial, terá ele de incidir sobre coisa caracterizada por seus 
elementos identificadores. O seu objeto há, pois, de ser certo e deter
minado. 

A própria natureza do negócio jurídico, não fosse da lei a exi
gência, estaria a reclamar, como condição do registro, que o bem. 
no documento, se caracteriza e se individualize perfeitamente. 

1:: uma decorrência do princípio da especialização, que emerge 
da própria índole do ato. 

Pretende-se que a falha do título esteja suprida pelos docwnentos 
de fls. 21/22 e 23/24 ou seja, pelos memoriais descritivos e mapas 
das glebas objeto dos negócios. 

Ocorre, porém, que tais documentos, obviamente aceitos pelos 
promitentes compradores, não estão autenticados pela vendedora 
como sendo os que, nos termos dos contratos, cláusulas terceira, 
deveriam vir integrá-los. Se tudo se resume na aceitação desses mapas 
e memoriais, para a caracterização das áreas negociadas (f. 105), 
todavia é certo que as partes contratantes, e não o Registro de 
Imóveis, são que devem manifestar tal aceitação. 

Nessas condições, para que os documentos referidos possam ser 
considerados como parte integrante dos contratos celebrados, possi-
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bilitando o registro destes, necessário se torna que eles tragam, tam
bem, a aceitação das partes, como expressão do consentimento de 
todos os trabalhos e levantamentos procedidos. 

A descrição do bem, ou está contida 00 ato, ou depende da 
anuência de todos, para, produzida posteriormente, vir a integrá-lo. 

A dúvida, neste ponto, tem integral procedência, inviável a 
pretendida transmutação do objeto do contrato em parte ideal de 
imóvel indiviso (f. 108), que nunca esteve na intenção das partes 
negociar. 

3. Houve-se, por igual, com acerto a sentença, quando repudiou 
a incorreta retificação do número de transcrição. 

Irrelevante, no caso, o propósito que animou o apurado reparo. 
Mesmo que se admita a ocorrência de uma inexatidão material, 

de um erro manifesto, tal circunstância não autorizaria retificação 
produzida unilateralmente. 

Vã a invocação da lei processual, que admite a retificação de 
inexatidões materiais ou erros de cálculo, pois, a autorização da lei 
adjetiva não permite que as retificações se processem por intermédio 
de qualquer pessoa, porque, como assinala Pontes de Miranda, 
comentando o Artigo 463 do atual Código de Processo Civil, compe
tente para corrigir é, apenas, o Juiz prolator da sentença em que as 
inexatidões se encontram (Cf. Comentários ao Código de Processo 
Civil - VoI. V - pág. 103). 

Da mesma forma, qualquer retificação de inexatidão ou erro 
contido em documento particular ou público, só pelas mesmas partes, 
não por uma delas isoladamente, poderá ser produzida. 

4. Finalmente, fica anotada a necessidade de exibição do ins
trumento ratificatório do mandato de f. 20, expressamente mencio
nado nos títulos, como condição de recebimento destes. 

5 . Sanadas que foram as demais falhas apontadas na susci
tação, pelos fundamentos agora desenvolvidos, fica a sentença con
firmada. 

São Paulo, 12 de maio 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; Advs. Drs. lrineu José Pascoal e 
Onésimo Silveira. 

Apelação Cível n.o 260.375 - Promissão - Apte.: Rafael 
Uroz Baron - Apdos.: Mario de Almeida Galvão e Oficial do Re
gistro de Imóveis. 
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ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
260.375, da Comarca de Promissão, em que é apelante Rafael Uroz 
Baron, apelados Maria de Almeida Galvão e Oficial do 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. 

Cabe aa Oficial do Cartório de Registro de Imóveis o exame 
dos requisitos formais de validade e legalidade dos títulos apresen 
tados, devendo valer-se, em caso de dúvida, do procedimento pre
visto no artigo 198 da atual Lei dos Registros Públicos, o qual, 
porque de natureza administrativa, tem finalidade específica e não 
pode alcançar questões cujo deslinde pertença, com exclusividade, aos 
órgãos jurisdicionais. 

Entre essas questões vedadas se inclui, inegavelmente, o reco
nhecimento de que a alienação do bem importou em fraude à 
execução, matéria complexa, dependente de provas outras, que não 
aquela haurível da simples exame formal do título. 

Inclui-se, também, enquanto não houver invalidação judicial 
definida do título a simples alegação, de qualquer dos contratantes, 
de demanda pendente, visando a rescindir o negócio que deu causa 
à formação do documento examinado. 

Questões dessa natureza ultrapassam a mero exame formal do 
título e, assim, não podem obstar, no juízo administrativo, ao ingresso 
do documento no registro imobiliário. 

Na espécie, como recanheceu a sentença, a Escritura Pública 
de Venda e Compra de fls. 5/6 está formalmente em ordem, e a 
dúvida do Serventuário, porque circunscrita à circunstância de pesa
rem sobre o imóvel cinco penhoras judiciais, registradas anteriormente 
em favor de dois estabelecimentos bancários e de uma forma, de 
financiamento e investimento, não tem consistência hábil para obstar 
ao registro pretendido. 

O Conselho Superior da Magistratura, apoiado na melhor dou
trina e jurisprudência (Serpa Lopes, "Tratado dos Registros Públicos", 
vol. lI, 5.a ed., n.o 401, págs. 417 e segs.; "Revista de Jurispru
dência do Tribunal de Justiça do Estada", vols. 15/502, 21/579 c 
30/470; "Revista dos Tribunais", vols. 430/136 e 451/128), entende 
que a existência da penhora, ainda que inscrita, não impede a 
alienação do imóvel e, conseqüen~emente o registro do título respec
tivo, uma vez que a constrição processual não tira aa executado a 
titularidade do domínio, nem a disponibilidade do bem penhorado. 
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Essa disponibilidade será, simplesmente, ineficaz, tanto quanto afete 
o direito pleiteado na ação que originou a penhora inscrita. 

Assim, nada obsta a que um terceiro adquira imóvel sobre o 
qual exista penhora inscrita, porque a conseqüência é sujeitar-se esse 
adquirente aos efeitos que possam advir do resultado da ação, sem 
que possa alegar boa-fé ou falta de conhecimento. 

Como salientou a Procuradoria Geral da Justiça, o apelado exibe 
título de sub rogação nos direitos dos maiores credores, Banco Bra
sileiro de Descontos SI A. e Banco Bandeirantes SI A., conforme as 
cessões e transferências de fls. 45 a 48. 

D.J., 26-5-77 

Apelação Cível 0.° 260.311 - Rio Claro - Apte. Arlindo 
Ungaretti - Apdo. Sr. Oficial do Segundo Cartório de Registros 
de Imóveis e Anexos da Comarca. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
260.311, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante Arlindo 
Ungaretti e apelado o sr. Oficial do Segundo Cartório de Registros 
de Imóveis e Anexos da Comarca. 

ACORDAM os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento. 

Realmente, não tem o apelante título para reavivar, junto à 
Corregedoria-Permanente, matéria já encerrada por julgamento admi
nistrativo de que não recorreu. 

A disponibilidade da área, para fins de filiação aquisitiva, é 
assunto reservado ao exame do Oficial do Registro de Imóveis, à 
vista dos elementos constantes de seus livros e arquivos. 

Face ao que ficou julgado na dúvida anterior, e se, após ela, 
alterações ocorreram no registro do título aquisitivo dos transmi
tentes, ao Oficial do Registro de Imóveis e que compete, em primeira 
mão, o reexame da disponibilidade em causa, para recebimento do 
título do apelante ou provocação de nova dúvida. Isso mostrou o 
dr. Procurador da Justiça, COm segurança (f. 116). 

Aliás, a denegação do registro não impedia o uso das vias con
tenciosas (Decreto n. 4.857-39, artigo 213, parágrafo), e é incompre
ensível que o apelante permanecesse até agora sem disputar a respeito 
do seu domínio. Se ele recebeu a posse ao tempo de escritura, nada 
melhor do que ela para a evidência da questionada disponibilidade, 
devendo estar, já agora, até coberta pelos efeitos do usucapião. 
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Em suma, não foi legítimo o procedimento aqui encetado, ficando 
mantido o despacho recorrido, que o trancou liminarmente. 

São Paulo, 6 de junho de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral de Justiça; Dimas 
Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça e Revisor; Advogado: Alcyr Afonso Leopoldino. 

Apelação Cível 0.° 260.582 - Piedade. - Apte. Satoshi 
Sakaguti - Apdo. Oficial do Registro de Imóveis. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
260.582, da comarca de Piedade, em que é apelante Satoshi Saka
guti, apelado o Oficial do 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. 

A Escritura Pública de Divisão Amigável de fls. 7-11 se ressente 
de falhas que lhe tolhem o ingresso no registro imobiliário. 

O título consigna que os contratantes, por força de diversas 
transcrições derivadas, houveram, em comunhão, um imóvel rural, 
sito no bairro do Douradinho ou Turvinho, com a área total de 
75,022 ha., ou 31 alqueires, mais ou menos, dos quais, 26 alqueires 
ficaram pertencendo ao casal de !taru Miyake e os restantes 5 alquei
res ao casal de Nobuki Tanaka. Consigna, também, que, em virtude 
de levantamento perimétrico, procedido a mando dos contratantes, 
ficou apurado, extrajudicialmente, que a área correta do imóvel comum 
seria 61,30 ha. ou 25,35 alqueires, e não como constou dos registros 
aquisitivos, razão pela qual, por força da divisão contratada amiga
velmente, coube ao casal de Itaru Miyake um imóvel com a área de 
49,26 ha., ou 20,35 alqueires, e ao casal de Nobuki Tanaka o rema
nescente, com a área de 12,10 ha., ou 5 alqueires. 

Obsta à extinção do condomínio, como convencionada, a cir
cunstância de receber o casal de Nobuki Tanaka área inferior à do 
módulo regional, fixado pelo INCRA. O anterior cadastramento dessa 
área, como propriedade rural exclusiva, é irrelevante, porque não 
afasta a expressa proibição legal de desmembramento da propriedade, 
estabelecida no Estatuto da Terra. 

Verifica-se, ademais, divergência de característicos, no que con
cerne à área, entre os dados constantes do título apresentado e os 
que figuram no Registro de Imóveis, lançados quando da transcrição 
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dos títulos aquisitivos. Nessas condições, o título deixa de cumprir 
o requisito da continuidade, reputando-se irregular (Lei n. ° 6.015-73, 
artigo 225, parágrafo 2.°). Não pode ser admitido. 

Impõe-se preliminar retificação do registro anterior, a esta terá 
de ser feita por despacho judicial, observadas as cautelas legais (ar
tigo 213 da citada lei). 

A questão por último colocada pelo dr. Procurador da Justiça 
(fI. 52) fica para exame na Comarca, pela Corregedoria-Permanente, 
à vista dos elementos que os interessados possam· oferecer, quando 
vencidos os óbices já agora opostos à admissão do título. 

São Paulo, 6 de junho de 1977. 
(aa) Geotil do Canno Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça; Dimas 
Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Satoshi Sakaguti. 

Apelação Cível 0.° 260.763 - Ibitinga - Aptes.: Judith COFlS
tantino e outros - Apdo.: Oficial Substituto do Cartório de Registros 
Públicos. 

ACÚRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
260.763, da comarca de Ibitinga, em que são apelantes Judith Cons
tantino e outros, apelado o Oficial Substituto do Cartório de Registros 
Públicos, 

Acórdam, em sessão do Conselhp Superior da Magistratura, 
por votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar pro
vimento ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

O título em causa, consubstanciado na Escritura Pública de 
Divisão Amigável de fls. 4-11, não preenche os requisitos de lega
lidade e validade, pelo que impróprio a ingressar no registro 
imobiliário. 

Como esclarece o Oficial suscitante, os área inferior a 13 hectares, 
que é a fração mínima de parcelamento constante do Certificado 
de Cadastro do INCRA, mencionado no próprio título (fls. 10). 

Existe, assim, óbice legal à lavratura do registro pretendido, pois 
o art. 65 da Lei Federal n.o 4.504-64, que é de ordem pública, 
impede a divisão de gleba rural em quinhões de área menor que a 
prevista para o módulo, ainda gue para cessar o condomínio preexis
tente entre os co-proprietários. 

Referida lei objetiva evitar a proliferação de minifúndios anti
econômicos e incide sempre, porque de ordem pública, mesmo nos 
casos de comunhão surgida antes da sua vigência. 
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Como consta dos autos, esta é a orientação recente do Conselho 
Superior da Magistratura (Apelação Cível n.O 256.054, de Salto, jul
gada em 8-11-1976; Apelação Cível n.O 258.595, de Laranjal Pau
lista, julgada em 11-2-1977; Apelação Cível n.O 258.863, de 
Femand6polis, julgada em 1.°-4-1977), a qual corresponde ao enten
dimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julga
mento do Recurso Extraordinário n.o 78.048. 

A decisão recorrida, porque conforme àquela orientação, não 
pode ser reformada. 

Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 

(aa) Geotil 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. Geraldo Teixeira de Godoy. 

Apelação Cível 0.° 260.693 - Capital - Apte.: Sidon Cons
trutora S/A. - Apdo.: Oficial do 4.° Cartório de Registro de 
Imóveis da referida Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
260.693, da Comarca da Capital, em que é apelante Sidon Cons
trutora S/A. e apelado o Oficial do Registro de Imóveis da referida 
Comarca. 

Ac6rdam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., repetir a preli
minar e, no mérito, negar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

Preliminarmente, bem andou a decisão recorrida quando denegou 
o pedido de ciência à Prefeitura Municipal, formulado pela apelante, 
com amparo no artigo 50, e seu parágrafo único, do Código de 
Processo Civil. 

De fato, como ponderado às fls. 22, não se pode ver, no pro
cesso administrativo da dúvida, a existência de lide, que justifique a 
convocação de terceiro para assistir a uma das partes. 

Embora o artigo 201, da Lei 6.015-73, permita a realização 
de diligências, e o artigo 202 admita o recurso de terceiro predicado, 
nada muda a natureza administrativa do processo de dúvida, a que 
não se aplicam as regras processuais que a apelante invoca. 

2. No mérito, cumpre acentuar que a pretendida vinculação da 
totalidade do terreno às edificações licenciadas, que a legislação millli
cipal n.o 10.107-72 imaginou a formalidade da averbação do alvará 
no Registro de Imóveis, não constitui direito real. 
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Trata-se de obrigação pessoal, sancionável em âmbito adminis
trativo apenas, e nos moldes preestabelecidos em posturas municipais. 

Nestes termos, a providência se evidencia ineficaz e desneces
sária, pois, de um lado, não iria impedir o indesejado desmembra
bento do terreno, porque o Registro de Imóveis, como diz a sentença, 
não poderia deixar de acolher títulos transmissivos que nisso impli
casse, nada impedindo o proprietário de, a qualquer tempo, fazer 
cancelar a averbação; de outro lado, tem a Municipalidade, através 
de seus cadastros, elementos suficientes para o controle dos terrenos 
vinculados, uma vez que todas as transmissões imobiliárias recebem 
comunicação, através de certidões fornecidas pelos Cartórios de 
Registro. 

Não há notícia de precedente na matéria, o que mostra ter caído 
em desuso o decreto municipal, certamente por vazio de efeitos. 

3 . Pelas razões expostas, negam provimento ao recurso. 
São Paulo, 6 de junho de 1977. 
(a a) Gentil do Canno 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. Advogado: Dr. Gastão Toledo 
de Campos Mello Filho. 

D.O.J. 24-6-77 
Apelação Cível n.o 261.031 - Taubaté - Apte.: Benedito Alves 

Cândido e outros - Apdos.: Oficial do Cartório do Registro de 
Imóveis e Anexos e outros. 

ACORDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 

261.031, da comarca de Taubaté, em que são apelantes Benedito 
Alves Cândido c outros, apelados o Oficial do Cartório do Registro 
de Imóveis e Anexos e outros. 

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. 

Consoante decisões recentes, deste Conselho, tomadas nos 
Agravos de Petição n.Os 248.474, 249.860 e 250.008, a investigação 
da legitimidade da penhora é tarefa do Juiz da causa. Ele é que vai 
examinar, em cada caso, ante a defesa do executado, ou ante os 
embargos de eventuais terceiros, se a constrição judicial subsiste ou 
não. 

Quem não se conforme com a sentença, vá impugná-la lá, no 
foro da causa, através das providências processuais adequadas. 
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Não é problema do Oficial, nem da Corregedoria, defender os 
interesses individuais que o litígio judicial possa atingir. :f: lá, perante 
o Juiz que mandou registrar a penhora, que eventuais atingidos 
deverão defender os seus direitos. 

Na espécie, o cumprimento do mandado de fls. 3/4, expedido 
pelo MM. Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de 
Taubaté, nos autos do processo de execução trabalhista n.o 449-76, 
em que são exeqüentes os ora apelantes, executada a firma Indústrias 
Químicas Vera Cruz SI A., para fins de registro da penhora judicial, 
não podia ser recusado no Registro de Imóveis. 

A responsabilidade dos titulares da transcrição n.o 44.602, ora 
apelados, na condição de sócios ou ex-sócios da firma executada, 
restou reconhecida perante a Justiça do Trabalho, na conformidade 
da sentença documentada às fls. 81-84 que, conquanto ainda sujeita 
ao recurso noticiado às fls. 99-101, rejeitou os Embargos de Terceiro 
e manteve subsistente a constrição judicial. 

O Oficial, suscitada a dúvida, a Corregedoria, acolhendo-a, 
ultrapassaram os lindes da atividade administrativa de que são deten
tores, pois atingiram e afrontaram a atividade jurisdicional do Poder 
Judiciário, representada pela decisão do Juiz do Trabalho que dirimiu 
controvérsia judicial e ditou o Direito a ser aplicado. 

A matéria está afeta à jurisdição da Justiça do Trabalho, a que 
não se pode sobrepor a jurisdição administrativa da Corregedoria 
dos Ofícios de Registro Público. 

Certo ou errado, a junta de Conciliação e Julgamento envolveu 
os proprietários do imóvel na execução de que se trata; determinou 
a penhora e a tem por boa e regular para os fins executórios. 

O Registro de Imóveis só tem que respeitar o que foi disposto 
na jurisdição competente, perante a qual as razões dos prejudicados 
terão de ser deduzidas em processo próprio, para alcançarem o 
levantamento da penhora. 

Ante o exposto, dão provimento ao recurso e autorizam o registro 
da penhora judicial documentada às fls. 3-4. 

São Paulo, 27 de junho de 1977. 
(a a) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodriges de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Advogados: Drs. Almir Pazzianofto 
Pioto, João Pereira Cerralvo e Te.·ezinha Aparecida da 
Silva Rooconi. 

Apelação Cível 0.° 261.330 - Sorocaba - Apte.: Município 
de Sorocaba - Apdo.: Oficial Substituto do 1.0 Cartório do Registro 
de Imóveis. 
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ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 

261.330, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante o Município 
de Sorocaba, apelado o Oficial Substituto do 1.° Cartório do 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. 

Não merece reparo a sentença recorrida, que repeliu a pretensão 
da Municipalidade de ver matriculados em seu nome, no registro 
imobiliário, os espaços livres do loteamento denominado "Jardim 
Planalto", reservados pelas anteriores proprietárias, desde a aprovação 
do projeto, à abertura de ruas, área de recreação, jardim e prédio 
público. 

Trata-se de loteamento regular, inscrito desde 21 de outubro de 
1969 (fls. 5), pelo que legalmente inalienáveis as vias de comunicação 
e os espaços livres constantes do memorial e da planta (art. 3.° do 
Decreto-Lei Federal n.O 58, de 10 de dezembro de 1937; art. 3.° do 
Decreto Federal n.o 3.079, de 15 de setembro de 1938). 

Dispôs a lei que, desde a inscrição do loteamento, passam a 
integrar o domínio público do Município as vias e praças e as áreas 
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, cons
tantes do projeto e do memorial descritivo, ressalvando ao proprietário 
ou loteador a reintegração judicial dessas áreas em seu domínio 
privado, quando não se efetuarem vendas de lotes (art. 4.° e seu 
parágrafo único, do Decreto-Lei Federal n. ° 271, de 28 de fevereiro 
de 1967). 

Não há dúvida, portanto, de que os espaços livres do loteamento 
"Jardim Planalto", na forma constante do projeto e do memorial 
descritivo aprovados, integram, "ex vi legis", e por sua destinação, 
o domínio público do apelante, independentemente de qualquer assento 
no registro imobiliário. 

Argumenta o apelante com preceitos do Código Civil (fls. 23). 
Não se confundem porém, as sistemáticas legislativas que disciplinam 
o domínio privado e o público. 

Sujeita-se, o primeiro, aos dispositivos da legislação civil, porque 
o referido Código regula, os direitos e obrigações de ordem privada, 
concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações (art. 1.0). 

A Lei Federal n.O 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre os Registros Públicos, apenas disciplina os serviços estabele
cidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia 
dos atos jurídicos (art. 1.0); e foi por essa razão que o Oficial suscitado 
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não encontrou, no diploma, previsão para a lavratura dos assentos 
pretendidos (fls. 8). 

Em comentário ao artigo 1.° do Estatuto Civil, Clóvis adverte 
que "o pensamento do artigo é assinalar que no Código Civil se não 
encontram disposições relativas ao direito público" ("Comentários", 
ed. 1927, vol. 1.0, pág. 162). Quando trata dos bens públicos, a 
doutrina civilista lembra que faz incursão em terreno alheio (cf. 
Washington, P. Geral, ed. 1970, pág. 163); Silvio Rodrigues, P. 
Geral, ed. 1976, § 60, pág. 127), explicando o Prof. Orlando Gomes, 
que o Código Civil só se ocupa dos bens públicos, domínio do direito 
administrativo, no propósito de "tornar completa a sistemática" (d. 
Introdução, ed. 1957, § 159, pág. 239). 

Totalmente diversa a situação, relativamente aos bens do domínio 
público. 

A propósito, o Prof. Hely Lopes Meirelles esclarece que "o 
domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito de pro
priedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime 
administrativo especial. A esse regime se subordinam todos os bens 
das pessoas administrativas, assim considerados bens públicos, e, como 
tais, regidos pelo direito público, embora supletivamente se lhes apli
quem algumas regras da propriedade privada. Mas, advirta-se que as 
normas civis não regem o domínio público; suprem apenas, as 
omissões das leis administrativas" (cf. "Direito Administrativo Bra
sileiro", 3.a ed., RT, págs. 463-464, 4.a e 5.a edições, pág. 470). 

Semelhante observação faz Marcello Caetano (cf. "Manual de 
Direito Administrativo", ed. bras., 1970, tomo II, págs. 826-827). 

Essa distinção, de inegável relevância para o caso dos autos, 
mostra a desnecessidade de qualquer assento dos bens do domínio 
público no registro imobiliário, pelo que descabida a pretensão do 
apelante, à vista do disposto no artigo 4.° do Decreto-Lei Federal 
n.O 271, de 28 de fevereiro de 1967. 

Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 27 de junho de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebonças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 

Dimas Rodrigues de Abneida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Dr. Vicente de Oliveira Rosa. 

Apelação Cível n.O 261.332 - Sorocaba - Apte.: Município 
de Sorocaba - Apdo.: Oficial Substituto do 1.° Cartório do Registro 
de Imóveis. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
261.332, da comarca de Sorocaba, em que é apelante o Município 
de Sorocaba, apelado o Oficial Substituto do 1.0 Cartório do 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. 

Não merece reparo a sentença recorrida, que repeliu a pretensão 
da Municipalidade de ver matriculados em seu nome, no registro 
imobiliário, os espaços livres do loteamento denominado "Jardim 
Izabel", reservados pela anterior proprietária, desde a aprovação do 
projeto, à abertura de ruas, área de recreação, jardim e prédio público. 

Trata-se de loteamento regular, inscrito desde 16 de maio de 
1960 (fls. 5), pelo que legalmente inalienáveis as vias de comunicação 
e os espaços livres constantes do memorial e da planta (art. 3.°, do 
Decreto-Lei Federal n.O 58, de 10 de dezembro de 1937; art. 3.° do 
Decreto Federal n.O 3.079, de 15 de setembro de 1938). 

bispôs a lei que, desde a inscrição do loteamento, passam :.l 

integrar o domínio público do Município as vias e praças e as áreas 
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, cons
tantes do projeto e do memorial descritivo, ressalvando ao proprie
tário ou loteador a reintegração judicial dessas áreas em seu domínio 
privado, quando não se efetuarem áreas em seu domínio privado, 
quando não se efetuarem vendas de lotes (artigo 4.° e seu parágrafo 
único, do Decreto-Lei Federal n.o 261, de 28 de fevereiro de 1967). 

Não há dúvida, portanto, de que os espaços livres do loteamento 
"Jardim Izabel", na forma constante do projeto e do memorial des
critivo aprovados, integram "ex vi legis", e por sua destinação, o 
domínio público do apelante, independentemente de qualquer assento 
no registro imobiliário. 

Argumenta o apelante com preceitos do Código Civil (fls. 24). 
Não se confundem porém, as sistemáticas legislativas que disciplinam 
o domínio privado e o público. 

Sujeita-se, o primeiro, aos dispositivos da legislação civil, 
porque o referido Código regula os direitos e obrigações de ordem 
privada, concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações (art. 1.°). 

A Lei Federal n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre os Registros Públicos, apenas disciplina os serviços estabelecidos 
pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos 
jurídicos (artigo 1.°); e 1'oi por essa razão que o Oficial suscitado não 
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encontrou no diploma, previsão para a lavratura dos assentos 
pretendidos (fls. 13). 

Em comentário ao artigo 1.° do Estatuto Civil, Clóvis adverte 
que "o pensamento do artigo é assinalar que no Código Civil se não 
encontram disposições relativas ao direito público" ("Comentários", 
ed. 1927, vol. 1.0, pág. 162). Quando trata dos bens públicos, a 
doutrina civilista lembra que faz incursão em terreno alheio (cf. 
Washington, P. Geral, ed. 1970, pág. 163; Silvio Rodrigues, P. Geral, 
ed. 1976, § 60, pág. 127), explicando o Prof. Orlando Gomes que o 
Código Civil só se ocupa dos bens públicos, domínio do direito admi
nistrativo, no propósito de "tornar completa a sistemática" (cf. Intro
dução, ed. 1957, § 159, pág. 239). 

Totalmente diversa a situação, relativamente aos bens do domínio 
público. 

A propósito, o ProL Hely Lopes Meirelles esclarece que "o 
domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito da pro
priedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime 
administrativo especial. A esse regime se subordinam todos bens das 
pessoas administrativas, assim considerados bens públicos, e, como 
tais, regidos pelo direito público, embora supletivamente se lhes apli
quem algumas regras da propriedade privada. Mas, advirta-se que as 
normas civis não regem o domínio público; suwem, apenas, as 
omissões das leis administrativas" (cL "Direito Administrativo Bra
sileiro", 3.a ed., RT, págs. 463-464, 4.a e 5.a edições, pág. 470). 

Semelhante observação faz Marcello Caetano (cf. "Manual de 
Direito Administrativo", ed. bras., 1970, tomo 11, págs. 826-827). 

Essa distinção, de inegável relevância para o caso dos autos, 
mostra a desnecessidade de qualquer assento dos bens do domínio 
público no registro imobiliário, pelo que descabida a pretensão do 
apelante, à vista do disposto no artigo 4.° do Decreto-Lei Federal 
n. ° 271, de 28 de fevereiro de 1967. 

Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 27 de junho 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; Advogado: Dr. Vicente de Oliveira 
Rosa. 

D.J. 6.7.77 

Apelação Cível 282.057 - Bauru - Apte.: Ministério Público 
- Apdo.: Antonio Sementille Filho. 
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ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.o 
262.057, da Comarca de Bauru, em que é apelante o Ministério 
Público e Apelado Antonio Sementille Filho. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., não conhecer do 
recurso, determinando a remessa dos autos à Corregedoria Geral 
da Justiça. 

Correta é a preliminar levantada pela Douta Procuradoria Geral 
da Justiça. Os autos não trazem dúvida de Serventuário, cuja decla
ração o interessado deixou de requerer (Lei 6015-73, art. 198), limi
tando-se a encaminhar um pedido de providência administrativa, afinal 
acolhido pela Corregedoria-Permanente com a ordem de matrícula de 
uma carta de arrematação e de anulação de transcrições anteriores, 
pertinentes ao imóvel arrematado, que, segundo entendido, "se opera
ram em fraude de execução". 

Descabendo ao Conselho Superior da Magistratura o reexame 
da decisão em foco, deve o recurso ser encaminhado à apreciação 
da Corregedoria Geral da Justiça (Cód. Judiciário, art. 246). 

Custas "ex lege". 

São Paulo, 4 de julho 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. Advogados: Drs. Munir Zugaib e 
Chaquer Mussalam. 

D.O.J. 22-7-77 

ApeJação Cível 0.0 262.060 Itanhaém - Apte.: Espólio 
de Gustavo Adolpho Pinto Pacca - Apdo.: Oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis. 

ACORDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 

n.o 262.060, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante o Espólio 
de Gustavo Adolpho Pinto Pacca, 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 provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

A averbação do desmembramento do imóvel em áreas menores 
encontra amparo no n.o 4 do item II do art. 167 da Lei dos Registros 
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PÚ blicos (n. ° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com as alterações 
posteriores) e, portanto, em nada contraria os dispositivos do De
creto-Lei Federal n.O 58, de 10 de dezembro de 1937, os quais dispõem 
sobre o loteamneto e a venda de terrenos para pagamento em presta
çõs, por oferta pública, estabelecendo disciplina específica. 

O apelante, entretanto, demonstra não haver compreendido o 
alcance da regra invocada (item I do art. 169 da Lei dos Registros 
Públicos) e do entendimento firmado por este Conselho, no prece
dente apontado (Acórdão de 1.0 de novembro de 1976, proferido 
na Apelação Cível n.o 256.164, da Comarca de Itanhaém, em que 
foi apelante Armando Ferretti). 

A norma estabelece que as averbações serão efetuadas na 
matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que 
o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. 

Isto significa, em outras palavras, que a averbação, como provi
dência acessória, está vinculada à matrícula ou ao registro anterior, 
que são os atos principais a serem corrigidos ou alterados (art. 246 
da Lei dos Registros Públicos). 

Na espécie, está esclarecendo que o "de cujus" houve, par força 
das transcrições aquisitivas n.os 25.877, 28.710 e 29.047, da 3.a Cir
cunscrição de Registro de Imóveis da Comarca de Santos, um imóvel 
litorâneo, que dividiu em duas glebas, denominadas "A" e "B" res
pectivamente. A gleba "A", com frente para o mar, foi loteada, na 
conformidade do Decreto-Lei Federal n.O 58, de 10 de dezembro 
de 1937, e o plano respectivo está inscrito sob n.o 72, desde 5 de 
março de 1954, na 3.a Circunscrição Imobiliária de Santos. A gleba 
"B", contígua à primeira, não foi loteada, mas totalmente desmem
brada em quadras (de M a W), lotes, vias públicas e espaços reser
vados, com aprovação da Municipalidade, de Mongaguá, que cadas
trou os lotes, individualmente, para fins tributários. 

A pretendida averbação do desmembramento total da gleba "B", 
assim, jamais poderia ser efetuada no Cartório de Registro de Imóveis 
de Itanhaém, porque as transcrições aquisitivas estão lançadas na 
Comarca de Santos. 

Não tem amparo legal, portanto, o pedido do apelante, que 
pretende obter a referida averbação à margem "da matrícula que 
se abrir" (fls. 4). 

No caso, além disso, ocorre a total ausência de título do pre
tendido desmembramento, que possa ser recebido em Cartório (Lei 
n.O 6.015 ciL, art. 221), evidenciando-se que o apelante se lança à 
procura do caminho mais complexo, que o do simples registro do 
loteamento para alcançar a regularidade da situação de fato criada. 
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Ante o exposto, negam provimento. 
São Paulo, 8de julho 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. Advogado: Dr. Albertino de Almeida 
Baptista. 

D.J. 23-7-77 

Apelação Cível n.o 261.900 - Aptes.: - Espólios de José 
Navarria e Gersumina Manetti Navarria - Apdo.: - Oficial Inte
rino do 3.° Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relátados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
261.900, em que são Apelantes os Espólios de José Navarria e 
Gersumina Manetti Navarria, par sua inventariante Gioconda Na
varria de Vicenzo, e apelado o Oficial Interino do 3.° Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
integrado neste o relatório de folhas, negar provimento ao recurso, 
pagas as custas na forma da lei. 

1. O pedido de conversão do julgamento em diligência não 
merece agasalho. 

Com efeito, os motivos invocados pelo suscitante, ora apelado, 
no processo n.o 82/77 (fls. 2-4), e, bem assim, os títulos trazidos 
para os autos, bastam ao perfeito deslinde da matéria, não se justi
ficando a providência reclamada pelos recorrentes com apoio no 
artigo 201 da Lei dos Registros Públicos. 

2. O recurso não pode prosperar . 
.f: que, como bem demonstrou o Oficial suscitante, às fls. 2-4, 

Alexandrina Buono de Assumpção e seu marido Francisco Augusto, 
que venderam o imóvel a José Navarria, esgotaram por completo, 
através de várias transmissões, todas devidamente registradas, a 
transcrição n.o 22.272, a que se deve filiar o registro da escritura, 
parque nesta indicada. 

Examinando-se o objeto das transcrições ns. 22.676, 27.202, 
29.395 e 35.997, vê-se que a soma das testadas dos imóveis alienados 
perfaz um total de 128,00 (cento e vinte e oito) metros, quando 0 

imóvel descrito na transcrição n.O 22.272, tem, de frente, apenas 
114,00 (cento e catorze) metros. 

O excesso de área é admitido pelos próprios recorrentes, pois 
estes, na manifestação de fls. 47, consignam que a transcrição n.o 
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22.272 contempla uma área de aproximadamente 6.670,00 (seis mil 
e seiscentos e setenta) metros quadrados, enquanto as alienações, 
que deram causa às transcrições já referidas, somam 7.738,00 (sete 
mil e setecentas e trinta e oito) metros quadrados. 

Essas observações mostram que a transcrição n.O 22.272, da 3.:\ 
Circunscrição Imobiliária, efetivamente, se exauriu, trancando a 
possibilidade de registro da escritura de fls. 6-8 do apenso, o que 
impede, por conseqüência, o registro da carta de adjudicação. 

3. Evidentemente, os autos não trazem hipótese de simples 
retificação de registro, com apoio no artigo 213 da Lei n.O 6.015, de 
31-12-73, uma vez que não ficou demonstrada a ocorrência de erro, 
retificável mediante simples requerimento do interessado. 

A retificação, referida no artigo 213, mostra Afrânio de Car
valho, só abrange incorreções de fatos inexatamente mencionados no 
registro, que interessem apenas a uma das partes, por Se referirem 
"à sua identidade ou à identidade do objeto que lhe pertence" (cf. 
Registro de Imóveis - Forense - 1976 - pág. 177). 

Ora, no caso, embora os recorrentes se refiram a inexatidão na 
referência ao número da transcrição, no título que pretendem regis
trar, o erro ou engano não restou demonstrado. 

Ao contrário, o n.O 22.272 figura, não só na escritura aludida, 
como também no formal extraído dos autos do inventário. 

O documento n.o 3, que os recorrentes fizeram juntar por linha, 
por sua vez, não prova a ocorrência de qualquer equívoco sendo 
irrelevante, na hipótese, a demonstração de que a transcrição n.o 
22.272, se encontre filiada à 6.806, que contempla uma área maior. 

Efetivamente, embora a transcrição n.o 6.806 compreendesse 
propriedade mais extensa, com cerca de 12.600,00 (doze mil e seis
centos) metros quadrados, a verdade é que ela se refere a uma área 
adquirida por Antonio Bonno e sua mulher. em 23 de outubro de 
1917, enquanto que a transcrição n.O 22.272 nasceu de uma carta 
de adjudicação, expedida no inventário de Antonio Buono da Silva, 
julgado por sentença vinte e dois anos depois, confonne bem escla
recido na letra "a" dos mativos inspirados da dúvida que deu causa 
ao processo 82/ 77, apensado a estes autos. 

Não se depara, por esses motivos, com erro que justifique 
retificação por simples requerimento do interessado. 

4. Por último, vale notar que os recorrentes, quando acenam 
a erro na menção do número da transcrição, como se vê nas razões 
do recurso, e, depois, apontam erros na indicação da metragem do 
terreno, como está escrito na letra "d" da petição juntada por linha, 
alterando, assim, os motivos da sua crítica à sentença, estão também, 
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pondo à mostra o acerto do decisório recorrido, que reconheceu a 
procedênCia de dúvidas. 

5. Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 

São Paula, 5 de agosto de 1977. 

(a a) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor do Tribunal de Justiça e 
Relator; Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça e Revisor; Advogado: Carlos 
Edgard Correa. 

D.J. 16-8-77 

Apelação Cível 0.0 262.486 - Itaporanga - Apte.: Herculano 
de Almeida Pires - Apdo. Oficial do Registro de Imóveis e Anexos 
da Comarca. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 

262.486, em que é Apelante Herculano de Almeida Pires, e Apelado 
o Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Itaporanga. 

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. 

1. Para melhor compreensão da hipótese em julgamento, 
convém consignar, em forma sintética, que Paulino Colaço Júnior 
e sua mulher, proprietários, por força da transcrição n.o 14.926, 
do Registro de Imóveis da Comarca de Itaporanga, de uma área 
de 421 (quatrocentos e vinte e um) alqueires, através de compromis
sos distintos, prometeram a venda da totalidade desse imóvel, fra
cionando-o em duas partes iguais, correspondentes, portanto, a 210,5 
(duzentos e dez e meio) alqueires cada uma. 

Uma dessas partes foi compromissada a Jamil Abo Arrage, que, 
posteriormente, cedeu os seus direitos ao apelante. 

Observe-se, ainda, que, por escritura de retificação e ratificação, 
Jamil Abo Arrage e o apelante, ao verificarem que a gleba, objeto 
do negócio entre eles realizado, tinha área maior do que aquela 
constante do primitivo compromisso, por via da escritura de fls. 
14-15, corrigiram a extensão territorial, aumentando-a para 235,33 
(duzentos e trinta e cinco e trinta e três centésimos) alqueires, isto 
é 569,5 (quinhentos e sessenta e nove e meio) hectares. 

Ocorreu, portanto, um acréscimo de 24,83 (vinte e quatro e 
oitenta e três centésimos) alqueires, conforme foi consignado na 
sentença. 
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2. Exposta a questão de fato, assenta-se, de início, que a sen
tença andou bem quando repeliu o primeiro fundamento da suscitação, 
consistente na falta de descrição da área remanescente. 

t que o título, que se pretende registrar, descreve, minuciosa
mente, o imóvel que constitui seu objeto, de sorte que se torna 
prescindível a descrição da parte restante. 

A descrição da parte remanescente, como já decidiu este Con
selho, "não constitui evigência legal, razão pela qual não pode ser 
reclamada como condição para o registro ou para a matrícula, embora 
constante do Provimento do Juízo" (Apelação Cível n.O 256.851, da 
Comarca de Piraju). 

3. Tal circunstância, porém, não impede que se reconheça 
a procedência da dúvida, por falta de disponibilidade na transcrição 
n.o 14.926, a que se deve filiar o registro da escritura. 

Efetivamente, a transcrição n.O 14.926, do Registro de Imóveis 
da Comarca de Itaporanga, alude, com precisão, a um imóvel com 
área de 421 (quatrocentos e vinte e um) alqueires, não comportando 
o registro do título alienatório de duzentos e trinta e cinco alqueires 
e trinta e três centésimos (235,33) porque, à sua margem, já existe 
a inscrição n.O 3.094, de 14 de agosto de 1974, do compromisso cele
brado com Eir Zahonl, que abrange a área de 210,5 (duzentos e 
dez e meio) alqueires. 

O excesso, referido na escritura de retificação e ratificação de 
fls. 4, truncou, assim, a possibilidade de ser efetivado o registro, 
porque não se acomoda a disponibilidade existente na transcrição 
n.o 14.926. 

É irrelevante, no caso, que o proprietário tenha, através da 
escritura de fls. 18/19, concordado com a retificação e ratificação 
avençada na escritura de fls. 14/15, pois, constituindo a promessa 
de venda verdadeiro direito real à coisa alheia, ela produz, como 
mostra Orlando Gomes "uma paralisação do direito de propriedade 
na sua dinâmica, por antecipação conferida a quem vai adquiri-lo" 
(Cf. Direitos Reais - pág. 440). 

O proprietário, por força da inscrição dos compromissos 
celebrados com os promitentes compradores, já não podia transmitir, 
alienar ou onerar a coisa. 

É indiferente, também, como foi salientado às fls. 48-49, que 
a venda tenha sido realizada "ad corpus" ou "ad mensu raro", pois a 
distinção não faz desaparecer a divergência entre as áreas mencionadas 
na transcrição anterior e na escritura apresentada para registro. 

4 . Por último, a retificação e ratificação produzidas na inscri
ção do compromisso, através das averbações das escrituras de fls. 
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14/15 e 18/19, certificadas às fls. 16 e 20, respectivamente, em nada 
interferem no deslinde da matéria, porque não atingiram a transcrição 
n.O 14.926, que, assim, permaneceu sem disponibilidade (item 3 
supra). Além disso, não estando ajustadas às exigências do art. 213 
da Lei de Registros Públicos, não podem ser, agora, aproveitadas. 

Coro efeito, no regime jurídico, vigente, a retificação, que importe 
em alteração da área do imóvel, só pode ser efetivada, no Registro 
de Imóveis, mediante despacho judicial, com audiência de todos os 
interessados. 

Os compromissos outorgados por Paulino Colaço Júnior e sua 
mulher, quer a Jamil Abo Arrage, quer a Elias Zahonl, não estão 
nos autos. Desconhecem-se-lhes as extensões. Todavia, ainda que 
não criem confrontação direta entre o apelante e Elias camo afirmado, 
a gleba de interesse do apelante confronta com outras propriedades, 
que o título menciona, inclusive com a estrada municipal, que se 
interpõe entre as duas glebas da primitiva Fazenda Santa Rosa; e 
não se vê que tenha havido despacho judicial, após audiência de 
todos os confrontantes, o alienante Ou seus sucessores e o Ministério 
Público (art. 213, parágrafos 1.0, 2.° e 3.° da Lei n .O 6.015/ 73). 
A forma prescrita em lei não foi, pois, observada para alcançar a 
pretendida retificação de área, ficando comprometido o ato jurídico 
que se procurou produzir (Cód. Civil, art. 82). 

O apelante complicou inutilmente o seu negócio, pois podia 
ter recebido a escritura definitiva sem qualquer inovação, reservan
do-se para retificar, depois de transcrita ela, a área de sua aquisição, 
pelo processo traçado na lei dos Registros Públicos. Da forma como 
agiu, acabou criando um título irregular (art. 225, parágrafo 2.°, 
da Lei n.O 6.015/73), que não pode ter ingresso no registro público. 

5. Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 15 de agosto 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. Advogado: Dr. .José Xavier de 
Mendooça Neto. 

Apelação Cível 0.° 262.861 - São Paulo - Apte.: Primeiro 
Curador de Registros Públicos da Capital - Apdo.: Bansulvest 
Banco de Investimento SI A. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
262.851, da comarca de São Paulo, em que é apelante o Primeiro 
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Curador de Registros Públicos da Capital e apelado Bansulvest -
Banco de Investimento S/ A. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento ao 
recurso, pagas as custas "ex-Iege". 

1 . Os autos resumem o seguinte tema: 

A Corregedoria Permanente, repelindo dúvida do Registro de 
Imóveis, autorizou o registro de uma penhora levada a cabo em autos 
de execução, consoante certidão expedida para os fins do art. 239 
da Lei n.o 6015/73 (fls. 3/4). Assim decidiu o Magistrado, na trilha 
de recentes julgados do ConseTho Superior da Magistratura (agravos 
de petição n.O 248.474, 249.860 e 250.008), estabelecendo que os 
Oficiais do Registro de Imóveis e a Corregedoria não podem emba
raçar o cumprimento de ordem judicial, restando aos prejudicados a 
defesa de seus direitos perante o juiz que ordenou a penhora. 

A isto, opõe o recorrente a tese de que é impossível o registro 
de penhora sobre o imóvel que, antes da constrição judicial, já estava 
compromissado a venda, hipótese não alcançada pela atual juris
prudência do Conselho Superior da Magistratura, que só permite o 
registro de penhora sobre imóveL de domínio de terceiro, nos casos 
de fraude à execução. 

2. A respeitável sentença, fundada na orientação do Conselho 
Superior da Magistratura, deve ser mantida, não sendo exato que os 
precedentes acórdãos, invocados no recurso, contenham a restrição 
que o recorrente vislumbra. 

Esses acórdãos, proferidos no agravo de petição n.o 249.860, 
de São Paulo (que reitera os fundamentos de precedente julgado, no 
Agravo de Petição n.O 248.474, de São Paulo) e no Agravo de 
Petição n.o 250.008, de Campinas, estão publicados, respectivamente, 
na "Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo", volume 41, págs. 394-395, e na "Revista dos Tribunais", 
volume 485, págs. 89/91, e volume 488, págs. 1121113. 

Quando mencionam os bens alienados em fraude de execução, 
os referidos arestos não estabelecem nerlhuma condição ao registro 
da penhora, mas dão mero exemplo de hipótese em que a penhora 
atinge bem que já se acha no domínio de terceiro; e isto, no exclu
sivo propósito de demonstrar que o fato do imóvel não estar no patri
mônio do executado não constitui óbice, quer à penhora, quer ao 
respectivo registro. 

O Conselho Superior da Magistratura jamais poderia criar a 
condição suposta no presente recurso, quando, justamente ao contrá
rio, vem enfatizando a impropriedade do deslocamento das questões 
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jurisdicionais para o campo da atividade administrativa da Correge· 
doria Permanente. 

"Muito se falou ............ do descabimento, em processo 
de dúvida, do exame de fraude que inquine os atos alienatórios de 
bens. Ora, exatamente porque essa discussão aqui não cabe, é que 
o mandato judicial ............ não pode ser contestado." (Rev. 
Tribs., 488/113). 

O Juiz competente para dirimir dúvida de Serventuário do 
Registro Público, ao fazê-lo, não exerce atividade jurisdicional, nem 
mesmo na modalidade processual de jurisdição voluntária (cf. Rev. 
Jurispr. TJSP, voL 43, págs. 415-417), mas atividade administrativa 
"stricto-sensu", sujeita, aliás, ao controle jurisdicional, que pode 
ocorrer, inclusive, em Juízo singular de primeira instância (v. art. 204, 
da Lei n.o 6.015/73). 

Assim sendo, a investigação da legitimidade da penhora é tarefa 
do juiz da causa. Ele é que vai examinar, ante a defesa do exe
cutado, ou ante os embargos de eventuais terceiros, se houve fraude 
na alienação do patrimônio do executado e se a penhora feita subsiste 
ou não. A Corregedoria Permanente limita-se a verificar se o título 
trazido a registro se reveste dos requisitos fonnais que lhe dão 
trânsito (v. Rev. Tribs., 388/112-113). 

O terceiro, que compromissou a aquisição do imóvel penhorado, 
não tem título mais vigoroso que o detentor de escritura definitiva 
de venda e compra. E este, nem por isso prescindiria dos embargos, 
no juízo executório, para livrar-se da constrição judiciaL 

Consignou-se, aliás, no julgamento do agravo de petição n.o 
249.860: 

"A penhora em foco é resultante da atividade normal e legal 
do Juiz que a mandou fazer. É um fato que existe, chancelado pela 
autoridade do órgão estataL Deve constar do Registro Público, 
atingindo a matrícula do imóvel penhorado, para ensejar o conheci
mento de terceiros, em qualquer relação jurídica que o alcance. Deixar 
de registrá-la, seria permitir a sonegação de relevante dado informa
tivo, frustrando a finalidade precípua do instituto". 

"Demais, devendo-se acreditar que o imóvel seja posto em praça 
no juízo da execução, há de o Poder Público colocar-se do lado de 
eventual adquirente, a menos que pretenda enganá-lo, vendendo sem 
poder assegurar ao comprador a eficácia do negócio". 

"Ainda, do registro da penhora irá resultar, para o atual detentor 
da transcrição, a consciência de que o imóvel será mesmo, e eficaz
mente, praceado. É um efeito de suma relevância, pois fará o inte
ressado, tanto que dela tome conhecimento, mexer-se, em defesa de 
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seus interesses, sem pretender que o Registro de Imóveis o substitua 
na lide e por ele". (cf. Rev. Jurispr. do TJSP., vol. 41, pág. 395). 

Em suma, o que esses julgados estabelecem é que o Registro 
de Imóveis não pode erigir-se, como dique, contra o livre curso da ati
vidade jurisdicional do juízo executório, e que o Juiz Corregedor Per
manente, órgão administrativo, não é censor do Poder Judiciário, nem' 
pode cerceá-lo, usurpando-lhe a atribuição de dizer o Diretor nos 
dissídios individuais. 

O registro da penhora não vai criar, nem extinguir direitos, para 
uns ou para outros. Apenas dá publicidade a um ato jurisdicional 
que existe e que precisa figurar no cadastro público do imóvel, para 
que terceiros não venham a envolver-se em negócios na ignorância 
dos fatos que vinculam ou oneram determinado bem. 

A Corregedoria Administrativa dos Registros Públicos não indaga, 
nem discute, se determinado ato judicial (no caso, a penhora) foi bem 
ou mal praticado, se vai substituir ou não. Isso pertence à esfera juris
dicional e deve ser decidido pelo juiz que ordenou a penhora e mandou 
registrá-la. Tudo quanto compete ao Oficial do Registro é, acolhido 
o título que lhe foi apresentado, registrá-lo e informar ao Juízo da 
penhora a existência da hipoteca e do compromisso de compra e 
venda anteriormente registrados. Ao juiz da penhora fica o encargo 
das providências tendendo ao resguardo da eficácia da execução a que 
preside. Como a sentença já determinou tal comunicação (f. 20), as 
cautelas administrativas estão exauridas. 

Se a hipoteca é mais do que o compromisso de venda e não 
impede o registro da penhora, no que convém o parecer e a sentença 
(fls. 10 e 12), não se vê como possa o compromisso, que é menos, 
ter tal força impeditiva. Isso se diz sob o ângulo administrativo, 
úmco aqui versado, porque saber se o compromisso de compra e 
venda atribui aquela prioridade e exclusividade que a Curadoria sus
tenta (fl. 10), é tarefa a ser examinada em cada caso ocorrente, à 
vista do respectivo suporte fático, e pelo juiz da execução, ou' seja, 
pelo detentor da função jurisdicional, perante quem tais interesses 
têm de ser deduzidos e discutidos. 

Assim sendo, negam provimento ao recurso, para confirmar a 
respeitável sentença que ordenou o registro da penhora. 

São Paulo, 22 de agosto de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo PinlO, 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: Dr. Tarcísio Sílvio 
Beraldo. 
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Apelação Cível 0.° 262.196 - Jundiai - Apelante: Joaquim 
Rossi - Apelado: Oficial do Primeiro Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
262.196, da comarca de Jundiaí, em que é apelante Joaquim Rossi 
e apelado o Oficial do Primeiro Registro de Imóveis. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, adotado o relatório de fls., dar provimento ao 
recurso, pagas as custas "ex lege". 

O apelante e sua esposa, quando doaram a uma filha determi
nado bem imóvel, com reserva de usufruto vitalício, expressamente 
pactuaram que a morte de qualquer um dos doadores não interrom
peria o direito de usufruto, que passaria a ser exercido pelo doador 
sobrevivente, até a sua morte (f. 10). Esse pacto foi inscrito, sem 
nenhuma dificuldade, no Registro de Imóveis. 

Falecendo a esposa doadora, quis o viúvo averbar o fato à mar
gem da inscrição, "a fim de que, por força do pactuado, possa o 
cônjuge sobrevivente (o requerente) exercer o usufruto em sua tota
lidade" (f. 4). Aí foi que se manifestou a dúvida, sustentando a 
Serventuária ser o caso de cancelamento da inscrição, por extinção 
do ônus, e não da desejada averbação para o exercício do direito de 
acrescer (f. 2). 

O incidente ensejou erudito debate, e que não faltou a conside
ração de vício de vontade, por ninguém alegado, mas tido por presente 
em anuências de tal ordem, geralmente dadas pelos filhos em forma 
reverencial (f. 16). A decisão dispensou-lhe amparo, havendo por 
mais justa a extinção do usufruo, na parte relativa e doadora falecida, 
do que o seu acréscimo ao sobrevivo. 

Não se advertiu, porém, a digna Corregedoria Permanente, de 
que a disposição ultrapassava os limites de sua atividade meramente 
administrativa, restrita ao controle da regularidade dos atos do Re
gistro de Imóveis, sem possibilidade de incursões jurisdicionais, jamais 
invocadas pelos titulares do direito em causa. 

O usufruto se extingue com a morte do usufrutuário, é a regra. 

No caso, porém, noticia-se estipulação diversa, em que acorda
ram as partes, segundo a qual deve o quinhão do usufrutuário falecido 
acrescer ao sobrevivente. Nesse rumo, a execução do contrato faz, 
realmente, imperiosa a averbação requerida, cuja legitimidade deita 
raízes no artigo 167, lI, n .o 5 da Lei n.o 6.015/73: A ocorrência 
altera o registro existente, porque acresce a um dos usufrutários a 
parte de usufruto que era da outra. 
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o controle administrativo se detém aí: legitimidade do objeto, 
idoneidade do título para tanto exibido. 

Se alguém sofre lesão de direito com a execução que o apelante 
está dando ao contrato, se houve vício de vontade na formação deste, 
se há interesses de terceiros em sentido contrário, é isso matéria de 
outra natureza, de outra titularidade, de outra jurisdição, cumprindo 
aguardar-se que a questão seja proposta em juízo, para ser julgada 
com as formalidades e cautelas do processo civil. O registro de 
Imóveis e a Corregedoria respectiva não estão legitimados a suscitar 
tais debates. 

Dão, conseqüentemente, provimento ao apelo, para repelir a 
dúvida e determinar que se faça a averbação requerida. 

São Paulo, 29 de julho de 1977. 
(a a) 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; Advogados: Drs. Dilço Feltran e 
Orlando Mônaco Filho. 

Apelação Cível 0.° 262.296 - São José dos Campos - Aptes.: 
José Frederico Meinberg e sua mulher Maria Ângela Marano Meinberg 
- Apdo.: Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n,o 
262.296, da comarca de São José dos Campos, em que são apelantes 
José Frederico Meinberg e sua mulher Maria Ângela Marano Mein
berg, apelado o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e anexos. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao reçurso, pagas as custas na forma da lei. 

Após sucederem o casal do primitivo incorporador do empre
endimento condominial denominado "Edifício Versailles" (ex-Edifício 
Michel Neme), os apelantes celebraram e pretenderam registrar novos 
contratos, firmados para alienação das unidades autônomas denomi
nadas apartamentos 62, 132, 151, 152 e 161. 

Descabia o pretendido registro, porque aquelas unidades autô
nomas, por força de assentos anteriores, constavam como objeto de 
direito real em favor de terceiros, em decorrência de averbação das 
cartas-proposta firmadas por esses últimos com os representantes do 
primitivo casal incorporador. 

Em processo de dúvida inversa, os apelantes pretenderam obter 
de forma alternativa, o cancelamento das averbações das cartas-
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-proposta, firmadas sem a participação direta dos primitivos incorpo
radores, ou o imediato registro dos novos contratos, com simples 
ressalva dos eventuais direitos dos titulares dos documentos de ajuste 
preliminar. 

A pretensão não merecia acolhida, sendo correta a decisão 
atacada no presente recurso . 

. O título aquisitivo dos apelantes (fls. 8-12 v.O) esclarece, de 
forma inequívoca, que eles ficaram subrogados em todos os direitos 
e obrigações da incorporação do empreendimento e dos contratos de 
compromisso de venda e compra já firmados com terceiros. 

Nessa ressalva estão incluídos, em tese, os documentos de ajuste 
preliminar ou cartas-proposta preexistentes, os quais, quando regis
trados, conferem direito real oponível a terceiros, com o conseqüente 
direito à obtenção compulsória do contrato correspondente (§ 4.° do 
art. 35 da Lei Federal n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964). 

Nesssas condições, os registros dos documentos de ajuste preli
minar, lavrados em conformidade com aquele dispositivo legal, não 
contêm nulidades de pleno direito, que possam ser reconhecidas em 
processo de dúvida, independentemente de ação direta (art. 214 da 
Lei dos Registros Públicos). 

Esses registros, que conferiram aos signatários das cartas-pro
posta direito real oponível a terceiros, produzirão enquanto não can
celados, todos os seus efeitos legais ainda que, por outra maneira, se 
prevê que os documentos de ajuste preliminar estão desfeitos, anula
dos, extintos ou rescindidos (art. 252 da Lei dos Registros Públicos). 

Assim, o reconhecimento de eventuais vícios na fonnação dos 
títulos já registrados extravasa os lindes do procedimento administra
tivo e deve ser pleiteado em processo contencioso, onde os registros 
também podem ser retificados ou anulados (art. 216 da Lei dos 
Registros Públicos). 

Entre os efeitos legais, que o registro das carta-proposta produz, 
inclui-se o de conferir direito real aos respectivos titulares, com caráter 
de exclusividade, no sentido de não ser possível instalar-se novo direito 
real, conflitante com o que já exista. 

Conseqüentemente, não merece acolhida, também, o pedido 
alternativo de registro dos novos contratos, com simples ressalva dos 
eventuais direitos dos titulares dos documentas de ajuste preliminar. 
A providência, incompatível com a exclusividade do direito real 
preestabelecido, atentaria contra a segurança do registro imobiliário. 

Merece destaque, finalmente, a notícia de que, a respeito do cum
primento das obrigações assumidas nos documentos de ajuste preli
minar ou cartas-proposta registrados, há litígio judicial envolvendo 
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alguns dos proponentes, a firma construtora e o casal do prImitivo 
incorporador, de quem os apelantes são sucessores (fls. 75-87 e 
91-107). 

Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 
São Paulo, 29 de julho de 1977. 
(a a) 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: Dr. Agenor Luz Moreira. 

Apelação Cível 0.° 262.368 - Cotia - Apte.: Antônio Vieira 
da Silva - Apdo.: Oficial Substituto do Cartório de Registro de 
Imóveis. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 

262.368, da comarca de Cotia, em que é apelante Antônio Vieira da 
Silva, apelado o Oficial Substituto do 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. 

Cabe ao Oficial do Cartório de Registro de Registro de Imóveis 
o exame dos requisitos de validade e legalidade dos títulos levados a 
registro, para verificar o cumprimento das exigências legais que con
dicionam, na atualidade, a lavratura dos assentos necessários. 

Os requisitos legais a serem satisfeitos são aqueles vigentes à 
época do ingresso do título no registro imobiliário, por força do 
princípio "tempus regit actum". 

O apelante apresentou a registro simultâneo três títulos de aqui
sição imobiliária, que são, respectivamente, a Escritura Pública de 
Doação de fls. 8-9, lavrada em 21 de dezembro de 1897, tendo por 
objeto a área calculada de 60 alqueires, que corresponde à meia-parte 
ideal de um sítio, localizado no bairro das Pitas, do Município e 
comarca de Cotia, havida pelos doadores em estado de comunhão 
"pro-indiviso"; a Escritura Pública de Ratificação de fls. 10-11, la
vrada em 12 de agosto de 1921, e a Escritura Pública de Venda e 
Compra e Cessão de Direitos Hereditários, outorgada ao recorrente 
e lavrada em 26 de maio de 1956. 

Nenhum dos títulos havia sido até então, registrado e sua apre
sentação se fez na vigência da nova Lei dos Registros Públicos (n.o 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, com alterações posteriores), que 
condiciona qualquer registro à prévia matrícula do imóvel (art. 176, 
parágrafo único, item I e art. 236). 
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No caso concreto, não é possível proceder-se à matrícula do 
imóvel porque a Escritura Pública de Doação, lavrada em 1897, não 
fornece os elementos exigidos no n.o 4, do item lI, do parágrafo 
único, do artigo 176 referido, de identificação do proprietário, o que 
inclui os condôminos, na propriedade em comum. 

A Escritura Pública de Doação, que tem por objeto parte ideal 
de imóvel havido em condomínio "pro-indiviso", não indica os nomes 
dos demais condôminos dos doadores, o que obsta ao cumprimento 
daquela exigência legal. 

Conseqüentemente, o título não resiste ao exame de validade e 
legalidade para merecer ingresso no registro imobiliário e ensejar a 
matrícula do imóvel, a ser aberta, necessariamente, por ocasião do 
primeiro registro feito na vigência da nova Lei dos Registros Públicos 
(art. 176, parágrafo único, item I). 

Diante da impossibilidade de abertura da matrícula do imóvel, 
não há como pretender-se o registro dos títulos posteriores, de 
alienação ao recorrente (art. 236). 

Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 
São Paulo, 22 de agosto 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; Advogada: Dra. Maria Lúcia Junqueira. 

Apelação Cível n.o 262.437 - Ubatuba - Aptes.: Roberto 
Franco do Amaral e Companhia Predial de Taubaté - Apdo.: Oficial 
do Registro de Imóveis. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
262.437, da comarca de Ubatuba, em que são apelantes Roberto 
Franco do Amaral e Companhia Predial de Taubaté, e apelado o 
Oficial do Registro de Imóveis. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, adotado o relatório de fls., indeferir o requerimento 
de fls. 433, rejeitar a preliminar da nulidade da sentença e, no mérito, 
negar provimento aos recursos, pagas as custas "ex-Iege". 

1. Indeferem o requerimento de fls. 433, afastada a pretendida 
conexão entre este procedimento administrativo e a ação consignatória 
de pagamento que, notura comarca, corre pela esfera jurisdicional. 
Dúvida de Serventuário não é demanda ou causa, nem traz lide posta 
"in judicio", cabendo a sua decisão a órgãos administrativos, e não 
judiciais. 
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2. Afastam a preliminar de nulidade da sentença (fls. 413), 
porque os títulos exibidos bastam ao exato deslinde da matéria, 
revelando-se inúteis as diligências reclamadas, que concernem a 
eventual litígio judicial para acertamento de relações jurídicas, mas 
não têm adequação na esfera administrativa de mera polícia do 
Registro de Imóveis. 

3. Nos termos da legislação disciplinadora das incorporações 
imobiliárias e dos condomínios em edificações (Lei n.o 4.591/64 e 
Decreto n.o 55.815,165), a Companhia Predial de Taubaté lançou, em 
Ubatuba, o empreendimento denominado "Condomínio Ancoradouro". 
devidamente inscrito no Registro Imobiliário (Livro 8, Hs. 89, n.o 15), 
e compromissou à venda algumas unidades autônomas. 

A 20 de agosto de 1976, para solver suas dívidas com a Crefisul 
- São Paulo S/A. - Crédito Imobiliário, a referida Companhia 
Predial de Taubaté, através de doação em pagamento, transferiu o 
negócio para a credora, inclusive a propriedade do imóvel, em 
Ubatuba, com todos os acréscimos decorrentes da incorporação imo
biliária denominada "Condomínio Ancoradouro". Essa escritura foi 
retificada e ratificada por outra, de 31 do mesmo mês, sendo, pos
teriormente, levadas ambas a registro (cf. fls., 3, 53-54 e fls. 56-57). 

As partes consignaram, no momento dessa última transação, que 
13 (treze) compromissos de compra e venda já haviam sido outorgados 
pela Companhia Predial de Taubaté, e, assim, a Crefisul se compro
meteu a respeitá-los. Vieram eles enumerados na escritura--de 
retificação e ratificação (fls. 56 v.O). 

Ocorre que outros 49 (quarenta e nove) contratos agora surgem, 
em mãos da Companhia Predial de Taubaté, que pleiteia o registro, 
encontrando as objeções do Oficial do Registro de Imóveis, afinal 
acolhidas na sentença, sobre a inviabilidade do pleito sem a expressa 
anuência da Crefisul, sucessora do empreendimento. São os compro
missos relacionados às fls. 8 e 71 e juntados nos autos (fls. 72-192 
e fls. 193-366). 

A solução é óbvia, e não exige complicadas digressões. 
O Oficial do Registro de Imóveis sabe, pela inscrição do condo

mínio, que é o incorporador que está legalmente autorizado a nego
ciar as unidades autônomas do respectivo empreendimento (Lei .. 
4.591/64, artigo 32 e seu § 12 - redação da Lei 4.864/65, artigo 
10). Tem, pois, condições de verificar a autenticidade formal dos 
compromissos levados a registro e, certamente, não admite o ingresso 
de título que não foi outorgado pelo incorporador. A cautela 
elementar. 

Ora, estando o Cartório ciente, pelo prévio registro da trans
missão, que a Crefisul sucedeu a Companhia Predial de Taubaté na 
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incorporação, e que, em tal oportunidade, as partes denunciaram a 
existência de apenas treze (13) compromissos outorgados pela pri
mitiva incorporadora, é claro que o Oficial não pode dar ingresso, 
agora, no registro, a contratos que aparecem em mãos da Companhia 
Predial de Taubaté, outorgados por ela, e não pela Crefisul. São 
documentos que não operam efeitos a respeito de terceiros, porque 
não figuram no registro público (Código Civil, art. 135), nem tiveram 
sua existência denunciada à Crefisul, quando esta adquiriu o negócio. 

Trata-se de evidente irregularidade formal, inserida no campo 
específico das investigações do Cartório e da Corregedoria Perma
nente, que daí não podem partir para indagações de maior profun
didade, como aquelas pretendidas pelos apelantes. A estes, restam 
as vias contenciosas, ressalvadas no artigo 204 da Lei n.O 6.015/73, 
para imporem à Crefisul o reconhecimento do direito que entendem 
ter. Na esfera administrativa basta a evidência de que os contratos 
em pauta apresentam-se no mundo jurídico ao tempo em que o poder 
de outorgá-los já não pertence a quem os outorgou, para que sejam 
recusados, em homenagem à segurança jurídica dispensada a quem 
oportunamente registrou o seu título aquisitivo, e a cuja tutela se 
destinam os serviços do Registro Público (Lei n.O 6.015/73, artigo 1.0). 

São Paulo, 22 de agosto de 1977 

(a a) 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; Advogados Drs.: Ruy Nogueira Porto 
e Raul Guisard. 

ApelB.ção Cível 0.0 262.826 - Capital - Apte.: Cassiano de 
Paiva - Apdo.: Oficial do 12.° Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
262. 826, em que é apelante Cassiano de Paiva e apelado o oficial 
do 12.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, i.ntegrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

1. Saliente-se, desde logo, que a alegação inicial das razões, 
referente à não impugnação da dúvida por desconhecimento de seus 

motivos, não merece agasallio. 

Com efeito, além da dúvida ter sido suscitada a requerimento 
do apresentante do tírulo, após as exigências formuladas pelo Oficial, 
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como bem se ponderou no parecer de fls. 126, a xerocópia de fls. 15 
denota que o recorrente foi regularmente notificado para impugná-la. 

2. O recurso não pode vingar. 

Os autos mostram, com muita clareza, que os lotes n.Os 21 e 22, 
da Quadra n.O 32, da Vila Ré, objeto do título alienatório levado 
a registro, já se encontram em nome da Sociedade Piratini de 
Imóveis Limitada, por força de Carta de Adjudicação expedida nos 
autos de Adjudicação Compulsória que aludida Sociedade moveu, 
pela 1.a Vara Cível, à firma Sociedade Civil Irmãos Ré, ou Sociedade 
Civil Irmãos Ré & Cia. 

A Carta de Adjudicação deu origem à transcrição n.o 110.514 
(fls. 14). 

Dessa forma, em face do disposto no artigo 859 do Código 
Civil, tra.ncada está a possibilidade de registro do título apresentado, 
pois existe uma presunção de domínio em favor da firma adjudicatária, 
que só pode ser destruída em processo de jurisdição contenciosa, 
através da ação adequada. 

Como escreve Carvalho Santos, em comentário feito ao artigo 
citado, a transcrição prova existir o direito real a favor da pessoa 
em cujo nome se inscreveu ou transcreveu. 

Por isso, acrescenta: 

"Essa prova, somente por meio de ação anulatória pode ser 
destruída, porque só com a sentença é que se poderá cancelar a 
transcrição ou a inscrição. E até o cancelamento ser feito, a prova 
subsiste válida, operando todos os seus efeitos" (Cf. Cód. Civ. Bras. 
Interp. 2.a Ed. Vol. X - pág. 549). 

Os limites estreitos do processo de dúvida não permitem, por 
outro lado, até por sua natureza administrativa, que se examinem 
eventuais vícios informativos da carta de adjudicação, que deve 
produzir todos os seus efeitos, enquanto, também através da via 
jurisdicional, não venha a ser desconstituída. 

O processo de dúvida não é, em resumo, o meio certo para o 
confronto de títulos pretendida no recurso, sobretudo quando se vê 
que a possibilidade do registro está afastada pela transcrição dos 
bens em nome de terceiros, por força de ato judicial. 

Por sinal, também o apelante assim entende, tanto que, nas 
razões do recurso, noticia o ajuizamento de ação rescisória para a 
descontituição da adjudicação, providência que seria desnecessária 
se o presente processo pudesse atingir o mesmo objetivo. 

3. Acresce, ainda, que o título que se pretende transcrever, 
conforme mostra a documentação carreada para os autos pelo próprio 
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apelante, não poderia ser filiado à transcrição n.o 17.353, nele 
mencionada. 

Com efeito, o documento de fls. 84 revela que a transcrição 
referida é resultante do registro do título representado pela escritura 
de fls. 71/83. 

Ocorre, porém, que a aludida escritura não inclui, no seu objeto, 
lote situado na Quadra n.O 32 (Cf. folhas 71 v.o/72). 

A apuração de lotes vagos, de que dá conta a averbação 
certificada às fls. 107/108, foi providência ineficaz, estranha ao 
sistema legal e às atribuições do Registro de Imóveis, desconforme 
à realidade, porque conflitante com a transmissão registrada sob n.o 
110.514, no livro 3-CA, pág. ] 16, do mesmo Cartório. 

Evidentemente, com base nela, nada pode ser pretendido. A 
dúvida, assim, procede integralmente. 

4. Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 26 de agosto 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; advogados: Drs. Nilço Soares de 
Carvalho e Aicler Angela Drimel. 

Apelação Cível 0.° 262.757 - Araraquara - Apte.: - Olivio 
Batista de Carvalho e Outros - Apdo.: - Daniel Bueno. 

AC6RDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
262.757, da comarca de Araraquara, em que são apelantes Olivio 
Batista de Carvalho e outros, apelado DANIEL BUENO: 

ACORDAM, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, integrado neste o relatório de fls. dar provi
mento ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

Como terceiros prejudicados, os recorrentes interpuseram a ape
lação ora apreciada, que devolve o conhecimento de todas as questões 
relacionadas -ao pretendido registro. 

Os apelantes legitimam-se como sucessores da mesma Sebastiana 
Rufina de Carvalho, por direito hereditário, desfrutando, pois no 
concernente ao assunto, pO'Sição jurídica idêntica à do apelado, que 
é marido da herdeira Delmira Baptista de Carvalho Bueno. 

A dúvida foi suscitada pelo Oficial do 2.° Cartório de Registro 
de Imóveis da comarca, na ocasião em que o apelado, apresentando-
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-lhe certidão da partilha datada de 8 de junho de 1906, do espólio 
de Dona Maria Vitória de Oliveira, pretendeu alcançar a abertura da 
matrícula do imóvel componente do acervo inventariado, esclarecendo 
que a maior parte dele já fora alienada, segundo títulos figurantes no 
registro imobiliário, faltando, apenas, a área correspondente à legítima 
da mencionada Sebastiana Rufina de Carvalho, mãe e sogra de 
apelantes e apelado. 

A abertura da pretendida matrícula viria regularizar, consolidar 
e ratüicar as transcrições parciais anteriores (fls. 3-5). 

O imóvel em causa integrava, à época do inventário, um condo
mínio maior, estando encravado na Fazenda Engenho Velho, ou Fa
zenda do Servo, ou Sesmaria das Cabeceiras. 

Consistia em: 

"um sítio de criar, encravado na Fazenda Engenho Velho, situa
da no bairro das Cabaceiras, desta freguesia de São Bento, município 
da comarca de Araraquara, pertencente ao presente acervo e que 
confronta com José Baptista de Carvalho, Carlos Baptista de Car
valho, D.a Anna Baptista de Carvalho e Matheus Baptista de Car
valho" (f. 7 verso). 

Foi avaliado por cinco contos de réis (5:000$000) e partilhado 
ao viúvo e inventariante Salvador Baptista de Carvalho e aos herdei· 
ros filhos João Eleutério de Carvalho, Virgilio Alipio de Carvalho, 
D.a Sebastiana Rufina de Carvalho e D.a Lucia Belmira de Carvalho, 
cabendo ao viúvo uma parte correspondente a cento e vinte e sete 
mil réis (127$000), e a cada um dos herdeiros uma parte correspon
dente a um conto, duzentos e dezoito mil, duzentos e cinqüenta réis 
(1 :218$250). 

A referida partilha, porque anterior à vigência do código Civil, 
não chegou a ingressar, como título autônomo, no registro imobiliário. 

Consoante documento de fls. 39, quando da Divisão Judicial da 
Sesmaria das Cabaceiras, em demanda promovida por José Alves 
Nogueira contra João de Arruda Falcão e outros (1.0 Ofício de Ara
raquara), foram atribuídos a Salvador Batista de Carvalho, por sen
tença de 15 de setembro de 1909, duas glebas de terras. Na segunda 
delas, com área pouco superior a 322 (trezentos e vinte e dois) 
hectares ou 130 (cento e trinta) alqueires aproximadamente (fls. 39 
e verso), estaria integrado o imóvel cuja matrícula o requerente 
pleiteia. 

O pagamento efetuado a Salvador Batista de Carvalho, na 
divisão judicial referida (fls. 39), também não chegou a ingressar no 
registro imobiliário, pelo mesmo motivo. 
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Consoante docwnentos de fls. 19 e 21v.0, em 14 de fevereiro 
de 1913 e em 14 de maio de 1918, foram registradas duas escrituras 
de venda e compra (transcrições ns. 15.489 e 17.594 - 1.0 Registro 
de Imóveis de Araraquara), onde aparecem como transmitentes os 
casais de Antonio Alexandre de Lara e de Lucia Belmira de Car
valho. Essas alienações, que incidiam sobre a área total de 105 
alqueires, tinham por objeto parte dos 130 alqueires atribuídos a 
Salvador Batista de Carvalho. 

Do pagamento documentado às fls. 39 e verso, remanesce, assim, 
a área de 25 alqueires, que corresponde à herança de Sebastiana 
Rufina de Carvalho, na sucessão de Maria Victória de Oliveira. 

Para alcançar o registro imobiliário dessa área, foi que o apelado 
requereu a matrícula do imóvel partilhado aos sucessores de Maria 
Victória de Oliveira. 

Não se presta, porém, o título, ao fim em vista; e, nesse ponto, 
cabe a observação de não ser exato que, por anterior ao Código 
Civil, qualquer título dispense, para o registro, a "satisfação de 
maiores formalidades" (f. 4). A regra é outra, consubstanciada na 
máxima "tempus regit actum". Os requisitos para o ingresso de um 
título no registro imobiliário são os exigidos pela lei vigente ao 
tempo da apresentação (Apelação Cível n.O 262.368, de Cotia, julgada 
a 22 de agosto de 1977). 

Achando-se o imóvel, segundo a certidão de partilha exibida, 
em estado de comunhão na propriedade denominada Fazenda Enge
nho Velho, onde era encravado, a matrícula a ser feita teria de ser 
da totalidade desse condomínio maior, sob pena de conferir-se à 
partilha do inventário um efeito desmembratório (communi divi
dundo), que ela, evidentemente, não teve. Ora, à matrícula da Fa
zenda Engenho Velho a certidão exibida não se presta, por omissa 
em relação à totalidade dos requisitos legais (Lei n.o 6.015/73, art. 
176, parágrafo único, lI, ns. 3-4). 

Acresce que a partilha sucessória em causa constitui-se, já agora, 
em título superado por ulteriores atos, tanto judiciais como extra
-judiciais, pois os autos informam que, em 1909, o viúvo de Dona 
Maria VictórÍa de Oliveira houve, em seu próprio nome, o pagamento 
das terras. 

Apelação Cível 0.° 263.331 - Americana - Apte.: Banco 
Nacional de Habitação - "BNH" - Apdo.: -Oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis e Anexos. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
263.331, da Comarca de Americana, em que é Apelante o Banco 
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Nacional de Habitação - "BNH", apelado o Oficial do Cartório 
de Registro de Imóveis 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. 

Trata-se de dúvida suscitada pelo Apelado, que entendeu 
impossível o registro do Decreto Federal n.O 77.666, de 24 de maio 
de 1976, que confiscou à empresa Fábrica de Tecidos Carioba S.A, 
e incorporou ao patrimônio do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), administrado pelo Apelante, o imóvel consistente 
em um lote de terreno situado na rua Carioba, sem número, em 
Americana, objeto do registro aquisitivo de n.O 9.615, lançado às fls. 
210, do Livro 3-G, do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campinas. 

A impossibilidade decorreria da circunstância de que, anterior
mente, o imóvel já havia sido alienado a terceiro, pela empresa que 
sofreu o confisco. 

A Fábrica de Tecidos Carioba S.A, através da Escritura Pública 
de Venda e Compra, lavrada em 26 de janeiro de 1965 (Livro 22, 
fls. 24, do 1.0 Tabelião de Americana) e regularmente transcrita 
sob n.O 24.369, em 17 de outubro de 1973 (Livro 3-Q, fls. 168, do 
Cartório do Apelado), alienou o referido imóvel à firma Naisa -
Najar, Agrícola e Imobiliária S.A, que o unificou a outros imóveis 
de sua propriedade e fez construir, na área resultante, um prédio 
assobradado, contendo lojas, salões e apartamentos. 

A sentença acolheu a dúvida e obstou à lavratura do pretendido 
assento, entendendo não ser nula de pleno direito, na forma 
estabelecida pelo art. 6.° do Decreto Federal n.O 77.666, de 24 de 
maio de 1976, a transcrição n.o 24.369, efetuada em 17 de outubro 
de 1973, porque a alienação do imóvel teria ocorrido em 26 de 
janeiro de 1965, quando foi lavrada a Escritura Pública de Venda 
e Compra. A decisão recorrida não pode subsistir. 

O confisco de bens da Fábrica de Tecidos Carioba S.A foi 
determinado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, através do 
Decreto Federal n.O 77.666 de 24 de maio de 1976, com base no 
Ato Institucional n.O 5, de 13 de dezembro de 1968 e no Ato 
Complementar n.O 42, de 27 de janeiro de 1969. 

Como assevera José Frederico Marques ("Confisco de Bens por 
Enriquecimento Ilícito" - Revista de Direito Público, volume 9, 
pág. 95): 

"f; no ato institucional que reside a expressão máxima do poder 
normativo da revolução. O que vem estatuído em ato dessa natureza, 

BOLETiM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • - 55 



s6 por outro ato institucional pode ser alterado ou modificado. E a 
posição hierárquica do ato institucional alcança culminância tão 
elevada, que a própria Constituição se coloca, perante ele, em posição 
subalter·na." 

O confisco de bens, dentre os efeitos da aplicação dos Atos 
Constitucionais que o comando constitucional preservou, é, sem 
dúvida, o que se apresenta revestido da mais típica roupagem 
institucional, dês que refoge aos modelos do sistema constitucional 
e se embasa, tão-só, na disciplina ditada pelo poder revolucionário. 

Recorde-se, outrossim, que as deliberações fundadas em Atos 
Institucionais foram expressamente excluídas do controle judiciário, 
por força do disposto no art. 181 da Emenda Constitucional n. ° 1, 
de 17 de outubro de 1969. 

Essa exclusão impede, ainda com maior razão, a incidência do 
simples controle administrativo, de que se acha investido o Juízo 
Corregedor-Permanente dos Cartórios de Registros Públicos, quando 
examina processos de dúvida. 

Não se pode esquecer que, nos casos de confisco, só o Presidente 
da República detém jurisdição, para decretar a providência (art. 8. 0 

do Ato Institucional n. ° 5, de 13 de dezembro de 1968) ou para 
rever sua decisão e restituir os bens (parágrafo único do art. 8. 0 

referido c.c. art. 9.0 do Decreto-Lei Federal n.o 359, de 17 de 
dezembro de 1968), à vista da defesa que o interessado tenha 
oferecido, no prazo de seis meses, perante a Comissão Geral de 
I nvestigaçães. 

Verifica-se, portanto, que ao Poder Judiciário, no exercício da 
função específica de compor eventuais conflitos de interesses, ou na 
administrativa de dirimir dúvidas dos Registros Públicos, não se 
deixou a mínima prestação jurisdicional sobre o ato de confisco, pois, 
até mesmo sob o ângulo de conformação à ordem legal revolucionária, 
seu controle foi posto sob processo especial, de julgamento atribuído 
ao Presidente da República, conforme o art. 9.0 do Decreto-Lei 
Federal n. O 359/58, combinado com as disposições do Ato 
Complementar n.o 42, de 24 de janeiro de 1969, e dos Decretos-Leis 
Federais n.os 449/69 e 457/69. 

Decretado o confisco, executa-se o ato, fazendo-se nos Registros 
de Imóveis os lançamentos acaso necessários, a serem praticados de 
ofício (§ 1.0 do art. 5. 0 do Decreto-Lei Federal n.o 760, de 13 de 
agosto de 1969). 

Invertem-se as posições, cabendo ao interessado ou prejudicado 
pelo ato confiscatório pleitear a f·evisão do mesmo, mas sob processo 
especial, de julgamento atribuído ao Presidente da República, única 
autoridade a quem compete a revisão. 
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Logo, a assertiva de que, no caso concreto, a alienação do 
bem confiscado teri~ ocorrido à data da Escritura Pública de Venda 
e Compra (26 de janeiro de 1965) e não na lavratura do registro n.o 
24.369 (17 de outubro de 1973), importou em indébito reexame de 
mérito do ato confisca tório, feito por quem não estava legitimado 
a tanto. 

Ademais, a hipótese d.o terceiro, adquirente de bens alienados 
pela pessoa alcançada pelo ato confiscat6rio, possui previsão 
legislativa, podendo resultar, a juízo do Presidente da República, ou 
na restituição do bens (parágrafo único do art. 8.° do Ato Institu
cional n.O 5, de 13 de dezembro de 1968 c.c. art. 9.° do D~creto-Lci 
Federal n.o 359, de 17 de dezembro de 1968), ou no simples 
asseguramento do direito regressivo contra o alienante (§ 4.° do artigo 
8. 0 do Decreto-Lei Federal n. O 359, de 7 de dezembro de 1968, na 
redação dada pelo artigo J.o do Decreto-Lei Federal n. O 760, de 13 
de agosto de J 969). 

Ante o exposto, dão provimento ao recurso e determinam a 
lavratura do registro pretendido, para os fins de direito, cancelado, 
por incompatível com o confisco, o registro n.o 24.369, do título de 
alienação. 

(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; advogados: Drs. Aricê Moacyr 
Amaral Santos e Samuel Sioder. 

D.O.J. 30-9-77 

Apelação Cível 0.° 263.798 - Itapira - Apte.: - Celso Soares 
da Silva - Apdo.: - Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Itapira. 

ACORDA0 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 

263.798, em que é apelante Celso Soares da Silva e apelado o Oficial 
do Cart6rio de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Itapira: 

ACORDAM os membros 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. 

I . A matéria argüida à guisa de preliminar já mereceu segura 
resposta deste Conselho em decisão anterior, de sorte que agora só 
resta repetí-la: 
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"A prelíminar, sobre a viabilidade das chamadas 'dúvidas inver
sas", no sistema da atual Lei dos Registros Públicos, não tem maior 
alcance. Dúvida inversa é Domem juris de criação jurisprudencial, 
visando a, na vigência do Decreto n.O 4.857/1939, contornar as 
omissões dos oficiais do Registro Imobiliário à formalização das dú
vidas. Na atual legislação (Lei n.o 6.015/1973), 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 
dúvidas dos Registros Públicos se dirimem no Juízo Administrativo 
Correcional, não importando como eles cheguem lá. Na hipótese dos 
autos, ela chegou, foi conhecida e julgada, ensejou o presente recurso, 
não havendo interesse prático em embaraçá-Ia, já nessa altura.' 
(Apelação Cível n.o 255.634 Ribeirão Preto). 

2. Superada essa questão, no mérito, o recurso desmerece 
agasalho. 

Efetivamente, o exame dos títulos mostra que a impassibilidade 
do registro, na espécie, decorre da falta de identificação das várias 
glebas representadas no pagamento. 

Tanto pelo título de fls. 8-12, como pelo de fls. 13, se percebe 
que o herdeiro Augusto Amancio recebeu porções diversas, em 
glebas distintas, que formavam a propriedade chamada "MonjoJinho", 
bairro do mesmo nome, no Município e Comarca de Itapira. 

Ocorre, porém, que os dois títulos se marcam pela pobreza, ou 
mesmo carência, de elementos relativos à área, denominação, divisas 
e confrontações, sendo imprecisos, a respeito, os dados que neles se 
contêm. 

J:; significativa, no particular, a informação do Sr. Oficial, não 
contestada pela parte, no sentido de que as buscas nos livros do 
Cartório não favorecem, sequer, uma perfeita determinação da área 
total do bem. 

A propriedade, composta pela integração das várias glebas, 
restaria, portanto, de extensão indeterminada, dificultando, por con
seguinte, a exata indicação da parte cabente a cada um dos con
dôminos. 

Ora, a identificação do imóvel, com todos os dados indicados 
no artigo 176, parágrafo único, I, n.o 3, da Lei n.O 6.015, de 1973, 
de forma a permitir o seu pronto reconhecimento, constitui um dos 
requisitos da matrícula. 

No caso presente, para justificara improcedência do pedido, 
calha como luva a feliz observação de Afrânio Carvalho: 

"Assim como a ementa da Lei não dispensa a disposição nor
mativa, assim também o sumário da matrícula não prescinde o seu 
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contexto inteiriço, que, de par com os demais elementos, mencionará 
as características e confrontações". (Cf. Registro de Imóveis - Ed. 
Forense - 1977 - pág. 402). :Positivamente, os títulos apresentados 
pelo recorrente não permitem a abertura da matrícula, truncando, 
assim, a possibil\idade de registro. 

3. Ante o exposto, negam provimento ao recurso e mantêm 
a decisão recorrida. 

São Paulo, 19 de setembro de 1977. 

(aa) Gentil do Canno Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Reb~uç~, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 

Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribu
nal de Justiça e Revisor; Advogada: - Dr. Celso Soares 
da Silva. 

Apelação Cível n.O 262.517 - Capital - Apte.: - Bernardo 
Dias Aguiar - Apdo.: - Oficial do 2.° Cartório de Registro de 
Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
262.517, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Bernardo 
Dias Aguiar, apelado o Oficial do 2.° Cartório de Registro de Imóveis: 

ACORDAM, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, integrado neste o relatório de fls., dar provi
mento ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

O Apelante apresentou a registro a Escritura Pública de fls. 4 
e seguintes, através da qual ele e sua mulher adquirem, de Julio 
Giorgi e outros, o apartamento n.o 91 do Edifício Palatino, à Ave
nida Duque de Caxias n.o 20, no 11.° subdistrito - Santa Cecília
e, em ato simultâneo, instituem usufruto vitalício do imóvel, em 
favor de D.a Victória Martins de Toledo. 

Entendendo incabível o registro do título porque a usufrutuári(! 
não participou do ato, para expressamente aceitar a instituição do 
direito real, o Oficial suscitou dúvida, que restou acolhida através 
da sentença de fls. 29-33. 

A decisão, entretanto, não deve subsistir, porque os fatos não 
foram convenientemente considerados. 

Esclareça-se, inicialmente, que Octávio Martins de Toledo, pri
mitivo compromissário do imóvel, e D.a Victória Martins de Toledo 
não eram marido e mulher, como equivocamente menciona a sentença 
(fls. 30 e 31), mas irmãos (fls. 16). Equívoca, ainda, a assertiva de 
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ser viúva aquela senhora (fls. 31), quando ela própria se declarou 
solteira (fls. 16). 

Equivocou-se o Juízo, também, ao afirmar (fls. 30) que não está 
nos autos a Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto 
Vitalício, outcrrgada por D.a Victória Martins de Toledo ao casal do 
Apelante, quando é certo que esse documento se encontra às fls. 16. 

Como salientou a Procuradoria Geral da Justiça, a Escritura 
Pública de fls. 4 e seguintes, onde os contratantes se limitaram ao 
estrita cumprimento de alvará judicial, nela transcrito, está formal
mente em ordem e em condições de ingressar, para todos os efeitos, 
no registro imobiliário. 

A continuidade se verifica com a presença, na escritura, do titular 
do domínio, que opera a transmissão dele aos compradores. 

O registro intermédio, do compromisso ao Dr. Octávio Martins 
de Toledo e da herança de D.a Victória Martins de Toledo, é cance
lado por força do alvará da Juízo da 2.a Vara da Família e das 
Sucessões, que autorizou a outorga direta ao Dr. Bernardo Dias 
Aguiar. 

As questões jurídicas intercorrentes presumem-se vistas e afas
tadas pelo órgão judicial. 

Sendo condição da venda ordenada ao casal do Apelante a deso
neração do imóvel, o cancelamento do compromisso do Dr. Octávio, 
depois herdado por D.a Victória, insere-se na execução do alvará. 

O usufruto mandado instituir no mesmo alvará é mera execução 
da vontade de D.a Victória, constante da Escritura de Doação de 
fls. 16. 

De outra forma, o adquirente não poderá registrar a escritura, 
que estaria violando a mesmo alvará. 

Assim, a reclamada aceitação do benefício por D.a Victória tam
bém foi verificado pelo Juiz que expediu o alvará. Caso aquela bene
ficiária não queira mais o usufruto, fará cancelá-lo a qualquer tempo, 
através de nova manifestação de vontade, em títula hábil. 

Ante o exposto, dão provimento ao recurso e autorizam o integral 
registro do título apresentado, com a oportuna lavratura de todos os 
assentos necessários. 

São Paulo, 22 de setembro de 1977. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relatcrr; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Advogado: Dr. Oswaldo Estanislau 
do Amaral Filho. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.O 06/77 

DEGE-l 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições. 

Considerando a delegação de competência aos Estados, contida 
na Lei Federal Complementar n.O 14/73, para a disciplina do uso 
do solo, visando à proteção dos mananciais, cursos e reservatórios 
de água e demais recursos hídricos de interesse das Regiões Metro
politanas, referidas no art. 164 da Constituição Federal, bem como ao 
controle da poluição ambiental e outros aspectos sócio-econômicos de 
interesse comum dessas regiões integradas; 

Considerando que, no uso dessa competência delegada, o Estado 
de São Paulo editou a Lei Complementar n.o 94/74, a Lei n.O 898/75, 
a Lei n.O 1172/76 e o Decreto regulamentar n. 9714/77, dispondo 
sobre a Região Metropolitana da Grande São Paulo, realização do 
seu planejamento integrado, reserva de áreas de interesse metropo
litano, criando limitações administrativas sobre essas áreas, perfeita
mente definidas e delimitadas, nelas restringindo o exercício de ati
vidades e a realização de obras, inclusive o licenciamento de quaisquer 
órgãos públicos à aprovação prévia da Secretaria dos Negócios 
Metropolitanos; 

Considerando que o Decreto n.O 9714/77 condiciona a aprova
ção de projetos, nessas áreas, à prévia vinculação dos imóveis aos 
empreendimentos a que servirão, determinando que os Registros de 
Imóveis, a pedido dos interessados, averbem a circunstância (art. 20, 
combinado com o art. 52, seus parágrafos, e o art. 53); 

Considerando que a Lei dos Registros Públicos (Lei Federal n.o 
6015/73, além das enumeradas no art. 167, n.O 11, permite a aver
bação de outras ocorrências que, por algum modo, alteram o regis
tro (art. 246); 

Considerando a necessidade de dispor a Administração de um 
controle que lhe permita intervir, em defesa dos interesses sob 
sua tutela; 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • - 61 



Determina: 

Artigo 1.0 - para a execução do Regulamento aprovado pelo 
Decreto Estadual n.O 9.714, de 19 de abril de 1977, pode o pro
prietário do imóvel requerer, ao Oficial de Registro, que averbe a 
vinculação do terreno ou gleba a empreendimento sujeito a aprovação 
ou licenciamento da Secretaria dos Negócios Metropolitanos do 
Governo do Estado. 

Parágrafo único - A averbação será feita pela forma estabe
lecida na Lei Federal n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
artigo 169, I. 

Artigo 2.° - Qualquer parcelamento, divisão, desmembramento 
ou fracionamento posterior, do terreno ou gleba vinculados, ou o 
simples pedido de cancelamento da averbação, que se apresente desa
companhado de declaração de desvinculação fornecida pela Secretaria 
dos Negócios Metropolitanos, será a ela imediatamente comunicado 
pelo Oficial do Registro de Imóveis. 

PROVIMENTO N.o 7/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São PauJo, no uso de suas atribui~ 

ções e, 

Considerando a necessidade de disciplinar, de modo uniforme, a 
execução do Decreto n.O 9.867, de 3 de junho de 1977, que dispôs 
sobre a remuneração de exames psiquiátricos para verificação da 
responsabilidade penal; 

Considerando que os exames deverão ser feitos por um perito 
relator, auxiliado por um segundo perito, devendo a escolha recair, 
em médicos selecionados pela Coordenadoria da Saúde Mental, da 
Secretaria da Saúde, sem preferências especiais; 

Considerando, finalmente, que a remuneração dos peritos deverá 
obedecer a processamento próprio, na forma da Resolução n.o 10-77, 
de 30 de junho do corrente ano, da Secretaria da Fazenda, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - A Corregedoria Geral da Jusiça publicará, anual

mente, no Diário da Justiça do Estado, a relação dos médicos 
psiquiatras, selecionados na forma do decreto citado, segundo as ins
truções baixadas pela Resolução n.O 26, de 28 de junho do corrente 
ano, da Secretaria da Saúde. 

Parágrafo único - A relação a ser publicada, além do endereço 
residencial e respectivo telefone, mencionará o RG., elC, número de 
inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
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(CREMESP), dos médicos selecionados, bem como o telefone e o 
endereço do local de trabalho de cada um deles. 

Artigo 2.° - Os peritos serão nomeados pelo Juiz, segundo 
a região administrativa ou a comarca onde se dispõem a servir, de 
forma a assegurar distribuição equitativa de trabalho entre eles. 

Artigo 3.° - Nas comarcas onde não existam médicos psiquia
tras funcionários do Estado, ou selecionados pela Coordenadoria da 
Saúde Mental, o Juiz poderá nomear médicos locais qualificados 
para o exame, observando, quanto ao mais, as disposições do presente 
provimento. 

Artigo 4.° - Desde que nomeado, o perito relator poderá retirar 
do Cartório os autos do incidente, conendo os quesitos e as cópias do 
processo necessários ao exame, mediante assinatura do competente 
livro de carga, cuidando para que a devolução, com laudo, se faça 
dentro do prazo marcado pelo Juiz. 

Artigo 5.° - Tratando-se de réu preso, o exame será realizado 
no local em que este estiver recolhido, procedendo-se ao exame de 
réu solto no dia, hora e local designados pelo Juiz, ouvidos os peritos. 

Artigo 6.° - O perito relator ou o segundo perito, pode ser 
excluído da relação (Decreto n.O 9.867 art. 5.°) quando: 

I - Revelar carência de conhecimento técnico ou científico; 

II - Sem motivo justificado, deixar de elaborar o laudo no 
prazo fixado pelo Juiz. 

Parágrafo Único - Para os fins previstos neste artigo o Juiz 
comunicará à Corregedoria Geral da Justiça a ocorrência da falta 
ensejada da exclusão. 

Artigo 7.° - Concluída a perícia, o Juiz ordenará o pagamento 
das importâncias referidas no artigo 4.° do decreto aludido, mediante 
requisição, através de ofício, na forma do artigo 3.°, da Resolução 
10/77, da Secretaria da Fazenda. 

Parágrafo único - O ofício a que se refere o presente artigo, 
será endereçado ao órgão de finanças da Procuradoria Geral do Es
tado, e deverá indicar, obrigatoriamente, além do número do processo, 
a qualificação do réu, o nome, RG, ClC, CREMESP e endereço dos 
médicos beneficiários do requisitório. 

Artigo 8.° - Os recursos financeiros, criados pelo Decreto n.o 
9.867, serão aplicados, unicamente, na realização dos exames de sani
dade mental para verificação da responsabilidade penal, nos termos 
dos artigos 22 e seu parágrafo único do Código Penal, 159 e seguintes 
do Código de Processo Penal e 29, § 1.0 da Lei n.O 6.368, de 21 
de outubro de 1976, requisitados a partir da vigência do mencionado 
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decreto, vedada a requisição, referida no artigo 7.° deste provimento, 
para remuneração de qualquer outra espécie de pericia. 

Artigo 9.° - Este provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 7 de julho de 1977. 

(a) Desembargador Acacio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça 

D. J. 9-7-77 

Provimento n. o 8-77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições: 

Considerando a necessidade de aprimoramento constante dos 
serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário do Estado, entre 
os quais assume especial importância, pela utilidade de que se reveste 
a publicação das intimações judiciais pela imprensa; 

Considerando que essas publicações devem transmitir o conhe
cimento exato da intimação feita, para que não se vejam as partes 
e seus advogados, forçados a virem inteirar-se do seu objeto em 
Cartório, com inegável sobrecarga de serviço de atendimento: 

Determina: 
Art. 1.° - A publicação das intimações de despachos c 

decisões judiciais deve ser feita de maneira objetiva e precisa, zelando 
os Srs. Escrivães dos Cartórios Judiciais pela eficiente realização 
desse serviço, através da conferência diária do material que é remetido 
à imprensa. 

Art. 2.° - Os atos a serem publicados, além da indicação das 
partes, dos seus advogados, do número e espécie dos autos, incluirão 
os elementos ·necessários ao seu completo entendimento, tais como 
a indicação do objeto epecífico da intimação, de quem deve tomar 
conhecimento de alguma coisa nos autos, e do quê, de quem deve 
neles se manifestar, sobre o quê, etc. 

Art. 3.° - As decisões dos Magistrados serão publicadas pelo 
resumo da parte dispositiva; os despachos ordinatórios e de mero 
expediente serão transcritos ou resumidos, com as cautelas do artigo 
anterior. 

Art. 4.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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São Paulo, 20 de julho de 1977. 

(a) Adcio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 
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Provimento n.0 9-77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições, 

Determina: 

Art. 1.0 - Os Srs. Escrivães do Foro Criminal da Capital e 
do Interior, ao dirigirem a outros Cartórios, pedidos de informações 
de antecedentes do réu, consignarão nessa requisição, através de 
carimbo ou por outro meio que assegure destaque, e quando for o 
caso, a circunstância de estar o réu preso pelo processo em curso 
no seu Cartório ("réu preso à disposição deste Juízo"). 

Art. 2.° - Quando a prisão advenha após a requisição de 
que trata o artigo anterior, os mesmos Escrivães expedirão comu
nicação do fato aos Cartórios onde conste a existência de processo 
contra o réu. 

Art. 3.° - O Escrivão, ao receber de outro Cartório a 
requisição ou a informação de que trata os artigos anteriores, levará 
o fato da prisão do réu ao conhecimento do Juiz, para as 
providências de interesse do processo em curso no seu Cartório. 

Art. 4.° - Este Provimento entra em vigor trinta (30) dias 
após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 20 de julho de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

D.J. 22-7-77 

Provimento D.o 10-77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições; 

Considerando a reivindicação constante do Processo número 
CG-39.2-66/73, da "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo", sobre ciência de testamentos públicos que favoreçam 
as sociedades ou entidades de caráter beneficente; 

Considerando que a publicidade ou o sigilo das disposições 
testamentárias decorrem diretamente da forma de testamento escolhida 
pelo testados que, outorgando escritura pública, necessariamente anui 
na publicidade que "de jure constituto" é inerente ao ato; 

Determina 

Art. 1.0 - Quando lavrarem escrituras públicas de testamento, 
que contenham disposições favorecendo sociedades ou entidades de 
caráter beneficente, os Tabeliães de Notas do Estado levarão o fato 
ao conhecimento dessas sociedades ou entidades, através de ofício. 
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Art. 2.° - Idêntica comunicação devem fazer nas hipóteses de 
escritura pública de revogação do testamento ou da cláusula 
testamentária que favoreciam ditas sociedades ou entidades. 

Art. 3.° - As comunicações acima referidas limitam-se ao 
fornecimento do nome do testador, data da escritura, número do livro 
de notas e número da folba onde [oi lavrado o ato da liberalidade 
ou o da respectiva revogação. 

Art. 4.° - Este Provimento, que entra em vigor na data de 
sua publicação, s6 se aplica aos casos de testamento público -
(Código Civil, arts. 1.632 a 1.637), revogadas as disposições em 
contrádo. 

São Paulo, 22 de agosto de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

Processo Recurso CG. n.O 67/77. 

Aparecida. 

Dr. Paulo Guimarães de Almeida, Procurador. 

Interessado: Instituto Nacional de Previdência Social - INPS. 
Foi negado provimento ao recurso. 

(Publicado no D.O.J. 25-8-77). 

Processo ".0 CG 39.206/73 - Capital - Interessada: Irman
dade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da 
Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Senhor Corregedor-Geral: 

Trata-se de antiga reivindicação da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo, buscando uma disciplina administrativa que 
torne obrigatória a comunicação das cláusulas testamentárias, cons
tantes de escritura pública, que favoreçam as sociedades beneficentes. 

Opino pelo atendimento, já que a pretensão se circunscreve à 
hipótese de testamento público (Código Civil, arts. 1632 a 1637), 
onde a publicidade é inerente ao ato. Escolhida essa forma de testar, 
ninguém pode pretender que a divulgação só ocorra após a morte 
do testador, pois, o testamento já foi tornado público na outorga. 

O proL Orlando Gomes, que é partidário de uma disposição 
legal que proiba o fornecimento de certidão, salvo ao próprio testador, 
fundado na inconveniência da revelação de certos fatos, como o reco
nhecimento de filho havido fora do matrimônio (cf. "sucessões", 
ed. 1970, pág. 128), nesse sentido chegou a inserir dispositivo expresso 
em seu Anteprojeto (art. 815). Entretanto, além do exemplo citado 
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não ter nenhuma relação com a hipótese dos autos, o eminente civi
lista não contou com o apoio de outros doutrinadores. 

Sílvio Rodrigues entestou a pretendida inovação, reputando-a 
inócua e inconveniente. "Como os livros de notas são públicos e 
como qualquer pessoa pode obter certidão de seu conteúdo, o testa
mento público, como o seu nome o declara, não enseja ao testador 
a possibilidade de ocultar sua disposição de última vontade". (cf. 
"Sucessões", ed. 1976, págs. 114/115), 

As disposições de natureza sigilosa, secreta, íntima ou reservada, 
podem ser resguardadas pelo testamento cerrado, ou pelo testamento 
particular. 

"De jure constituto", o que figura em escritura pública não é 
secreto. 

Assim, proponho a inclusa minuta de Provimento, e sugiro que 
os Tabeliões comuniquem não só as liberalidades, mas também os 
atos públicos de sua posterior revogação. 

:f: o meu parecer. 

São Paulo, 22 de agosto de J 977. 

(a) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar. 

Aprovo o parecer. 

Expeça-se o Provimento, nos termos da minuta. 

Publique-se. 

São Paulo, 22 de agosto de 1977. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

D. J. 23.8.77 

Proc. CG n.o 12.886/77 - Capital - Advs.: Drs. Nelson Neto 
e Newton Roque Monteiro - Interessada: Cia. Financiadora "Mappin 
São Paulo" - Despacho proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador 
Corregedor-Geral da Justiça abaixo transcrito: 

"Vistos. Questões de competência jurisdicional não podem ser 
decididas na esfera administrativa, muito menos verbalmente, através 
da recusa da distribuição. 

O Provimento n.o 11/76 desta Corregedoria Geral (artigo 4.°), 
contém dispositivo que, analogicamente, se aplica aos Serventuários 
em geral, inclusive os Distribuidores, ao reprovar discussões, altera
ções, recados ou recusas verbais como sistema de serviço. 

As petições levadas à distribuição devem ser distribuídas no foro 
a que o autor se dirigir e encaminhadas ao Cartório, que as subme
terá ao despacho judicial. Com esta ordem de serviço, fica, desde 
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logo, solucionado o problema que se pudesse suscitar em âmbito 
administrativo. 

Recebendo a petição já distribuída, o Juiz poderá decidir da 
competência, no exercício da atividade jurisdicional, aceitando-a ou 
recusando-a em despacho fundamentado, que permita recurso da 
parte, ou dê azo à suscitação de conflito, para decisão do Tribunal. 

Publique-se para conhecimento dos Distribuidores e demais 
interessados. 

Intime-se e arquive-se. 

São Paulo, 18 de agosto de 1977. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

D.J.23.8.77 

DEGE-1 - Proc. CG. N.o 40.244/74 - Recomendação. 

Sobre expedição de mandados de prisão pelos Juízes Cíveis, das 
Varas Centrais e Distritais. 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Jus
tiça, no uso de suas atribuições, considerando representação do Insti
tuto de Identüicação Civil e Criminal, da Secretaria da Segurança 
Pública do Estado. 

Recomenda aos Srs. Escrivães-Diretores de Serviço dos Ofícios 
de Justiça Cíveis, das Varas Centrais e Distritais, que, nos mandados 
de prisão expedidos, atendam ao que dispõe o art. 659 da Consoli
dação de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, não omitindo a 
qualüicação de quem deva ser procurado e preso, para facilitar o 
cumprimento da ordem e evitar que a medida alcance pessoa 
homônima. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 6 de julho de 1977. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

Prot. eG. 0.° 11.107/77 - Capital - Inl.: Associação dos 
Advogados de São Paulo. Tomo conhecimento de que alguns Ofícios 
de Justiça não estão observando o Provimento n.O 8/77 desta Corre
gedoria-Geral. O principal objetivo das publicações das intimações 
judiciais pela imprensa é a transmissão do conhecimento exato da 
intimação feita, em benefício não só das partes e advogados, como 
também dos próprios Cartórios; daqueles, para que não se vejam 
forçados a virem inteirar-se do objeto da intimação, como se a 
publicação fosse um serviço inócuo ou carente de complementação; 
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dos Cartórios, pela diminuição de uma sobrecarga de trabalho repre
sentada pelo atendimento do público no balcão. Essas considerações 
figuram expressamente no texto da disciplina normativa, para que não 
haja possibilidade de dúvida ou mal entendimento. Verifico, entre
tanto, pela leitura do Diário Oficial, que alguns Cartórios têm omi
tido, nas intimações, a "natureza da ação" ou a "espécie dos autos", 
item que passa, então, a figurar num título ou subtítulo da coluna. O 
resultado é que isto pode trazer dificuldades para os advogados, 
quando patrocinam mais de uma causa, de naturezas diversas, entre 
as mesmas partes. Recebendo o recorte da intimação, fornecido pela 
AASP, não sabem, por exemplo, em qual dos processos ocorreu o 
fato objeto do seu interesse, exceto se guardarem de memória ou em 
registro o número dos autos, se tiverem o trabalho de localizar o 
jornal que estampou a intimação, ou ainda (precisamente o que se 
quer evitar), se vierem inteirar-se do ato em Cartório. O conhecido 
serviço de recortes da AASP visa a facilitar o trabalho profissional 
dos seus sócios. f: benefício interno de uma entidade privada. Ninguém 
ignora isso. Mas, não se pode olvidar que, além dos órgãos públicos 
que funcionam ao lado do Poder Judiciário, ou que direta ou indire
tamente se encontram vinculados aos seus objetivos, sem esquecer a 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), que também é 
uma entidade de serviço público (cf. ESTATUTO, art. 139), hoje, 
no Estado de São Paulo, até mesmo empresas privadas são admitidas 
a colaborar com os serviços judiciários (art. 110, letra "c", da Reso
lução n.O 2/76 do Tribunal de Justiça). Portanto, a Associação dos 
Advogados de São Paulo (AASP) tem mais do que justo título para 
participar diretamente dessa colaboração. No medida em que o apri
moramento dos seus serviços e benefícios internos, como esse da tria
gem e transmissão das intimações judiciais, alcançam as metas do 
Provimento n.O 8/77 desta Corregedoria-Geral, diminuindo, no Fo
rum, a sobrecarga de trabalho que representa, para os Cartórios, o 
atendimento do público no balcão, é imprescindível que haja, por 
parte dos Cartórios e da Corregedoria, o equivalente esforço de 
cooperação no objetivo comum. 1:: uma necessidade que passa a ser 
imposta pelo interesse público, razão pela qual não se justificam ino
vações ou interpretações do artigo 2.° do Provimento n.O 8/77, que 
não tragam maior clareza, maior perfeição e maior eficiência. "Os 
atos a serem publicados, além da indicação das partes, dos seus 
advogados, do número e espécie dos autos (grifei), incluirão os ele
mentos necessários ao seu completo entendimento, tais como a indi
cação da objeto específico da intimação, de quem deve tomar conhe
cimento de alguma coisa nos autos, e do que, de quem deve neles 
se manifestar, sabre o quê, etc." Assim, sem prejuízo do destaque 
que alguns Cartórios entendem útil fazer, da indicação da espécie 
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dos autos em título ou subtítulo da coluna, acresclmo que podem 
continuar fazendo, a "natureza da ação" também deve figurar, obri
gatoriamente, ainda que de forma abreviada, ao lado do número do 
processa, em cada intimação. Proponho, caso aprovado este parecer, 
que se dê conhecimento da decisão aos ilustres Escrivães da Capital, 
e também aos do interior, considerado o fato de muitas Comarcas 
do Estado já usarem a imprensa local para a intimação dos atos 
judiciais. SP., 19-9-77. 

(aa) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxi
liar. Aprovo. SP., 19-9-77. Acácio Rebouças, Corregedor 
Geral da Justiça. 

D.O.J., 20-9-77 

PROCESSO N.O 48.334/77 

TABELIÃO DE NOTAS - Reconhecimento de firma -
Documento escrito em idioma estrangeiro - Proibição 
legal. 

Proc. 48.334/77 - Senhor Corregedor Geral 

1 . Trata-se de representação do Dr. Antonio Tupinambá 
Vampré, ilustre Tabelião da Capital, pretendendo alterar o Provi
mento decorrente do Proc. CG-45.943/76, para obter autorização 
de reconhecer firmas de pessoas brasileiras, lançadas em documentos 
produzidos no Brasil, embora em língua estrangeira, atento à circuns
tância de que esses documentos devem surtir efeitos no exterior. 

Exemplifica com as faturas de exportação, lavradas em inglês; 
currículo escolar de bolsistas brasileiros, destinado às Universidades 
estrangeiras; documentos de concorrências públicas internacionais, etc. 

Entende que o Provimento anterior, firmado no Proc. CG· 
45.943/76, refere-se a documentos alienígenas, firmados por pessoas 
estrangeiras. Ademais, a exigência de tradução se prende ao simples 
fato de ser oficial, no Brasil, a língua portuguesa, além do que, uma 
coisa é autenticar o documento, outra coisa é usá-lo. Não se con
funde o ato de autenticação de um -documento, reconhecendo-se a 
firma de seus autores, com o possível meio de prova desse mesmo 
documento no Brasil. 

Sugere que a autorização para os Tabeliães reconhecerem firmas 
nos documentos escritos em idioma estrangeiro seja condicionada à 
aposição de um carimbo com os dizeres: "Para valer no Brasil, o 
documento deve ser traduzido". 

2. Com efeito, o Provimento anterior, decorrente do parecer 
e decisão proferidos no Proc. CG-45.943/76, deixou assente: 
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"O reconhecimento de firma, por Tabelião, empresta aos do
cumentos a presunção de autenticidade para fins processuais (CPC, 
art. 369); torna válidas as procurações em relação a terceiros (Cód. 
Civ., art. 1289, parágr. 3.°) e dá-lhes ingresso no Registro de Títulos 
e Documentos (cf. Lei n.O 6.015/73, art. 158) . 

Esses e quaisquer outros efeitos legais decorrentes do ato de 
reconhecimento de firma, por Tabelião, pressupõem documento escrito 
em língua portuguesa , visto que os documentos escritos em língua 
estrangeira, enquanto não traduzidos, não produzem efeitos legais no 
Brasil (C6d. Civ., art. 140; Cód. Comercial, art. 125), nem são 
admitidos em Juízo (CPC de 1939, art. 228; CPC vigente, artigos 
151 e 157; CPP, art. 236). A Lei n.o 6.015/73, além da tradução, 
exige o registro, para que os documentos de procedência estrangeira 
produzam efeitos em Juízo ou Tribunal, em repartições da União, 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios (art. 129, 6.°). 

Salvo exceções expressas, V.g., o testamento cerrado e o testa
mento particular (Cód. Civ., arts. 1640 e 1649; Clóvis, 'Comentários', 
ed. 1927, vol. I, art. 140), os escritos em idioma alienígena, desacom
panhados da respectiva tradução, e, em certos casos, do registro, não 
têm efeitos legais no Brasil, exceto o ingresso no Registro Público 
para efeito exclusivo de conservação e perpetuidade, com ressalva 
clara, da própria lei, que para produzirem efeitos legais no País e 
para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em 
vernáculo e registrada a tradução, o que também se observará em 
relação às procurações lavradas em língua estrangeira' (Lei n.o 
6.015/73, art. 148). 

Independentemente da exigência de registro, que, anterior
mente à Lei n.O 6.015/73, o Supremo Tribunal Federal entendia 
dispensável, os documentos originais, em idioma alienígena, podem 
ser autenticados por via consular (Súmula n.o 259), mas não podem 
obter, no País, o reconhecimento de firma, por Tabelião, que é uma 
etapa do curso legal que eles não têm. (.... 'omissis' ... . ) (cf. 
Rev. Tribs., vol. 497/429)". 

3 . A reinserção de velho texto na atual Lei dos Registros 
Públicos, sobre a vedação de curso legal no País aos documentos 
vasados em língua estrangeira, ressalvado o mero registro de efeitos 
conservatórios, acabou suscita,ndo a questão do reconhecimento de 
firma nesses documentos, não obstante jamais resultassem revogadas 
as normas proibitivas do seu curso legal que, por certo, repousavam 
esquecidas na praxe tabelioa, dia a dia mais solicitada dos interesses 
que lhes são levados, e que inegavelmente procriam nos grandes 
centros econômicos, com as implicações específicas da importação, 
exportação e concorrências internacionais. 
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Não é, pois, difícil presumir a grande quantidade de papéis de 
natureza obrigacional que, em função desses negócios, entram e 
saem do país, para produzir os efeitos jurídicos que lhes são desti
nados. 1:: o próprio autor da representação que lembra as faturas 
dos exportadores, lavradas em inglês; os documentos de concorrências 
públicas internacionais, etc. 

Há papéis que, assim, produzirão efeitos no Brasil; outros são 
destinados a produzi-los no exterior. 

4. Se algum efeito jurídico deve surtir no Brasil, a lei exige 
que o documento seja escrito em português. Pode ser nacional, não 
interessando onde foi produzido o documento, mas se está escrito em 
português ou noutro idioma. A língua - reduz Pontes de Miranda 
- é apenas "a materialidade com que se expressa o conteúdo intelec
tual" (Coment. CPC, ed. 74, v. llI, p. 72), não significando que o 
idioma estrangeiro corresponda a documento estrangeiro. 

Evidentemente, o objetivo da lei é a segurança jurídica, antes de 
qualquer outro propósito relevante, como existe, para tornar obriga
tório o emprego do vernáculo, ou da língua oficial do País, nos atos 
públicos. Os propósitos legais não estão detidos em civismo, moral 
e decoro, ou fiscalização da receita tributária. Também não impõem, 
como observa Tomaghi, exageradas preocupações puristas (Comen
tários CPC, ed. 75, v. lI, p. 13). 1:: a segurança das relações e im
plicações jurídicas, nos atos públicos, que deve ser, antes de tudo, 
resguardada. 

Há palavras, frases e expressões alienígenas que podem constar 
de documentos. públicos ou particulares, sem que esses motivos de 
segurança imponham a tradução. Num contrato de "leasing", são as 
cláusulas escritas em vernáculo que interessam, não o título importado, 
que não interfere na compreensão do conteúdo, na eficácia ou inefi
cácia do negócio. 

A própria linguagem forense é abundante em expressões e bro
cardos latinos, italianos, franceses (até alguns ingleses e alemães) de 
uso corrente e, principalmente, seguro quando a serviço da síntese 
e da precisão conceitual. Outras, porém, que expressem idéia ou 
definam coisas de entendimento restrito a determinada ciência, a certo 
ramo da atividade negociaI, ou de uso não generalizado e, portanto, 
desconhecidas, não se safam à tradução, devendo ser, antes, evitadas 
para não se verem traídas. 

Os interesses do comércio internacional também não abalam essa 
estrutura. Veja-se que, até mesmo na disciplina das sociedades estran
geiras que poderão funcionar no País, o Projeto de Lei n.o 634/75, 
condiciona a autorização governamental à apresentação de documentos 
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"autenticados de conformidade com a lei nacional da sociedade reque
rente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acom
panhados da tradução em vernáculo". Tal será a redação, segundo o 
Projeto, do artigo 1.168, § 2.°, do Código Civil (cf. Mensagem n.o 
160/75, do Poder Executivo, apud Sylvio Marcondes, "Questões de 
Direito Mercantil", ed. 77, págs. 253 e 281). 

É uma simples questão de segurança jurídica, não obstante a 
inegável validade dos outros propósitos informadores dessa restrição 
legal que, paralelamente, subsistem e também a justificam. 

5. O Tabelião de Notas, que tem a atribuição legal de reco
nhecer firmas, não escapa dessas prescrições. O Decreto n.O 13.609/ 
43, faz expressa referência aos Notários: 

"Art. 18 - Nenhum livro, documento ou papel de qualquer 
natureza que for exarado em idioma estrangeiro, produzirá efeito em 
repartições da União, dos Estados ou dos Municípios, em qualquer 
instância, Juízo ou Tribunal, ou entidades mantidas, fiscalizadas ou 
orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da respec
tiva tradução feita na conformidade deste regulamento. 

Parágrafo único - Estas disposições compreendem também os 
Serventuários de Notas, e os Cartórios de Registro de Títulos e Do
cumentos que não poderão registrar, passar certidões ou públicas
-formas de documento no todo ou em parte redigido em língua 
estrangeira" . 

b evidente que as vedações específicas do parágrafo único (passar 
certidões e públicas-formas) não abrogam as proibições genéricas 
lançadas no "caput". As disposições do "caput" compreendem tam
bém os Serventuários de Notas ... " (Sic), que estão impedidos de 
dar curso legal a quaisquer papéis ou documentos não escritos em 
português, ou desacompanhados da tradução em vernáculo, não im
portando o lugar da produção do documento, nem a nacionalidade 
dos signatários. 

Ainda que se possa sustentar que o reconhecimento de firma 
tem eficácia restrita à assinatura, dando-lhe presunção "juris-tantum" 
de autenticidade, por semelhança com aquela constante do registro 
notarial, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil reputa 
assim autêntico todo o documento (art. 369), isto é, empresta-lhe a 
mesma presunção "juris" de autenticidade, admitindo prova em con
trário não apenas sobre a falsidade da assinatura que foi reconhecida, 
mas também sobre o conteúdo material. 

O ínclito Pontes de Miranda, que limita a eficácia do reconhe
cimento à assinatura, adverte que o Tabelião deve verificar, no texto, 
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se não há ocorrências que tornem duvidoso o conteúdo (Coment. 
CPC, ed. 74, v. IV, p. 346). E ele não pode fazê-lo, validamente, 
se o documento estiver escrito em língua estrangeira. 

Como quer que seja, o serviço público prestado pelo Tabelião, 
inserido na tutela administrativa do Estado, tem caráter oficial. Em 
substitutivo ao Projeto de Lei n. O 1.530, inscreveu-se, no artigo 3.0 , 

que o tabelião "é profissional diretamente pelo utente de seu serviço 
e cuja função pública consiste em receber, interpretar e dar forma 
juridicamente válida à vontade das partes" (apud J. Frederico Mar
ques, "Rev. Notarial Brasileira", ano lI, n. o 2, pág. 13). Talo que 
se pretende "de jure constituendo", sem embargo de que, independen
temente desse preconizado estatuto, a sua chancela é sinal de Estado, 
detentor de fé pública. Os documentos que tramitam perante ele têm 
curso oficial. Reconhecer firma num documento é dar-lhe o curso 
legal. 

A indagação sobre o lugar destinado aos efeitos precípuos (decor
rentes do conteúdo material do documento) é despicienda. A atuação 
do Notário não pode extravasar os limites da lei, que nenhuma atri
buição lhe conferiu nesse sentido. Sem base em lei que o autorize, 
expressamente, está impedido de apor o sinete ou a chancela de seu 
ofício público em documentos que, no País, não têm curso legal, pois, 
que isto equivaleria a dar-lhe o fluído vedado. 

Ainda aqui não se omite Pontes de Miranda. Ressalvando os 
efeitos entre os figurantes do documento, ou seja, entre as partes, 
prescreve que esses efeitos subsistem e escapam das vedações legais 
ou das "regras de legalização e reconhecimento de firmas" (Coment. 
CPC, ed. 74, v. IH, p. 66). 

6. A sugestão oferecida pelo Ilustre Tabelião da Capital carece 
de expressa autorização legislativa, que a Corregedoria não pode dar, 
porque não detém a competência. Os atos oficiais dos Notários bra
sileiros não podem valer no exterior quando são ilegais no Brasil. 
Seria ilógico admitir que a eficácia reconhecda fora de nossas fron
teiras não tivesse por pressuposto a integral legitimidade do ato 
público aqui praticado. 

Assim, opino pela manutenção do anterior Provimento, expedido 
no Processo CG-45. 943/76. 
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É o meu parecer. 

São Paulo, 9 de novembro de 1977 

(a) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 
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DISTRIBUiÇÃO CRIMINAL - Inviabilidade do cance
lamento só pelo fato da prescrição da ação - Provimento 
0.° 6/76 e art. 620 da Consolidação de Nonnas da Corre
gedoria-Geral da Justiça. 

REC. 72/77 - Senhor Corregedor-Geral 

1 . Ryoiti Miyanishi, por seu advogado, interessado em obter 
certidão negativa do Segundo Distribuidor Criminal, requereu o 
cancelamento de uma distribuição feita à 22. a Vara Criminal (proc. 
330/69), onde se viu processado por violação dos artigos 168 e 171, 
I e lI, do Código Penal, sendo condenado, à pena de multa, por 
sentença datada de 3-11-1971. Posteriormente, em 22-12-71, com 
arrimo na Súmula n.O 146 do Supremo Tribunal Federal, teve reco
nhecida a prescrição, mas deixou de pedir o cancelamento da distri
buição, como lhe era facultado pelo art. 620 da Consolidação de 
Normas desta Corregedoria-Geral, prejudicando-se com a vigência do 
Provimento n.O 06/76, que alterou aquele dispositivo. Não obstante, 
exercendo o seu direito antes do Provimento n.O 06/76, o co-réu Inda 
Thau conseguiu mesmo cancelamento, segundo está informado. 
Entende-se, assim, amparado pelo mandamento constitucional que 
garante o direito adquirido (Constituição Federal, art. 153, § 3.°), 
pois, na vigência do Provimento n.O 06/76, tinha direito ao pleito 
agora exercido. 

O MM. Juiz Corregedor-Permanente, decidindo em função da 
regra "tempus regit actum", indeferiu o pedido, estabelecendo que 
é taxativa a enumeração contida no art. 620 da Consolidação de 
Normas, segundo a redação atual, dada pelo Provimento n.O 
06/76 (cf. fls. 39 e verso). 

O recurso insiste no tema invocado, do direito adquirido, sus
tentando que, na época, o cancelamento da distribuição devia ocorrer 
automaticamente (fls. 42/43). 

2. Passo a opinar. 

O pedido de cancelamento de distribuição foi mal posto, porque 
não se reveste de amparo legal. O recorrente jamais teve esse direito, 
não sendo exato que o Provimento n.o 06/76, desta Corregedoria, 
haja suprimido prerrogativa da qual, na verdade, não cuidou, nem 
mesmo o previu ou estabeleceu o art. 620 da citada Consolidação 
de Normas, quer na primitiva, quer na atual redação. 

Percebe-se, entretanto, que o pedido não tem essa amplitude. 
O recorrente quer, apenas, urna certidão que não acuse a existência 
de ação penal efetivamente proposta contra ele, na qual foi conde
nado a pena de multa, obtendo, mais tarde, o reconhecimento da 
prescrição. 
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Embora essa pretensão também não possua o menor alicerce 
de juridicidade, é exato que, anteriormente à vigência do Provimento 
n.O 06/76, o artigo 620 da Consolidação de Normas da Correge
doria-GeraI, sem nenhum respaldo legislativo, autorizava a expedição 
de certidões negativas, entre outras hipóteses: 

d) para os condenados em simples pena de multa, estando esta 
paga; 

e) nos casos de condenação com suspensão condicional da 
pena; 

g) quando ocorrer a extinção da punibilidade, por prescrição 
da ação penal; 

Fácil é deduzir, no caso dos autos, que durante a vigência dessa 
permissão administrativa, o recorrente iria obter uma certidão branca 
do Distribuidor Criminal, não obstante a efetiva existência de ação 
penal contra ele, e a despeito de ter sido condenado, porque, afinal, 
obteve o reconhecimento da prescrição da ação, nos termos da Súmula 
n.O 146 do Supremo Tribunal Federal. Ainda que não ocorresse tal 
reconhecimento, ele foi condenado a pena de multa que, uma vez 
paga, autorizava a expedição de idêntica certidão branca, ou negativa, 
com a expressão "nada consta". 

3 . Ocorre que, em 12 de abril de 1976, examinando represen
tação do Ilustre Juiz Geraldo de Faria Lemos Pinheiro, integrante 
do E. Tribunal de A1çada Criminal deste Estado, Vossa Excelência 
editou o Provimento n.o 06/76, alterando a redação do art. 620 da 
Consolidação de Normas, no duplo escopo de 1) preservar o afas
tamento do rigor exagerado, que pode causar prejuízos injustificá
veis, e também no de 2) revogar a exagerada Iibera1idade, igualmente 
nociva, por criar situações embaraçosas de descrédito e responsa
bilidade. Assim ficou redigido o art. 620: 
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"Art. 620 - As Certidões de antecedentes, a pedido da 
parte interessada, serão expedidas com a anotação 'nada consta': 

a) nos casos de inquéritos arquivados; 
b) para os indiciados não denunciados; 
c) nos casos de não recebimento da queixa-crime, com trânsito 

em julgado; 
d) nos casos de absolvição, com trânsito em julgado; 
e) nos casos de reabilitação não revogada, após o trânsito em 

julgado do respectivo decreto: 

Parágrafo único: O disposto neste artigo não se aplica aos 
casos de requisição judicial, onde a informação será completa." 
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Vossa Excelência não deixou de considerar a grande margem 
de insegurança que resultava do sistema revogado. Tais certidões, 
com a expressão "nada consta", podiam ser facilmente obtidas pelos 
réus interessados em relaxamento de prisão, suspensão condicional 
da pena, prisão-albergue, etc., sem mencionar os candidatos a con
cursos para investidura em cargos públicos, até na Magistratura, que 
também podiam exibir certidão branca, com omissão de processos 
criminais anteriores, nos quais, inclusive, podiam estar condenados 
sob "sursis". O sistema revogado possibilitava que órgãos públicos 
de informação sonegassem dados de pesquisa substancial, de forne
cimento necessário e obrigatório pelo simples fato da existência do 
registro. Na melhor das hipóteses, isto proporcionava julgamentos 
fundados em erro de informação. 

Havia, então, flagrante irregularidade a corrigir. 

4. Justifioando a correção feita, que era imperiosa, Vossa 
Excelência formulou conceitos que aqui transcrevo literalmente: 

"A informação se destina a fornecer elementos de segurança, 
não dúbios ou capciosos, como deixei acentuado em processo que 
teve o n.o 114.700, de que foi junta aos autos cópia do acórdão. 
Quem quer tratar na base dos antecedentes da pessoa com quem se 
envolve, tem o direito de ser lealmante informado." 

"Quem emite certidão negativa, tendo em seus assentos registros 
positivos, ... está, em tese, praticando falsidade documental." 

"Evidentemente, o grave alcance da proposição tem passado 
despercebido. Ninguém deve dificultar a vida de ninguém, mas essa 
é uma obrigação recíproca. O funcionário não forja informações 
desfavoráveis, nem carrega nas cores das que deve dar; o particular 
não reclama certidões capciosas, não acumplicia o serviço público 
nas sonegações de seu interesse pessoal." 

"A simples edição de norma, como a do art. 620 em foco, é 
um descrédito antecipado para o serviço público. Todo o mundo 
supõe que uma certidão pública seja a expressão da verdade. O 
preceito está prevenindo que não. Como ele é de ordem interna, 
forçosa a conclusão, malgrado o generoso propósito que o informa, 
de que alguém está sendo iludido." 

"Como acentuado, é preciso não ir a exageros: nem rigor for
malístico, nem condescendência comprometedora." 

"Positivamente, quem recebeu acusação formalizada, através de 
denúncia judicialmente recebida, registra antecedente relevante que 
importa conhecer e examinar. Tal antecedente não se apaga pela 
prescrição da ação, ou por ser imposta pena meramente pecuniária, 
ou, ainda, pela obtenção do 'sursis', ou pela perempção da queixa .. 
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Essas são circunstâncias que ora excluem o apenamento, ora o 
encarceramento, mas que não eliminam o fato imputado. No 
trancamento da ação penal, é preciso indagar do motivo, pois ele 
pode advir, precisamente, de prescrição, de perempção, de outras 
questões formais, embora vez ou outra possa também ter efeito~ 

mais profundos. O funcionário que certifica os antecedentes não 
tem competência para tal discriminação". 

"Já, a rigor, no arquivamento de inquérito, na ausência de 
denúncia, no não recebimento da queixa, na absolvição definitiva, 
na reabilitação confirmada, a pessoa, positivamente, não registra 
antecedentes: contra ela nada consta, justificando-se a informação 
negativa". 

"O art. 709 do Código de Processo Penal rege os registros 
policiais. Não disciplina as folhas corridas judiciais". 

(Cfr. despachos de 12-4-76 e de 7-6-76, no Processo 
CG-43.442/75. V.tb. o despacho na Apelação Criminal n. 129.657, 
de Santos). 

Assim, o Provimento n. 06/76, como Vossa Excelência deixou 
nítido, "só acarreta a obrigação de completar, com certidão extraída 
dos autos da ação penal, a informação esboçada na folha de 
antecedentes, ficando a critério da pessoa, perante quem se deseje 
fazer a prova de folha corrida, emprestar à informação completa 
o valor que quiser. O que não é possível é arcar a Administração 
Pública com as conseqüências, sempre imprevisíveis, da sonegação 
de antecedentes constantes de seus registros" (Cf. Proc. 43.442/75, 
cit.) . 

5 . Ora, com esses propósitos, o Provimento n.o 06/76 não 
trouxe nenhuma restrição de direito a quem quer que seja. Limitou-se 
a extirpar, do art. 620 da Consolidação, alguns textos que se 
ressentiam de legitimidade, disposições que davam azo a "ampliações 
carentes de lastro legislativo", como já observado no Processo n. 
47/77, desta Corregedoria (parecer do Dr. Antonio Joaquim de 
Oliveira). 

Veja-se que nem mesmo a recente Lei n. 6.416/77 trouxe base 
legislativa para alcançar os propósitos do recorrente, limitando-se a 
estabelecer, em seu benfício, que "para efeito de reincidência, não 
prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento 
ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período 
de tempo superior a cinco anos" (Cód. Penal, art. 46, § único). 

Em outras palavras, o fato que "não prevalece" para o efeito 
de "reincidência", é um fato que existe e, aliás" pode prevalecer para 
outros efeitos, tanto que interessa à pesquisa da vida pregressa, para 
aferição da personalidade ou periculosidade . do agente (C. Penal, 
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art. 77, I). A própria exceção da regra que autoriza presumir a 
periculosidade pelos antecedentes (C. Penal, art. 78, § 1.0), exige 
a existência do registro da condenação anterior, sem o que a pesquisa 
do fato é inviável. 

Sendo a legalidade o pressuposto específico do ato administrativo, 
é evidente que, padecendo da sua falta, o texto revogado não 
outorgou nem gerou direito. 

As normas abrogadas não eram simplesmente inconvenientes ou 
inoportunas; e o interesse público decorrente do ato posterior, que 
anula ou altera o precedente assim viciado, impõe a sua vigência 
imediata em todos os casos, mesmo naqueles formados antes do seu 
advento, ainda porque a administração tem o direito de reconhecer 
a ilegitimidade dos seus próprios atos, e a conseqüente obrigação 
de extirpá-los, sem que disto resulte violação a direito adquirido, 
que não podia ser gerado pela norma assim maculada desde a origem. 

O Supremo Tribunal Federal já deixou incontroverso, na 
Súmula n.o 473, que "a administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles 
não se originam direitos". 

A Consolidação de Normas desta Corregedoria-Geral, assim 
como os Provimentos da alta ctireção administrativa do Tribunal, 
são atos administrativos-regulamentares. Daí porque se torna viável 
substituir-se ou alterar-se a norma ilegítima, através de novo ato 
regulamentar, sem declarar-se expressamente a sua nulidade, como 
seria curial se fosse outra a categoria do ato. 

A forma nem sempre demonstra, mas também não altera, a 
real natureza das coisas! 

Vê-se que o recorrente não pode escudar-se em direito adquirido 
para obter uma certidão apócrifa, sendo isto, em última análise, o 
que pretende. 

Assim sendo, opino pelo improvimento do recurso. 

l:: o meu parecer. 

São Paulo, 12 de outubro de 1977. 

Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar. 

O DL Juiz Auxiliar esgotou o tema em seu parecer, que acolho 
e subscrevo integralmente. 

Limito-me à observação de que não há direito adquirido contra 
a realidade das coisas. Ninguém, jamais, teve qualquer direito à 
sonegação da verdade, nos termos pretendidos, de sorte que, 
totalmente adequada a aplicação do princípio "tempus regit actum", 
constante da sentença (f. 39), a certidão de antecedentes, a partir 
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do Provimento n.o 06/76, por este é regida e nos seus termos é 
expedida. 

Nego provimento. 
São Paulo, 17 de outubro de 1977. 
Acácio Rebouçus, Corregedor-Geral da Justiça. 

RECURSO N.o 75/77 

TABELIÃO DE PROTESTOS - Início e término de con· 
tagem do prazo para o Oficial tirar o protesto do título. 

Rec. 75/77 - Senhor Corregedor-Geral. 

1. Trata-se de recurso do Banco do Brasil S/ A, contra decisão 
da Corregedoria-Permanente do Cartório de Protestos de Bragança 
Paulista. 

O recorrente ofereceu representação para obter, nos protestos 
de duplicatas, a fiel observância do artigo 28 do Decreto n.o 2.044, 
de 1908, que exige a prática do ato dentro de três dias úteis contados 
da apresentação dos títulos. O Serventuário objetou, informando, em 
resumo, que o prazo é contado da intimação do devedor. O Magis
trado acolheu essas informações, determinando o arquivamento da 
representação (cf. fs. 2, 16, 24 v.o e 29). 

No recurso, o Banco do Brasil insiste na sua pretensão (fs. 
26/27), e o Dr. Promotor Público, tendo vista dos autos, prestigiou 
a decisão recorrida (cf. fls. 34/35). 

2. O Provimento n. ° 10/70 da Corregedoria-Geral, e a Por
taria n.o 38/74 do Juízo de Direito de Bragança Paulista (fs. 17 e 
23), invocados pelo Serventuário, não têm aqui nenhuma aplicação. 
O primeiro, no dispositivo posto em destaque, discipilna as intimações 
por edital, e a Portaria pertine às intimações postais e às deprecações 
entre duas comarcas, nos processos judiciais. 

Outra é a questão debatida: a do início e término de contagem 
(Udies-a-quo" e "dies-ad-quem ") do prazo para o Oficial tirar o pro
testo do tílulo. Não é o prazo do credor para o protesto cambial 
necessário (garantia do direito de regresso) que, na duplicata, é de 30 
(trinta) dias contados do vencimento (Lei n.o 5.474/68, art. 13, 
§ 4.°), mas aquele do Tabelião, em qualquer protesto a seu cargo. 

A tese defendida pelo recorrente, de que esse lapso é sempre de 
três dias úteis, contados da entrega do título ao Cartório, peca, antes 
de tudo, pela falta de lógica. Basta considerar que o instrumento do 
protesto deve conter a certidão da intimação do devedor (ou as 
substitutivas, de ausência e edital), para a conclusão necessária de 
que a intimação do devedor é pressuposto do ato a ser praticado. 
Em outras palavras, ainda que se marque o "dies-a-quo" naquele da 
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entrega do título ao Tabelião, há uma condição que deve ocorrer, 
nesse interregno entre a recepção do título e o terceiro dia do prazo, 
que é a intimação do devedor (intimação real ou ficta), sem o que, 
não havendo como certificá-la, o ato não se pratica, a despeito de 
correrem três ou mais dias úteis. 

Com fulcro em restrita interpretação de Pontes de Miranda (cf. 
"Tratado de Direito Privado", ed. 61, tomo 35, pág. 92), os Cartórios 
da Capital estão orientados no sentido de que o protesto deve ser 
tirado em três dias úteis contados da apresentação. Quando, por 
motivo de força maior, a intimação não se faz nesse lapso de tempo, 
prorroga-se o termo final do prazo. Nessas condições (prorrogado o 
termo final), assim que realizada a intimação, no mesmo dia se lavra 
o protesto. 

Então, a falta de intimação do devedor faz prorrogar, enquanto 
dure, o "dies-ad-quem" desse tríduo legal. O prazo continua seodo 
o de três dias úteis, contados da recepção do título no Cartório, mas 
o último dia pode ser prorrogado até que se faça a intimação, que 
virá certificada no instrumento. 

No âmbito administrativo da Corregedoria é esta a orientação 
que existe sobre o prazo que o Oficial de Protestos tem para lavrar 
o termo no seu livro. Entendo deva ser mantida, mesmo porque, na 
Capital, já constituiu praxe que, até o momento, não foi amputada 
pela atividade censória do Judiciário. No máximo, pode-se observar, 
em acréscimo da orientação vigente, que a incidência do princípio 
"dies a quo non computatur in termino" é plenamente defensável, 
pela evidente assimilação que teve no direito brasileiro, inclusive no 
Código Comercial (art. 135). Nesse sentido, encontra-se prudente lição 
em Carlos Fulgêncio (cf. "Comentários", ed. Forense, 1970, § 126, 
pág. 139) e também, na jurisprudência, em acórdão relatado pelo 
Desembargador Nogueira Garcez (cf. Rev. Tribs., 328/494; Frances
chini, "Títulos de Crédito", ed. 72, 4.° volume, § 4.884). 

As informações do Ilustre Serventuário interino de Bragança 
Paulista (fs. 16), dão conta de que, naquela Comarca, segue-se 
orientação diversa. 

Opino, assim, no sentido do recurso ser provido, em parte, valen
do a solução, pelos efeitos normativos, como provimento correcional 
específico. 

:f: o meu parecer. 
São Paulo, 24 de outubro de 1977. 
(a) Francisco de Pau1a Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 
Dou provimento em parte nos termos do parecer. Devolvam-se 

os autos. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 
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Recurso n.O 77/77 - Bauru 
Recorrente: DR. CURADOR DE REGISTROS PÚBLICOS 
Recorrido: ANTONIO SEMENTILLE FILHO 

PENHORA - Alienação do bem penhorado no curso da 
execução - Cancelamento administrativo do registro da 
venda, para dar ingresso à Carta de Arrematação. 

CORREGEDORIA - Órgão adnünistrativo que não pode 
sobrepor-se ao órgão judicial executório. 

VISTOS - REC. 77/77 
1 . Os fatos vêm resumidos no relatório de fls. 51: 
"Trata-se de apelação do Ministério Público, manifestando 

inconformismo com a sentença de fls. 37/39. Esta, em resumo, 
deferiu um requerimento do apelado, Antonio Sementille Filho, 
ordenando a matrícula de sua carta de arrematação e anulando 
transcrições imobiliárias anteriores, pertinentes ao imóvel objeto da 
praça. Conforme a sentença, os registros anulados teriam sido obtidos 
em fraude de execução." 

"O apelante sustenta que o decisório afronta o art. 216, da Lei 
n.o 6.015/73, pois, os registros devem prevalecer até que sejam 
anulados em processo contencioso, que não se confunde com este 
procedimento administrativo, sendo, pois, nula a decisão, nesse 
aspecto (fls. 40/41)." 

A eles acrescento que o E. Conselho Superior da Magistratura 
não conheceu do recurso, determinando a remessa dos autos à 
Corregedoria Geral da Justiça (Código Judiciário, art. 246). 

2. Em executivo fiscal movido pela Fazenda do Estado a 
Olívio Jacinto, efetivou-se a penhora em terreno urbano do domínio 
do executado, transcrito sob o número 18.520, na Segunda 
Circunscrição Imobiliária da Comarca de Bauru, estando o respectivo 
auto datado de 4 de fevereiro de 1974 (fls. 14). A hasta pública 
realizou-se a 10 de junho de 1975 (fls . 16), quando o imóvel foi 
arrematado por Antonio Sementille Filho. 

Cerca de cinqüenta dias antes dessa venda judicial, porém, 
aconteceu serem transcritas escrituras alienatórias do imóvel 
penhorado, em que figurava como vendedor o casal do executado; 
como comprador Evaristo Maia. Após essas transcrições, o comprador 
transmitiu a propriedade a Francisco Rodolfo da Silva, cujo título 
foi transcrito quatro dias antes da hasta pública. 

Em virtude dessas transmissões, recusou-se o Oficial do Registro 
de Imóveis a receber a carta de arrematação de Antonio Sementille 
Filho. Este, então, sem requerer suscitação de dúvida, dirigiu-se 
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diretamente ao Corregedor Permanente da Serventia, com o pedido 
de cancelamento ou anulação dos registros posteriores à penhora, 
para que o seu títu'lo pudesse ter ingresso no cadastro dominial. 

A pretensão resultou acolhida, ensejando o presente recurso do 
Dr. Curador de Registros Públicos, que vê, na solução dada, violação 
do art. 216 da Lei dos Registros Públicos (Lei n.o 6.015/73). 

3. Assim não é, porém, tratando-se, ao contrário, de atos 
ineficazes, assim reconhecíveis de plano, independentemente de ação 
direta (lei cito art. 214). 

Sendo certo que a transmissão da propriedade imobiliária, por 
ato inter vivos, se opera com a transcrição do título no registro de 
imóvel (Código Civil, art. 530, I), certo é, também, que tal 
transferência não podia ser validamente feita após a penhora que 
submeteu a coisa à satisfação do crédito fiscal em execução. 

A penhora é o ato pelo qual o órgão judiciário submete ao seu 
poder imediato determinados bens do executado, fixando sobre eles 
a destinação de servirem à satisfação do direito do exeqüente. Ela 
produz o efeito de modificar a situação jurídica do bem penhorado, 
com a finalidade de preparar ou realizar a satisfação do credor, pela 
arrematação ou a adjudicação. f: ato executório de eficácia 
constitutiva (Liebman, "Processo de Execução", § 56). 

A penhora, prossegue o doutrinador (§ 57), impõe sobre a coisa 
um vínculo de caráter processual, que, sem afetar os direitos do 
executado, sujeita a mesma ao poder sancionatório do Estado, para 
servir à satisfação do exeqüente. Esse vínculo permanece invariado, 
quaisquer que sejam as modificações que possam ocorrer na condição 
jurídica da coisa: a alienação total ou parcial do bem, a constituição 
de direito de garantia sobre o mesmo, não podem ser opostos ao 
exeqüente e não podem impedir o prosseguimento da execução, 
permanecendo a sujeição ao poder executório do órgão público, 
qualquer que seja o direito adquirido por terceiro. 

No caso, a penhora foi feita face a certidão, do Registro de 
Imóveis, de que, nos seus assentos, não figurava qualquer outro 
direito real em benefício de terceiro, achando-se o imóvel livre para 
responder pelos débitos patrimoniais do executado (fls. 11). Com 
ela, adquiriu o credor exeqüente o direito de preferência para a 
satisfação do seu crédito pelo bem penhorado (Código de Processo 
Civil, art. 612), direito esse cuja desconstituição ficou na dependência 
de ordem judicial de liberação, que não consta ter sido emitida. 

Nessas condições, não podem prevalecer os registros de 
transmissão de domínio operados à véspera da hasta pública que 
ultimou o processo expropria tório inerente à execução judicial (CPC, 
art. 646). 
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Essa expropnaçao, adverte Liebman (ob. cit., § 68) é ato de 
autoridade, ato de império, com a estrutura e os efeitos de ato 
estatal: o órgão judicial, em exercício do seu poder soberano, transfere, 
a título oneroso, a propriedade dos bens do executado para outrem. 
O poder de realizar essa transferência cabe institucionalmente ao 
órgão, pela autoridade soberana de que está investido para conseguir 
a satisfação do interesse público, como é, indubitavelmente, o de 
dar atuação à ordem jurídica positiva; por isso, é poder próprio do 
órgão, autônomo, imediato e permanente, não derivado ou recebido 
de qualquer um dos particulares interessados no Processo. As 
modificações nas relações de direto privado, de que são titulares os 
vários interessados, se produzem como efeito do exercício daquele 
poder, e têm sua fonte no ato em que aquele poder se manifesta, o 
ato de desapropriação, tipicamente processual e executório. 

E certo que esse ato pode, por vezes, atingir interesses de 
terceiro. Para a sua defesa, têm, estes, as vias processuais dos 
embargos, ou da ação direta. 

No caso, consta terem sido rejeitados os embargos de terceiro 
(fls. 27 a 30). A instância encerrou-se, não importa o fundamento 
da sentença. 

Como a transmissão do domínio, através da expropriação 
judicial operada na hasta pública, depende do registro da carta de 
arrematação para completar-se, é evidente que a incompatibilidade 
desse registro com aqueles apontados, pelo Oficial, que se recusou a 
fazê-lo, há-de resolver-se, pela ineficácia dos últimos, que devem ser 
cancelados para que se restabeleça a disponibilidade do executado, 
que fundamentou todo o processo executório. De ineficácia é que, 
realmente, se trata, como acentuou Liebman, em nota de rodapé 
(ob. cit. pág. 99; na edição de 1968, pág. 98): 

"Neste caso, as alienações são ineficazes em face da execução, 
por efeito do vínculo imposto sobre os bens pela penhora, sem 
depender da fraude, nem dos seus requisitos." 

O oposto, seria o contra-senso, a contestação do poder estatal 
de que dotado o órgão executório, cujo ato, de expropriação e venda 
a benefício da execução, restaria inócuo e inoperante, submetido a 
recusa de funcionários e órgãos meramente administrativos, como 
são o Registro de Imóveis e a Corregedoria que os coordena e dirige 
(cf. Apelação Cível n.o 262.851, de São Paulo, j. pelo CSM em 
22-8-77, e outros precedentes já publicados na "Revista dos 
Tribunais", 485/89; 488/112; e na "Revista de Jurisprudência do 
Tribunal de Justiça de São Paulo" (Lex) , 41/394 e 43/415). 

Correta, pois, a solução ditada pela digna Corregedoria 
Permanente, devendo os registros incompatíveis ser administrati-
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vamente cancelados, restabelecendo-se a disponibilidade inerente ao 
título de domínio do executado, para que a ela se filie a transmissão 
judicialmente operada em favor do arrematante. 

Os terceiros, acaso atingidos pela providência assim determinada, 
são que ficam remetidos à esfera jurisdicional, para a defesa dos 
seus direitos; não o arrematante, que tem por si a autoridade do 
ato judicial que lhe conferiu direito e que s6 por outro ato judicial 
poderá ser desfeito ou coarctado. 

Nego provimento ao recurso. 
Int. 

São Paulo, 15 de setembro de 1977 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

CARGO PÚBLICO - Acumulação - Escrevente de 
Registro de Imóveis e Professor estadual - Processo de 
desimcompatibilização na esfera do Judiciário. 

Proc. 57/76 - Excelentíssirno Senhor Corregedor Geral da 
Justiça. 

Trazem, os autos, matéria relacionada com a acumulação inde
vida de cargos públicos. 

I - O recurso, de Domingos José Ramos de Mello, escrevente 
do Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, objetiva reformar a 
decisão da Corregedoria-Permanente que, em sindicância adminis
trativa, determinou o seu afastamento do cargo de escrevente, en
quanto estiver no exercício de outro cargo público, em função docente, 
no Instituto de Educação "João Gomes de Araújo" (fls. 53/54). 

Em preliminar, sustenta o recorrente que: a) O procedimento é 
ilegal, sendo nula a decisão, pois, o Estado possui órgão criado com 
o fim específico de apreciar a hipótese dos autos (Decreto n.o 
42.850/63), não podendo ser substituída pelo Juiz Corregedor-Per
manente e pela Comissão de Sindicância. b) A sentença considerou 
impossível ao recorrente acumular um cargo de escrevente com outro 
de "preparador". Ocorre que o recorrente não é preparador, mas 
"professor", motivo suficiente para cessar o afastamento que lhe foi 
imposto. c) Não é prevista em lei a pena de "afastamento", que 
acaba equivalendo à suspensão sem prazo, sendo certo que esta não 
pode exceder de noventa dias. d) O mesmo Decreto n.o 42.850/63 
lhe garante direitos que a sentença postergou, tais como, o direito 
de opção por um dos cargos (art. 460, I) e o direito de recorrer 
para o Governador do Estado, com efeito suspensivo (art. 458). 

No mérito, contesta a irreguJaridade de sua conduta de acumular 
os cargos de escrevente do Registro de Imóveis e de Professor do 
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Instituto de Educação "João Gomes de Araújo", pelo que não pode 
ser punido. O elemento subjetivo seria fundamental para que se posi
tivasse a indisciplina e o comportamento infringente da Constituição 
Federal. É verdade que se tornou funcionário público estadual em 
novembro de 1947, sendo também verdade que a compatibilidade de 
horário lhe permitiu, em 1952, assumir o cargo de escrevente do 
Registro de Imóveis. Mas, nunca escondeu isto de ninguém e todas 
as autoridades que passaram pela Comarca sabiam dessa acumulação, 
que jamais foi entendida irregular. A sentença, considerando o recor
rente passível de punição, cometeu injustiça, merecendo reforma para 
que o recorrente retorne ao cargo de escreven te, assegurados os seus 
direitos desde o afastamento preventivo (fls. 57/61). 

II - Examino as preliminares. 
I. O fundamento da proibição de acumular cargos públicos, 

bem como o das exceções à norma proibitiva, tem índole constitu
cional (Const. Federal, art. 99), integrando os princípios mínimos 
que a Constituição do Estado declara respeitar (art. 92); projetando-se 
na legislação ordinária que define o regime jurídico estatutário (Const. 
do Estado, art. 99). Alcança todas as esferas da administração e os 
respectivos Poderes, estendendo-se às autarquias, empresas pública.:: 
e sociedades de economia mista (Const. Fed., art. 99, § 2.°, e art. 
108). 

Não obstante a evidente diversidade das fontes legislativas do 
regime jurídico dos funcionários públicos da União, dos Estados e 
dos Municípios (Const. Fed., art. 109; Consto do Estado, arts. 92 a 
99; Lei Orgânica dos Municípios, art. 46) e, a despeito da consa
grada independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
aqueles preceitos constitucionais configuram o mínimo a observar m 
legislação ordinária e em qualquer setor da Administração Pública. 
Trata-se de vedação genérica, como observa Hely Lopes Meirelles 
(Direito Administrativo Brasileiro, 4.a edição, 1976, página 405). 

Portanto, quando o Decreto Estadual .1.° 42.850/63 regula
mentou a forma de solucionar, no Estado de São Paulo, os problemás 
decorrentes de acumulações remuneradas (arts. 440 a 465), é evidente 
que permaneceram resguardados os princípios constitucionais da auto
nomia das unidades federativas, dos respectivos municípios, e 
também o da independência dos Poderes, sem o que a disciplina 
sofreria de pecha insanável e comprometedora. 

Veja~se que o artigo 461 daquele Decreto é muito claro no 
reconhecimento de ser impossível, ao Estado, interferir noutra admi
nistração. Se o problema a resolver é o da acumulação de um cargo 
público estadual com outro da União ou de qualquer Município, é 
evidente que o Estado resolverá o impasse dentro da sua área admi
nistrativa, não havendo como extravaSaI os seus limites. 
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Ora, dentro do Estado, o mesmo raciocínio é válido em função 
da independência dos Poderes, que a Constituição também ressalva 
(art. 2.°). Cada um dos Poderes do Estado deve resolver as suas 
questões administrativas sem interferir na área privativa dos demais. 
O funcionário público estadual que acumula dois cargos remunerados, 
um do Poder Judiciário e outro do Executivo, pode ser afastado de 
qualquer deles em decorrência de ato próprio, das respectivas admi
nistrações. Tanto o executivo quanto o Judiciário podem fazê-lo. A 
inércia de um não impedirá a ação do outro, para o resguardo da 
proibição constitucional. Mas, o Executivo não interferirá na admi
nistração do Judiciário e vice-versa. Ainda que, num caso concreto, 
provenha do Poder Executivo o ato de nomeação do funcionário para 
um cargo do Poder Judiciário, o que equivale a dizer que é o Exe
cutivo que o demite, ocorrendo a hipótese de demissão, e ainda que, 
nesse mesmo caso, o Executivo tenha condições de não expedir o 
decreto de nomeação, extirpando o mal na sua origem, nada disto apaga 
a verdade de que é o Judiciário que cuida, privativamente, da disci
plina dos seus funcionários e da sua administração. O Executivo 
cuida do que é seu, e os demais Poderes, igualmente, não interferem. 

É inegável que a acumulação de cargos públicos, infringindo 
proibição constitucional, há que gerar conseqüências administrativas 
para o beneficiário da acumulação, independentemente da eventual 
responsabilidade do superior que deu a posse ou admitiu a entrada 
em exercício (Decr. 42.850/63, art. 454). Trata-se de uma questão 
disciplinar administrativa em sentido amplo. 

Nesse campo, relativamente aos seus funcionários e servidores, 
o Poder Judiciário tem normas próprias, compatíveis com a sua inde
pendência constitucional (Cód. Judiciário, art. 220, art. 233; Decreto
-Lei n.O 159/69, art. 40; Resolução n.o 1, do Tribunal de Justiça, art. 
64). As normas estatutárias vigentes para os funcionários do Estado, 
em geral, são, obviamente, aplic"áveis dentro do Poder Judiciário, 
mas em caráter subsidiário, naquilo que não colidem com o estatuto 
próprio e naquilo que não ferem a independência do Poder. Essa 
última ressalva não está expressa na lei ordinária, mas não precisa 
estar. É imperativo constitucional. 

O Decreto n.o 42.850/63, integrante das normas estatutárias 
aplicáveis aos funcionários do Estado, criou um procedimento para 
solucionar esses problemas, definiu o que se consideraria cargo pú
blico, cargo de magistério e cargo técnico ou científico, para os 
efeitos da acumulação remunerada; ressalvou o direito de opção já 
referida em lei pretérita e também cuidou de criar a chamada "Co
missão Permanente de Acumulação" (CPA), subordinada ao Gover
nador do Estado e incumbida de decidir sobre o assunto (art. 465, 
redação do Decreto n.O 47.333/66). 
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];: evidente que essa "Comissão" não passa de órgão subordinado 
ao Poder Executivo, delegado para atribuição específica daquele Po
der. Não tem qualquer atribuição ou competência para assuntos que 
naveguem nas águas privativas do Poder Judiciário, onde os fun
cionários estão subordinados ao poder hierárquico de um Juiz Corre
gedor-Permanente e à disciplina própria já mencionada. 

No Judiciário não existe órgão equivalente à CPA, nem Co
missões Processantes Permanentes (art. 278 do Estatuto). Conforme 
se trate de apurar fato relacionado com funcionário de Cartório 
oficializado ou com o pessoal de Serventia não oficializada, e, havendo 
necessidade de Sindicância ou Processo Administrativo, estes se for
mam perante Comissão que é especialmente constituída pelo Juiz 
Corregedor. A Comissão aprecia unicamente o asoonto gerador da 
sua própria formação, observados os princípios gerais do Direito 
Administrativo e as diretrizes que se traçam no Estatuto ou na Reso
~ão n.o 1, do Tribunal de Justiça. 

Aqui se cuida de examinar a hipótese de um escrevente de Ser
ventia não oficializada que acwnula um cargo de Professor. A apura
ção do fato interessa tanto ao Judiciário quanto ao Executivo. Este, 
se quisesse, iria averiguar a situação fazendo atuar o órgão próprio, 
que é a c.P.A. Querendo o Judiciário fazê-lo, também tem órgãos 
próprios, que são o Juiz Corregedor-Permanente e, dependendo da 
hipótese (para impor penas de suspensão e demissão), a Comissão 
prevista no art. 64, § 2.°, da Resolução n.o 1, do Tribunal de 
Justiça. (*) 

Cada qual pode agir dentro da sua área, e os reflexos de tal 
ação têm a mesma área por campo de eficácia. A Corregedoria
-Permanente não pode mais do que simplesmente afastá-lo do cargo 
de escrevente, ou tornar sem efeito a nomeação, dando recurso para 
o Corregedor-Geral da Justiça. A c.P.A. nada mais pode além de 
tornar sem efeito a nomeação ou afastá-lo do cargo letivo, com 
recurso para o Governador do Estado (cf. Resol. 1, art. 67; Código 
Judiciário, art. 246 e Decreto n.o 42.850/63, art. 458). 

Qualquer confusão esbarraria no princípio constitucional da 
separação e independência dos Poderes, sendo, assim, improcedente 
a primeira questão prejudicial. 

2. Igualmente improcede a segunda preliminar. O que a sen
tença considera impossível, em última análise, é a acumulação de 

(.) A Resolução n. 02/76 do TJSP (art. 78, I) fez desaparecer essa 
"Comissão". As sindicâncias e processos administrativos são hoje 
realizados pelo Juiz Corregedor-Permanente. que aplica quaisquer 
penas, exceto a de demissão dos Serventuários, que pode propor ao 
Governo do Estado, através da Corregedoria Geral da Justiça (art. 
78, II). 
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dois cargos públicos, sendo irrelevante a denominação desses cargos. 
Realmente, a prova demonstra que as funções docentes do recorrente 
eram desempenhadas no cargo de "preparador". Esse cargo não mais 
existe, exercendo hoje, o recorrente, o de "professor", o que não 
muda, em essência, coisa alguma. Alterou-se, apenas, a denominação 
do cargo (fls. 36), fato destituído de importância, conforme, aliás, 
expressa diretriz legal (Decreto n.O 42.850/63, art. 443, § único). 

3. A terceira preliminar também não merece acolhida. Ao 
recorrente não se impôs pena, como, à primeira vista, pode parecer. 
Embora a sentença Se reporte a um trecho do relatório da Comissão 
Processante, sobre ser, a conduta do recorrente, "passível de punição", 
foi ela lavrada com integral assimilação dos fundamentos do rela
tório. E este deixou claro que o afastamento constituiria mera desim· 
compatibilização, sem caráter punitivo (fls. 50 e 54). De qualquer 
forma, as soluções que a espécie comporta não se consideram pena 
em sentido estrito, pois, estas, no campo disciplinar, são as que 
integram o rol do art. 251 do Estatuto e art. 64 da Resolução n.o 1, 
do Tribunal de Justiça. A acumulação de cargos públicos, no máximo. 
sujeita o funcionário a determinadas sanções administrativas, resul
tados que não configuram pena em sentido estrito, tendo por meta 
específica a desirncompatibilização referida no relatório da Comissão 
Processante. Tais resultados são, precisamente, o afastamento de um 
dos cargos, com prejuízo de vencimentos; a ineficácia da nomeação, 
por ato administrativo que lhe retire os efeitos; a demissão de todos 
os cargos acumulados com dolo ou má-fé, (Decreto n.O 42.850/63. 
arts. 449, 461 e 462). Na hipótese, a responsabilização disciplinar e 
aplicação de pena em sentido estrito, dentre as previstas no artigo 
251 do Estatuto e artigo 64 da Resolução n.o 1, do Tribunal de 
Justiça, só é viável em procedimento contra a autoridade que dá 
posse e admite a entrada em exercício, ou contra o funcionário res
ponsável pela fiscalização permanente e que omite a denúncia da 
acumulação indevida (Decr. citado, arts. 452, § único; 454 e 464). 

Assim, não há confundir, o afastamento imposto, com a pena 
de suspensão. 

III - A última preliminar, examinada englobadamente com o 
mérito, porque se relacionam, merece acolhida, em parte. 

Há, nesta Corregedoria-Geral, orientação emanada de exaustivo 
e brilhante estudo do Magistrado José Waldecy Lucena (Proc. . ... 
41.451/74 - fls. 4/18) que, a meu ver, deve ser mantido íntegro. 
Partindo da definição do regime jurídico do pessoal das Serventias 
não oficiafizadas do Estado para concluir, acertadamente, que tais 
servidores são funcionários públicos submetidos a estatuto especial, 
investe no exame da matéria da acumulação de cargos públicos, justa
mente em caso análogo ao destes autos, demonstrando que os cargos 
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públicos exercidos nas Serventias de Justiça não oficializadas nenhuma 
relação guardam com cargos científicos ou técnicos, para que permi
tida resultasse a acumulação de qualquer desses cargos com o de 
magistério. Aliás, o Decreto n.o 42.850/63 define o que se considera 
cargo técnico ou científico, como aquele carente, para seu exercício, 
de conhecimentos específicos de nível superior, normal ou profissional 
de ensino (art. 443), não havendo como pretender que se considerem 
científicos ou técnicos os cargos públicos existentes nas Serventias 
de Justiça. 

Reporto-me àquele parecer, que constitui precedente normativo, 
tornando pacífica, na Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, a 
absoluta inviabiljdade do recorrente, como funcionário de Serventia 
não oficializada, acumular cargos públicos. Enquanto em exercício 
do cargo de escrevente, não pode ser Professor em Escola Pública. 
Não cabendo ao Judiciário afastá-lo de cargo subordinado ao Poder 
Executivo, resolve o problema na sua área' administrativa, com o 
que fica resguardada a vedação constitucional. 

Entretanto, pela matéria áduzida na última preliminar, que se 
entrosa com o mérito, o recurso merece provimento, em parte. 

À mingua de procedimento equivalente no seu estatuto disci
plinar, o Judiciário deve assimilar o que pode do outro, previsto 
para o Executivo, quer pela integração anal6gica das lacunas, quer 
pelo reconhecimento da aplicação subsidiária das nonnas gerais, em 
tudo que não colida com a sua disciplina específica. 

Há dois direitos do recorrente que foram ignorados pela res
peitável sentença. Um deles decorre do artigo 458 do Decreto n.o 
42.850/63, que atribui o efeito suspensivo ao recurso para o Gover
nador do Estado contra a decisão tomada pela CPA. Tudo aconselha, 
na espécie, a integração analógica das lacunas do estatuto do Poder 
Judiciário, para que, nessas hipóteses, fique ressalvado o efeito 
suspensivo do recurso hierárquico equivalente. 

Por outro lado, dever-se-ia respeitar o direito de opção do recor
rente que, em tese, pode preferir o exercício do cargo de escrevente, 
exonerando-se do cargo de professor, ou vice-versa. De qualquer 
forma, tem direito a um prazo de quinze dias, prorrogável até noventa 
dias, para exercer o direito de opção, tudo após o resultado do recurso 
que ofereceu (Decreto citado, arts. 449, § único, 460, I e 461). 

A sentença, determinando, pura e smiplesmente, o afastamento 
do escrevente, enquanto exercer o cargo docente, não concluiu de 
forma adequada, pois, reconhecida a existência de acumulação ilegal 
de cargos, cumpria oferecer ao funcionário oportunidade de opção 
por um deles, exonerando-se do outro. Afastamento é a solução 
prevista no artigo 449 do Decreto n.o 42.850/63, em hip6tese diversa. 
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o efeito suspensivo, que a lei dá ao recurso, refere-se à manifes
tação dessa opção, e, como esta ainda não foi feita, ele obviamente 
imperou. 

IV - Opino pela confirmação da sentença, no que concerne ao 
reconhecimento da imperiosidade de desacumulação, na espécie, e 
pelo provimento, em parte, do recurso, para, cassada a ordem de 
afastamento, ficar determinado que o funcionário opte por um dos 
cargos, apresentando o pedido de exoneração do outro, sob pena de 
exoneração do cargo de escrevente, que é a providência que está ao 
alcance da Corregedoria-Permanente. Com isto se resolve a desin
compatibilização em moldes adequados à legislação específica (art. 
460 e 461 do Decreto n.o 42.850/63). 

:f: o meu parecer. 

São Paulo, 30 de agosto de 1976 
(a) Francisco de Pau1a Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 

Aprovo o parecer e, de conformidade com ele, provejo em parte 
o recurso. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

PROCESSO N.O 48.328/77. 

EMPRESA DE CORREIOS E TEL"tGRAFOS - Alte
ração dos sistemas e métodos do registro postal - Questão 
"interna-corporis" da empresa, que não pode ser afrontada 
pela Corregedoria-Permanente. 

Proc. 48.328/77 - Senhor Corregedor-Geral. 

1. Trata-se de expediente enviado pelo MM. Juiz Corregedor
Permanente da Comarca de Aparecida, visando a obter providências 
da Corregedoria-Geral da Justiça sobre questão lá surgida entre os 
Serventuários e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Em resumo, a EBCT adotou, internamente, um sistema de recibo 
para os órgãos da Administração Pública que usando os serviços dos 
correios, adquirem estampilhas. Alterou o sistema de registro postal, 
e não· mais fornece qualquer recibo da postagem de cartas sim
ples (cf. fls. 3 e 9). 

Os Serventuários daquela Comarca representaram à Correge
doria-Permanente, entendendo que não podem ficar sem recibo da 
correspondência que expedem, pois, estão obrigados a fazer uso do 
livro "Protocolo de Correspondência". (cf. fls. 2). 

O Magistrado acolheu a representação e oficiou ao posto local 
da EBCT, determinando-lhe a observância do procedimento de praxe, 
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anteriormente adotado, declarando sem efeito, até segunda ordem, 
as novas instruções da empresa (fls. 4/5). Em seguida, remete os 
autos, "ex-officio", para a Corregedoria-Geral, fls. 5 v.O). 

2. Opino .pela cassação do resp. despacho da Corregedoria
Pennanente. 

Trata-se de questão "interna-corporis" da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, referente à alteração de seus sistemas e 
métodos que, assim, não podem ser afrontados pela Corregedoria
-Permanente de Aparecida, órgão administrativo de outra esfera da 
Administração e que, nesse âmbito, não tem autoridade alguma 
sobre pessoas ou entidades que não lhe estão correcionalmente 
subordinadas. 

Se o novo procedimento daquela empresa infringe norma legal, 
ou fere direito dos Serventuários, isto é matéria a solver na esfera 
judicial, pelos meios adequados ao restabelecimento do direito que 
se diz violado. A representação administrativa não podia ter sido 
acolhida, muito menos através de ato que acarreta indevida inge
rência em assunto interno de empresa não subordinada à Correge
doria-Pennanente de seu Ilustre prolator. Quando muito, seria admis
sível dirigir a representação aos órgãos diretivos da empresa. 

:f: o parecer que submeto à consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 07 de novembro de 1977. 
(aa) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito 

Auxiliar 

RECURSO N.o 79/77 

ESCREVENTE - Justificação de faltas - Indeferimento, 
inobstante reconhecimento de motivo justo - Recurso pro
vido, para considerá-Ias justificadas. 

Rec. 79/77 - Senhor Corregedor Geral. 

1 . A hipótese dos autos, em vários aspectos, é inusitada. 

José Roberto Augusto, 1.0 escrevente do Oitavo Ofício de Santos, 
tomou conhecimento, recentemente, de urna decisão proferida, há 
mais de dez anos, pelo MM. Juiz da 4.a Vara Cível daquela Comarca, 
considerando injustificadas, para todos os efeitos legais, as faltas que 
deu no período de 13-10-1966 a 27-3-1967. 

Esse despacho, datado de 3-6-67, determinou a intimação do 
funcionário, fato que, porém, não consta ter ocorrido (fs. 37). Há 
uma infonnação do Cartório da Corregedoria-Permanente de que os 
autos foram arquivados e de que o funcionário só tomou conhecimento 
do despacho no dia 9 de setembro do corrente ano ([s. 41 v.O). 
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Proponho, assim, em preliminar, o conhecimento do recurso de 
fs. 38/39. 

2. No mérito, os fatos também são peculiares. 

Realmente, no período de 13-10-66 a 27-3-1967, o recorrente 
esteve ausente do Cartório, mas por motivo de doença, sendo farta a 
prova documental que, na época, o funcionário produziu por atestados 
e receituários médicos (fs. 8/20, 22 e 26). O seu escrivão, em duas 
oportunidades, ponderou ao Magistrado que, de fato, o caso era de 
moléstia impediente do trabalho, além do que se tratava de um exce
lente funcionário (fs. 23 e 29). Outrossim, o Serventuário confirma 
as explicações do escrevente sobre as confusões e equívocos no pre
enchimento da competente guia-médica e requerimento que iriam 
formalizar o afastamento por motivo de saúde (fs. 5 e 29), fato que 
também decorreu da inexperiência de ambos. Ainda é certo que, 
posteriormente, no período de dezembro de 1967 a agosto de 1968, 
o escrevente novamente se afastou, desta feita em regular licença para 
tratamento de saúde (fs. 40). 

Assim, não parece haver nenhuma dúvida sobre a natureza 
daquele primeiro afastamento. O próprio juiz que considerou injus
tificadas as faltas afirma, de modo incongruente, que elas estão 
cobertas por "justa causa, qual seja, moléstia grave devidamente 
comprovada nos autos" (cf. fs. 33 v.O). 

Ocorre que esta velha sindicância havia sido instaurada para 
investigação de abandono de cargo, fato que o Magistrado percebeu 
não ocorrer, em razão de ser "justa" a causa do afastamento. 
Entretanto, não quiz admitir, desde logo, a justificação das faltas, 
entendendo que somente a Corregedoria-Geral da Justiça poderia 
apreciar o fato (fs. 33 v.O). Os autos subiram, recebendo despacno, 
do MM. Juiz Auxiliar, no sentido de que a decisão compete à Corre
gedoria-Permanente. Entretanto, o despacho também adiantou que 
"as faltas não perdem o seu caráter de injustificadas, não obstante 
não tenham caracterizado, para os efeitos legais, o abandono do 
cargo" (fs. 34 v.O). 

Daí para o juiz de Santos considerar inj ustificadas as faltas foi 
um simples passo. Os autos baixaram e, de fato, isto ocorreu (fs. 37), 
nos exatos termos da orientação ditada pela Corregedoria Geral, que 
era, em última análise, a instância revisora. 

Tudo isso me leva a opinar pelo provimento do recurso. A hipó
tese é peculiar, e a decisão recorrida conflita com as suas próprias 
motivações, anteriormente lançadas, sobre a justa causa do afasta
mento. Acrescem as informações sobre a primorosa vida funcional do 
recorrente, que nada tem anotado em seu prontuário (fs. 43 v.O). 
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Se o afastamento foi justo, as faltas estão justificadas. O oposto 
só poderia decorrer de raciocínio administrativista divorciado da 
eqüidade e de qualquer sentido de utilidade prática para a boa 
execução e administração do serviço público. 

Proponho o conhecimento do recurso e o seu cabal provimento. 
São Paulo, 5 de outubro de 1977. 
(a) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 
Aprovo o parecer supra e dou provimento, mandando justificar 

as faltas. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

RECURSO N.o 96/77 

ESCRIV ÁO - Responsabilidade por ato do escrevente que 
retarda a remessa de autos ao Tribunal, provocando a pres
crição da ação penal. 

Rec. 96/77 - Senhor Corregedor Geral. 
1. Trata-se de recurso oferecido pelo Escrivão Sérgio Pereira, 

de Primeiro Ofício de Rio Claro, manifestando inconformismo com a 
pena (de três dias de suspensão, convertida em multa) que lhe foi 
imposta pelo MM. Juiz Corregedor-Permanente, considerada a sua 
responsabilidade pelo retardamento na remessa à 2.a instância dos 
autos da ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu José 
Valter Pinheiro da Silva, o que acarretou a prescrição, reconhecida 
no acórdão de fs. 26/28, do Egrégio Tribnal de Alçada Criminal. 

A sentença pondera que o sindicado admite os fatos, limitando-se 
a atribuí-los à responsabilidade dos seus escreventes auxiliares, e ao 
acúmulo de serviço. Entende o Magistrado que a distribuição de 
funções não exime o Serventuário do dever de fiscalizar os seus subor
dinados. Descurando-se do Escrivanato, não se livra, entretanto, da 
responsabilidade, que é "munus" pessoal e intransferível. Aplica-lhe 
a pena de três dias de suspensão, convertendo-a em multa (fs. 62/64). 

No recurso, o Serventuário insiste na impossibilidade material de 
exercer vigilância sobre os serviços dos auxiliares. Sustenta que não 
agiu com dolo ou culpa, sendo, pois, incabível a punição (fs. 70/71). 

2. Entendo que a decisão recorrida bem equacionou os 
elementos da prova. 

Entre o despacho de subida dos autos e a sua remessa ao E. 
Tribunal de Alçada Criminal, correram mais de nove meses. O des
pacho é de 9 de fevereiro de 1976, seguindo-se a paralização até 19 
de novembro de 1976 (fs. 20 v.o e 21). 

O recorrente, Escrivão do 1.0 Ofício, confessa que a procrasti
nação ocorreu no Cartório. Havia acúmulo de serviço e o escrevente 
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responsável pelo processamento dos feitos criminais não verificou que 
os autos foram postos em "lugar indevido", onde dormiram de feve
reiro a novembro de 1976 (fs. 34 e 55). As testemunhas ouvidas não 
discrepam quanto a isso. O processo ficou esquecido no Cartório, 
por acúmulo de serviço (cf. fs. 59, 60 e 61). 

O fato é plenamente imputável ao Escrivão, que não se exime de 
culpa com a justificativa da delegação de atribuições aos escreventes, 
ou pela impossibilidade material de exercer o dever de vigilância sobre 
o serviço dos auxiliares. A sentença bem acentua que tal obrigação é 
pessoal e intransferíve1. 

A delegação de atribuições é solução que tende a resolver os 
problemas administrativos do Cartório, não a criá-los. A contratação 
de maior número de escreventes, e sua correta preparação para 
assumir as funções delegadas são, justamente, imposições do excesso 
de serviço. Portanto, esses fatos não servem para o Escrivão justi
ficar ocorrências lamentáveis como a dos autos. Tem ele o dever de 
garantir o funcionamento do Cartório, quer na parte de notas, quer 
no Escrivanato, e a obrigação de preparar e fiscalizar os escreventes 
com o denodo compatível ao interesse e à responsabilidade que possui. 

Opino pelo improvimento do recurso. 

B o meu parecer. 

São Paulo, 16 de novembro de 1977. 

(a) Francisco de Paula SeDa Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 

Nego provimento. 17-11-1977. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

PROTOCOLO CG. 11.107/77 

IMPRENSA OFICIAL - Publicação das intimações de 
despachos, judiciais - Consolidação dos dispositivos edita
dos peja Corregedoria-Geral da Justiça em 1977. 

Circular 0.0. 5.354/77 - Senhor Escrivão-Diretor: 

Objetivando a necessária cooperação de V. s.a, e de seus funcio
nários, nessa fase de implantação dos novos sistemas adotados, pela 
Imprensa Oficial, para a composição fotográfica do caderno do "Diário 
da Justiça do Estado", transmito a V. s.a, devidamente consolidadas, 
as normas editadas, pela Corregedoria-Geral da Justiça, no Provi
mento n. O 8/77, no Prot. c.G. 11.107/77 e no anterior ofício circular 
n.o 4.688/77. 

1. A publicação das intimações de despachos e decisões judi
ciais deve ser feita de maneira objetiva e precisa, zelando os Srs. 
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Escrivães dos Cartórios Judiciais pela eficiente realização desse ser
viço, através da conferência diária do material que é remetido à 
imprensa. 

2. Os atos a serem publicados, além da indicação das partes, 
dos seus advogados, do número e espécie dos autos, incluirão os ele
mentos necessários ao seu completo entendimento, tais como a indi
cação do objeto específico da intimação, de quem deve tomar 
conhecimento de alguma coisa nos autos, e do quê, de quem deve 
neles se manifestar, sobre o quê, etc. 

3. As decisões dos Magistrados serão publicadas pejo resumo 
da parte dispositiva; os despachos ordinatórios e de mero expediente 
serão transcritos ou resumidos, com as cautelas do artigo anterior. 

4. Sem prejuízo do destaque que se entenda útil fazer, da 
indicação da espécie dos autos em título ou subtítulo da coluna, a 
"natureza da ação", também deve figurar, obrigatoriamente, ainda que 
de forma abreviada, ao lado do número do processo, em cada 
intimação. 

5. As intimações devem ser superpostas e destacadas (sepa
radas), umas das outras, por pequeno espaço (espaço um) suficiente 
para não confundi-Ias. 

6. Os nOmes dos advogados devem ser datilografados em letras 
maiúsculas. Os nomes das partes podem ser datilografados em letras 
minúsculas. 

7. O Cartório não deve usar carimbo sobre o texto, para não 
inutilizá-lo, visto que a publicação é feita pelo sistema fotográfico. 

Outrossim, acolhendo sugestão da Imprensa Oficial do Estado, 
transmito, por intermédio de v. s.a, aos funcionários encarregados 
do serviço datilográfico das matrizes, as seguintes instruções com
plementares: 

a) a datilografia deve ser nítida, em espaço um, com fita nova, 
fazendo-se as margens rentes aos fios laterais, inclusive nos pará
grafos, evitando-se rasuras, carimbos e anotações. 

b) os títulos e subtítulos devem ser centralizados. 
c) apenas um espaço deve ser dado entre um parágrafo e outro. 
d) a datilografia deve ser iniciada logo abaixo do fio azul-claro. 

Na primeira lauda, escrevem-se os nomes do Juiz Titular e do Juiz 
Auxiliar, um em cada linha, seguindo-se, numa terceira linha, os 
dizeres "Despachos do Juiz". 

e) as laudas não devem ser dobradas, evitando-se, outrossim, 
a utilização de grampos em excesso. Os grampos usados devem ser 
postos fora do campo fotográfico (fora dos fios). O mesmo deve 
ocorrer com a numeraç.ão das laudas (acima e fora dos fios). 
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f) observar economia de espaço, abreviando-se o que for pos
sível. Os números não devem ser escritos por extenso, evitando-se 
a aposição de "zeros" desnecessários (Ex.: 1 e 44, e não 01 e 044); 
evitando-se sinais desnecessários (Ex.: -, I, =/=, 000, etc.); abre
viando-se as palavras "horas" (h), "metros" (m), "quilômetro" (km), 
e as datas (25-8-1977, e não 25 de agosto de 1977). 

g) a última palavra de uma lauda não deve ser repetida na 
pr6xima lauda. Ex.: Tribu-Tribunal; Pro-Provimento; des-despa
cho). Quando não couber por inteiro, deve ser, apenas, completada. 
(Ex.: Tri-bunal; Tribu-nal; Pro-vimento; Provimen-to; despa-cho; 
des-pacho). 

Contando com a compreensão e o inestimável auxílio de V. s.a, 
renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração. 

(aa) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito 
Auxiliar 
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JURISPRUD~NCIA 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO - SERVENTUÁRIO 
DE JUSTIÇA - UNIÁO DE CONJUGES - Para o 
efeito de assegurar a união de cônjuges o conceito de 
funcionário público deve ser estendido ao serventuário da 
justiça. 

Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário 
n.o 79.911 SP - Relator: Sr. Ministro Oswaldo 
Trigueiro. 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro: Recurso extraordinário do 
Estado de São Paulo, nos autos da segurança impetrada por Maria 
Mércia de Souza, não foi admitido (fls. 195) por despacho assim 
fundamentado: 

"I - Maria Mércia de Souza, professora primária em Riolândia, 
obteve mandado de segurança para ver deferido e devidamente 
considerado o seu pedido de inscrição para o concurso de remoção 
por união de cônjuges, por ser casada com serventuário do 1.° Ofício 
de Notas e Anexos da Comarca de Olímpia. 

11 - Irresignada contra o acórdão da ego Terceira Câmara Cível, 
a Fazenda do Estado entrou com o presente apelo extremo, com 
fulcro no art. 119, n.o 111, letra a, da Constituição da República. 
Sustenta que o julgado vulnerou o art. 175 da Lei Maior e o § 1.0 
do art. 2.° da Lei de Introdução ao Código Civil, por considerar o 
serventuário funcionário público, quando apenas é servidor público. 

lU --:- O recurso foi impugnado às fls. -170-172, levantando-se 
a preliminar de intempestividade. 

IV - A ilustrada Procuradoria-Geral opinou pela repulsa da 
preliminar e pela acolhida. 

V - O apelo foi formulado dentro do prazo, porque o acórdão 
só foi publicado no dia 13 de setembro e a petição recursal deu 
entrada no dia 29 do mesmo mês. 

VI - Não obstante, não há base para admití-lo. O art. 175 
da Carta Magna estatui que a família terá direito à proteção dos 
Poderes Públicos e não Se percebe em que teria o aresto contrariado 
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esse princípio. Igualmente não se i.nfringiu o § 1.0 do art. 2.° da Lei 
de lntrodução ao Código Civil, porque não se considerou válida lei 
revogada. Realmente, a turma julgadora entendeu que, para os efeitos 
do art. 93 da Carta de Piratininga, o conceito de funcionário público 
não d.eve ser restrito, mas alargado, alcançando todos os que, sendo 
funcionários estejam casados com funcionários, compreendidos estes 
e aqueles na mais ampla acepção do termo. Trata-se, por conseguinte, 
de interpretação mais do que razoável de lei local, o que não en~ja 
o extraordinário (Súmulas 400 e 280)". 

Subiu o recurso, todavia, em razão do provimento dado ao Ag. 
59.761, sendo-lhe desfavorável o parecer da Procuradoria-Geral da 
República (folha 281), que diz: 

"Interpõe-se recurso extraordinário de decisão que, para os fins 
do art. 93 da Constituição Estadual - remoção por união de cônjuges 
- entendeu podem ampliar o conceito de funcionário público, 
concedendo o benefício à professora primária do Magistério Público 
Estadual, casado com escrivão de notas do interior do Estado, mero 
servidor público, do foro extrajudicial. E o fundamento do v. Acórdão 
é o de que tal entendimento viria em benefício da instituição da 
família, sob a proteção constitucional (art. 175). 

Por este motivo, esclarece: 
liA união de cônjuges, como benefício outorgado à família e à 

sua mais perfeita manutenção, há de alcançar todos aqueles que sendo 
funcionários, estejam casados com funcionários, compreendidos estes 
e aqueles em a mais ampla acepção do termo." 

Portanto, parece-nos improceder, a toda evidência, o extraordi
nário, que, embasado exclusivamente na alínea a do permissivo, 
sustenta violação desse mesmo art. 175, e, ainda, do art. 2.0, § 1.0, 
da Lei de Introdução ao Código Civil, pois fora considerada como 
não revogada a Lei 1.819/52, na parte em que se estendiam aos 
cartorários os benefícios da união de cônjuges. 

Realmente, e como bem salientou o r. Despacho Indeferitório 
de fls., não há como admitir-se o apelo, uma vez que a decisão atacada 
nada mais fez do que interpretar, razoavelmente, lei local, em estrita 
consonância com o dispositivo constitucional invocado, fato que obsta, 
inarredavelmente, o cabimento do recurso, nos termos da Súmula 280. 

E descabe, a alegação de negativa de vigência do art. 2.0, § 1.0, 
da LICC, pois resulta claro do entendimento do Tribunal local, que, 
na espécie, inexiste incompatibilidade entre o benefício concedido pela 
Lei n.O 1.819/52 e a regulamentação da matéria por Decreto-Lei 
posterior. 

Diante do exposto e nos termos da Súmula 280, opinamos pelo 
não conhecimento do recurso extraordinário". 
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VOTO 

O Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro (Relator): - Melhor exame 
dos autos convenceu-me de que a impugnação do Estado de São 
Paulo não tem procedência. 

A controvérsia diz respeito ao alcance de norma do direito local, 
que o acórdão de fls. 71 interpretou de forma razoável, sem ofensa 
a qualquer preceito da Constituição da República ou de lei federal. 

De acordo com os pronunciamentos do Ministério Público 
Estadual (folha 265) e da Procuradoria-Geral da República, não 
conheço do recurso. (S.T.F. - RE 79.911 - SP - ReI., Ministro 
Oswaldo Trigueiro. Recte., Estado de São Paulo. Não conhecido, à 
unanimidade. - Presidência do Sr. Ministro Oswaldo Trigueiro. 
Presentes à Sessão os Srs. Ministros Aliomar Baleiro, Djaci Falcão e 
Rodrigues Alckmin. Procurador-Geral da República, substituto, o Dr. 
Oscar Corrêa Pina. Ausente, justificadamente, o Ministro Bilac Pinto. 
- Brasília, 27 de novembro de 1974). - Rev. de Dir. Adm., vol. 
126, pág. 151. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça". 

INVENTÁRIO - Partilba - Impugnação - Alega
ção de existirem bens litigiosos - Não acolhimento - Filha 
bavida pelo "de cujus" após desquite - Herança igual ao 
de filho legítimo - Apelação improvida - O filho nascido 
após o desquite é considerado natural e recebe a mesma 
cota hereditária que o legítimo (TJSP - 1.a Câm. Civ.; 
ap. n.o 241. 964 - São Paulo; reI. Des. Jonas ViJbena; 
j. 24.6.75; v.u.). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
241.964, da comarca de São Paulo, em que são apelantes O. F. V. 
e outros, representados por sua mãe, M. E. F. F., sendo apeladas 
A. M. G. e suas filhas menores: 

ACORDAM, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso 
e confirmar a sentença agravada, que está de acordo com a lei, a 
jurisprudência e a prova dos autos. 

Trata-se de recurso interposto contra a decisão homologatória 
da partilha dos bens deixados pelo pai dos recorrentes, sustentando 
estes que ali foram incluídos bens litigiosos que deveriam ser objeto 
de sobrepartilha; e, além disso, foram atribuídos quinhões iguais aos 
dos apelantes, que são filhos legítimos, às duas filhas havidas pelo 
"de cujus" após o seu desquite e que são as apeladas A. e A. 

O recurso se processou regularmente e teve preparo oportuno, 
opinando a Procuradoria Geral da Justiça pelo seu não provimento. 
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~ o relatório. 

Realmente, o recurso não merece acolliida em qualquer de suas 
afirmações. 

A alegação de que se incluíram na partilha bens litigiosos, não 
está comprovada. Sustentaram os apelantes que as 3.120.000 ações 
de Brazul Transportes Ltda. não podiam ter sido ali incluídas, devendo 
ficar para uma sobrepartilha, porque há duas ações versando sobre 
elas. Para comprovar esta alegação, juntaram as certidões de fls. 
279 e 339. 

Com relação à ação certificada à fls. 279, verifica-se, embora 
a redação um tanto confusa dessa certidão, que a mesma se refere 
à anulação de doação feita pelos pais dos apelantes e das apeladas 
em favor daqueles, de ações da Viehold.ing SI A. - Administrações 
e Participações. Não se cuida de ações da Brazul, como afirmam 
os apelantes. 

Aliás, os próprios recorrentes confirmam em suas razões de 
recurso, fls. 327, que dita ação tem por objeto a anulação da doação 
da Vieholding. Portanto, nada tem a ver com as ações da Brazul. 

Também não lhes assiste razão em relação à ação que os ape
lantes e a Vieholding propuseram objetivando as 3.120.000 ações 
da Brazul, uma vez que tal ação, embora ajuizada em 14 de 
novembro de 1974, não havia obtido ainda nem o despacho inicial, 
ordenando a citação das apeladas, como reconheceram os próprios 
apelantes, no pedido que fizeram em 13 de dezembro daquele ano, 
ou seja, na data em que já havia sido proferida a decisão apelada. 

Nessas condições, ainda que se possa considerar proposta a ação 
com o só fato da sua distribuição, é certo que ela só produziria 
efeitos e faria a coisa litigiosa "depois que fosse validamente citado 
o réu", nos expressos termos do art. 263 do Código de Processo 
Civil, em sua parte final. 

Não há, pois, que falar em bens litigiosos e, em conseqüência, 
nem em reserva de qualquer deles para ulterior sobrepartilha. 

Por outro lado, como lembra a douta Procuradoria, não têm 
os apelantes legitimidade para pedir reserva de bens (no caso as ações 
da BrazuI) com fundamento no parágrafo único do art. 1.018 do 
Cód. Proc. Civ., já que não são titulares de qualquer direito contra 
o espólio. 

De outra feita, não têm razão os apelantes, ao pretenderem 
que, às duas herdeiras apeladas, por serem legitimidade, dever-se-ia 
partilhar apenas uma parte correspondente à metade do quinhão 
de cada herdeiro, de acordo com a lei 883/1849. 

102 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 



Renova-se, assim, questão que já foi controvertida nos tribunais, 
qual seja, a de saber se os filhos nascidos após o desquite do casal 
são considerados naturais e, em caso afirmativo, se lhes cabe o 
direito de concorrer em iguais condições e pela mesma cota heredi
tária que os legítimos. 

As discusssões foram inúmeras, não só neste Tribunal, como no 
Supremo, havendo julgados a favor e contra. Mas, acabou vencedora 
a tese favorável aos filhos, como se vê da jur~rudência citada pelas 
partes, principalmente o acórdão do Supremo referido pelas apeladas 
e onde ficou assentado que: "2 natural e não adulterino, o filho de 
pessoa já desquitada, porque, com o desquite, cessou o dever de 
fidelidade conjugal. Assim, tem ele direito de receber, por morte do 
pai, não a metade, mas o mesmo que herdou cada um dos filhos 
legítimos. Nem cabe objetar com o § 1.0 do artigo 1.605 do Código 
Civil, pelo qual lhe tocaria a metade, pois o preceito se refere a 
filho natural reconhecido na constância do casamento e, .na espécie, 
as filhas nasceram e foram reconhecidas depois de dissolvida a socie
dade. conjugal pelo desquite. E, quanto à Lei .883, de 21.10.49, 
certo é que teve em vista a filiação adulterina". (Revista Trimestral 
de Jurisprudência, vot. 58/656). 

Nessa mesma conformidade, também se orientou este Tribunal, 
em seus mais recentes julgados, estabelecendo que: "O filho nascido 
após o desquite do casal, é considerado natural, com direito a con
correr em iguais condições e pela mesma quota hereditária que o 
legítimo (cf. acórdãos em revistas n.os 191.517 e 175.280, ambos 
julgados em 1971 - Dez Anos de Jurisprudência - Desembargador 
Henrique Augusto Machado). 

Ora, as apeladas A. e A. são filhas naturais, porque havidas 
após a homologação do desquite de seu pai com a mãe dos apelantes, 
como eles mesmos reconhecem. Portanto, com direito a receberem, 
na partilha dos bens do pai, a mesma quota que coubesse àqueles, 
como, aliás, ficou consignado na partilha. 

Está pois, correta, a sentença apelada, razão por que, impõe-se 
a sua confirmação. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 24 de junho de 1975. 

Desemb. Cardoso Rolim, Presidente com voto; Desemb. Jonas 
Vilhena, . Relator. 

Participou do julgamento, com voto vencedor, o Sr. Desem
bargador Oetterer Guedes (BoI. da AASP, n.O 896, pág. 20). 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 
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DESPEJO - Embargos à execução - Rejeição ''in limi
ne" - Agravo não provido - Aplicação do artigo 741 do 
Código de Processo Civil. Toda matéria de defesa do des
pejando há de ser argüida na contestação. Na ação de 
despejo não há "actio judicati", mas fase executória 
"aequitatis causa" (2.0 TA-CIVIL - 2.a Câm.; ag. insto 
n.O 55.179 - São Paulo; reI. Juiz Franciulli Netto; j. 
16-2-77; v.u.). 

ACORDAM, em Segunda Câmara do Segundo Tribunal de Al
çada Civil, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Trata-se de agravo de instrumento contra despacho que, em 
ação de despejo, indeferiu in limine (fls. 63), embargos à execução. 

Alega o despejando, ora agravante, que: a) a execução é provi
sória e não definitiva, já que pende de julgamento recurso extraordi
nário, razão pela qual deveria ter sido prestada caução; b) ausência 
de citação de pensionistas fixos, residentes no imóvel, por se tratar 
de hotel; c) direito de retenção do imóvel até indenização das benfei
torias nele introduzidas; d) ausência de notificação premonitória, na 
espécie, indispensável; e) desrespeito ao prazo legal para desocupação, 
que deveria ser de 120 e não de 10 dias. 

Depois de contraminutado o recurso, foi mantida a r. decisão 
recorrida (fls. 103). 

:f: o sucinto relatório. 

Consoante preleciona FREDERICO MARQUES, são inadmis
síveis embargos do executado em ação de despejo. :f: que, em se 
tratando de ação de instância única, sem formação de nova relação 
processual para cumprimento e satisfação do julgado, não há de se 
cogitar de incidentes com caráter de outra ação a obstar a execução 
(RT 169/74, apud JTACIV 29/312). 

"As ações de despejo são ações executivas lato sensu em que 
a execução é proposta, mas nela a eficácia executiva é contemporânea 
à sentença, sem que a desocupação dependa da ação de execução, 
mas simplesmente, aequitatis causa, no prazo de 10 dias, como fase 
executória, após a notificação do réu" (cf. Mandado de Segurança 
n.O 143.332, Oitava Câmara do antigo Tribunal de Alçada Civil, reI. 
pelo ilustre Juiz Muniz Barreto, in RT 422/208). 

Toda matéria passível de defesa do despejando de conformidade 
com o art. 741 do Código de Processo Civil, há de ser, necessaria
mente, argüida na contestação, "pois nelas não há actio judicati, mas 
fase executória, aequitatis causa" (RT 422/208). 
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~ o entendimento doutrinário predominante, conforme se cons
tata em AMORIM LIMA (Código de Processo Civil Comentado, ed. 
1941, vol. 2/204, n. 122, apud JTACIV 21/45), PONTES DE MI
RANDA (Tratado, vol. XL, § 4.491, n.o 6, apud RT 422/208) e 
FREDERICO MARQUES, já citado, com respaldo em pacífica juris
prudência (JTACIV 20/142, 21/45, 25/151, 28/191 e 29/311, etc.). 

Ainda que fossem possíveis embargos, em ação de despejo, 
ad-argumentandum, ainda assim era de rigo a rejeição in liuúne, já 
que foram articuladas alegações inadequadas a qualquer ampliação 
apta a impedir os efeitos da execução. 

Repelida em ambas as instâncias foi a matéria relativa à reten
ção por benfeitorias, necessidade de citação de pensionistas do loca
tário (com os quais nenhuma relação o locador estabeleceu) e, final
mente, à notificação premonitória, nada apresentando o agravante de 
novo, digno de nota. Porém, sendo inadmissível os embargos nas 
ações de despejo, como é pacífico, contudo, ainda que admitidos 
fossem, mesmo que não se tratasse de fato superveniente, a que não 
aludiam SILVESTRE GOMES DE MORAIS e MANUEL ALVA
RES PEGAS, na esteira deles foi incisivo PEREIRA E SOUZA no 
seguinte passo: "Podem, porém, as mesmas sentenças definitivas ser 
embargadas com embargos modific;ativos, ainda que não sobrevenham 
de novo, contanto que não hajam sido alegados na causa principal"' 
(pONTES DE MIRANDA, Código de Processo Civil, tomo XIV, 
art. 1.010, pág. 139, 2.° ed., 1961). Vê-se, pois, que o impetrante 
pretende, por via oblíqua, obter a suspensão da execução do despejo, 
reiterando, em embargos incabíveis, matéria já alegada na causa 
principal da qual pende recursos somente de devolução" (Mandado 
de Segurança n.o 169.955, da Oitava Câmara Civil do antigo Tri
bunal de Alçada Civil, reI. pelo ilustre juiz MUNIZ BARRETO in 
JTACIV 20/143). 

A questão concernente ao caráter definitivo ou provisório de 
execução em que pende recurso, quanto à necessidade ou não de 
caução, extravasa dos limites em que se trava esta controvérsia, por 
se tratar de matéria incidental típica da própria execução que, nem 
por isso, passa a ser embargável. 

Acresça-se, por outro lado, que se trata de locação não resi
dencial ao desabrigo da Lei de Luvas, não se aplicando, para a 
desocupação, o prazo previsto no Decreto-Lei n.O 890/69, em decor
rência do que foi escorreitamente assinalado o prazo de 10 dias. 

De resto, pode o Juiz rejeitar de plano embargos do executado, 
quando manifesta a desnecessidade de provas (JT ACIV 21/45). 
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Nega-se, em assim sendo, por protelatórios e inadmissíveis os 
presentes embargos, provimento ao agravo. 

São Paulo, 16 de fevereiro de 1977. 
(a) Juiz Joaquim Francisco, Presidente com voto; Juiz Fran

ciuJli Netto, Relator; Participou do julgamento o Juiz Sousa 
Lima. (BoI. da AASP, n.O 973, pág. 94). 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS E O IMPOSTO DE RENDA 

Parecer Normativo CST N.o 46 de 20-07-77 

"A exclusão do lucro real, instituída pelo DL n.o 1.260/73 
(art. 223, s, do RIR/75), tem por pressuposto a entrada de recursos 
financeiros e/ao econômicos oriundos do resultado da alienação, a 
serem írtcorporados ao capital social da empresa. 

. Ocorrendo retorno à situação de fato, ou jurídica, anterior à 
alienação do imóvel que ensejou o aproveitamento do benefício fiscal 
previsto no Decreto-lei n.o 1.260/73, poderá o Fisco considerar 
descaracterizada a situação que, por sua apresentação jurídico-formal, 
tiver fundamentado o uso do favor tributário. 

Suscitam-se dúvidas sobre os efeitos tributários que decorrerão 
na hipótese em que, tendo a empresa alienado um - imóvel para o 
fim de incorporação deste a outra empresa, como integralização de 
capital subscrito, e por isso desfrutado das vantagens do Decreto-lei 
n.o 1.260, de 26 de fevereiro de 1973, venha posteriormente a ser 
promovida a fusão, incorporação ou outra forma de combinação ou 
associação das entidades participantes do negócio. 

2 . Legislação Aplicável - Considerações Gerais 

2.1 O tratamento favorecido de que trata o DL n.o 1.260/73, 
ao visar à redução do lucro tributável, está em contraposição à regra 
geral do artigo 222, alínea g, do Regulamenta do Imposto de Renda 
- RIR - aprovado pelo Decreto n.o 76.186, de 2 de setembro de 
1975 que manda adicionar ao lucro real, para tributação em cada 
exercício. 

"as quantia·s correspondentes ao aumento do valor da ativo, em 
conseqüência de novas avaliações, ou. à venda de parte do mesmo, 
desde que não representem restituição de capital ... ". 

2.2 Os dispositivos do referido DL n.o 1.260/73, estão incor
porados ao texto do artigo 233, alíneas, e seus § § 3}, 32, 33 e 34 
do RIR, na interpretação dos quais o Parecer Normativo CST número 
59/76, publicado no D.O.V. de 1-10-76, exarou o entendimento 
de que 
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"a incorporação de imóvel a outra empresa, como integralização 
do capital desta, é considerada transação de compra e venda e carac':' 
teriza uma forma de alienação, podendo a alienante beneficiar-se do 
incentivo fiscal", esclarecendo-se, assim, a permissibilidade de serem 
excluídos do lucro real os resultados obtidos pela alienação, sob a 
moralidade supra, de imóveis que integram o ativo imobilizado, desde 
que cumpridas as condições fixadas na legislação, entre elas a da 
capitalização do respectivo valor e a irredutibilidade do capital ou a 
não extinção da pessoa jurídica beneficiária. 

2.3 Cabe acentuar que também constitui tratamento excepcio
nal o preconizado pelo Decreto-lei n.o 1.346, de 25-9-74, aplicável 
nos casos de fusão, incorporação ou outras formas de combinação ou 
associação de empresas consideradas de interesse para a economia 
nacional, que permite seja efetivada a reavaliação dos bens illtegrantes 
do ativo imobilizado (inclusive imóveis) acima dos limites da corre
ção monetária, até o valor de mercado declarado pela Comissão de 
Fusão e Incorporação de Empresas (COFIE). sem que se exija o 
recolhimento do imposto sobre a parcela representativa do acréscimo 
de valor do ativo (art. 577 e § 2.° do RIR). 

2.4 Oportuno acrescentar, em conformidade com as conclu
sões do Parecer Normativo CST n.o 282/72, publicado no D.O.U. 
de 07 de novembro de 1972, em interpretação do Decreto-lei n.O 
1.109, de 26-6-70, que a condição legal pela qual a tributação passará 
a ser exigida diz respeito às "modalidades ordinárias de extinção" e 
não à decorrente e concomitante com o nascimento de nova persona
lidade (fusão) ou com a agregação a personalidade existente (incor
poração). Observe-se, a propósito, que "os recursos aplicados pelos 
detentores do capital de ambas continuarão os mesmos, apenas não 
mais representados contabilmente em duas (ou mais) empresas, mas 
daí por diante, concentrados apenas na empresa que as suceder" 
(grifamos). 

2.5 Vê-se, pois, a preocupação do legislador em restringir 
apenas aos casos excepcionados, devidamente limitados às hipóteses 
que sirvam aos propósitos da política tributária ou econômica, :1 

exclusão em referência. Lícito concluir, daí, que, se ocorrer a elimi
nação dos pressupostos materiais ou formais que permitiram o enqua
dramento nàs normas legais excepcionantes, deverá o ata desvincu
lar-se dessas normas, para ser regido pelos preceitos comuns aplicá
veis às pessoas jurídicas. 

3 . Conclusões 
3 . 1 A fusão, incorporação ou outras formas de combinação 

ou associação de empresas, desde que não enquadradas como de 
interesse para a economia nacional, nos moldes do artigo 577 e § § 
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do RIR, podem revelar-se como meio indireto de elidir a incidência 
do tributo sobre o valor acrescido ao ativo, quando entre elas tenha 
havido precedentemente alienação-aquisição de imóvel sob o bene
fício do DL n.o 1.260/73, especialmente quando façam parte do 
mesmo grupo econômico, uma vez que os recursos aplicados pelos 
detentores do capital continuarão os mesmos, como assinalamos no 
subitem 2.4. 

3 . 2 Convém alertar, igualmente, que a reaquisição de imóvel 
alienado, aotes de decorridos cinco anos da incorporação ao capital 
social, poderá importar na aplicação do mesmo tratamento tributário 
acima indicado, se houver obtenção do benefício, cuja ilegitimidade 
seja revelada pela alteração ou eliminação do pressuposto econômico 
c legal que fundamentou a característica jurídico-formal do negócio, 
ou seja, quando houver retomo a uma situação jurídica ou de fato, 
semelhante ou idêntica à existente antes da alienação. 

3.3 Em ambos os casos, a não obediência aos princípios legais, 
estritamente considerados, acarretará a incidência do imposto de 
renda no exercício de competência, na forma da alínea g do artigo 
222 do RIR, combinado com o artigo 6.° do DL n.o 1.260/73". 
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ASSUNTOS DIVERSOS 

o IMPOSTO DE RENDA E A NOVA LEI DA S. A. 

C. C. GIACOMETTI 

Arthur Andersen & Co. 

A adoção de princípios contábeis, geralmente aceitos pelas Socie
dades Anônimas, como decorrência da recente lei n.O 6.404, trouxe 
à baila diversas questões de caráter fiscal, na área de imposto de 
renda, que merecem estudo cuidadoso por parte de nossas Auto
ridades Fazendárias. 

Em realidade, a adaptação da legislação fiscal aos novos dispo
sitivos da lei das Sociedades por Ações, não é tarefa simples que se 
possa fazer de forma global ou superficial. Também pressupomos 
que os princípios consagrados na legislação inovadora das Sociedades 
por Ações, à medida que aplicam maior rigidez e geram maior confia
bilidade às demonstrações financeiras, ao mesmo tempo deveriam 
ser acolhidos no âmbito da legislação de imposto de renda. Se a 
adoção de bons princípios contábeis na busca de informações mais 
genuínas ao público e mandatória, também manda tório deveria ser 
o seguimento de tais princípios para efeito de apuração de resultados 
tributáveis. Se a nova lei determina critérios mais corretos de apu
ração e medição de resultados, tais critérios, por serem mais corretos, 
também deveriam ser aceitos no âmbito fiscal. 

Ao efetuarmos uma retrospectiva da evolução da técnica contábil 
brasileira vemos que ainda existe uma conformação de seus princípios 
aos requisitos da legislação fiscal. Muitos profissionais foram for
mados nesta conformação e nela exercem sua atividade profissional. 
A necessidade de atualização técnica é premente e irreversível e 
princípios contábeis geralmente aceitos não mais podem ser confun
didos com normas fiscais regulamentares para apuração dos resultados 
fiscais das empresas. 

A nova lei prevê, em tópico especial sobre escrituração que 
a companhia observará, em registros auxiliares, sem modificação da 
escrituração mercantil, as disposições da legislação tributária. Acre
ditamos que esta solução é simplista demais para a complexidade dos 
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problemas que estão a merecer cuidadosa e urgente atenção. Por 
outro lado, a escrituração fiscal, ao lado da escrituração mercantil, 
redundaria na quase duplicação dos funcionários dos departamentos 
de contabilidade de nossas empresas, originando a criação de duas 
áreas de especialização profissional - o "contador mercantil" e o 
"contador fiscal". 

Por outro lado, não há dúvida de que o comedimento na regu
lamentação desta nova disposição legal seria de suma importância, 
tendo em vista que a criação de novos controles fiscais, complexos 
e onerosos, só teria o efeito de dificultar ainda mais o cumprimento 
das obrigações fiscais por parte das empresas. 

Não temos a pretensão de esmiuçar, neste trabalho, todos os 
ângulos dos problemas apresentados, nem mesmo a enunciação de 
todos os pontos preocupantes da natureza fiscal que a nova legislação 
das Sociedades por Ações veio ressaltar. Apenas comentamos suma
riamente algumas das áreas atuais conflitantes entre a nova lei das 
Sociedades por Ações e a legislação do Imposto de Renda, tentando, 
onde possível, oferecer sugestões para correção. 

1. CORREÇÃO MONETÁRIA 

Consoante a nova lei das Sociedades por Ações, os valores com
ponentes do patrimônio da empresa deverão ser corrigidos moneta
riamente, na mesma data de encerramento do balanço, sendo que o 
resultado líquido de tal correção representará débito ou crédito à 
conta de lucros e perdas. Tal correção monetária é integral, e o 
resultado líquido da mesma, corresponderia, teórica e englobada
mente ao que, na legislação fiscal, se convencionou chamar de cor
reção monetária ao ativo imobilizado e de manutenção do capital 
de giro próprio. 

Assim, saltam aos olhos os conflitos existentes: 
a) A correção monetária, agora obrigatória na data do balanço, 

seria uma reavaliação integralmente tributável? E o que fazer com 
a indesejável defasagem de um ano do sistema atual? 

b) Se o débito líquido da correção monetária a lucros e perdas 
for maior do que o débito que corresponderia à manutenção positiva 
do capital de giro próprio fiscal, tal excesso seria dedutível? E se 
tal débito for menor do que a manutenção de capital de giro fiscal, 
poder-se-ia contabilizar o complemento correspondente? 

c) Da mesma forma, se a correção monetária líquida do balanço 
resultar em crédito a lucros e perdas, este não estaria limitado às 
atualizações monetárias de empréstimos para ativo imobilizado, como 
o está o ganho com giro negativo? Tal crédito, não deveria ser 
tributável na proporção em que seja realizado? 
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Estas e outras perguntas deveriam ser respondidas com legislação 
fiscal própria. Cremos que o reconhecimento, na área fiscal, e acei
tação dos princípios contábeis geralmente aceitos, é urna premência, 
o que não é aceitável pelos princípios geralmente aceitos, também 
não o deveria ser fiscalmente. Neste contexto a proposição seria 
de abandono dos velhos critérios fiscais de. correções monetárias do 
ativo imobilizado e do capital de giro, para a aceitação dos critérios 
eleitos na nova legislação das Sociedades por Ações, com introdução 
de normas complementares mais detalhadas para contabilização das 
correções monetárias aos índices de preços. 

2 . AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
Uma outra inovação, relaciona-se com a necessidade de inves

timentos relevantes em empresas coligadas e cantroladas, na base do 
valor patrimonial das ações lastreado no patrimônio líquido da 
empresa investida ("equity accounting"). Tal avaliação deverá ser de
terminada em base ao balanço patrimonial ou balancete de verificação 
levantado com observância dos princípios eleitos na nova lei, na 
mesma data, ou até 60 dias antes da data do balanço da empresa 
possuidorlJ. do investimento. 

O valor do investimento deverá assim, refletir valor da partici
pação no capital na coligada ou controlada, em bases mais correntes. 
A diferença entre o valor do custo corrigido do investimento e o 
valor a ser atribuído à avaliação do mesmo investimento, será regis
trado como resultado do exercício, se corresponder comprovadamente, 
a ganhos ou perdas efetivos. 

Assim, depreende-se: 

a) No caso da coligada ou controlada ser empresa rentável, os 
lucros acumulados constantes de seu patrimônio líquido deverão entrar 
no cálculo do percentual mencionado anteriormente, e provavelmente 
ocasionarão um crédito à conta de resultado da investidora. 

b) No caso da coligada ou controlada ser empresa deficitária, 
é de se prever eventual débito à conta de resultado da investidora, 
em reconhecimento ao insucesso atual do investimento efetuado. 

No caso, ressaltado na letra "a", o crédito às contas de resultado 
seria praticamente uma antecipação teórica de reconhecimento dos 
lucros já realizados pela coligada ou controlada. Evidente está que 
tais lucros seriam objeto de tributação na empresa que os gerou, e 
o crédito a resultado da empresa investidora deveria ser equiparado, 
para efeitos fiscais, aos créditos provenientes de dividendos e bonifi
cações em dinheiro ou resultados de capitalizações de lucros das 
coligadas ou controladas. Portanto, tal crédito não deveria ser tribu
tável, bastando apenas ligeira adaptação da legislação atual. 
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Já o problema comentado na letra "b", em que haja situação 
deficitária na empresa coligada ou controlada, não seria de tão simples 
solução. A legislação fiscal em vigor impõe condições à deduti
bilidade de prejuízos de capital incorridos na alienação de investi
mentos. Como não mais subsistem as razões que fundamentam 
essas restrições fiscais, acreditamos que condições su bstitutivas deve
riam ser introduzidas para dedutibilidade de reservas para avaliação 
de investimentos em coligadas ou controladas, quando tais reservas 
fossem necessárias à luz da realidade dos fatos afetando as empresas 
investidas. 

3. CRITJ::RIOS DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS 
Outro ponto a merecer adaptação específica da legislação fiscal 

refere-se, a nosso ver, às avaliações de ativos que não representem 
investimentos ou imobilizações das sociedades. Preocupamo-nos prin
cipalmente com os direitos e outros títulos de crédito e outros valores 
mobiliários não classificados como investimentos, e com os estoques 
de mercadorias, matérias-primas, produtos em fabricação e acabados, 
e outros em almoxarifado da companhia. A nova lei estipula que, 
no balanço, os elementos do ativo acima mencionados serão avaliados 
pelo respectivo custo de aquisição ou pelo valor do mercado, se este 
for menor. Muito embora os dispositivos da legislação atual das 
Sociedades por Ações não se diferenciem, significativamente, da legis
lação anterior, a formação de provisão específica para avaliação destes 
ativos ao seu valor de mercado, quando este for inferior ao custo, 
carece, ainda, de normas regulamentares específicas. O atual Regu
lamento do Imposto de Renda prevê, em seu artigo 169, a possi
bilidade do registro, como custo ou despesa operacional, das impor
tâncias de provisão para o ajuste do custo de bens do ativo ao valor 
de mercado, nos casos em que tal ajuste é determinado por lei. 

Tal como está, no entanto, a norma fiscal é excessiva
mente genérica, e sua aplicação na prática é quase inexistente, pois 
que, carente de orientação mais precisa, o contribuinte prefere não 
atrever-se à utilização de faculdades expressamente existentes na legis
lação, porém, que por falta de dispositivos regulamentares ou nor
mativos esclarecedores, poderiam colocá-lo em situação vulnerável 
no evento de uma fiscalização. 

(O Estado de São Paulo) 

USUCAPIÃO: CIC, CGC e RG 

Benedito Silvério Ribeiro 
Juiz de Direito no Estado de São Paulo 

A exigência da menção dos números do Cadastro de Identificação 
do Contribuinte ou Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Cadastro 
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Geral de Contribuinte e do Registro Geral ou cédula de identificação, 
muito embora devam constar do mandado de transcrição, poderá ser 
atendida a qualquer momento, já que não se trata de ato indispensável 
à propositura da ação, melhor cabendo falar-se em elemento 
indispensável à prova instrutória, para que a referência seja feita na 
sentença ou no mandado que vier a ser expedido. Todavia, nada 
impede que a extração do mandado fique condicionada à apresentação 
desses dados, mesmo porque não poderá ser feita a matrícula ou aberta 
a transcrição do imóvel usucapiente sem tais requisitos .. 

A atual Lei dos Registros Públicos (Lei n.o 6.015/73), ao 
falar do registro dos títulos, menciona as "cartas de sentença, formais 
de partilha, certidões e mandados extraidos de autos de processo" 
(art. 221, IV), prescrevendo no art. 226: "Tratando-se de usucapião, 
os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial". 

Ora, se para o registro deverá o imóvel ter a sua matrícula, 
aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência da 
Lei n.o 6.015, no usucapião a matrícula e o registro serão feitos de 
uma só vez, pela primeira oportunidade. 

Entre os requisitos preceituados no art. 176 da Lei dos Registros 
Públicos, há o de n.O 4, que exige "o nome, domicilio e nacionalidade 
do proprietário, bem como: a) tratando-se de pessoa física, o estado 
civil, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula 
de identidade, ou à falta deste, sua filiação; b) tratando-se de pessoa 
jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral 
de Contribuintes do Ministério da Fazenda". 

Destarte, há que se entender obrigatória a menção desses dados, 
por imposição legal. No entanto, há situações que desobrigam a tal, 
muito embora não se apliquem à hipótese de usucapião, pois, neste 
caso, mesmo que o autor tenha um compromisso ou uma escritura 
de venda e compra de posse ou ainda um documento que não 
conseguiu registrar, até mesmo um simples recibo de aquisição da 
propriedade, tem o único caminho de se valer do pedido de declaração 
de domínio. Se por acaso tivesse um compromisso registrável, 
valer-se-ia o autor de eventual ação de adjudicação compulsória, 
menos dispendiosa. 

Por fim, tratando-se de requisito obrigatório à figuração no 
registro imobiliário, a sua menção será feita no mandado de 
transcrição, nada impedindo também o seja em petição ou documento 
integrante deste, pO'is é sabido que nas cartas de sentença, nos 
formais de partilha e mesmo nos mandados de transcrição qualquer 
peça dos autos será parte integrante, desde que indispensável ou 
obrigatória, acima de tudo. 
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IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

Verifica-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 princípio da continuidade. 

Permanece, entretanto, a necessidade de se identüicar o imóvel 
coisa imprescindível para a matrícula (artigo 226 da Lei n.o 
6.015/73). 

O art. 176, parágrafo único, lI, n.o 3, da Lei dos Registros 
Públicos diz ser um dos requisitos da matrícula, "a identüicação do 
imóvel, feita mediante indicação de suas características e confron
tações, localização, área e denominação, se rural, ou logradouro e 
número, se urbano, e sua designação cadastral, se houver". 

Por outro lado, diz o art. 225 da citada lei: "Os tabeliães, 
escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais, 
as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações 
e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confron
tantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado 
par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância 
métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos 
interessados certidão do registro imobiliário". 

Para que os juízes possam dar integral atendimento a tais 
disposições, motivo a mais à obrigatoriedade da realização da perícia, 
não só pela certeza, segurança e seriedade dos atos registários, mas 
por envolver o assunto interesse público a ser resguardado, o meio 
será determinar ao perito que dê atendimento a essas exigâncias, 
através da formulação de quesitos. 

(Extraído do livro sobre Usucapião e Retüicação de Área, a 
ser lançado pelo autor do artigo). 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

Ff:RIAS FORENSES - SUGESTÃO PARA MELHORIA DA 

REFORMA DO JUDICIÁRIO 

Oswaldo José Octaviani 
Advogado em Sumaré-SP 

Sem dúvida alguma vivemos em pleno momento de crises: crise 
do petróleo, crise da fome, crise de valores morais, crise do judiciário. 

A última, a crise do judiciário, nos interessa de perto visto que 
no momento fala-se muito em reforma do judiciário. 
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Todos dizem que a reforma está começando pelo Supremo Tri
bunal Federal, a mais alta corte de justiça do país. 

Mas, reformas devem ser iniciadas por baixo, pelo começo. :f: 
que todo feito começa nas primeiras instâncias e primeiras entrâncias. 
O problema é de estrutura e essa se inicia na base e não no cume. 

De nada adiantaria a reforma no órgão máximo se o material 
que lá chega não é o melhor. :f: preciso que a reforma comece por 
melhorar os foruns e as condições dos juízes de primeiro grau, 
passando, a seguir, pelos diversos tribunais, chegando, a final, ao 
Pretório Excelso. 

O primeiro problema que encontra o juiz interiorano é a para
lisação dos processos por meio ano por causa das férias forenses. 
Não há exagero: somem 31 dias de janeiro, 31 de julho, 44 semanas 
(excluídas as dos meses de janeiro e julho) li dois dias por semana 
(sábado e domingo) temos 88 dias, mais a semana santa e já temos 
157 dias. A partir do dia 20 de dezembro não se faz mais nada: 
temos aí 10 dias. E quem diria que o forum não fecha em mais 
outros 13 dias por outros motivos como feriados, dias santos, feriados 
locais, dia da justiça, dia do advogado e outros motivos? Por que não 
lembrar a paralisação devido às correições? 

Logo se vê que um dos principais motivos da crise da justiça é 
que se trabalha realmente só meio ano. 

Algumas dessas paralisações (sábados, domingos e feriados) 
devem ser consideradas normais, porém a sustação das atividades da 
justiça durante todo o mês de janeiro, todo o mês de julho e toda 
a Semana Santa (nesse período até os cartórios costumam ter só 
meio expediente: ou só abrem à tarde ou encerram o expediente às 
15,30 horas), que só aí passam de 60 dias, absolutamente não pode 
ser considerada paralisação normal. Por isso mesmo o sistema, .que 
é arcaico, precisa ser modificado para se adequar ao século XX e 
já às portas do XXI. 

:f: comum ouvir-se falar que a '.'Justiça é um Templo". Pois bem: 
Alguma vez alguém foi a uma Igreja no domingo e foi informado de 
que "hoje não haverá missa (ou culto) porque o padre (ou o pastor) 
está em férias?" No templo da justiça isso ocorre. É o que mais 
se ouve em janeiro e julho: "sua ação está parada porque o Juiz 
está em férias". "Estamos em férias forenses". "Sua ação não 
"corre" nas férias". 

De modo algum somos contrários às férias das autoridades judi
ciárias conforme determina no artigo 39 do c.P.c. revogado. O que 
afirmamos é que as férias devem ser do funcionário e não da justiça. 
:t que a justiça regula os fatos da vida e a vida não tem férias. Não 
é porque é julho au janeiro que não haverá furtos, assaltos, falta 
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de pagamento das obrigações e outros fatos sujeitos à ação da justiça. 
Se ela funcionasse pelo menos uns 250 dias por ano, renderia muito 
mais seu trabalho. Teriamos um acréscimo de produção em cerca 
de 40% e nenhum processo seria paralisado por meses e meses. 

f: que quando os juízes saem em férias nunca têm substitutos 
e quando reassumem devem trabalhar em dobro porque seus serviços 
ficaram paralisados durante um mês e ninguém os fez. 

Essa opinião não é só a nossa, pois de há muito assim se pensa. 
Prova disso é a notícia que nos vem de Belo Horizonte, através da 
Tribuna da Justiça de 24 de abril de 1974, página 2, a seguir, com 
a devida vênia, transcrita: 

"BELO HORIZONTE - JUIZ TRABALHA DOBRADO 
QUANDO Ff:RIAS ACABAM - A justiça do Estado esteve nova
mente em férias, durante esta Semana Santa. No Tribunal de Justiça 
e no Forum Lafaiette, alguns desembargadores e juízes estiveram de 
plantão para atendimento dos casos mais urgentes e que têm 
andamento obrigatório. 

O instituto das férias coletivas, aos poucos, vai sendo extinto 
das organizações judiciárias de todos os Estados - e o próprio 
Supremo Tribunal pretende adotar o critério de férias individuais 
para seus ministros. 

O presidente da Ordem dos Advogados, professor Arioswaldo de 
Campos Pires, tem uma posição firme contra as férias coletivas, que 
considera "uma instituição retrógrada e inconcebível para os dias de 
hoje, quando todos os setores da administração pública estão se mo
dernizando". As férias coletivas, segundo o presidente da OAB, não 
beneficia a ninguém: nem aos juizes, nem aos advogados, nem aos 
funcionários e, principalmente, ao interesse coletivo. 

Os juízes, desembargadores, promotores e funcionários, escolhe
riam, livremente, de acordo com seus interesses particulares, se 
adotado o processo de férias individuais, os seus períodos de férias, 
sem a paralisação injustificada de todo um Poder, por um largo 
período, durante o ano. E os juízes, quando voltam das férias, têm 
que trabalhar dobrado, para dar conta do serviço acumulado, pois os 
juízes de plantão não têm a menor condição de dar andamento a 
um mínimo dos processos distribuídos no período de recesso". 

Sabe-se que o pensamento da O.A.B. paulista era completamente 
diferente da mineira, tanto assim que lutava por projeto que impedia 
a contagem dos prazos em fevereiro "para que nesse mês os advogados 
pudessem tirar férias" afirmavam. 

Todavia, "data vênia", o problema não seria solucionado, apenas 
seria agravado, piorando a ação da justiça, pelos motivos já pontados. 
Demais disso, o interesse público está acima dos particulares. 
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Existe outro projeto, este sim, mais razoável, pelo qual o advo
gado que quisesse tirar férias, comunicaria o fato ao juiz dos processos 
onde funcionasse sozinho (o que é muito raro hoje) e contra ele não 
correriam prazos para recurso, isso uma vez cada 12 meses, por 30 
dias. Com algum aperfeiçoamento parece que aí está uma solução. 

Mas, a melhor solução mesmo, porque definitiva, seria a extinção 
das férias forenses coletivas, transformando-as exclusivamente em 
férias individuais pelo sistema de rodízio, conforme vemos na Tribuna 
da Justiça de 11 de maio de 1977, última página: 

"Férias exclusivamente individuais, sem o recesso das Varas e 
Tribunais - eis o que propôs à 2.a Conferência Nacional dos Insti
tutos dos Advogados, instalada no Rio, o jurista Alcino Salazar, ex
-Procurador Geral da República e ex-Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Ele alega que as férias coletivas resultam em 
~'perda substancial do tempo para exame e julgamento das causas e 
considerável prejuízo do respectivo rendimento." 

f: costume falar que certos feitos "correm nas férias forenses, 
mas a expressão é até irônica. Na justiça nada "corre" e, quando 
muito anda e vagarosamente. Segundo o entender de alguns juízes, 
pelo atual c.P.c. quase nada tramita (é melhor que corre) nas férias 
forenses, sendo total a paralisação. Outros entendem que quase tudo 
deve tramitar, mas, como não há substituição, a paralisação, ca 
prática, é sempre quase total e, na discussão do que tramita e do que 
não, freqüentemente levam o mês das férias, sempre sendo o autor 
o maior prejudicado. 

DA NECESSIDADE DA EXTINÇÃO DAS Ff:RIAS FORENSES 
Como ficou dito as férias forenses são urna instituição arcaica 

que não condiz com os dias de hoje e não se concebe tenha o c.P.c. 
que entrou em vigor em janeiro de 1974 conservado as mesmas. 

Daí a necessidade da revogação pura e simples dos artigos 173 
e 174 daquele código, pois sua manutenção só prejudica a justiça. 
A título de exemplo, na Justiça do Trabalho não há férias forenses, 
salvo o exigüo período de 20 de dezembro a 6 de janeiro. 

Nossa região compreende a 52.a Circunscrição Judiciária sendo 
composta das comarcas de Americana e Suma ré. A primeira tem 
3 varas e um juiz substituto e a última apenas uma vara. Há deter
minação superior para que o juiz substituto fique na sede da comarca. 

Logo Sumaré nunca tem juiz substituto nas férias forenses a não 
ser que as partes e os cartórios se desloquem até Americana. Em 
teoria pode, em casos urgentes, o juiz substituto transportar-se até 
Sumaré, mas na prática (somos essencialmente práticos) isto é quase 
impossível (apesar de toda boa vontade). Como pode um só homem 
substituir cinco? 
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Com as férias individuais em primeiro lugar entraria em férias 
o juiz da primeira vara (ou outro, a ordem não importa). Nesse 
período o juiz substituto iria para a sala do substituído e funcionaria 
em todos os processos (salvo raros casos de incompetência que iriam 
para um dos vizinhos) sem paralisação da justiça. No 2.° mês sairia 
de férias o 2.° juiz, no 3.° mês o 3.° juiz e no 4.° mês o juiz da 
outra comarca, indo para lá o substituto, tudo funcionando normal
mente, sem paralisação. No 5.° mês o próprio substituto entraria em 
férias e sobraria o 6.° mês para compensação de eventuais faltas ou 
licenças. No 7.° mês recomeçaria o ciclo. 

Exemplos como esse sobejam. 

OS JUIZES SÃO T AMBf:M PREJUDICADOS 

Entrando em gozo de férias sem ter quem os substitua integral
mente, quando os juízes retornam ao trabalho encontram pilhas e 
mais pilhas de autos para despachar, já que durante as férias, as partes 
(cujos advogados quasé nunca entraram em férias), formularam seus 
pedidos e aguardam decisão judicial. 

O sistema de férias individuais, com real substituição, seria 
muito melhor para os magistrados que, inclusive teriam melhores 
acomodações em hotéis fora das chamadas "temporadas". 

No momento tramitam pelas casas legislativas vários projetos 
visando alterar, para aperfeiçoar, os dispositivos do c.P. Civil. A 
reforma do Judiciário agora é quase uma realidade. Já é hora de se 
pensar também na extinção das retr6gadas férias forenses. 

Eis nossa modesta sugestão. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

CHEQUE SEM FUNDO AGORA 
TEM CORREÇÃO MONETÁRIA 

Todo aquele que de agora em diante emitir cheques sem fundos 
será condenado ao pagamento de correção monetária. 

A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
pelo seu 1.° Grupo de Câmaras Cíveis, atendendo às razões apresen
tadas pelo advogado Arnold Wald, que defende essa tese há 20 anos. 

Entendeu a corte que não era possível que o crime se tornasse 
compensatório para o devedor, como aconteceria caso não houvesse 
incidência da correção. Pela lei, o emitente de um cheque sem 
fundos estaria obrigado a pagar apenas os juros de mora, 6%, quando 
o investimento do valor devido em cadernetas de poupança, letras 
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de câmbio ou certificados de depósito teria alcançado mais de 40% 
aO ano. 

A generalização da tese poderá ser ainda um importante instru-; 
mento para reduzir o movimento forense, eliminando ações judiciais 
nas quais a defesa tem caráter exclusivamente procrastinatário. 

Transcrito de "Voz Forense" 
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LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 9 

Dá nova redação ao § 1.0 do artigo 175 da Constituição Federal 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto Constitucional: 

Art. 1.° - O § 1.° do artigo 175 da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 175 - ....................................... . 

§ 1.° - O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos 
expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais 
de três anos". 

Art. 2.° - A separação, de que trata o § 1.0 do artigo 175 da 
Constituição, poderá ser de fato, devidamente comprovada em Juízo, 
e pelo prazo de cinco anos, se for anterior à data desta Emenda. 

Brasília, em 28 de junho de 1977. 

A Mesa da Câmara dos Deputados: 

Marco Maciel, Presidente; João Unhares, 1.0 Vice-Presi
dente; Adhemar Santillo, 2.° Vice-Presidente; Djalma Bessa 
1.0 Secretário; Jader Barbalbo, 2.° Secretário; João Cli
maco, 3.° Secretário; José Camargo, 4.° Secretário. 

A Mesa do Senado Federal: 

Petrônio Portella, Presidente; José Lindoso, 1.° Vice-Pre
sidente; Amaral Peixoto, 2.° Vice-Presidente; Mendes Ca
nale, 1.° Secretário; Mauro Benevides, 2.° Secretário; Hen
rique De La Rocque, 3.° Secretário; Renato Franco, 4.° 
Secretário. 

D . O. União 29-6-77 
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LEI N.o 6.416, DE 24 DE MAIO DE 1977 

Altera dispositivos do Código Penal (Decreto-lei 0.° 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940)~ do Código de Processo Penal 
(Decreto-lei 0.° 3.689, de 3 de outubro de 1941), da Lei 
das Contravenções Penais (Decreto-lei n.o 3.688, de 3 de 
outubro de 1941), e dá outras providências. 

O Presidente da República 

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

Artigo 1.° - O Código Penal (Decreto-lei n.o 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940), passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Artigo 29 - ....................................... . 

§ 2.° - As mulheres cumprem pena em estabelecimento espe· 
cial, ou, à sua falta, em seção adequada de penitenciária ou prisão 
comum, sujeitas a trabalho interno, admitido o benefício do trabalho 
externo. 

Artigo 30 - O período inicial, do cumprimento de pena pri
vativa da liberdade, consiste na observação do recluso, sujeito ou 
não a isolamento celular, por tempo não superior a três meses, com 
atividades que permitam completar o conhecimento de sua perso
nalidade. 

§ 1.0 - O recluso passará, posteriormente, a trabalhar em 
comum dentro do estabelecimento em que cumpre a pena ou fora 
dele, na conformidade de suas aptidões ou ocupações anteriores, 
desde que haja compatibilidade cam os objetivos da pena. 

§ 2.° - O trabalho externo é compatível com os regimes 
fechado, semi-aberto e aberto, desde que tomadas as cautelas próprias, 
contra a fuga e em favor da disciplina; os condenados que cumprem 
pena em regime fechado somente se dedicarão a trabalho externo em 
serviços ou obras públicas, sob vigilância do pessoal penitenciário. 

§ 3.° - O trabalho do recluso será remunerado, aplicando-se 
o seu produto: 

a) na indenização dos danos causados pelo crime, desde que 
determinados judicialmente e não reparados por outros meios; 

b) na assistência à fallll1 ia, segundo a lei civil; 
c) em pequenas despesas pessoais; 
d) ressalvadas outras aplicações legais, em depósito da parte 

restante, para constituição de pecúlio, em caderneta de poupança da 
Caixa Econômica Federal, a qual lhe será entregue no ato de ser 
posta em liberdade. 
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§ 4.° - A freqüência a cursos profissionalizantes, bem como 
de instrução de segundo grau ou superior, fora da prisão, s6 é com
patível com os regimes semi-aberto e aberto. 

§ 5.° - O condenado não perigoso, cuja pena não ultrapasse 
oito anos, poderá ser recolhido a estabelecimento de regime semi
-aberto, desde o início, ou, se ultrapassar, após ter cumprido um 
terço dela em regime fechado. 

I - Se a pena não for superior a quatro anos, poderá ser reco
lhido a estabelecimento de regime aberto, desde o início, ou, 

a) se for superior a quatro até oito, após ter cumprido um 
terço em outro regime; 

b) se for superior a oito, após ter cumprido dois quintos em 
outro regime. 

II - Observados os termos do caput deste artigo e os deste 
parágrafo, e guardada a separação dos presos provisórios, a pena 
poderá ser cumprida em prisão da comarca da condenação ou da 
residência do condenado. 

§ 6.° - Deverão ser regulamentadas por lei local ou, à sua falta, 
por provimento do Conselho Superior da Magistratura ou órgão 
equivalente, as seguintes concessões a serem outorgadas pelo juiz, a 
requerimento do interessado, seu cônjuge ou ascendente, ou na falta 
desses, de descendente ou innão, ou por iniciativa de órgão para 
isso competente, ou, ainda, quanto às três primeiras, também de 
ofício: 

I - cada um dos três regimes, bem como a transferência e :) 
retorno de um para outro; 

11 - prisão-albergue, espécie do regime aberto; 

111 - cumprimento da pena em prisão na comarca da conde
nação ou da residência do condenado; 

IV - trabalho externo; 

V - freqüência a curso profissionalizante, bem como de segundo 
grau ou superior, fora do estabelecimento; 

VI - licença para visitar a família, em datas ou ocasiões 
especiais; 

VII - licenças periódicas, combinadas ou não com as con
cessões dos incisos IV e V deste parágrafo, para visitar a família e 
ir à sua igreja, bem como licença para participar de atividades que 
concorram para a emenda e reintegração no convívio social, aos con
denados que estão em regime aberto e, com menos amplitude, aos 
que estão em regime semi-aberto. 
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§ 7.° - As normas supletivas, referidas no parágrafo anterior 
estabelecerão, quanto a qualquer das concessões: 

I - os requis itos objetivos e subjetivos que os condenados 
deverão ter para a sua obtenção: 

II - as condições e normas de conduta a serem observadas 
pelos contemplados, e os casos de modificação facultativa e obriga
tória de umas e de outras. 

IH - os casos de revogação e os requisitos para nova obtenção; 

IV - a audiência da Administração Penitenciária, bem como 
a do Ministério Público e, quanto as dos incisos IV e V, a do Con· 
selho Penitenciário; 

V - a competência judicial; 

VI - exceto quanto às concessões dos incisos I, H e IH, a 
expedição de documento similar ao descrito no artigo 724 do Código 
de Processo Penal, e a indicação da entidade fiscalizadora. 

Artigo 31 - ........................................ . 
Parágrafo único - Aplica-se ao detento o disposto nos pará

grafos do artigo anterior. 

Artigo 46 - ....................................... . 
Parágrafo único - Para efeito de reincidência, não prevalece a 

condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da 
pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior 
a cinco anos. 

Artigo 47 - Para efeito de reincidência, não se consideram os 
crimes militares ou puramente po"iíticos. 

Artigo 57 - A execução da pena privativa da liberdade, não 
superior a dois anos, pode ser suspensa, por dois a seis anos, desde 
que: 

I - o sentenciado não haja sofrido, no País ou no estrangeira, 
condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, 
salvo o disposto no parágrafo único do artigo 46. 

Artigo 59 - ........................................ . 

I - é condenado, por sentença irrecorrível, a pena privativa da 
liberdade; 

H - frustra, embora solvente, o pagamento da multa, ou não 
efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. .. 

§ 1.0 - A suspensão pode também ser revogada se o senten
ciado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sen
tença, infringe as proibições inerentes à pena acessória, ou é irrecor
rivelmente condenado à pena que não seja privativa da liberdade. 
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Artigo 60 - O juiz pode conceder livramento condicional ao 
condenado à pena privativa da liberdade igualou superior a dois 
anos, desde que: 

I - cumprida mais da metade da pena ou, tratando-se de rein
cidente, mais de três quartos; 

II - ........... .. ............. . ........ . .. . ....... . 
lU - tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano 

causado pela infração. 

Parágrafo único - As penas que cor respondem a infrações 
diversas podem somar-se, para efeito do livramento. 

Artigo 63 - O liberado fica sob observação cautelar e proteção 
de serviço social penitenciário, patronato, conselho de comunidade 
ou entidades similares de que trata o § 4.° do artigo 698 do Código 
de Processo Penal. 

Artigo 64 - Revoga-se o livramento, se o liberada vem a ser 
condenado à pena privativa da liberdade, em sentença irre(:orrível: 

lU - por motivo de contravenção. 

Parágrafo único - O juiz pode, também, revogar o livramento, 
se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes 
da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou 
for irrecorrivelmente condenado, por crime, a pena que não seja pri
vativa da liberdade. 

Artigo 69 - ....... " . .. . ....... .. . . . . ........ . ..... . 

Parágrafo único - . .................. .. ..... . ...... .. . 

V - na interdição a que se refere o inciso V, o condenado a 
pena privativa da liberdade, enquanto durarem os efeitos da conde
nação. 

Artigo 77 - Quando a periculosidade não é presumida por lei, 
deve ser re(:anhecido perigoso o agente: 

I - se seus antecedentes e personalidade, os motivos determi
nantes e as circunstâncias do fato, os meios empregados e os modos 
de eXe(:ução, a intensidade do dolo ou o grau da culpa, autorizam 
a suposição de que venha ou torne a delinqüir; 

n - se, na prática do fato, revela torpeza, perversão, malvadez, 
cupidez ou insensibilidade moral. 

§ 1.° - Compete ao juiz que presidir a instrução, salvo os 
casos de promoção, remoção, transferência ou aposentadoria, para o .. 
fins do disposto no § 5.° do artigo 30, declarar na sentença a peri
culosidade do réu, valendo-se, para tanto, dos elementos de convicção 
constantes dos autos e podendo determinar diligências. 
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§ 2.° - O juízo poderá dispor, na forma da lei local, de funcio
nários para investigar, coletar dados e informações com o fim de 
instruir o requerimento de verificação de periculosidade. 

Artigo 78 - ........................................ . 

§ 1.0 - A presunção de periculosidade não prevalece se, entre 
a data do cumprimento ou da extinção da pena e o crime posterior, 
tiver decorrido período de tempo superior a dez anos, no caso do 
inciso I deste artigo, ou de cinco anos, nos outros casos. 

Artigo 108 - ...................................... . 

IX - pelo casamento da ofendida com terceiro, nos crimes 
referidos no inciso anterior, salvo se cometidos com violência ou 
grave ameaça e se ela não requerer o prosseguimento da ação penal 
no prazo de sessenta dias a contar da celebração; 

X - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo. 

Artigo 110 - ...................................... . 

§ 1.0 - A prescrição, depois da sentença condenatória com 
trânsito em julgado para a acusação, regula-se, também, pela pena 
aplicada e verifica-se nos mesmos prazos. 

§ 2.° - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, importa, 
tão-somente, em renúncia do Estado à pretensão executória da pena 
principal, não podendo, em qualquer hipótese, ter por termo inicial 
data anterior à do recebimento da denúncia. 

Artigo 121 - ...................................... . 

§ 5.° - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deix!lr 
de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingiram o próprio 
agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. 

Artigo 129 - ...................................... . 

§ 8.° - Aplica-se igualmente à lesão culposa o disposto no § 

5.° do artigo 121." 

Artigo 2.° - O Código de Processo Penal (Decreto-lei n.O 3.689, 
de 3 de outubro de 1941) passa a vigor com as seguintes alterações. 

"Artigo 219 - O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a 
multa preVista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal pôr 
crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da 
diligência. 

Artigo 221 - ...................................... . 

§ 1.° - O Presidente e o Vice-Presidente da República, os 
Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Su-
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premo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento 
por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e 
deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício. 

§ 2.° - Os militares deverão ser requisitados à autoridade 
superior. 

§ 3.° - Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no 
artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediata
mente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indi
cação do dia e da hora marcados. 

Art. 310 - ........................................ . 

Parágrafo único - Igual procedimento será adotado quando o 
JUIZ verificar, pelo auto de prisão em flagrante, a inocorrência de 
qualquer das hip6teses que autorizam a prisão preventiva (arts. 311 
e 312). 

Art. 313 - Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo 
anterior, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes 
dolosos: 

I - punidos com reclusão; 

11 - punidos com detenção, quando se apurar que o indiciado 
é vadio ou, havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou 
não indicar elementos para esclarecê-Ia; 

IH - se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, 
em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do artigo 46 do Código Penal. 

Art. 322 - A autoridade policial somente poderá conceder 
fiança nos casos de infração punida com detenção ou prisão simples. 

Parágrafo único - Nos demais casos do artigo 323, a fiança 
será requerida ao juiz, que decidirá em quarenta e oito horas. 

Art. 323 - ........................................ . 

I - nos crimes punidos com reclusão em que a pena mínima 
cominada for superior a dois anos; 

11 - nas contravenções tipificadas nos artigos 59 e 60 da Lei 
das Contravenções Penais; 

IH - nos crimes dolosos punidos com pena privativa da 
liberdade, se o réu já tiver sido condenado por outro crime doloso, 
em sentença transitada em julgado; 

V - nos crimes punidos com reclusão, que provoquem clamor 
público ou que tenham sido cometidos com violência contra a pessoa 
oU grave ameaça. 
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Art. 324 - ........................................ . 
IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação 

da prisão preventiva (artigo 312). 
Art. 325 - ........................................ . 

Parágrafo único - Se assim o recomendar a situação econômica 
do réu, a fiança poderá ser: 

I - reduzida até o máximo de dois terços; 
II - aumentada, pelo juiz, até o décuplo. 

Art. 387 - ........................................ . 

111 - aplicará as penas, de acordo com essas conclusões, 
fixando a quantidade das principais e, se for o caso, a duração das 
acessórias; 

IV - declarará, se prese·nte, a periculosidade real e imporá as 
medidas de segurança que no caso couberem. 

Art. 453 - A testemunha que, sem justa causa, deixar de 
comparecer, incorrerá na muIta de cinco a cinqüenta centavos, 
aplicada pelo presidente, sem prejuízo do processo penal, por desobe
diência, e da observância do preceito do artigo 218. 

Parágrafo único - .............................. . .. . . 

Art. 58l - ........................................ . 

V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea à 

fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva, ou relaxar prisão 
em flagrante. 

Art. 687 - ........................................ . 

11 - permitir, nas mesmas circunstâncias, que o pagamento se 
faça em parcelas mensais, no prazo que fixar, mediante caução real 
ou fidejussória, quando necessário. 

§ 2.° - A permissão para o pagamento em parcelas será 
revogada, se o juiz verificar que o condenado dela se vale para 
fraudar a execução da pena. Nesse caso, a caução resolver-se-á em 
valor monetário, devolvendo-se ao condenado o que exceder à 
satisfação da muIta e das custas processuais. 

Art. 689 - ........................................ . 

II - se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas 
mensais autorizadas sem garantia. 

§ 3.° - Na hipótese do inciso II deste artigo, a conversão será 
feita pelo valor das parcelas não pagas. 

Art. 696 - O Juiz poderá suspender, por tempo não inferior a 
dois nem superior a seis anos, a execução das penas de reclusão e 
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de detenção que não excedam a dois anos, ou, por tempo não inferior 
a um nem superior a três anos, a execução da pena de prisão simples, 
desde que o sentenciado: 

I - não haja sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação 
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o 
disposto no parágrafo único do artigo 46 do Código Penal. 

Art. 697 - O Juiz ou tribunal, na decisão que aplicar pena 
privativa da liberdade não superior a dois anos, deverá pronunciar-se, 
mat,ivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer 
a denegue. 

Art. <l98 - Concedida a suspensão, o juiz especificará as 
condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo previsto, 
começando este a correr da audiência em que se der conhecimento 
da sentença ao beneficiário e lhe for entregue documento similar ao 
descrito no artigo 724. 

§ 1.0 - As condições serão adequadas ao delito e à persona
lidade do condenado. 

§ 2.° - Poderão ser impostas, além das estabelecidas no artigo 
767, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições: 

I - freqüentar curso de habilitação profissional ou de instrução 
escolar; 

II - prestar serviços em favor da comunidade; 

lU - atender aos encargos de família; 

IV - submeter-se a tratamento de desintoxicação. 

§ 3.° - O juiz poderá fixar, a qualquer tempo, de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público, outras condições além das 
especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde 
que as circunstâncias o aconselhem. 

§ 4.° - A fiscalização do cumprimento das condições deverá 
ser regulada, nos Estados, Territ6rios e Distrito Federal, por normas 
supletivas e atribuída a serviço social penitenciário, patronato, 
conselho de comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo 
Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo 
o juízo da execução na comarca suprir, por ato, a falta das normas 
supletivas. 

§ 5.° - O beneficiário deverá comparecer periodicamente à 
entidade fiscalizadora. para comprovar a observância das condições 
a que está sujeito, comunicando, também, a sua ocupação, os 
salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar 
e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. 
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§ 6.° - As entidade fiscalizadora deverá comunicar imedia
tamente ao órgão de inspeção, para os fins legais (arts. 730 e 731), 
qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a 
prorrogação do prazo ou a modificação das condições. 

§ 7.° - Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita 
comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova 
residência, aos quais deverá apresentar-se imediatámente. 

Art. 706 - A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude 
de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão 
do benefício. 

Art. 707 - A suspensão será revogada se o beneficiário: 

I - é condenado, por sentença irrecorrível, a pena privativa 
da liberdade; 

II - frustra, embora solvente, o pagamento da multa, ou não 
efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. 

Parágrafo único - O juiz poderá revogar a suspensão, se o 
beneficiário deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da 
sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória, ou é 
irrecorrivelmente condenado à pena que não seja privativa da 
liberdade; se não a revogar, deverá advertir o beneficiário, ou 
exacerbar as condições ou, ainda, prorrogar o período da suspensão 
até o máximo, se esse limite não foi o fixado. 

Art. 710 - O livramento condicional poderá ser concedido ao 
condenado à pena privativa da liberdade igualou superior a dois 
anos, desde que se verifiquem as condições seguintes: 

I - cumprimento de mais da metade da pena, ou mais de três 
quartos, se reincidente o sentenciado: 

V - reparação do dano causado pela infração, salvo impossibi
lidade de fazê-lo. 

Art. 711 - As penas que correspondem a infrações diversas, 
podem somar-se para efeito do livramento. 

Art. 717 - Na ausência da condição prevista no art. 710, 
inciso I, o requerimento será liminarmente indeferido. 

Art. 718 - Deferido o pedido, o juiz, ao especificar as 
condições a que ficará subordinado o livramento, atenderá ao disposto 
no art. 698, parágrafos 1.0, 2.0 e 5.°. 

§ 1.0 - Se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição 
do juiz da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento 
à autoridade judiciária do lugar para onde ele se houver transferido, 
e à entidade de observação cautelar e proteção. 
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§ 2.° - O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se 
imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação 
cautelar e proteção. 

Art. 724 - ........................................ . 
IV - a pena acessória a que esteja sujeito. 

§ 1.0 - Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um 
salvo-conduto, em que constem as condições do livramento e a pena 
acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou o retrato 
do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. 

§ 2.° - Na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço 
para consignar o cumprimento das condições referidas no art. 718. 

Art. 725 - A observação cautelar e proteção realizadas por 
serviço social penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou 
entidades similares, terá a finalidade de: 

I - fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem 
como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício; 

II - proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas 
obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. 

Parágrafo único - As entidades encarregadas de observação 
cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório ao Conselho 
Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 730 
e 731. 

Art. 727 - O juiz pode, também, revogar o livramento, se o 
liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da 
sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou for 
irrecorrivelmente condenado, por crime, à pena que não seja privativa 
da liberdade. 

Parágrafo único - Se o juiz não revogar o livramento, deverá 
advertir o liberado ou exacerbar as condições. 

Art. 730 - A revogação do livramento será decretada mediante 
representação do Conselho Penitenciário, ou a requerimento do Mi
nistério Público, ou de ofício, pelo juiz, que, antes, ouvirá o liberado, 
podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova, no prazo 
de cinco dias. 

Art. 731 - O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá 
modificar as condições ou normas de conduta especificadas na 
sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma 
das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso ] 
do artigo 723, observado o disposto nos incisos II e lU, e parágrafos 
1.0 e 2.° do mesmo artigo." 
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Art. 3.° - A Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei número 
3.688, de 3 de outubro de 1941) passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 6.° - A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem 
rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de 
prisão comum, em regime semi aberto ou aberto. 

Art. 11 - Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode 
suspender por tempo não inferior a um ano nem superior a três, a 
execução da pena de prisão simples, bem como conceder livramento 
condicional" . 

Art. 4.° - Ficam reajustados para o atual padrão cruzeiro, 
na proporção de 1 :2000 (um por dois mil), os valores monetários 
previstos no Código Penal (Decreto-lei número 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940), no Código de Processo Penal (Decreto-Iei número 
3.689, de 3 de outubro de 1941) e na Lei das Contravenções Penais 
(Decreto-lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941), com suas 
modificações. 

Art. 5.° - O Poder Executivo fará republicar o Código Penal, 
o Código de Processo Penal e a Lei das Contravenções Penais, com 
as modificações posteriores. 

Art. 6.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7.° - Revogam-se as disposições em contrário, e em 

especial os incisos IH e IV do artigo 14 e o inciso IH do artigo 15 
da Lei das Contravenções Penais. 

Brasília, 24 de maio de 1977; 156.° da Independência e 89.° 
da República. 

Ernesto Geisel 
Armando Falcão 

LEI N.o 6.423 - DE 17 DE JUNHO DE 1977 

Estabelece base para correção monetária e dá outras pro
vidências 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1.0 - A correção, em virtude de disposição legal ou 
estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação 
pecuniária somente poderá ter por base a variação nominal da 
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN). 
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§ 1.° - O disposto neste artigo não se aplica: 
a) aos reajustamentos salariais de que trata a Lei n.O 6.147, 

de 29 de novembro de 1974; 
b) ao reajustamento dos benefícios da previdência social, a que 

se refere o § 1.0 do artigo 1.0 da Lei n.O 6.205, de 29 de abril 
de 1975; e 

c) às correções contratualmente prefixadas nas operações de 
instituições financeiras. 

§ 2.° - Respeitadas as exceções indicadas no parágrafo ante
rior, quaisquer outros índices ou critérios de correção monetária 
previstos nas leis em vigor ficam substituidos pela variação nominal 
da ORTN. 

§ 3.° - Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, na 
vigência desta Lei, de correção monetária com base em índice diverso 
da variação nominal da ORTN. 

Art. 2.° - O disposto nesta Lei não se aplica aos contratos pelos 
quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura ou a 
prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá 
reajustar-se em função do custo de produção ou da variação no preço 
de insumos utilizados. 

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 17 de junho de 1977; 156.° da Independência e 89.° 

da República. 
Ernesto Geisel 
Mário Henrique Simonsen 
João Paulo dos Reis Velloso 

LEI N.o 6.424 - DE 17 DE JUNHO DE 1977 

D.O. União 21-6-77 

LEI N.o 6.447 - DE 6 DE OUTUBRO DE 1977 

Renova o prazo de validade da carteira de identidade para 
estrangeiro 

O Presidente da República, 

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

Art. 1.0 - O prazo de validade das carteiras de identidade para 
estrangeiros, "modelo 19", de que trata o art. 2.° do Decreto-lei n.O 
499, de 17 de março de 1969, alterado pelo que dispuseram as Leis 
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n.Os 5.587,5.815,6.110 e 6.370, de 2 de julho de 1970,31 de 
outubro de 1972, 1.0 de outubro de 1974 e 27 de outubro de 1976, 
respectivamente, fica renovado até 1.0 de outubro de 1978, após o 
que deverão ser apreendidos aqueles documentos onde forem apresen
tados, e remetidos ao Departamento de Polícia Fedral. 

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de outubro de 1977; 156.° da Independência e 89.° 
da República. 

Ernesto Geisel 
Armando Falcão 

D . O . U. 7 -10-77 

DECRETO-LEI N.o 1.559 - DE 29 DE JUNHO DE 1977 

Fixa percentuais de depreciação aplicáveis a bens desemba
raçados com a isenção de que tratam os incisos IV e V do 
artigo 15 do Decreto-lei n.o 37, de 18 de novembro de 1966. 

O Presidente da República, 

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item 11, da Cons
tituição, 

Decreta: 
Art. 1.° - Na transferência de propriedade ou de uso, a qual

quer título, de bens desembaraçados com isenção, como bagagem ou 
não, de acordo com o artigo 15, itens IV e V do Decreto-lei n.o 
37, de 18 de novembro de 1966, inclusive automóveis, quando exigí
vel o pagamento de tributos, a depreciação do valor obedecerá aos 
seguintes percentuais: 

De mais de 12 até 24 meses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 

De mais de 24 até 36 meses 
De mais de 36 meses ............................ . 

70% 
100% 

Art. 2.0 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de junho de 1977; 156.° da Independência e 89.° 
da República. 

Ernesto Geisel 
Antônio Francisco Azeredo da Silveira 
Mário Henrique Simonsen 
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DECRETO-LEI N.o 1.569 - DE 8 DE AGOSTO DE 1977 

Modifica o artigo 11 do Decreto-lei n.o 352, de 17 de 
jnnho de 1968, alterado pelo artigo 1.0 do Decreto-lei n. o 
623, de 11 de jnnho de 1969, e dá ontras providências. 

O Presidente da República, 

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Cons
tituição, 

Decreta: 
Art. 1.0 - O § 4.0 do artigo 11 do Decreto-lei n. ° 352, de 17 

de junho de 1968, alterado pelo artigo 1.0 do Decreto-lei n.o 623, 
de 11 de junho de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 4.0 - O requerimento do devedor solicitando o parcelamento 
valerá como confissão irretratável da dívida." 

Art. 2.0 - Ficam acrescentados ao artigo 11 do Decreto-lei n.o 
352, de 17 de junhb de 1968, alterado pelo artigo 1.0 do Decreto-lei 
n.o 623, de 11 de junho de 1969, os seguintes parágrafos: 

"§ 7.° - O valor do débito constante do pedido não exclui a 
verificação de sua exatidão e a cobrança de eventuais diferenças. 

§ 8.0 - O pedido de parcelamento de débito inscrito como 
Divida Ativa da União, ainda que ajuizado, será dirigido diretamente 
à competente Procuradoria da Fazenda Nacional e, se a execução 
judicial já estiver garantida por penhora, o requerente deverá juntar 
ao pedido certidão ou cópia autenticada do auto de penhora. 

§ 9.0 - O parcelamento do débito ajuizado será formalizado 
por termo lavrado e assinado pelas partes na Procuradoria da Fazenda 
Nacional, cuja juntada aos autos será requerida pelo representante 
da Fazenda Nacional, para que o Juiz declare suspensa a execução, 
nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil. 

§ 10 - O recolhimento das prestações do débito parcelado, 
inscrito como Dívida Ativa da União, far-se-á por meio de guia 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 

§ 11 - O Ministro da Fazenda poderá avocar o processo de 
parcelamento, em qualquer fase, para decisão nas condições que 
estabelecer. " 

Art. 3.0 - O encargo previsto no artigo 1.0 do Decreto-lei n.o 
1 .025, de 21 de outubro de 1969 calculado sobre o montante do 
débito, inclusive multas, atualizado monetariamente e acrescido dos 
juros e multa de mora, será reduzido para 10% (dez por cento), 
caso o débito, inscrito como Dívida Ativa da União, seja pago antes 
do ajuizamento da execução. 
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Art. 4.° - Os bens móveis adjudicados à Fazenda Nacional ou 
por ela arrematados em execuções judiciais poderão, caso não apro
veitados em seus serviços, ser doados a órgãos oficiais, a instituições 
de educação ou de assistência social, na forma fixada em portaria 
do Ministro da Fazenda, ou, ainda alienados em concorrência pública 
ou leilão. 

Art. 5.° - Sem prejuízo da incidência da atualização monetária 
e dos juros de mora, bem como da exigência da prova de quitação 
para com a Fazenda Nacional, o Ministro da Fazenda poderá deter
minar a não inscrição como Dívida Ativa da União ou a sustação 
da cobrança judicial dos débitos de comprovada inexeqüibilidade e 
de reduzido valor. 

Parágrafo único - A aplicação do disposto neste artigo suspende 
a prescrição dos créditos a que se refere. 

Art. 6.° - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasí1ia, 8 de agosto de 1977; 156.° da Independência e 89.° 
da República. 

Ernesto Geisel 
Mário Henrique Simonsen 

136 -

D . O. União de 9-8-77 

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



ESTADUAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 7, DE 6 DE JULHO DE 1977 

A MESA DA ASSEMBLBIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, nos termos do item XV do artigo 17 da Consti
tuição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo 1.0 - O Capítulo IV do Título II da Constituição do 
Estado de São Paulo fica acrescido do seguinte dispositivo: 

"Artigo - Os servidores públicos do Estado e de suas autar
quias, desde que tenham completado 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício, terão computado, para efeito de aposentadoria compulsória 
e a pedido, o tempo de serviço prestado em atividade de natureza 
privada regulada por lei federal. 

Artigo 2.° - O Ato das disposições Constitucionais Transitó
rias da Constituição do Estado de São Paulo fica acrescido do seguinte 
dispositivo: 

"Artigo - :t assegurado, ao funcionário que tiver tempo de 
serviço prestado antes de 13 (treze) de maio de 1967, o direito de 
computar esse tempo, para efeito de aposentadoria, proporcional
mente ao número de anos de serviço a que estava sujeito, no regime 
anterior, para a obtenção do benefício". 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de julho 
de 1977. 

NATAL GALE, Presidente 

Jorge Fernandes, 1.0 Secretário 

Dulce Salles Cunha Braga, 2.a Secretária 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 8, DE 6 JULHO DE 1977 

A MESA DA ASSEMBLf:IA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, nos termos do item XV do artigo 17 da 
Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto cons
titucional: 

Artigo 1.0 - O Capítulo IV do Título 11 da Constituição do 
Estado fica acrescido do seguinte dispositivo: 
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"Artigo - O funcionário do Estado e de suas autarquias que 
exercer cargos em comissão ou em substituição durante cinco anos 
ininterruptos, ou dez intercalados, terá o cargo de que é titular trans
formado no correspondente ao que estiver exercendo. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas 
condições, ao funcionário que estiver no exercício de fato de funções 
diversas das do seu cargo efetivo, bem como àqueles que, mediante 
percepção de "pro-labore", desempenhar atribuições próprias de encar
regatura, chefia, ou direção. 

Artigo 2.° - O Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias da Constituição do Estado, fica acrescido do seguinte 
dispositivo: 

"Artigo - Ao servidor público do Estado e de suas autarquias 
que, à data da promulgação desta Emenda, esteja, a qualquer título, 
há mais de cinco anos no exercício de cargo ou função pública, fica 
assegurada a situação de efetividade em tais cargos ou em corres
pondentes, independentemente de qualquer título ou formalidade". 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paula, aos 6 de julho 
de 1977. 

NATAL GALE, Presidente 
Jorge Fernandes, 1. ° Secretário 
Dulce Sanes Cunha Braga, 2.a Secretária 

D.O. 7-7-77 

LEI COMPLEMENTAR N.o 157, DE 13 DE JULHO DE 1977 

Dispensa de novo exame médico o servidor público nas condições 
que especifica 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei complementar: 

Artigo 1.0 - Fica dispensado de novo exame médico o servidor 
público estadual, admitindo a qualquer título, que, nomeado para 
cargo público com atribuições correspondentes às funções por ele 
desempenhadas, conte, à data da posse, pelo menos 5 anos de 
exercício nessas funções. 

Parágrafo único - Vetado. 

Artigo 2.° - Esta lei complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 13 de julho de 1977. 
PAULO EGYDIO MARTINS 
Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça 
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Murillo Macedo, Secretário da Fazenda 
Paulo da Rocha Camargo, Secretário da Agricultura 
Francisco Henrique Fernando de Barros, Secretário de Obras e 

do Meio Ambiente 
Thomaz Pompeu Borges Magalhães, Secretário dos Transportes 
José Bonifácio Coutinho Nogueira, Secretário da Educação 
Antonio Erasmo Dias, Secretário da Segurança Pública 
Mário de Moraes Altenfelder Silva, Secretário da Promoção 

Social 
Jorge Maluly Neto, Secretário das Relações do Trabalho 
Adhemar de Barros Filho, Secretário da Administração 
Walter Sidney Pereira Leser, Secretário da Saúde 
Jorge Wilheirn, Secretário de Economia e Planejamento 
RaphaeI BaIlfucci Filho, Secretário do Interior 
Max Feffer, Secretário da Cultura, Ciência e Tecnologia 
Ruy Silva, Secretário de Esportes e Turismo 
Roberto Cerqueira Cesar, Secretário dos Negócios Metropoli

tanos 
Afrânio de Oliveira, Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil 
PéricIes Eugênio da Silva Ramos, Secretário Extraordinário do 

Governo 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 13 de julho 

de 1977 
Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo-Subst.° 

D.O.14.7.77 

LEI N.O 1.368, DE 12 DE AGOSTO DE 1977 

Considera de caráter público relevante os serviços prestados, gratui
tamente, no exercício das funções de Comi.ssário de Menores, Auxiliar 
de Fiscalização e Membro de Comissão Técnica, de livre nomeação, 
por Juízes de Direito de Vara de Menores, do Poder Judiciário do 

Estado de São Paulo. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO decreta e eu, Natal Gale, na qualidade de seu Presidente, 
promulgo, nos termos do § 4.° do artigo 26 da Constituição do 
Estado (Emenda Constitucional n.o 2, de 30 de outubro de 1969), 
a seguinte lei: 

Artigo 1.° São considerados de caráter público relevante os 
serviços prestados, gratuitamente, no exercício das funções de Comis-
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sário de Menores, Auxiliar de Fiscalização e Membro de Comissão 
Técnica, de livre nomeação, por Juízes de Direito de Vara de Meno
res, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. 

Parágrafo único - O exercício das funções referidas neste artigo 
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará preferência, 
em igualdade de condições, nos concursos públicos. 

Artigo 2.° - Mantido o veto. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 12 de agosto 
de 1977. 

a) NATAL GALE, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo, aos 12 de agosto de 1977. 

a.) AHredo Maia Bonato, Diretor Geral 

D. O. 13.8.77 

DECRETO N.o 10.400, DE 26 DE SETEMBRO DE 1977 

Majora a remuneração base dos contribuintes da Carteira de 
Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça 

do Estado 

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com o disposto no artigo 69 da Lei n.o 10.393, de 16 de dezembro 
de 1970. 

Decreta: 

Artigo 1.0 - Fica majorada de acordo com a tabela anexa, que 
passa a fazer parte integrante deste decreto, a remuneração base dos 
contribuintes da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficia
lizadas da Justiça do Estado. 

Artigo 2.° - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogado o Decreto n.o 5.220, de 11 de 
dezembro de 1974. 
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Palácio dos Bandeirantes, 26 de setembro de 1977. 

PAULO EGYDIO MARTINS 

Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça 

Adhemar de Barros Filho, Secretário da Administração 

Publicado na Secretaria do Governo, aos 26 de setembro de 1977. 

Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais 
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TABELA DE REMUNERAÇÃO BASE 

SERVENTIAS DE l.a CLASSE 

Comarca da Capital, entrância especial 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do 
município da sede da comarca: 

Serventuário - 16,00 salários-mínimos 
Oficial Maior - 10,00 salários-mínimos 
Escrevente - 8,00 salários-mínimos 
Auxiliar - 4,00 salários-mínimos 

11 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos dis-
tritos e subdistritos não compreendidos no item anterior: 

Serventuário - 10,50 salários-mínimos 
Oficial Maior - 5,50 salários-mínimos 
Escrevente - 4,50 salários-mínimos 
Auxiliar - 3,50 salários-mínimos 

SERVENTIAS DE 2.a CLASSE 

Comarca da 3.11 Entrância 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral: Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do 
município sede da comarca: 

Serventuário - 11,50 salários-mínimos 
Oficial Maior - 6,00 salários-mínimos 
Escrevente - 5,00 salários-mínimos 
Auxiliar - 4,00 salários-mínimos 

11 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 
distritos e subdistritos de município que não seja sede de comarca: 

Serventuário - 10,50 salários-mínimos 
Oficial Maior - 5,50 salários-mínimos 
Escrevente - 4,50 salários-mínimos 
Auxiliar - 3,50 salários-mínimos 

111 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 
distritos e subdistritos não compreendidos nos itens I e lI: 

Serventuário - 9,50 salários-mínimos 
Oficial Maior - 5,00 salários-mínimos 
Escrevente - 4,00 salários-TIÚnimos 
Auxiliar - 3,30 salários-mínimos 
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SERVENTIAS DE 3.a CLASSE 

Comarca de 2.8 Entrância 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral: Cartórios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do município 
sede da comarca: 

Serventuário - 9,50 salários-mínimos 
Oficial Maior - 5,50 salários-mínimos 
Escrevente - 4,50 salários-mínimos 
Auxiliar - 3,50 salários-mínimos 

11 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 
distritos e subdistritos de município que não seja sede de comarca: 

Serventuário - 9,00 salários-mínimos 
Oficial Maior - 5,00 salários-mínimos 
Escrevente - 4,00 salários-mínimos 
Auxiliar - 3,30 salários-mínimos 

111 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 
distritos e subdistritos não compreendidos nos itens I e 11: 

Serventuário - 8,00 salários-mínimos 
Oficial Maior - 4,50 salários-mínimos 
Escrevente - 3,80 salários-mínimos 
Auxiliar - 2,80 sa1ários-mínimos 

SERVENTIAS DE 4.a CLASSE 

Comarca de 1.8 Entrância 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral: Cartórios de Registro 
Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do município 
sede da comarca: 

Serventuário - 8,00 salários-mínimos 
Oficial Maior - 5,00 salários-mínimos 
Escrevente - 4,00 salários-mínimos 
Auxiliar - 3,00 salários-mínimos 

11 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 
distritos e subdistritos de município que não seja sede de comarca: 
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Serventuário - 7,00 salários-mínimos 
Oficial Maior - 4,50 salários-mínimos 
Escrevente - 3,50 salários-mínimos 
Auxiliar - 2,80 salários-mínimos 
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III - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 
distritos e subdistritos não compreendidos nos itens I e lI: 

Serventuário - 6,50 salários-mínimos 
Oficial Maior - 4,00 salários-mínimos 
Escrevente - 3,30 salários-mínimos 
Auxiliar - 2,50 salários-mínimos 
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SOCIAIS 

PANGLOSS . ... 

Afinal, pelo que se vê, 
tudo contraria e desmente 
o famoso otimismo 
da personagem de Mr. Arouet ... 

A Peste, a Fome e a Guerra, 
desde tempos imemoriais, 
freqüentemente assolam, 
terríficas, a Terra, 
em lances trágicos, profundos ... 

A despeito, porém, de desventuras 
tais, 
é muito natural 
que, para alguns mortais, 
- espertos e vorazes 
parasitas sociais, 
às misérias alheias insensíveis 
e incomovíveis ante a humana dor, 
- tudo lhes corra e vá pelo melhor, 
e este lhes seja o mais feliz dos mundos ... 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO IMOBILIARIA 

* LEGISLAÇÃO 

* INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

* DÚVIDAS E SUAS SOLUÇÕES 

APRESENTAÇÃO 

o objetivo principal deste trabalho é fornecer as informa
ções necessárias ao correto preenchimento da Decla'ração sobre 
OperaçÓlo ImobiUária, reunindo toda a legislação pertinente 
num só volume e padronizando as soluções às dúvidas levanta
das, de forma a facilitar e poupar o tempo dos Cartórios, 
obrigados a apresentação da referida Declaração aos órgãos 
da Receita Federal. 

Recomenda-se a observação Tigorosa destas instruções a 
fim de evitar-se a eventual devolução, pelos órgãos da Receita 
Federal, de declarações recebidas com falhas e omissões, o que 
acarretará perda de tempo e atraso no processamento. 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF 1\.0 35 DE 11.05.77 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreta-lei n.o 1.381, de 
23 de dezembro de 1974, 

CONSIDERANDO o que consta do Decreto-lei 1.510, de 27 
de dezembro de 1976, especialmente no que se refere o artigo 15; e 
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CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer um instrumento 
padronizado para a prestação de informações, prescrita no supra
mencionado Decreto-Lei n.o 1.510/76, 

RESOLVE: 

1. Aprovar o modelo anexo de "Declaração sobre Operação 
Imobiliária" com as seguintes características: papel: tipo AP-24 k; 
dimensão: A4; impressão: verde seda escuro super-cor 692 ou equi
valente, retícula 10%. 

2. Determinar que o modelo ora aprovado, seja utilizado para 
comunicar as alienações de imóveis ocorridas· a partir de 1.° de 
julho de 1977. 

3. Determinar que a entrega dos formulários se faça no Órgão 
da Secretaria da Receita Federal Jurisdicionante do município do 
cartório, observando os seguintes prazos: os Cartórios de Notas e 
Títulos e Documentos deverão entregar os formulários na primeira 
semana do mês subseqüente ao da operação a que se referir e os 
cartórios de Registros de Imóveis na segunda semana do mês 
subseqüente a operação. . 

4. Delegar às Superintendências Regionais da Receita Federal 
a competência de aprovar, através dos respectivos Núcleos Regionais 
de Informações Econômico-Fiscais, a impressão, distribuição e comer
cialização deste modelo. 

5. Determniar que o Centro de Informações Econômico-Fiscais 
baixe normas complementares à presente Instrução. 

6. Revogar a Instrução Normativa D.O 40, de 14 de agosto 
de 1970. 

a.) Adilson Gomes de Oliveira, Secretário da Receita Federal 

Publicado DO D.O.V. de 17 _ 06.77, às fls. 7561 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF N.o 48 DE 26.07.77 

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas 
atribuições legais e, 

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto-lei n.o 1.381, de 
23 de dezembro de 1974, 

CONSIDERANDO o que consta do Decreto-lei n.O 1.510, 
de 27 de dezembro de 1976, especialmente no que se refere ao 
artigo 15; e, 
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CONSIDERANDO o que trata a Instrução Normativa SRF n.o 
35, de maio de 1977, em seu item 3, 

RESOLVE: 

1 . Determinar a prorrogação dos prazos para a entrega das 
Declarações sobre Operações Imobiliárias aos Orgãos da Secretaria 
da Receita Federal, relativas ao mês de julho do corrente ano, 
como segue: 

I - Cartórios de Notas e Títulos e Documentos 
Formulário de Declarações sobre Operações Imobiliárias, 
relativas aos meses de julho e agosto; entrega na primeira 
semana de setembro. 

11 - Cartórios de Registro de Imóveis 

Formulários de Declarações sobre Operações Imobiliá
rias, relativas aos meses de julho e agosto; entrega na 
segunda semana de setembro. 

2. Esclarecer que para os demais meses a entrega desses 
formulários obedecerá a programação prevista na Instrução Norma
tiva SRF n.o 035/77. 

a.) Adilson Gomes d~ Oliveira, Secretário da Receita Federal 

Publicado no D.O.D. de 04.08.77, às fls. 10017) 
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MODELO DA DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇAO IMOBILIARIA 
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

Centro de Informações Econômico-Fiscais 

ATO DECLARATóRIO CIEF N.o 2, DE 22 DE JUNHO DE 1977 

O COORDENADOR DO CENTRO DE INFORMAÇOES 
ECONOMICO-FISCAIS, utilizando-se da competência outorgada pelo 
Secretário da Receita Federal pela Instrução Normativa SRF n.o 
035/77 e considerando a necessidade de esclarecer a utilização, com
petência e normas para o preenchimento do formulário a que se refere 
o artigo n.O 15 do Decreto-Lei n.O 1.510, de 27 de dezembro de 1976. 

Declara: 

Ficam definidas as seguintes regras sobre o cabimento e preen
chimento da "Declaração sobre Operações Imobiliárias", modelo 
CIEF n.o 2.267, aprovado pela IN-35/77 de 11-5-77. 

1. O formulário "Declaração sobre Operações Imobiliárias" 
deverá ser preenchido pelos cartórios de Ofícios de Notas, Títulos e 
Documentos e Registro de Imóveis. 

2. Cada alienação imobiliária origina o preenchimento de um 
formulário ; quando, entretanto, em uma única transação constam 
vários alienantes, deverá ser preenchido um formulário para cada 
alienante. 

3. Para qualquer informação complementar, sobre competên
cias e utilização da "Declaração sobre Operação Imobiliária", o inte
ressado deverá procurar os órgãos locais da Secretaria da Receita 
Federal. 

4. Os Cartórios que se interessarem em proceder à padroni
zação dos formulários para seu uso, poderão imprimir com seus dados 
pr6prios os itens 3, 4, 5, 38 e 40. 

5 . A utilização do formulário entra em vigor a partir do dia 
J.o de julho de 1977. 

6 . Considerações complementares para esclarecer o preenchi
mento da "Declaração sobre Operações Imobiliárias" são oferecidas 
em documento anexo e componente do presente Ato. 

a) José Sotero Telles de Menezes, Coordenador Substituto 

(Publicado no D.O.U. de 27-06-77, às fls . 8.025) 
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DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

(A SER PREENCHIDA PELOS CAR TORIOS PÚBLICOS) 

ANEXO AO ATO DECLARATÓRIO CIEF N.o 02 

CAMPO DO 
FORMULARIO 

Uso da SRF 
Uso do Proces-
samento 

Identificação do 
Cartório 

Identificação 
da Operação 

Quadro 

Dl 

02 
03 

04 

Item 

01 

02 
03 

Orientação para Preenchimento 

TIPO: - Use o código seguinte: 
Dl - Cartório de Ofício de Notas 
02 - Cartório de Registro de 

Imóveis 
03 - Cartório de Registro de TI

tulas e Documentos 
Observação: - Quando o Cartório 

acumular várias competên
cias deverá ser identificado 
pela natureza do ato reali
zado. 

04 NtrMERO: - Indique qual o nú-

05 

06 

mero do oficio do cartório 
usando dois algarismos. 

MUNICíPIO (Código): - Utilize 
a listagem dos CÓdigos dos 
municlpios que pode ser en
contrada nos órgãos da Se
cretaria da Receita Federal. 
O número deverá ter quatro 
algarismos. 

NtrMERO SEQüENCIAL DE CON-
TROLE: - Deverá ser adotada uma 

numeração seqüencial cres
cente. Ao final do número 
deverá ser colocada uma 
barra inclinada e mais dois 
algarismos do ano Ex.: .... 
000001/77. 

07 REGISTRO - Dado do cartório 
08 LIVRO - Dado do cartório 
09 FOLHA - Dado do cartório 
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ANEXO AO ATO DECLARATÓRIO CIEF N.o 02 

CAMPO DO 
FORMULARIO 

Iden tificação 
do Alienante 

Identificação 
do Adquirente 

Informações sobre 
o Imóvel 

156 -

Quadro 

05 

06 

07 

Item 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Orientação para Preenchimento 

NATUREZA - Assinale com um 
X se Pessoa Física ou Jurídica. 

SE PESSOA FíSICA (CPF) - A 
ser preenchido quando o alie
nante for Pessoa Física. 

Observação: - Para evitar incor
reções na fase de processa
mento eletrônico, observe: -
o número do CPF deverá 
conter 9 algarismos e mais 
dois de controle. 

SE PESSOA JURíDICA (CGC) -
Preencha quandO o alienante 
for Pessoa Jurídica, cuidando 
que ocorra a transcrição cor
reta do n.o de Cadastro Ge
ral de Contribuintes (CGC). 

NOME: - Indique o nome completo 
ou Razão Social do alienante. 
Se a transação compreende 
vários alienantes, deverão ser 
preenchidos tantos formulá
rios quantos forem os alie
nantes. 

NATUREZA: - Assinale com X se 
Pessoa Física ou Pessoa Ju
rídica 

SE PESSOA FíSICA (CPF): 
Ver instrução no item 11 

16 SE PESSOA JURíDICA (CGC) 

17 

18 

19 

Ver instrução no item 12 
NOME - Indique o nome completo 

ou razão social do adquirente. 
LOGRADOURO (Rua, Avenida, 

Praça, etc.) 

NúMERO 
20 COMPLEMENTO (apto., andar, 

etc.) 

21 BAIRRO 
22 DISTRITO 
23 MUNICíPIO 
24 SIGLA DA UF 
25 CARACTERíSTICAS (assinale com 

X) imóvel urbano ou imóvel 
rural 
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ANEXO A'O ATODECLARATORIO CIEF N.o 62 

CAMPO DO 
FORMuLARIO Quadro 

Informações sobre 
a Alienação 

Informações sobre 
a Alienaçw 

08 

Item 

26 

27 

28 
29 

30 

31 

32 
33 

Orientação para Preenchimento 

AREA - Indique em metros qua
drados (m2) ou hectares (ha) 

UNIDADE ADOTADA (Assinale 
com X) metros quadrados 
(m2) ou hectares (ha). 

DATA DA ALIENAÇAO 
VALOR DA ALIENAÇAO: - Em 

cruzeiros. Não preencher os 
centavos. Indicar o valor 
referente ao alienante indi
cando no Item 13. Mostre o 
valor total da transação no 
campo "Observação" do for
mulário, se houver mais de 
um alienante. 

HA VíNCULO COM O ADQUI
RENTE: - Indicar. Os casos 
posslveis são os previstos nos 
seguintes atos legais: - D.L. 
1.381 de 23-12-77 - artlgos 
3,° item I e artlgo 4°, 
D.L. 1.510 de 27-12-76 - :lr
tlgo 10 Item lI. 

FINS DE INCORPORAÇAO OU 
LOTEAMENTO: Deverá 
ser preenchido somente quan
do o adquirente for Pessoa 
Jurídica. 

Observação: - Os quadros 30 e 31 
são preenChidos em conjunto. 

FORMA DE ALIENAÇAO 
PARTICULARIDADES DA ALIE

NAÇAO: 
São anotados aqui casos de 
exceção ao enquadramento 
no dispositivo legal. Para fa
cilidade de preenchimento, o 
texto legal indicado na qua
drlcula nO 25 é reproduzidl) 
a seguir: -
"Artigo 39 da Lei 4.591 de 
16-12-1954: 
Nas incorporações em que a 
aqulsição do terreno se der 
com pagamento total ou par
Cial em unidades a serem 
construldas, deverão ser dis-
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ANEXO AO ATO DECLARATÓRIO CIEF N.O 02 

CAMPO DO 
FORMULARIO 

Informações sobre 
a Alienação 

Informações sobre 
a Aquisição 

Informações 
Complementares 

158 -

Quadro 

09 

10 

Item 

34 

35 

Orientação para Preenchlm~nto 

criminadas em todos os do
cumentos de ajuste: 
I - a parcela que, se houver, 
será paga em dinheiro; 
II - A quota-parte da área 
das unidades a serem entre
gues em pagamento do ter
reno, que corresponderá a 
cada. uma da.s unidades, a 
qual deverá ser expressa em 
metros quadrados. 

§ único : 
Deverá constar, também de 
todos os documentos de ajus
te, se o alienante do terreno 
ficou ou não 3ujeito a qual
quer prestação ou encargo." 

DATA DA AQUISIÇAO 

V ALOR DA AQUISIÇAO - Em 
cruzeiros. Não preencher os 
centavos. 

Observação: - Indique neste cam
po o valor da transação re
ferente ao adquirente indi
cado no item 17 . O total da 
transação deve ser indicado 
no campo "Observação" na 
parte interior do formulário, 
se houver mais de um ad
quirente. 

36 FORMA DE AQUISIÇAO 

37 APENAS UM ADQUIRENTE OU 
MAIS DE UM ADQUIRENTE 

38 CARIMBO DE IDENTIFICAÇAO 
DO CARTóRIO - Deve con
ter : - Nome do Titular, nú
mero do Oficio e tipo (Notas, 
Registro de Imóveis ou Titu
las e Documentos) e a co
marca onde se localiza. 

39 OBSERVAÇAO - Quando a tran-
sação reunir vários alienantes 
ou adquirentes os valores to
tais da alienação e da aqui
sição deverão ser indicado~ 

neste campo. 
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ANEXO AO ATO DECLARATÚRIO CIEF N.o 02 

CAMPO DO 
FORMULARIO 

Quadro Item Orientação para Preenchimento 

40 LOCAL - Preencher o nome do 
municipio onde estiver loca
lizada comarca. 

41 DATA - Da operação imobiliária 
42 ASSINATURA DO RESPONSAVEL 

- Funcionário do cartório. 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

CENTRO DE INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS 

ATO DECLARATóRIO CIEF N.o 4, DE 18 DE JULHO DE 1977 

O COORDENADOR DO CENTRO DE INFORMAÇÕES 
ECONÔMICO-FISCAIS, utilizando de competência outorgada pelo 
Secretário da Receita Federal, através da Instrução Normativa SRF 
n.o 35/77, 

Declam: 
Fica modificado o Anexo ao Ato Declaratório CIEF n.o 2, de 

22 de junho de 1977, na parte referente a "Informações sobre a Aqui
sição", quadro 9, itens 34 a 36, que passam a ter a seguinte redação: 

Item 34 - DATA E AQUISIÇÃO - Data em que o imóvel 
foi adquirido pelo alienante, indicado no quadro 05, item 13. 

Item 35 - VALOR DA AQUISIÇÃO - Em cruzeiros. 

Observação - Indique o valor pago, na ocasião da aquisição 
do imóvel, pelo atual alienante, caracterizado no quadro 05, item 13. 

Item 36 - FORMA DE AQUISIÇÃO - Referente aos itens 
34 e 35. 

a) José Sotero Telles de Menezes, Coordenador Substituto 
(Publicado no D.O.U. de 26-07-77, às fls. 9.546) 

DÚVIDAS SOBRE O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 
DE "DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO IMOBILIARIA" 

E SUAS SOLUÇÕES 

OBSERV AÇAO INICIAL 

Sempre que os cartórios não dispuserem de algum dado, 
para preenchimento da declaração, deverão inutilizar os 
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itens respectivos e fazer menção dessa circunstância DO item 
39 - observações. 

1. A numeração seqüencial será feita por número de alienação 
ou por número de declaração (um formulário para cada alienante)? 

R. Por número de formulários. Ex: Se num mês forem utili
zados 300 formulários (significando 300 alienantes) serão eles nume
rados de 000001/77 a 000300/77, seguindo a numeração seqüencial 
até o final do ano em curso. 

2 . Quando for construção e terreno - deverá constar s6 a 
área do terreno? E é obrigat6rio o preenchimento do quadro res
pectivo ainda que no título aquisitivo do alienante não conste essa 
área? (quadro 26). 

R. A indicação da área do terreno, na escritura é obrigat6ria 
(Lei 6.015/75). No preenchimento deste item deve-se adotar o 
seguinte procedimento quanto a área a ser indicada, em cada caso: 

a) CASA - indicar a área do terreno; 

b) EDIFICIO COMPOSTO DE UNIDADES AUTONOMAS 
- (prédio de aptos., lojas, etc.) ~ área da construção; 

c) UNIDADE AUTONOMA (apto .. laja, etc.) EM UM EDI
FICIO - área da unidade autônoma (apto., loja, etc.). 

Nota: assim, nos casos "b" e "c", despreza-se a área corres
pondente ao terreno. 

3 . Nas instruções expedidas pelo CIEF, consta em "Observa
ções", que os quadros 30 e 31 deverão ser preenchidos em conjunto. 
Que o quadro 31 será preenchido somente quando o adquirente for 
pessoa jurídica. Que o quadro 30 deverá ser preenchido nos casos 
previstos no artigo 3.0 , item I e artigo 4.0 do DL. 1.381/74 e 
artigo 10, item II do DL. 1.510/76. Pergunta-se: Ambos os quadros, 
quando o adquirente não for pessoa jurídica ou equiparada à jurídica, 
deverão ser deixados em branco? 

R. Sim. S6 devem ser preenchidos "sim" ou "não", quando 
o adquirente for pessoa jurídica, ou equiparada à jurídica, observados 
os casos de vínculos, de acordo com os artigos citados. 

4. Quando marido e mulher, casados sob o regime de comunhão 
de bens mas tendo CPF em separado, são alienantes, deve~se pre
encher um ou dois formulários? Quando forem casados sob o regime 
de separação de bens, tendo cada cônjuge seu CPF, serão 
2 formulários? 

R. No primeiro caso preencher somente um formulário para o 
cabeça do casal; no segundo caso devem ser preenchidos dois 
formulários, um para cada cônjuge. 
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5 . No item 32 diz: "Promessa de Operação", significa toda 
e qualquer promessa? 

R. Sim. Promessa de cessão, de venda e compra, de cessão de 
direitos hereditários, enfim, toda a promessa cuja definitiva envolva 
transmissão de imóveis ou de direitos sobre eles. 

6. No caso de divisão há necessidade de preenchimento de 
formulário? 

R. Não. Ver C. Civil, artigo 631, que diz: "A divisão entre 
condôminos é simplesmente declaratória e não atributiva da proprie
dade. Esta poderá, entretanto, ser julgada preliminarmente ao mesmo 
processo" . 

7. Pode-se usar o item "Observações" do Formulário para 
qualquer outro esclarecimento ocasional? 

R. Sim. 

8. Qualquer que seja o valor da transação, ainda que mínimo, 
deverá ser preenchido o Formulário após 1.°-07-77? 

R. Sim. 

9. No caso de uma das partes ser "Espólio", o CPF será 
sempre em nome do Espólio? 

R. Sim. Quando o "de cujus" for o marido, cabeça do casal, 
o CPF será o mesmo que ele possuía em vida. Mesmo que a decla
ração de renda tenha sido feita em nome do Espólio, o número do 
CPF continuará sempre o mesmo que o "de cujus" possuía. Caso 
seja a mulher, a falecida, o seu Espólio, deverá ter um número 
próprio no Cadastro de Pessoas Físicas se a falecida não possuísse 
CPF em vida, não valendo o do marido viúvo. 

10. Os anexos de Notas dos Cartórios de Registro Civil de 
alguns bairros do Município da Capital não possuem numeração 
própria. Como fazer quanto ao item 04? 

R. Preencher o item 04, com o número do subdistrito (29.° 
Subdistrito de Santo Amaro, por exemplo). O carimbo distinguirá 
do outro Tabelionato de Notas (29.°, por ex.). 

11. A declaração, no caso de uma escritura de compra e 
venda, deve ser apresentada pelo Cartório de Registro de Imóveis, 
gerando duas declarações com os mesmos dados? 

R. Sim. Também o Cartório de Registro de Títulos e Do
cumentos deverá apresentar uma Declaração se o documento vier, 
eventualmente, a ser registrado no mesmo, gerando desta forma, até 
3 (três) declarações. 
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12. Quando os alienantes forem um casal, cujo regime de 
bens é o da separação total, mas que tenham um só CPF, sendo a 
mulher dependente do marido, há necessidade de 2 formulários? 

R. Sim, pois os alienantes são dois. 

13 . Se o alienante ou o adquirente residirem no exterior 
brasileiros ou estrangeiros - não tendo CPF sendo apresentados 
por procurador - como fazer? (Esclarece-se que, até agora, nesses 
casos, nas comunicações feitas à Receita Federal sobre Operações 
Imobiliárias, mencionava-se o CPF do procurador). 

R. Mencionar o CPF do procurador, registrando essa circuns
tância em observação. 

14. Se O adquirente ou alienante for menor, portanto depen
dente de terceiro, o CPF a ser mencionado será CJ deste último? 
Neste caso, deverá constar essa circunstância em "Observações"? Vale 
a pergunta também quanto a pessoas idosas, proprietárias de partes 
ideais de imóveis, que sejam dependentes de filhos, etc. 

R. O dependente sempre usa o CPF do declarante; exceto 
quando possua um CPF próprio, apesar de dependente de um terceiro. 

15 . Se o imóvel transacionado for um box em garagem, ou 
apartamento mais uma vaga na garagem, dever-se-á somar a área de 
ambos para constar no quadro 26? Deverão ser feitas duas decla
rações? 

R. Deverá ser adotado o seguinte procedimento em cada caso: 

a) EDIFICIO DE GARAGEM - Uma declaração com a 
área da garagem; 

b) APARTAMENTO MAIS BOX PARA GARAGEM -
Duas declarações, com as respectivas áreas: uma para o 
apartamento e outra para o box para garagem; 

c) APARTAMENTO COM DIREITO A USO DA GARA
GEM, DETERMINADO OU NÃO: uma declaração com 
a área do Apartamento e indicação no quadro 33, item 27 
da vaga para garagem. 

16. Numa escritura definitiva em que tenha sido mencionado 
um instrumento particular anterior a 1.°.07.77, com o qual possa 
ocorrer as seguintes circunstâncias: 

a) Está registrado (em 1973 por exemplo), mas não nos 30 
dias após a feitura dele, como pede a lei (o fato de ser 
registrado bem antes da vigência da lei não caracteriza 
a legitimidade dele)? 

R. 
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b) Não está registrado mas a parte declara haver consignado 
a sua existência no imposto de renda, por ocasião de sua 
declaração, no ano em que ele foi feito, não podendo, entre
tanto, provar-nos a não ser com uma 2.a via da declaração 
que não é autenticada. Ou que exista outras circllilStâncias 
em vista das quais a parte insista para que consideremos 
como data da alienação o do instrumento particular, uma 
vez que o § 3.0 do artigo 2.0 do DL 1381/74 diz que o 
Ministério da Fazenda poderá estabelecer critérios adicio
nais para aceitação da data do instrumento particular. Até 
onde vai a nossa responsabilidade se, considerando como 
data da alienação o instrumento particular, não preenchermos 
o Fonnulário por ser a alienação anterior a 1.0 .07.777 
Poderíamos, nesses casos de dúvida ou falta de comprovação 
do alegado, preenchermos os Formulários dando como data 
da alienação a data do instrumento, ainda que anterior a 
1. o . 07 .77, e citar em Observações porque o fazemos a fim 
de que o "Fisco" possa constatar junto ao informante, ou 
seja, junto ao alienante e adquirente a veracidade da 
informação? 

R. Sim. O Cartório deve proceder como propõe na parte final 
de sua pergunta, ou seja, preencher a Declaração. Em se tratando de 
Registro de Imóveis, sendo a escritura pública com data anterior a 
1. o . 07 . 77 não é necessária a Declaração. 

17. Foram feitas as seguintes operações: 
1. A vende para B mediante Promessa de Compra e 

Venda e o compromisso é registrado. 
2. B vende para C mediante Promessa de Cessão. 
3 . C vende para D por escritura definitiva com anuên-

cia de B. 

Quantas Declarações deverão ser feitas? 

R. Uma declaração para cada operação. 

18. A e B são proprietários de um imóvel constante de dois 
terrenos confrontantes, perfeitamente divisíve1. Feita a divisão por 
escritura pública devem ser feitas 2 declarações ou não serão 
necessárias? 

R. Trata-se de permuta e não de divisão. Devem ser feitas duas 
declarações, uma para cada imóvel. 

19. No caso em que o vendedor não puder informar o total 
da área em hectares ou m2, o cartório pode deixar em branco os 
itens correspondentes da Declaração? 
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R. Não. Estes dados são obrigatórios devendo constar da 
escritura, de acordo com a lei de Registros Públicos (Lei 6.015/75). 
Porém se a informação não puder ser conseguida, mencionar essa 
circunstância no item 29 - Observações. 

20. Quando os alienantes são representados na escritura por 
procuradores e da procuração não constar o CPF dos alienantes, em 
virtude do valor da transação ser inferior a Cr$ 10.000,00, como 
proceder? 

R. Mencionar essa circunstância em Observações. 

21. Quando se tratar de venda de lotes de terrenos, objetos 
de Loteamento Inscrito, e sendo vários os alienantes, devem ser feitas 
tantas declarações, quantos forem os alienantes, ou pode ser feita 
somente uma delas, mencionando-se o número dos alienantes no 
item n.O 39? 

R. Tendo em vista que o objetivo do preenchimento da Decla
ração é no sentido de se controlar a verificação da alienação em 
relação aos alienantes, deve ser preenchida uma Declaração para cada 
alienante. 

22. b obrigatório o preenchimento da Declaração, mesmo 
quando o alienante tenha adquirido o imóvel há mais de 60 meses 
e os demais casos previstos no artigo 10, n.o II do DL. 1.510, de 
27-12-76? 

R. Sim, desde que a alienação tenha sido a partir de 1.°-07-77. 

23. Nos autos de Inventário, Arrolamento, Desquite com 
partilha de bens, etc., deve ser preenchida também a mesma 
Declaração? 

R. Sim, por ocasião do registro no cartório respectivo. 

24 . Quando a escritura for outorgada em cumprimento a com
promisso de venda e compra, com pagamento do preço em prestações, 
(art. 2.0, § 2.° do DL. 1.381 de 23-12-74), onde se fará menção no 
preenchimento da Declaração? 

R. O item n.o 39 é o lugar próprio. 
25. No caso de uma Cessão de Direitos Hereditários sobre 

imóveis, ainda em inventário, sem especificação desses imóveis, como 
fazer a Declaração? 

R. Com os dados disponíveis, mencionando-se no item 39 -
Observações que se trata de Cessão de Direitos Hereditários. 

26. Nas escrituras lavradas de 1.°-7-77 até 17-7-77 não foi 
exigido o n. O de controle do CPF. Pode ser dispensado esse dígito 
de controle na Declaração? 
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R. Não sendo possível levantar-se esse dado, deve-se colocar 
um traço no item correspondente e fazer menção dessa falta no item 
39 - Observações. 

27. Quando o alienante adquiriu apenas o terreno e vende o 
imóvel com terreno e construção, feita após a aquisição, qual o valor 
a ser registrado no item 35 - VALOR DA AQUISIÇÃO? 

R. Somente o valor do terreno. 

28. Idem, idem, em casos de incorporação, como se proceder 
para fixar o custo: 

a) Valor total do terreno? 

b) Valor total do terreno e construção? 

c) Valor da fração ideal do terreno correspondente à unidade 
vendida? 

d) Valor da fração ideal do terreno e de custo da unidade 
vendida? 

R. De acordo com a alternativa "c". 

29 . As frações de metros quadrados podem ser desprezadas? 

R. Sim. 
30. Em quantas vias deve ser preenchida a Declaração? 

R. Em uma única via, para a Receita Federal. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO • - 165 



DECRETOS 

DECRETO-LEI N.o 1.381, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à empresa individual 
nas atividades imobiliárias e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o artigo 55, item 11, da Constituição, 

Decreta: 
Art. 1.0 - Serão equiparadas às pessoas jurídicas, para os efeitos 

de cobrança do imposto de renda, as pessoas físicas que, como em
presas individuais, praticarem operações imobiliárias, nos termos deste 
Decreto-lei. (1345) 

Art. 2.° - Para os efeitos do disposto neste decreto-lei, 
consideram-se: (1346) -

I - Imóveis - os definidos no artigo 43, do Código Civil e os 
direitos à sua aquisição; 

11 - Data de aquisição ou de alienação - aquela em que for 
celebrado o contrato inicial da operação imobiliária correspondente, 
ainda que através de instrumento particular; 

111 - Ano calendário - período de doze meses consecutivos 
contados de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro. 

§ 1.° - Caracterizam-se a aquisição e a alienação pelos atos 
de compra e venda, de permuta, de transferência do domínio útil 
de imóveis foreiros, de cessão de direitos, de promessas dessas opera
ções, de adjudicação ou arrematação em hasta pública, pela procura
ção em causa própria, ou por outros contratos afins em que haja 
transmissão de imóveis ou de direitos sobre imóveis. (1347) 

§ 2.° - A data de aquisição ou de alienação constante de ins
trumento particular, se favorável aos interesses da pessoa física, só 
será aceita pela autoridade fisca.l, quando atendida pelo menos uma 
das condições abaixo especificadas. (1348) 

(345) Vide 
(346) Vide 
(1347) Vide 
(348) Vide 

allnea "c" do § 1.0 do art. 100 do RIR. 
2.° do arCo 100 do RIR. 

§ 3.° do art. 100 do RIR. 
§ 4.° do art. 100 do RIR. 
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a) O instrumento que tiver sido registrado no Registro Imo
biliário ou no Registro de Títulos e Documentos no prazo de trinta 
dias contados da data dele constante; 

b) Houver conformidade com cheque nominativo pago dentro 
do prazo de trinta dias contados da data do instrumento; 

c) Houver conformidade com lançamentos contábeis da pessoa 
jurídica, atendidos os preceitos para escrituração em vigor; 

d) Houver menção expressa da operação nas declarações de 
bens da parte interessada, apresentadas tempestivamente à repartição 
competente, juntamente com as declarações de rendimentos. (1349) 

§ 3.° - O Ministro da Fazenda poderá estabelecer critérios 
adicionais para aceitação da data do instrumento particular a que se 
refere o parágrafo anterior. 

Art. 3.° - Serão consideradas empresas individuais, para os 
fins do artigo 1.0, as pessoas físicas que: (1350) 

I - alienarem imóveis a empresas a que estejam vinculadas, se 
as empresas adquirentes explorarem, por qualquer modalidade, a 
construção ou a comercialização de imóveis; 

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

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

Art. 4.° - Para os efeitos de equiparação da pessoa física à 
pessoa jurídica, nos termos do inciso I, do artigo 3.°, serão 
considerados vinculados à empresa: (1351) 

I - os seus titulares ou administradores, na data da alienação 
do imóvel e os que o tenham sido nos doze meses imediatamente 
anteriores à alienação do imóvel; 

H - os acionistas ou sócios que participarem, ou tenham parti
cipado em qualquer época do período de doze meses imediatamente 
anteriores à alienação, com mais de dez por cento do capital da 
empresa; 

IH - o cônjuge, os parentes até o terceiro grau e os depen
dentes das pessoas a que se referem as alíneas anteriores. 

§ 1.6 - Para os efeitos deste artigo, não serão consideradas as 
alienações: (1352) 

(1349) Vide § 5.° do art. 100 do RIR. 
(1350) Vide art. 101 do RIR. 
(351) Vide § 1.0 do art. 101 do Rffi. 
(1352) Vide § 2.° do art. 101 do Rffi. 
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a) de imóveis para a empresa como integralização de seu capi
tal, até 30 de junho de 1975; 

b) de imóveis havidos por herança ou legado; 

c) de imóveis havidos, por doação ou dação em pagamento, 
mais de doze meses antes da data da alienação; 

d) de imóveis adquiridos mais de 36 meses antes da data da 
alienação. 

§ 2.° - No caso de equiparação da pessoa física à pessoa 
jurídica a que se refere este artigo, não se aplicará o disposto nos 
artigos 72 e 73, da Lei n.O 4.506, de 30 de novembro de 1964. 
(1353) 

Art. 5.° - Para os efeitos de equiparação da pessoa física à 
pessoa jurídica, nos termos do inciso lI, do artigo 3.°, será consi
derada habitualidade na comercialização de imóveis à alienação: 
(1354) 

I - em cada ano calendário, de mais de três imóveis adquiridos 
nesse mesmo ano; 

II - no prazo de três anos calendários consecutivos, de mais 
de seis imóveis adquiridos nesse mesmo triênio. 

§ 1.0 - Nos termos deste artigo, não serão computadas as 
alienações: (1355) 

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

b) de imóveis havidos por herança ou legado; 
c) de imóveis havidos, por doação ou dação em pagamento, 

mais de doze meses antes da data da alienação; 
d) de imóveis reavidos por rescisão de contratos de alienação; 
e) de unidades imobiliárias havidas em pagamento de terreno, 

a que se refere o artigo 39, da Lei número 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964; 

f) de vagas para guarda de automóveis. 
§ 2.° - Para os efeitos deste artigo, será considerada como 

uma única operação: (1356) 
a) a alienação da totalidade ou de fração ideal de um terreno, 

com ou sem edificações, resultante da unificação de dois ou mais 
terrenos; 

(353) Vide § 3.0 do art. 101 do RIR. 
(1354) Vide § 5.0 do art. 101 do RIR. 
(355) Vide § 4.0 do art. 101 do Rffi. 
(1356) Vide § 6.0 do art. 101 do Rffi. 
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b) a alienação conjunta da totalidade ou de fração ideal de 
dois ou mais terrenos confinantes com o todo, com ou sem edifi
cações; 

c) a alienação, em conjunto ou separadamente, de até cinco 
terrenos confinantes com o todo, com ou sem edificações, desde que 
originados do desmembramento de um mesmo terreno e todos pos
suindo testada para logradouro público, adotando-se como ano de 
alienação o da primeira que for efetuada; 

d) a alienação, em conjunto ou separadamente, de unidades 
não residenciais situadas no mesmo pavimento de edifício e confi
nantes com o todo, construídas ou com a construção contratada, desde 
que adquiridas de uma só vez pelo alienante, adotando-se como ano 
de alienação o da primeira que for efetuada; 

e) a alienação conjunta de unidades não residenciais situadas 
no mesmo pavimento de edifício e confinantes com o todo, construí
das ou com a construção contratada, adquiridas separadamente pelo 
alienante; 

f) a alienação de unidade imoqiliária, construída ou com a cons
trução contratada, resultante .da unificação de dU:;ls ou mais unídaqes 
do mesmo edifício; 

g) a alienação conjunta de unidades imobiliárias que consti
tuam, no todo, um prédio autônomo, desde que, no caso de haver 
mais de um adquirente, não sejam atribuídas unidades específicas a 
cada um deles. 

§ 3.0 - 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 o ano 
de aquisição aquele em que tiver sido adquirida a maior área de 
terreno ou as unidades que, em conjunto, correspondam à 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. (1357) 

§ 4.0 - O número de adquirentes, em condomínio ou em 
comunhão, não descaracterizará a unidade da operação para o alie
nante. (l358) 

Art. 6.0 - Nos termos do inciso 111, do artigo 3.0, serão equipa
radas a pessoas jurídicas, em relação às incorporações imobiliárias ou 
loteamentos com ou sem construção, cuja documentação seja arqui-

(1357) Vide 

(1358) Vide 
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vada no Registro Imobiliário a partir da data da vigência deste De
creto-lei: (1359) 

I - as pessoas físicas que, nos termos dos artigos 29, 30 e 68, 
da Lei n.O 4.591, de 16 de dezembro de 1964, do Decreto-lei n.O 
58, de 10 de dezembro de 1937, ou do Decreto-lei número 271, 
de 28 de fevereiro de 1967, assumirem a iniciativa e a responsabili
dade de incorporações ou loteamentos; 

11 - os titulares de terrenos ou glebas de terra que, nos termos 
do § 1.0, do artigo 31, da Lei n.O 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, ou do artigo 3.°, do Decreto-lei n.O 271, de 28 de fevereiro de 
1967, outorgarem mandato a construtor ou corretor de imóveis com 
poderes para alienação de frações ideais ou lotes de terreno, quando 
os mandantes se beneficiarem do produto dessas alienações. 

§ 1.0 - Equipara-se também à pessoa jurídica o proprietário 
ou titular de terrenos ou glebas de terras que, sem efetuar o arquiva
mento 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 imobiliá
rias ou dos lotes de terreno antes de decorrido o prazo de 36 meses 
contados da data da averbação, no Registro Imobiliário, da cons
trução do prédio ou da aceitação das obras do loteamento. (1360) 

§ 2.° - Para os efeitos do parágrafo anterior, caracterizá-se a 
alienação pela existência de qualquer ajuste preliminar, ainda que 
de simples recebimento de importância a título de reserva. (1361) 

§ 3.° - A equiparação de que trata este artigo ocorrerá, para 
os casos referidos no "caput", na data de arquivamento da documen
tação do empreendimento, e, para os casos referidos no § 1.0, na 
data da primeira alienação. (1362) 

§ 4.° - Não subsistirá a equiparação de que trata este artigo 
se, na forma prevista no § 5.°, do artigo 34, da Lei n.o 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, ou no artigo 6.°, do Decreto-lei n.o 58, 
de 10 de dezembro de 1937, o interessado promover, no Registro 
Imobiliário, a averbação da desistência da incorporação ou o cance
lamento da inscrição do loteamento. (1363) 

§ 5.° -Não se aplicará o disposto no "caput" deste artigo à 
pessoa física que assumir a iniciativa e a responsabilidade da incor-

(1359) Vide 9.° do 'art. 101 do Rffi. 
(1360) Vide 10 do art. 101 do RIR. 
(1361) Vide 11 do art. 101 do RIR. 
(1362) Vide 12 do art. 101 do RIR. 
(1363) Vide 13 do art. 101 do Rffi. 
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poração imobiliária ou loteamento de terreno, desde que cumulativa
mente, satisfaça às seguintes condições: (1364) 

a) tenha contratado a aquisição do terreno antes da data da 
vigência deste Decreto-lei; 

b) tenha requerido à autoridade administrativa competente, 
antes dessa mesma data, a aprovação de projeto de construção ou 
de loteamento, no caso de não haver, à época da aquisição do 
terreno, projeto aprovado ou em tramitação; 

c) não tenha promovido nenhuma incorporação nos vinte e 
quatro meses imediatamente anteriores ou nenhum loteamento nos 
trinta e seis meses imediatamente anteriores àquela data, conforme 
o caso; 

d) obtenha o arquivamento da documentação do empreendi
mento no Registro Imobiliário dentro do prazo de doze meses con
secutivos contados da mesma data; e 

e) promova apenas um único empreendimento de cada uma 
dessas duas categorias. 

Art. 7.° - Os condomínios na propriedade de imóveis não serão 
considerados sociedades de fato, ainda que deles façam parte também 
pessoas jurídicas. (1365) 

Parágrafo único - A cada condômino, pessoa física, serão 
aplicados os critérios de caracterização da empresa individual e demais 
dispositivos legais como se fosse ele o único titular da operação mobi
liária, nos limites de sua participação. (1366) 

Art. 8.° - A equiparação da pessoa física à pessoa jurídica 
será determinada de acordo com as normas legais ou regulamentares 
em vigor na data do instrumento inicial de alienação do imóvel, ou 
do arquivamento dos documentos da incorporação, ou do loteamento 
e, a posterior alteração dessas normas, não atingirá as operações 
imobiliárias já realizadas nem os empreendimentos cuja documentação 
já tenha sido arquivada no Registro Imobiliário. (1367) 

Parágrafo único - As operações de aquisição e alienação de 
imóveis praticadas antes da data da vigência deste Decreto-lei só serão 
computadas para os efeitos de equiparação, nos termos do artigo 5.°, 
em conjunto com nova operação que a pessoa física venha a praticar, 
levando-se sempre em conta o ano calendário. (1368) 

(1364) Vide § 14 do art. 101 do RIR. 
(365) Vide art. 102 do RIR. 
(1366) Vide § único do art. 102 do RIR. 
(1367) Vide art. 103 "caput" e § 1.0 do RIR. 
(1300) Vide § 2.° do art. 103 do RIR. 
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Art. 9.° - A aplicação do regime fiscal das pessoas jurídicas às 
pessoas físicas a elas equiparadas na forma deste Decreto-lei, terá 
início na data em que se completarem as condições determinadas da 
equiparação. (1369) 

§ 1.° - As pessoas físicas consideradas empresas individuais 
serão obrigadas a: (1370) 

a) inscrever-se no Cadastro Geral de Contribuintes no prazo 
de noventa dias contados da data da equiparação; 

b) manter Livro-Caixa autenticado no prazo de noventa dias 
contados da data da equiparação, no qual deverão ser escrituradas 
todas as receitas e despesas relativas às atividades econômicas da 
empresa individual; 

c) manter sob a sua guarda e responsabilidade os documentos 
comprobatórios das operações referidas na alínea anterior nos prazos 
previstos na legislação para as pessoas jurídicas; 

d) efetuar as retenções e recolhimentos do imposto de renda na 
fonte previstos na legislação para as pessoas jurídicas. 

§ 2.° - O lucro da empresa individual, apurado ao término 
de cada ano calendário, compreenderá: (1371) 

a) o resultado da operação que determinar a equiparação; 

b) o resultado de incorporações ou loteamentos promovidos 
pelo titular da empresa individual a partir da data da equiparação, 
abrangendo o resultado das alienações de todas as unidades imobi
liárias ou de todos os lotes de terreno integrantes do empreendimento; 

c) o resultado das alienações de quaisquer outros imóveis, 
ressalvado o disposto no § 3.°; 

d) as correções monetárias do preço das alienações de unidades 
residenciais ou não residenciais, construídas ou em construção, e de 
terrenos ou lotes de terrenos, com ou sem construção, contratadas a 
partir da data da equiparação, abrangendo: 

1. as incidentes sobre série de prestações e parcelas interme
diárias vinculadas ou não à entrega das chaves, representadas ou não 
por notas promissórias; 

2. as incidentes sobre dívidas correspondentes a notas pro
missórias, cédulas hipotecárias ou outros títulos equivalentes, rece
bidos em pagamento do preço de alienações; 

(369) Vide § 3.° do art 103 do RIR. 
(370) Vide § 7.° do art. 100 do RIR. 
(1371) Vide § 4.° do art. 103 do RIR. 
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3. as calculadas a partir do vencimento dos débitos a que se 
referem as alíneas anteriores, no caso de atraso no respectivo 
pagamento, até sua efetiva liquidação. 

c) os juros convencionados sobre a parte financiada do preço 
das alienações contratadas a partir da data da equiparação, bem como 
as multas e juros de mora recebidos por atrasos de pagamentos. 

§ 3.° - Não serão computados para efeito de apuração do 
lucro da empresa individual o resultado, correção monetária e juros 
auferidos nas alienações: (1372) 

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

b) de imóveis havidos por herança ou legado; 

c) de imóveis havidos, por doação ou dação em pagamento, 
mais de doze meses antes da data da alienação; 

d) de imóveis reavidos por rescisão de contratos de alienação, 
quando a alienação rescindida tiver sido contratada antes da data 
da equiparação; 

e) de unidades imobiliárias havidas em pagamento de terreno, 
a que se refere o artigo 39, da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, quando essa operação tiver sido contratada antes da data da 
equiparação; 

f) de unidades imobiliárias ou lotes de terreno integrantes de 
incorporações ou loteamentos cuja documentação tenha sido arquivada 
no Registro Imobiliário antes da data da equiparação ou dentro do 
prazo estipulado na alínea "d", do § 5.°, do artigo 6.°, se se tratar 
do empreendimento a que se refere o dispositivo citado; 

g) de quaisquer imóveis adquiridos mais de trinta e seis meses 
antes da data da equiparação. 

§ 4.° - O disposto no parágrafo anterior aplica-se também: 
(1373) 

a) aos rendimentos de locação, sublocação ou arrendamento de 
quaisquer imóveis, percebidos pelo titular da empresa individuaI, bem 
como os decorrentes da exploração ecollômica de imóveis rurais, 
ainda que sejam imóveis cuja a]ienação acarrete a inclusão do corres
pondente resultado no lucro da empresa individual; 

b) a outros rendimentos percebidos pelo titular da empresa 
indi vidual. 

(1372) Vide 
(1373) Vide 
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§ 5.°_ Para efeito determinação do valor de incorporação ao 
patrimônio da empresa individual, poderão ser corrigidos monetaria
mente, com base na variação do valor das Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional, os custos abaixo especificados, incidindo a 
correção, desde a época de cada pagamento até a data da equiparação, 
sobre a quantia efetivamente desembolsada pelo titular da empresa 
individual: (1374) 

a) o custo do terreno ou das glebas de terra em que sejam 
promovidos loteamentos ou incorporações, bem como das constru
ções e benfeitorias executadas; 

b) o custo do terreno, das construções e das benfeitorias de 
outros imóveis. 

§ 6.° - Os recursos efetivamente investidos, em qualquer época, 
pela pessoa física titular da empresa individual, nos imóveis a que se 
refere o parágrafo anterior, bem como a correção monetária nela 
prevista, constituirão o capital da empresa individual no início de 
cada exercício, para fins de determinação da manutenção do capital 
de giro dedutível de lucro tributável, nos termos do Decreto-lei n.o 
1.338, de 23 de julho de 1974. (1375) 

§ 7.° - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, os 
imóveis, objeto das operações referidas nas alíneas "a", ub" e "c", 
do § 2.°, deste artigo, passarão a ser considerados como integrantes 
do ativo da empresa individual, respectivamente, na data da equipa
ração, na data do arquivamento da documentação da incorporação 
ou do loteamento e na data de cada alienação. (1376) 

§ 8.° - A distribuição de lucro da empresa individual para a 
pessoa física de seu titular será tributada à opção do beneficiário, 
exclusivamente na fonte, à taxa de 25%, ou mediante inclusão na 
declaração de rendimentos. (1377), (1378), (1379) 

Art. 10 - A pessoa física que, após sua equiparação à pessoa 
jurídica, não promover nenhum dos empreendimentos nem efetuar 
nenhuma das alienações a que se referem as alíneas "b" e "c", do 
§ 2.°, do artigo 9.°, durante o prazo de trinta e seis meses con
secutivos, deixará de ser considerada empresa individual a partir do 
término desse prazo, salvo quanto aos efeitos tributários das opera
ções então em andamento. (1380) 

(1374) Vide § 7.° do art. 103 do RIR. 
(375) Vide § 8.° do art. 103 do RIR. 
(376) Vide § 9.° do art. 103 do RIR. 
(377) Vide Inciso IV do art. 37 do RIR 
(378) Vide § 10 do. art 103 do RIR. . 
(379) Vide Inciso II do art. 337 do RIR. 
(380) Vide art. 104 do RIR. 
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§ 1.0 - Permanecerão no ativo da empresa individual: (1381) 
a) as unidades imobiliárias e os lotes de terreno integrantes 

de incorporações ou loteamento, até sua alienação e recebimento total 
do preço; 

b) o saldo a receber do preço de imóveis então já alienados, 
até seu recebimento total. 

§ 2.° - No caso previsto no § 1.°, a pessoa física poderá 
encerrar a empresa individual desde que recolha o imposto de renda 
que seria devido: (1382) 

a) se os imóveis referidos na sua alínea "a" fossem alienados, 
com pagamento à vista, ao preço de mercado; 

b) se o saldo referido na sua alínea "b" fosse recebido inte
gralmente; 

c) se o lucro líquido remanescente da empresa individual fosse 
integralmente transferido para a pessoa física, observado o disposto 
no § 8.° do artigo 9.°. 

Art. 11 - Os imóveis que integrarem o patrimônio da pessoa 
física e os que forem alienados em cada ano-base deverão ser rela
cionados em sua declaração de bens do exercício financeiro corres
pondente, com indicação expressa do ano de sua aquisição. (1383) 

Art. 12 - Este Decreto-lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
de 1975, revogados o Decreto-lei n.o 515, de 7 de abril de 1969, e 
demais disposições em contrário. 

Brasília, 23 de dezembro de 1974; 153.° da Independência e 
86.° da República. 

ERNESTO GEISEL 

Mário Henrique Simonsen 
D.O.V. 1-124-12-74 

DECRETO-LEI N.o 1.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre a tributação de resultados obtidos na venda de partici
pações societárias pelas pessoas fisicas; altera o Decreto-lei n.o 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 operação com imóveis, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 55, inciso lI, da Constituição, 

(381) Vide 
(382) Vide 
(1383) Vide 
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Decreta: 
Arl. 1.° - O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de 

quaisquer participações societárias, está sujeito à incidência do imposto 
de re~da, na cédula "11" da declaração de rendimentos. 

Art. 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 
·Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

Art. 3.° - Considera-se valor da alienação: 

a) o preço efetivo da operação de venda ou da cessão de 
direitos; 

b) o valor 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. 

Art. 4.° - Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1.0: 

a) nas negociações, realizadas em Bolsa de Valores, com ações 
de sociedades anônimas; 

b) pelo espólio, nas alienações "mortis causa"; 

c) 
públicos; 

nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos 

d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco 
anos da data da subscrição ou aquisição da participação. 

Art. 5.° - Para os efeitos de tributação prevista no artigo 1.0 
deste decreto-lei, presume-se que as alienações se referem às partici
pações subscritas ou adquiridas mais recentemente e que as bonifica
ções são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição 
das participações a que corresponderem. 

Art. 6.° - A tributação prevista no artigo 1.° deste decreto-lei 
não se aplica 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. 

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

§ 1.0 - O adquirente fornecerá ao alienante o compravante do 
recolhimento do imposto antecipado na forma deste artigo. 
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§ 2.° - A falta de retenção de que trata este artigo sujeitará 
o adquirente à multa de 50% (cinqüenta por cento) do imposto que 
deveria ter sido retido. 

Art. 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. 

Art. 9.° - O Ministro da Fazenda baixará normas complemen
tares necessárias à aplicação do disposto nos artigos anteriores, inclu
sive. quanto aos critérios de avaliação das operações sujeitas a 
imposto. 

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

I - Nova redação ao artigo 3.°: 

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

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

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

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

11 - Nova redação ao § 1.° do art. 4.°: 

"§ 1.0 - Para os efeitos deste artigo, não são consideradas as 
alienações: 

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

b) de imóveis adquiridos mais de 60 (sessenta) meses antes da 
data da alienação". 

111 - Nova redação ao artigo 5.°: 

"Art. 5.° - Para os efeitos de equiparação da pessoa física à 
pessoa jurídica, nos termos do artigo 3.°, inciso 11, será considerada 
habitualidade na comercialização de imóveis a alienação: 

I - No prazo de 2 anos calendários consecutivos, de mais de 3 
(três) imóveis adquiridos nesse biênio; 

II - No prazo de 5 anos calendários consecutivos, de mais de 
5 (cinco) imóveis adquiridos nesse mesmo qüinqüênio. 
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§ 1.0 - 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 extin
ção judicial de condomínio; 

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

c) de imóvel reavido por rescisão do contrato de alienação 
desse mesmo imóvel; 

d) de unidades imobiliárias havidas em pagamento de terreno 
a que se refere o artigo 93, da Lei n.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 uma 
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 confi
nantes 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 residen
ciais situadas no mesmo pavimento do edifício e confinantes com o 
todo, desde que adquiridas de uma s6 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 à 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 
alien ante" . 

IV - Nova redação ao § 1.0 do artigo 6.°: 
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"§ 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 imobi
liárias ou dos lotes de terreno antes de decorrido o prazo de 60 
(sessenta) meses contado da data da averbação, no Registro Imobi
liário, a construção do prédio ou da aceitação das obras do lotea
mento". 

v - Nova redação ao § 3.° do artigo 9.°: 

"§ 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". 

Art. 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 efeitos 
do disposto no artigo 5.° do Decreto-lei n.O 1.381. 

§ 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. 

Art. 12 - A pessoa física equiparada a 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. 

Art. 13 - A pessoa física equiparada a empresa individual, caso 
já esteja equiparada em razão da exploração de outra atividade, 
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poderá optar por apresentar mais de uma declaração de rendimentos 
como pessoa jurídica abrangendo, em uma delas, unicamente os 
resultados 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. 

Art. 14 - O lucro anualmente apurado pela pessoa física equi
parada à empresa individual em razão de operações com imóveis 
será considerado como automaticamente distribuído no ano-base. 

§ 1.° - O lucro de que trata este artigo, deduzido da provisão 
para pagamento do imposto de renda, está sujeito à retenção do 
imposto na fonte, à alíquota 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. 

Art. 15 - Os serventuários da Justiça responsáveis por Cartórios 
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 
Cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis por 
pessoas físicas, conforme definidos no artigo 2.°, § 1.0 do Decreto-lei 
n.O 1.381, de 23 de dezembro de 1974. 

§ 1.° - A comunicação deve ser efetivada em formulário padro
nizado e em prazo a ser fixado pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 2.° - O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará 
o infrator à mu1ta correspondente a 1 % (um por cento) do valor 
do ato. 

Art. 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 1977. 

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 imóveis adquiridos nesse mesmo 
ano ou em cada um dos triênios 1975 a 1977 ou 1976 a 1978, alienar 
mais de seis imóveis adquiridos no mesmo triênio, respeitadas as 
demais condições de equiparação da legislação que ora se modifica. 

Art. 17 - O artigo 6.° do Decreto-lei n.o 1.493, de 7 de 
dezembro de 1976, constitui nova redação do capot do artigo 10 o 
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Decreto-lei n.o 401, de 30 de dezembro de 1966, cujos parágrafos 
permanecem inalterados. 

Art. 18 - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação e, excetuado o contido no artigo 17, seus efeitos se pro
duzirão a partir do ano-base de 1977. 

Brasília, 27 de dezembro de 1976; 155.° da Independência e 
88.° da República. 

ERNESTO GEISEL 

Mário Henrique Simonsen 

(D.O.V. 28-12-76) 
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CODIGO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Item 05 da Declaração) 

Cód. Município 

6101 Adamantina 
6103 Adolfo 
6105 Agual 

6107 Aguas da Prata 
6109 Aguas de Lind6ia 
6111 Aguas de São Pedro 

6113 Agudos 
6115 Alfredo Marcondes 
6117 Altair 
6119 Altin6polis 
6121 Alto Alegre 
6123 Alvares Florence 
6125 Alvares Machado 
6127 Alvaro de Carvalho 
6129 Alvinlând!a 

6131 Americana 
6133 América Brasillense 
(H35 Américo de Campos 

6137 Amparo 
6139 Analàndia 
6141 Andradina 

6143 Angatuba 
6145 Anhembl 
6147 Anhumas 
6149 Aparecida 
6151 Aparecida D'Oeste 
6153 Apiai 

6155 Araçatuba 
6157 Araçoiaba da Serra 
6159 Aramlna 

6161 Arandu 
6163 Araraquara 
6165 Araras 

6167 Areaiva 
6169 Areias 
6171 Arei6polis 

Cód. Município 

6173 Ariranha 
6175 Artur Nogueira. 
6177 Arujá 

6179 Assis 
6181 Atibaia 
6183 Auriflama 

6185 Avai 
6187 Avanhandava 
6189 Avaré 
6191 Bady Bassit 
6193 Balbinos 
6195 Bálsamo 

6197 Bananal 
6201 Barão de Antonina 
6199 Barbosa 
6203 Barlri 
6205 Barra Bonita 
6207 Barra do Turvo 

6209 Barret.<Js 
6211 Barrlnha 
6213 Baruerl 

6215 Bastos 
6217 Batatais 
6219 Bauru 
6221 Bebedouro 
6223 Bento de Abreu 
6225 Bernardino de Campos 

6227 Bllac 
6229 BirigUi 
6231 Biritiba Mirim 
6233 BOa Esperança do Sul 
6235 Bocalna 
6237 Bofete 
6239 BOltuva 
6241 Bom Jesus dos Perdões 
6243 Bora 
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CÓDIGO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Item 05 da Declaração) 

Cód, MunicípIo 

6101 Adamantina 
6103 Adolfo 
6105 Agual 
6107 Aguas ela Prata 
6109 Aguas de Lind6ia 
6111 Aguas de São Pedro 
6113 Agudos 
6n5 Alfredo Marcondes 
6117 Alta.il' 
6119 Altin6polis 
6121 Alto Alegre 
6123 Alvares F10rence 
6125 Alvares M<u:hado 
6127 Alvaro de Carvalho 
6129 AlvinJándla 
6131 Americana 
6133 Américo Brasiliense 
&135 Américo de Campos 
6137 Amparo 
6139 Analândia 
6141 Andradina 
6143 Angatuba 
6145 Anhembi 
6147 Anhumas 
6149 Aparecida 
6151 Aparecida D 'Oest.e 
6153 Apia1 
6155 Araçatuba 
6157 Araçoiaba da Serra 
6159 Ararnin'a 
6161 Arandu 
6163 Araraquara 
6165 Araras 
6167 Arealva 
6169 Areias 
6171 Areiópolis 

Cód. Munlcípio 

6173 Ariranha 
6175 Artur Nogueira 
6177 AruJá. 
6179 Assis 
6181 Atibaia 
6183 Auriflama 
6185 Aval 
6167 Avanhandava 
6169 Avaré 
6191 Bady Bassit 
6193 Balbinos 
6195 Bálsamo 
6197 Bananal 
6201 Barão de Antonina 
6199 Barbosa 
6203 Bariri 
6205 Barra Bonita 
6207 Barra do Turvo 
6209 Barreoos 
6211 Barrlnha 
6213 Baruerl 
6215 Bastos 
6217 Batatais 
6219 Bauru 
6221 Bebedouro 
6223 Ben 00 de Abreu 
6225 Bernardino de Campos 
6227 BlIac 
6229 Birigüi 
6231 Birltiba Mirim 
6233 Boa Esperança elo Sul 
6235 Bocalna 
6237 Bofete 
6239 Boituva 
6241 Bom Jesus dos Perdões 
6243 Bora 
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CóDIGO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Item 05 da Declaração) 

Cód. Município Cód. MunIcípio 

6245 Boracéia 6319 Cássia dos Coqueiros 
6247 Borborema 6321 Castilho 
6249 Botucatu 6323 Catanduva 
6251 Bragança Paulista 6325 Catiguá 
6255 Braúna 6327 Cedral 
6257 Brodósqui 6-329 Cerqueira Cesar 
6259 Brotas 6331 Cerquilho 
6261 Burl 6333 Cesario Lange 
6263 Burltama 6335 Charqueada 
6265 Burltlzal 6337 Chavantes 
6267 Cabrália Paulista 6339 Clementina 
6269 Cabreuva 6341 Colina 
6271 Caçapava 6343 Colombia 
6273 Cachoeira Paulista 6345 Conchal 
6275 Caconde 6347 Conchas 
6277 Cafelândla 6349 Cordeirópolis 
6279 Caiabu 6351 Coroados 
6281 Caieiras 6353 Coronel Macedo 
6283 Caiua 6355 Corumbatai 
6285 Cajamar 6357 Cosmópolis 
6287 Cajobl 6359 Cosmorama 
6289 Cajuru 6361 Cotia 
6291 Campinas 6363 Cravinhos 
6293 Campo Limpo 63&5 Cristais pa ulista 
6295 Campos do Jordão 6367 Cruzália 
6297 Campos Novos Paullsta 6369 Cruzeiro 
6299 Cananéia 6371 Cuba tão 
6301 Cândido Mota 6373 Cunha 
6303 Cândido Rodrigues 6375 Descalvado 
6305 Capão Bonito 6377 DIadema 
6307 Capela do Alto 6379 Dlvinolãndia 
6309 Caplvari 6381 Dobrada 
6311 Caraguatatuba 6383 Dois Córregos 
6313 Caraplculba 638'5 Dolclnópolis 
6315 Cardoso 6387 Dourado 
6317 Casa Branca 6389 Dracena 

CóDIGO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Item 05 da Deçlaração) 
Cód. Município 

6391 Duartina 
6393 Dumont 
6395 Echaporã 
6397 Eldorado 
6399 Elias Fausto 
6401 Embu 
6403 Embu Guaçu 
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CÓd. MunIcípio 

6465 Guararapes 
6467 Guararema 
6469 Guaratinguetá 
6471 Guare1 
6473 Guariba 
6475 Guarujá 
6477 Guarulhos 

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



64'05 Estrela D'Oeste 6479 Gurolândia 
6407 Estrela do Norte 6481 Herculândia 
6409 Fartura 6483 Iaoonga 
6413 Fernando Prestes 6485 Iacri 
6411 FernandópoJis 6487 Ibalé 
6415 Ferraz de Vasconcelos 6489 Ibira 
6417 Flora Rica 6491 Iblrarema 
6419 floreai 6493 Ibltinga 
6421 Flórida Paulista 6495 Ibiúna 
6423 F10rlnea 6497 Icem 
6425 Franca 6499 Iepê 
6427 Francisco Morato 6501 Igaraçu do Tietê 
6429 Franco da Rocha 6503 Igarapava 
6431 Gabrlel Monteiro 6505 Igaratá 
6433 Gália 6507 Iguape 
6435 Garça 6509 Dhabela 
6437 Gastão Vldigal 6511 Indalatuba 
6'439 General Salgado 6513 Indiana 
6441 Getullna 6515 Indiaporã 
6443 Glicério 6517 Inubia Paulista 
6445 Guaiçara 6519 Ipauçu 
6447 Gualmbé 6521 Iperó 
6449 Gualra 6523 Ipeúna 
6451 Guapiacu 6525 Iporanga 
6453 Guapiara 6527 Ipuá 
6455 Guará 6529 Ira.cemápolis 
6457 Guaraçaí 6531 Irapuã. 
6459 Guaraci 6533 Ira'Puru 
6461 Guarani D'Oeste 6535 ltaberá 
6463 Guarantã 6537 ltal 

6539 ltajobi 

CODIGO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(Item OS da Declaração) 

Cód. Município Cód. Município 
6541 Itaju 6613 João Ramalho 
6543 !tanhaém 6615 José Bonifácio 
6545 Itapecerica da Serra 6617 Júlio Mesquita 
6547 Itapetlnlnga 6619 Jundial 
6549 !tapeva 6621 Junquelrópolis 
6551 Itapevi 6623 Juqulá 
6553 Itapira 6625 Juquitiba 
6655 Itápolis 6627 Lagoinha 
6557 Itaporanga 6629 Laranjal Paulista. 
6559 Itapul 6631 Lavlnia 
6561 Itapura 6633 LavrinlJa.s 
6564 ltaquaquecetuba 6635 Leme 
6565 Itararé 6637 Lençóis Paulista 
6567 It.ariri 6639 Limeira 
6569 Itatlba 6641 Lindóia 
6571 Itatlnga 6643 Lins 
6573 Itirapina 6645 Lorena 
6575 ltirapuã. 6647 Louveira 
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6577 ltobl 
6579 !tu 
6581 Itupeva 
6583 Ituverava 
6585 Jaborandi 
6687 Jabotlcabal 
6589 Jacarel 
6591 Jacl 
6593 Jacupiranga 
6595 Jaguariúna 
6597 Jales 
6599 Jambeiro 
6601 Jandira 
6603 Jardínópolís 
6605 Jarinu 
6607 Jaú 
6609 Jeriquara 
6611 JoanÓpolis 

6649 Lucélia 
6651 Lucian6polis 
6653 Luis Antônio 
6655 Luíslllnia 
6657 Lupércio 
6659 Lutécia 
6661 Macatuba 
6663 Macaubal 
6665 MacedÔnia 
6667 Magda 
6669 Mairínque 
6671 Mairiporã 
66'73 Mandurl 
6675 Marabã Paulista 
6677 Maracal 
6679 Mariápolis 
6681 Marflía 
6683 Marinópolis. 
6685 Martinópolís 

CODIGO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Item 05 da Declaração) 

Cód. Município 
6971 Ribeirão Vermelho do Sul 
6973 Rifaína 
6975 Rincão 
6977 Rinópolis 
6979 Rio Claro 
6981 Rio das Pedras 
6983 Rio Grande da Serra 
69B5 Rlolândia 
6987 Roseira 
6989 Rubiãcea 
6991 Rubinéla 
6993 Sabino 
6995 Sagres 
6997 Sales 
6999 Sales Oliveira 
7001 Salesópolis 
7003 Salmourão 
7005 salto 
7007 Salto de Pirapora 
7009 Salto Grande 
7011 Sandovalina 
7013 Santa Adélia 
7015 Santa Albertina 
7017 Santa Bárbara D'Oeste 
7019 Santa Bárbara do Rio Pardo 
7021 Santa Branca 
7023 Santa Clara D'Oeste 
7025 Santa Cruz da Conceição 
7027 Santa Cruz das Palmeiras 

Cód. Município 
7029 Santa Cruz do Rio Pardo 
7031 Santa Ernestina 
7033 Santa Fé do Sul 
7035 Santa Gertrudes 
7037 Santa Isabel 
7039 Santa Lucia 
7041 Santa MaJia da Serra 
7043 Santa Mercedes 
7049 Santa Rita D'Oeste 
7051 Santa Rita do Passa Quatro 
7053 Santa Rosa do Viterbo 
7045 Santana da Ponte Pensa 
7047 Santana do Parnaiba 
7055 Santo Anastácio 
7057 Santo André 
7059 Santo Antonio da Alegria 
7061 Santo Antonio da Posse 
7063 Santo Antonio do Jardim 
7065 Santo Antonio do Pinhal 
7067 Santo Expedito 
7069 Santópolis do Aguapel 
7071 Santos 
7073 São Bento do Sapuca! 
7075 São Bernardo do CaJnpo 
7077 São Caetano do Sul 
7079 São Carlos 
7081 São Francisco 
7083 São João da Boa Vista 
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CÓDIGO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Item 05 da Declaração) 

Cód. MunIcípio 

7085 São João das Duas Pontes 
7087 São João do Pau D'Alho 
7089 São Joaquim da Barra 
7091 São José da Beta Vista 
7093 São José do Barreiro 
7095 São José do Rio Pardo 
7097 São José do Rio Preto 
7099 São José dos Campos 
7101 S!!.o Luís do Paraltinga 
7103 São Manuet 
7105 São Miguel Arcanjo 
7107 São Paulo 
7109 São Pedro 
7111 São Pedro do Turvo 
7113 São Roque 
7115 São Sebastáio 
7117 São Sebastião da Grama 
7119 São Simão 
7121 São Vicente 
7123 Sarapuí 
7125 Sarutaia 
7127 Sebastianópolis do Sul 
7129 Serra. Azul 
7131 Serrana 
7133 Serra Negra 
7135 Sertãozinho 
7137 Sete Barras 
7139 Severinia 
7141 Sllvelras 

Cód, Município 

71 013 Socorro 
7H5 Sorocaba 
7117 Sud Menucci 
7H9 Sumaré 
7151 Suzano 
7153 Tabapuã 
7155 Tabatinga 
7157 Taboão da Serra 
7159 Taciba 
7161 Tagua[ 
7163 Talacu 
7165 Taiuva 
7167 Tambaú 
7169 Tanabi 
7171 Tapiraí 
7173 Taplratiba 
7175 Taquaritinga 
7177 Taquarituba 
7179 Tarabal 
7181 Tatul 
7183 Taubaté 
7185 Tejupá 
7187 Teodoro Sampaio 
7189 Terra Roxa 
7191 Tietê 
7193 Timburi 
7195 Torrlnha 
7197 Tremembé 

CÓDIGO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Cód. Município 

7199 Três Fronteiras 
7201 Tupã 
7203 Tupi Paulista 
7205 Turiuba 
7207 Turmalina 
7209 Ubatuba 
7211 Ubtrajara 
7213 Uchôa 
7215 União Paulista 
7217 Urânia 
7219 Uru 
7221 Urupês 

(Item 05 da Declaração) 

Córl. Munlciplo 

7223 Valentim Gentil 
7225 Vallnhos 
7227 Valparaizo 
7231 Vargem Grande do Sul 
7233 Várzea Paulista 
7235 Vera Cruz 
7237 Vinhedo 
7239 Vlradouro 
7241 Vista Alegre do Alto 
72013 Votorantim 
7245 Votuporanga 
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CÓDIGO DOS MUNICtPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Item 05 da Declaração) 

Cód. Município Cód. Município 

6687 Matão 6757 Nova Aliança 
6689 Mauá 6759 Nova Europa 
6691 Mendonça 6761 Nova. Granada 
6&93 Meridiano 6763 Nova Guataporanga 
6695 MlguelópoJ!s 6'165 Nova. Independência 
6697 Mineiros do Tieté 6767 Nova Lusitânia 
6701 Mira Estrela 6769 Nova. Odessa 
6699 Miracatu 6771 Novo Horizonte 
6703 Mirandópolis 6773 Nuporanga 
6705 Mirante do Paranapanema 6775 Ocauçu 
6707 Mirassol 6777 óleo 
6709 Mirassolândia 6779 OHmpia 
6711 Mococa 6781 Onda Verde 
6713 Mogi das Cruzes 6783 Oriente 
6715 Mogi Guaçu 6785 Orindiuba 
6717 Mogi Mirim 6787 Orlândia 
6719 Mombuca 6789 Osasco 
6721 Monções 6791 Oscar Bressane 
6723 Mongaguá 6793 Oswaldo Cruz 
6725 Monte Alegre do Sul 6795 Ourlnhos 
fI127 Monte Alto 6797 Ouro Verde 
6729 Monte Apr·azível 61799 Pacaembu 
6731 Monte Azul Paulista 6001 Palestina 
6733 Monte Castelo 6803 Palmares Paulista 
6737 Monte Mor 6805 Palmeira. D'Oeste 
6735 Monteiro Lobato 6807 PaImital 
6739 Morro Agudo 0809 Panorama 
6741 Morungaba 6811 Paraguaçu Paulista 
6743 Murutinga do Sul 6813 Paraibuna 
6745 Narandiba 6815 Para!so 
6747 Natividade da Serra 6817 Paro.napanema 
6749 Nazaré Paulista 6819 Paranapuá 
6751 Neves Paulista 6821 Parapuã 
6753 Nhandeara 6823 pardinho 
6755 Nipoã 6825 Pariquera Açu 

CÓDIGO DOS MUNICtPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(Item 05 da Declaração) 
Cód. Município 

6827 Patrocínio Paulista 
6829 Paulicéia 
6831 Paullnea 
6833 Paulo de Faria 
6835 Pederneiras 
6837 Pedro. Bela 
6839 Pedranópolis 
6841 Pedregulho 
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Cód. Municipio 

6899 Poloni 
6901 Pompéia 
6903 Pongai 
6905 Pontal 
6907 Pontes Gestal 
6909 Populina 
6911 Porungabo. 
6913 Porto Feliz 
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6843 Pedreira 6915 Porto Ferreira 
6845 Pedro de Toledo 6917 Potirendaba 
6847 Penápolis 6919 Pradópolis 
6849 Pereira Barreto 6921 Praia Grande 
6851 Pereiras 6923 Presidente Alves 
6853 Peruibe 6925 Presidente Bernardes 
6855 Plracatu 6927 Presidente Epitáclo 
6857 Piedade 6929 Presidente Prudente 
6859 Pilar do Sul 6931 Presidente Venceslau 
6861 Pindamonhangaba 6933 Promissão 
6863 Pindorama 6935 Quatá 
6865 Pinhal 6937 Queiroz 
6867 Pinhalzinho 6939 Queluz 
6869 Plquerubi 6941 Quintana 
6871 Piquete 6943 Rafal'd 
6873 Piracala 6945 Ranchar~a 

6875 Piracicaba 6947 Redenção da Serra 
6877 Plro.ju 6949 Regente Feljó 
6879 Plrajul 6951 ReglnópoHs 
6881 Plrangi 6953 Registro 
6883 Plrapora do Bom Jesus 6955 Restinga 
6885 Plrapozinho 6957 Ribeira 
6887 Pirassununga 6959 Ribeirão Bonito 
6889 Piratininga 6961 Ribeirão Branco 
6891 Pitangueiras 6963 Ribeirão Corrente 
6893 Planalto 6965 Ribeirão do Sul 
6895 Platina 6967 Ribeirão Pires 
6897 Poá 6969 Ribeirão Preto 
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6843 Pedreira 6915 Porto Ferreira 
6845 Pedro de Toledo 6917 Potirendaba 
61147 PenápoJis 6919 Pradópolis 
6849 Pereira Barreto 6921 Praia Grande 
6851 Pereiras 6923 Presidente Alves 
6853 Perulbe 6925 Presidente Bernardes 
6855 Plracatu 6927 Presldente Epitáclo 
6857 Piedade 6929 Presidente Prudente 
6859 Pilar do Sul 6931 Presidente Venceslau 
6861 Pindamonhangaba 6933 Promissão 
6863 Pindorama 6935 Quatá 
6865 Pinhal 6937 Queiroz 
6867 Pinhalzínho 6939 Queluz 
6869 Plquerubí 6941 Quintana 
€871 Piquete 6943 Rafard 
6873 Piracala 6945 Rancharla 
6875 Piracicaba 6947 Redenção da Serra 
6877 Plraju 6949 Regente Feljó 
6879 Plrajui 6951 Reglnópolis 
6881 Plrangl 6953 Registro 
6883 Plrapora do Bom Jesus 6955 Restinga 
688'5 Pirapozinho 6957 Ribeira 
6887 Pirassununga 6959 Ribeirão Bonito 
6889 Plratininga 6961 Ribeirão Branco 
6891 Pitangueiras 6963 Ribeirão Corrente 
6893 Planalto 6965 Ribeirão do Sul 
6895 Platina 6967 Ribeirão Pires 
6897 Poá 6969 Ribeirão Preto 
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