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ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORrA DA ASSOCIAÇÃO 

No dia J 3 de dezembro do a.oo findo, realizou-se a elejção da 
nova diretor,ia da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado 
de São Paulo, trendo sido eleita para o triênio 1978/1980 a seguinte 
chapa: Presidente: Lu.iz de Toledo Mendes Pereira; Diretores: Antonio 
Augusto, Firmino da Silva, Oswaldo de Oliveira Penna l Armando 
Veridiano Laranja J Adroaldo José de Menezes, Carlos Alberto Bueno 
Netto, Benedito Silveira, Cássio Ribeiro Porto e Branca Regina 
ForsteF. 

Fot em toda a história da Associação, a mais concorrida e em 
que houve o maior número de sócios votantes, portanto foi sentido 
° grande joteresse da classe. 

O nosso Presidente está imbuído da melhor boa vontade em 
tratar e resolver os problemas da classe e todos nutrem a mais 
viva esperança, oa capacidade de trabalho, na dedicação e inteligência 
do nosso companheiro Luiz de Toledo Mendes Pereira. 

De outra parte, fica consignada com louvor a passagem pela 
Presidência da Associação, do nosso colega Júlio de Oliveira Chagas 
Neto, que exerceu com eficácia duran(e vários anos, os destinos da 
Associação. 

nOLETIM DA ASSOCLAÇA.O DOS SERVENTUÁRIOS 
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COLABORAÇÕES 

HOMEAGEtvI A OSCAR FONTES TORRES 

Faleceu em 18 de fevereiro findo o arnigo e colega do Registro 
de Imóveis - OSCAR FONTES TORRES. 

Não é possível silenciar sobre a figura e a existência extrema
mente preciosa do desaparecido. 

Nos contatos e encontros sempre conversávamos e pude 
aquilatar o seu espírito crítico da vida, com apreciações de um 
estilo profundo de realidade. 

Certa vez, em conversa, disse-me: porque será que todas as 
pessoas que morrem passam a ser boas?' Respondi-lhe: - Todos 
nós, temos defeitos, virtudes ou qualidades. 

O importante é se avaliar qual dos pratos da balança pesa mais, 
se o dos defeitos ou se o das qualidades. 

Você, saudoso OSCAR, o prato das qualidades foi pesado 
demais para ser suplantado pelo outro. Como diretor da Associação 
dos Serventuários da Justiça do Estado, o seu trabalho foi fecundo 
e altamente proveitoso, no sentido de valorização da classe. 

Com que facjlidade expandia um lema! 
Já doente e combalido, realizava trabalhos durante a noite, 

sempre visando esclarecer e atender as necessidades da Revista, ou 
do Boletim da Associação. 

Toda a classe lhe é recon.hecida e imensamente grata pelo seu 
esforço, nobreza de caráter e de dignidade. 

Nada mais resta dizer, a não ser realçar a maneira competente 
com que dirigiu durante longos anos o Cartório do 8.° Registro de 
Imóveis, de que foi titular. 

À família enlutada, sua dedicada esposa e seus dignos filhos, 
as mais sentidas condolências de toda a classe dos Serventuários da 
Justiça do Estado. 

De você, OSCAR, ficou a imagem magnífica de sua personali
dade e a imensa tristeza que nos causou a sua definitiva partida! 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
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DESNECESSÁRIO O I'V1STO" DO REPRESENTANTE FISCAL 
NO PRóPRIO TITULO APRESENTADO PARA REGISTRO OU 

AVERBAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL 

PAULO PENTEADO D E FARIA E SILVA 
Advog-a.do 

1. A lei n. O 5.172, de 25-10-1966) que l(dispõ~ sobre o 
Sistema Tributário Naciona}J', regula em seus artigos 35 LI 42 o 
"imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 
re lativos' - os quais são "de competência dos Estados" onde se 
situam os imóveis,. transmitidos "a qualquer titulo", ou "sobre que 
versarem os direitos cedidos" (artigos 35, 40 e 41). 

2. Consoante e~tabeleee seu artigo 217, a referida Lei (deno-
minada "Código Tributário Nacional") passou a vigorar, em todo o 
território nacioDal, em ].0 de janeiro de 1967, "rcyogadas as dispo
sições em contrá.rio" - o que tornou insubsistente, a parti.r daquela 
data, a legislação federal, estadual e ffiUDicipaJ concernente aos 
tributos de suas respectivas competências, suprimidos, alterados 
ou transferidos pelo novo Sistema - fundado na Emenda Constitu
cional n .o 18, de 1.0 de dezembro de 1965, que foi incorporada peja 
Constituição de 1967 e pela Emenda Constitucional n. o 1, ele 
17 -10-1969 (artigos 18 a 28 e 18 a 26, respecti vamente) . 

3 . N () Estado de São Paulo, a Lei n. o 9.591, de 30-12-66) ve.io 
dispor «a respeito do imposto sobre transmissão de beos imóveis e 
direitos (;I eles relativos'), regulando englobadamente a tributação 
relativa à transmissão "causa mortis H (até então incidente sobre a 
propriedade em geral e regulada pelo Livro V do Código de r rn postos 
e Taxas - C. I. T.) e à transmissão de propriedade imobiliária "inter 
vivos" - a qual, quando competia ao Estado, era regida pelo Livro 
IV do mesmo Código, passando depois à PreEejrura, que o regula
mentara peia Lei municipal n.o 6.125, de 30-1] -62. 

4. Unificados e atribuídos ao Estado aqueles dois tributos, 
que pn. saram a constituir um único e a incidir, indistintamente, apenas 
sobre a "transmissão de bens imóveis e direitos a eles relaü vos", (~') 

(cfr. PONTES DE MIRANDA, "Comentários à Constituição de 1967, 
tomo IJ, nota 2 letra ub" ao artigo 24, pág. 482), o Estado de São 

B'ÜLE1'IM DA AS OOIAÇÃ O DOS S ERVENTU ... \.RlOS 
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PLlulo legislou em tempo oportuno, consoante já fo i lem brado, sobre 
O refe rido imposto, cujo cálculo. em harmonia com O ar tigo 38 do 
Código Tribut ário Naciona l, se baseia 00 " valor venal dos bens ou 
di reitos t ransmitidos" (ementa da Lei n. 9 .59 1/ 66 c seus art igos 
11 e 13). 

5 . No tocante ti s " Obrigaçõcs dos SernnluÃr:ios da Justiça", 
estatui u o arr igo 34 da referida Lei estadual: 

"Artigo 34 - Não serão lavrados, registrudos, inscritos ou 
a\'erbados pelos tabeliães, escrivães c o fici ais de R egist ro 
de Imóveis, os atos e termos ut! seu ca rgo , sem a prova d o 
pagllmcll to do imposto". 

6 . O artigo 34 da Lei cSl ~ldual nY 9 .591 / 66, transcnto no 
irem anterior, corrcsponde, com leve e irrdcvante alteração, ao art igo 
74 do ant igo L iv ro l V do c. J . T. , integrando seu Capítulo XliI -
referente às "Obrignçõcs dos Tabel iães. E\criv:Jes, Oficiais de Registro 
de Imóveis I..~ de Títulos e Documentos" (estes (l ltimos excluídos do 
atual dispositivo) . Por outro lado , o arr igo 49 da mencionada Lei, 
coerente com o artigo 21 7 do Código Tribut<.í rio Naciona l, preceituou 
que suas disposições en tra riam em vigor em 1.0 de janei ro de 1967, 
sendo revogadas as disposiçõcs em contrário l)clo ~Irtigo 50. 

7. A Lei ~~ I ad ll al agora vigente não contém qualquer norma 
equivalente à do artigo 43 do Capítulo X ('"Das Obrigações dos 
Serventuários de Just iça") do Livro V do antigo C . T. T ., que re7.HVn: 

"Art igo 43 - As parti lh a;:; a que se rd erem o artigo 512 
e seu parágrafo, do Código de Processo Civil , não serão 
regist radas sem o visto do rep resentante fiscaL" 

7. J Note-se que o artigo 5 12 do CPC de '1939, corresponJentc 
ao artigo 1. 773 do Código Civil, se refere à partilha amigável entre 
herdeiros mil iores e capazes, equivalendo ao art igo 1.029 tio estatuto 
processua l vigente. 

S. Resultu do exposto que o d ispositivo le J . I lranscrito no 
item 7 . supra foi revugado pelo Cód igo T ri butário Nacional e pcla 
Lei Estad wl l n .o 9.591 / 66. em consonância com o arligo 2.° , "capuf ' 
e § 1.0, ela Lei de Introdução ao Código Civil Brasilei ro: " a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue"; "a lei posterior re \'ogu 
o antcrior quando expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteirament e ~ malérrn de que tratava 
a lei anterior". 

8 . 1 "Se 3 lei nova criu, sobre o mesmo assunto da anterior, 
um sistema inteiro, completo, diferente, é c1uro llue todo o outro 
sistema loi eliminado" (CARLOS MAXIMILIANO, hHermenêutica 
c Aplicação do Direito" , 4 .a edição, n.o 443 , p{lg. 428). " Do simples 
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falO de se promu.lgar lt:i, n(wa em contrário, resuLta ficar a antiga 
revogada' (Ibidem, n.o 441 "in fine", pág. 426). 

9. O exame do artigo 34 da Lei estadual n.O 9.591/66, inte
grante do seu Capítulo IX, evid ncia, que a intt:nção do legislador foi 
uniformizar a regulamentação da matéria ob a epígrafe «Das 
Obrigações dos Serventuários da Justiça \ extraída do Capítulo X do 
Livro V cIo antigo C. 1. T. (cfr. itens 5 e 7 supra), reproduzindo no 
artigo em tela, quase I<ipsis litteris". o texto do artigo 74 do superado 
Livro IV do mesmo Código que integrava o Capítulo Xln 
daquele Livro IV, sob título mais específico (dr. item 6 acima). 

10. A Lei estadual n.o 9.591 baseou-se no "Sistema Tributário 
Nacional", revooando a legislação anterior. Assim, tcndo em vista 
o artigo 2.° e seu § 1.° da Lei de Introdução a Código Civil, para 
que qualquer preceito do aludido Livro V do suplantado C .1. T. 
continuasse em vigor seria preciso que a mencionada Lei estadu8J 
o declarasse expressamenle - como o fez no Capítulo X ("Dispo, 
sições Especiais"), ao dispor: 

"Artigo 40 - Continuam em vigor o disposto no arligo LO 
da Lei n.o 2.934, de 28 de dezembro de 1954, com a 
redação alterada pelo artigo 9.° ela Lei nO 4.507, de 31 
de dezembro de 1957, e 8S disposições do Capítulo V do 
Livro V do Código de Impostos e Tax~s (Decreto D.a 

22.022, de 31 de janeiro de 1953)". 

10.1 As duas leis estaduais indicadas no referido artigo 40 se 
referem ao pagamento do imposto "causa mortis" em prestações, ao 
passo que o Capítulo V do Livro V do C. I. T. abrange somente 
seus artigos 28 a 30~ únicos que continuaram em vigor - c ounc~ 
o artigo 43, transcrito no item 7 supra e subordinado ao Capítulo X 
do mesmo Livro V. 

11. Observe-se também que consta necessariamente, do forma1 
ou da escritura de partilha (títulos sujeitos a registro ou averbação), 
a prova do pagamento do jmposto de transmissão "causa mortis", 
calculado e homologado com audiência da Fazenda do Estado, ao 
passo que, se na partilha (amigável ou judicial) houver torna ou 
reposição por parte do herdeiro ou meeiro que receba bens de valor 
superior à meação ou quinhão, o recolhimento elo imposto "inter 
vivos" devido será comprovado no lítulo. 

12. Portanto, nos termos do cjtado artigo 34 da Lei estadual 
[l.o 9.591/66, feira essa «prova do pagamento do imposto", os srs. 
Oficiais de Registro de Imóveis deverão registrar 011 averbar as 
partilbas amigáveIS que lhes forem apresentadas) independente do 
"visto" do repres~ntaDte fiscal no próprio título - formalidade esta 
desnecessária e inexigível. O "visto" do representante da Fazenda é 
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nccess,irio nas guias de recolliimento do imposto ou de isenção como 
condição "s.ine qua non" para que o tributo seja recebido, ou para 
que a "guia de isenção') seja carimbada. Diante do aludido preceito 
legal, o comportamento dos srs. Oficiais de R egi&tro de Imóveis deve 
ser o mesmo, indistintamente, nos casos de transmissão de propriedade 
imobiliária "inter vivos>! ou "causa mortis". 

12 . 1 Nada justifica, pois, que se dê tratame nto diverso às 
escrituras públicas de partilha amigi;\vel e aos formais resultantes de 
partilha amigável, no tocante ao "visto". Entretanto, embora nenhum 
Cartório exija que os referidos formais sejam visados pelo represen
tante fazendário, alguns impõem ou hesitam em dispensa r essa forma
lidade quanto às escrituras públicas de partilha cio acervo hereditário. 
Ora, se tal exigência [asse cabível (o que não acontece), ela abran
geria as duas h,ip6teses, pois o superado artigo 43 do Livro V do 
C . I . T. determinava~ indistintamente, que "as parOlhas a que se 
referem o artigo 5 J 2 e seu parágrafo" cio CPC de 1939 só seriam 
registradas com o "visto" do representante fiscal (cfr. item 7 acima) 
- compreendendo assim as três modalidades de partilha amigável 
previstas por aqueles preceitos e pelo artigo 1.773 do Código Civil: 
a "escritura pública", o "escrito particular" homologado pelo ju,z e o 
"termo nos autos" " estas liltimas geradoras do " formal" (que será o 
'-título' suje.ito a registro, nos expressos termos dos artigos 167, jtem 
T, n.o 25, e 221 , item IV~ da Lei D.o 6.015, de 31-12-73, alterada 
peta Lei n.O 6.216, de 30-6-75). Revogado o artigo 43 do L~vro V 
do C .1. T ., é fora de dúvida que a exigência tornou-se descabida 
em qualquer caso, aplicando-se invariavelmente o disposto no artigo 
34 da Lei estadual n.o 9.59 J /66 (cfr. item 5 supra). 

12 . 2 Por fim, cumpre ponderar que, no tocante às transmissões 
'caus'-l mortisH

, o § 9.° do artigo 9.° do Decreto estadual 11.0 47.672, 
de 27-1 -67, que regulamentou a Lei n.O 9.591 estabelece que, antes 
do recolhimento do imposto, devem ser "visadas peJo representante 
da Fazenda" as "guias" expedidas, na forma do . 5 .° , pelos escrivães 
em cujos cartórios tramitarem os invent::írios ou arrolamentos - o 
que patenteia que o próprio Fisco considera revogado o artigo 43 
do Livro V do antigo C. I. T. (item 7 supra), cuja aplicação imporia 
novo "visto" do representante fiscal - constituindo um inadmissíve l 
"ois in idem", porquanto a <'guia" visada é trasladada para o título. 
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NOTAS VÁRIAS 

TABELA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS 

Competência estadual para seu reajustamenfo - Inteli
gência do art. 8.°, n.O XVII, "c", da Constituição, com 
u redação da Emenda Constitucional n.o 7, de 1977 

JOSlt DUTRA 

Professor da Faculdade de Direito da 
Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul - Desembargador aposentado 
do Tribunal de Justiça do R.io Grande 
do Sul 

1 . A Emenda Constitucional 11 ,0 J, de 1969, j:\ atributu à 
Unjão competência para legislar sobre normas gerais relativas a 
orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira etc. (art. 8.°, 
n.o XVII, "c"). 

A Emenda Const1tucional D,o 7 ~ do ano em curso, ampliou essa 
competência, conferindo à União, ainda, o poder de legislar sobre 
normas gerais atinentes à taxa judiciária, custas e emolumentos 
remuneratórios dos serviços forenses, de registros públ.icos e. notariais 
(art. 8.°, n.O XVII, "c") . 

Qual será o exato sentido da expressão normas gerais? 

Pontes de Miranda diz que normas gerais são o.queJas que (\ 
União considera essenciais. 

Se se trata, por exemplo, de saúde pública) são aquelas nonnas 
essenciais a plano ou programa geral de defesa e proteção à saúde, 
ainda que se especialize a respeito de endemias ou epidemias, ou a 
respeito da intância, da maternidade, da velhice. "No texto consti
tucional, fala-se de normas gerais de defesa e proteção; todavia, o 
adjetivo não tem função Hmitativa, como à primeira vista poderia 
parecer: apenas ignifica que o legislador recomenda a Jegjslação de 
defesa e de proteção à saúde" ("Comentários à Constj[uição de 1946", 
2.a ed., I/369). 

Visando aÜ1di.l mais a precisar o conceüo de normas gerais, vem 
a prüpósito invocar, outra vez , a lição de Pontes, no tocante ao 
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Dirdto Financeiro (para esta matéria também existe cláusula consti
tucional idêntica). O tratadista ensina que, no exercício dessa compe
tência. a União pode definir o suporte fático, "in abstracto" ou ~'in 

conc.reto" (e.v. , qual o suporte fáüco do imposto de ]icença e qual 
o do imposto de indústria e profissão), regular a prescrição e demais 
exceções, formul ar regras jUrLdicas sobre o enriquecimento injusti
ficado fiscal ou de processo tributário ou fiscal. "Não pode fixar o 
quanto, nem editar regras ju.ridicns sobre pressupostos de oportu
nidade, ou 1imltações temporária , ou espaciais, ou discriminações 
territoriais, ou contra o princípi o da isonomia. As normas gerais 
de Direito Financeiro podem regular a arrecadação dos impostos do 
artigo 21 e a entrega das percentagens aí referidas" (ob. dt. , 1/368). 

Nesse mesmo esforç,o para que se comp reenda devidamen te o 
signifkado da expressão normas gerais, vem a lanço recolher a lição 
do Ministro Aliomar Baleeiro: "É norma geral de Direito Tributário, 
dentm outras, a que define o fato tributável, adote ou não os con
ceitos e definição dos negócios de direito privado, assim como a 
que regcla a prescrição e outros instItutos de Direito Tributário, 
inclusive o processo" ("Limitações Constitucionais ao Poder de Tri
butar", 2. a ed. , püg. 38). 

Pelo sistem a adotado . a autoridade federal enuncia as regras 
essenciais, cabendo aos es tados-membros a tarefa de editar as medidas 
de aplicação (AIcindo Pinto Falcão, in "Repe[tório Enciclopédico do 
Direito Brasileiro", de CarvaJho Santos, vol. IIf328). 

2. A luz de tais ensjname.otos, dá para se descobrir o sjgni
ficado da inovação eonstitueional} segundo a qual compete à União 
a edição de normas gerais sobre custas e emolumntos remuneratórios 
dos serviç.os forenst:s, de registros públicos e notariais. 

Sem dúvida que a mi ssão do Jegíslador federal se hú d limitar 
em defini r o que sejam custas e emolumentos, dispondo sobre a 
incidência c estabelecendo critérios para a sua contagem, em cada 
tipo de serventia, etc. Nada mais que isso, ou pouco mais que jsso, 
já que as normas gerais não podem representa r instrumento de 
regulamentação da atividade de uma pessoa pública, por outra 
(Geraldo Ata]jba in R.D.P. 10/70). 

À União não é dado mais que enunciar certos princípios, certa.' 
normas uniformes , certas dire trizes (Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
"Comentários à Constituição Brasileira", ed. Saraiva, l.° / 93). 

3. Mas a verdade é que, para a solução do problema propos to, 
não importa saber da Clmplitude das normas gerais que a União venha 
a editar. 

14 - BOLETIM DA. AS OC IAÇãO D O ,ERVEN TUÁRlOS 
DA J STIÇA DO ESTADO DE s ,~ o PAU LO · 



Tenha-se presente que a Emenda Constitucional n .O 7, vinda ao 
mundo jurídico com o propósito de promover a chamada Refonna 
do Poder Judiciário, em nada mod ificou o parágrafo único do artigo 
8.° da Emenda Constitucion~l n.o 1, de 1969. Está prescrito, neste 
diploma, que a competência da União para legislar sobre as matérias 
de que ' e ocupa o n.o XVII, "c", do mesmo artigo 8.°, "caput", 
não exclui a competência dos estados para legislar supletivamente . 

A referida Emenda Constitucional n.o 7 apenas criou, no plano 
constitucional, as condições para se efetivar a reforma do Judiciário. 
Mas a reforma ainda não foi implantada, por depender de leis 
ordinárias. Tudo o que até agora se fez não passa de norm3S 
programáticas. A União ainda não exerceu a competência que a 
Emenda Constitucional n.O 7 lhe conferiu, pois ainda não chegou 
a editar nenhuma regra geral sobre a mCltéria em exame (custas 
e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses, dos registros 
públicos e notariais). 

Por isso mesmo, toda a legislação estadual, que v rsa a matéria , 
ainda está em pleno vigor. 

Esse entendimento é confortado pela Jição dos doutos) como 
se demonstrará. 

"Se não existe lei federal sobre a matéria) a estadLlal é supletiva 
total" (Sahil Maluf, «Direito Constitucional", 8. a ed., pág. 116). 

"Não existindo lei federal sobre o assunto, valerá a eSLadual 
supletiva" (Sabil Maluf, ob. cit ., p~\g. 117). 

"Se o governo federal não exerceu o seu poder de legislar 
sobre determinada matéria prevista no artigo 8.°, parágrafo único, 
o Estado-membro poderá legislar amplamenk' Cob. ciL, pág. 117). 

Tal interpretação é pr~stigiada pela autoridade de Pontes de 
Miranda: "Enquanto não há legislação federal, a legislação estadu~l 
é aplicada, ainda em se tratando de regra jurídica geral, ou regra 
jurídica fundamental. (Não é a mesma situação a que resu.1ta da 
existência de leis estaduais nas matérias do artigo 8.°) não mencio
nadas no artigo 8.°, n.o XVlI, «c" e "q": tais leis, se existiam, 
estão sub-rogadas; se depois foram feitas, são inconstitucionais") 
("Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n.o 1, de 
1969", 2. a ed., torno Il/J70). 

4. As considerações) que se acabam de expor, permitem-me 
assentar as conclusões seguintes: 

a) com referência à matéria em apreço (custas e emolumentos 
remuneratórios dos serviços forenses , de registros públ icos e no(a
riais), a legislação estadual, que lhe é pertinente, ainda está em 
plena vigência; 
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b) enquanto a União não legislar, não só a legislação estadual 
estará em vigor, como ainda será exclu_ iva 1 c não rnçrame ntc comple
mentar ou supletiva, a competência dos Estados para legislar a r espeito 
da matéria em exame. 

S. Orna derradeira consideração é de molde a desvanecer 
qualquer dúvida que porventura a inda pudesse.; existir. 

Em absoluto, não se está pret""ndendo legislar sobre custas e 
emolumentos. O que simplesmente se deseja é fazer um reajusta
mento, em base percentuaL das tabelas existentes . 

Ora , se o Es~ado do Rio Grande do Sul ainda tem. competência 
para legislar exclusivamente (o que representa o "plusH

), é eVJdente 
que ainda não perdeu o poder de reajustar as tabelas (o que repre
senta o "minus"). 

f o que penso, s.m.j. 

Porto Alegre) 5 de julho de 1,977. 
(tnlll"crito da Revista de Direito lmobilíário - N.o 1, de 1978) 

DIVÓRCIO 

Os jUlzes paulistas mostram-se espantados com o irrisório 
número de pedidos de divórcios entrados no Forum da Capital. 
A média é de um por dia , quando as estatí: ticas mais amenas indica
vam que haveria pelo menos uns 30 mil , so em janeiro, todos decor
rentes de antigos processos de desquite com mais de três anos, que 
roderiam facilment e s r c.o nvertidos em sentenças d divórcio. 

Mas, não aconteceu o esperado <.I6bâcIe da família brasHeira . 
o~ juízes atribuem a pouca procura a um detalhe lnui to importante : 
o alto custo dos processos. Não há uma tabela cs pecífic.a par~~ esse 
serviço e, sendo assim, os advogados cobram o que bem entendem, 
baseados unicamente no valor dos bens ri serem repartido. entre os 
litigantes. Em outras palavras quanto muis rico for o casal , maior 
será o honorário do advogado. Além elo mais - é bom não esquecer 
o detalhe - quem se divorcia fica livre e desimpedido, e em certos 
casos esta situação não é nada boa , havendo que m prefira permanecer 
desquitado ou simplesmente separado sem nenhuma chance legal de 
novo casamento. 

Tudo isso demonstra também um fato: apesar do que se disse 
antes da implantação do divórcio, o brasilei ro es tá preparado para 
ele. Não houve í1 corrida ao Forum e nem as mars trêfega es trelas 
da televisão resolveram brincar de Hollywood. Assim, a instituição 
do casamento perman cc ma,is ou menos salva. 

ITl'anscri vo da "A Tribuna", de Sant os de 13~2-78) 
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SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIAL 

1. Por economia, IprocessuaJ, pode-se recomendar que o 
processo de sustação de protesto e o da ação principal 
sejam pr.:.cessados simultaneamente, inclusive, na pro
dução de provas" e assim sejam julgados, em simul
tâneos process{)s dois pedidos, distintos entre si, mas 
ligados pela "conexão instrumental". 

Acórdão da 4. a Câmara do 1.° Tribunal de Alçada 
Civil, relatado pelo juiz 

ROQUE KOMATSU 

A propôs ação de sustação de protesto, relativamente a uma 
nota promissória que foi apresentada por B ao Cartório dei Protestos 
da COlu arca de Santa Rita do Passa Quatro. Pretendeu o autor 
sustar liminarmente o protesto, mediante o depósito prévio do valor 
correspondente, tornando-se ela definitiva, oportunamente. O título 
de crédito, a seu ver, não teria causa e não poderio produzir efeito. 
A pretensão do autor se cingiria à causa, à ordem e à validade do 
título de crédito. 

A medida liminar foi concedida em 13-3-1975. 

O então protestante do título B, apresentou a sua resposta. 

O magistrado processante determinou o apensamento dos autos 
da sustação de protesto aos autos da ação, em que se observa () 
procedimento ordinário, declarando que "naquela fase processual 
entendia desnecessário o prosseguimento do feito, uma vez que o 
objetivo almejado com a decisão final é o mesmo colimado na ação 
principal, já em fase de instrução e julgamento. 

Da referida decisão, B apTesentou pedido de reconsideração 
ou no caso de não se reconsiderar a determinação supra-referida 
requereu fosse aceita a petição como agravo de instrumento. Este 
foi processado, nestes autos, conforme despacho. Inocorreu o juízo 
de retratação. 

Relatando o acórdão, o eminente juiz da 4. a Câmara do 
1.0 Tribunal de Alçada Civil, dI. Roque Komatsu, a certa altura, 
pondera: 

"A decisão agravada peca na sua fundamntação, qua~do afirma 
que o objetivo almejado com a decisão final, na sustação de protesto, 
é o mesmo colimado na ação principal. 
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"'Com efeito, a sustação ou suspensão de protesto de títulos 
canlbiários importa em medida cautela.r inominada, ou seja, é da 
ação cautelar. E esta corresponde a uma pretensão autônoma, 
definida e perfeitamente isolada, como espécie de pretensã,o à tutelR 
jurídica. 

"Muitos escritores denominam condições de ação cautelar a 
pressupostos ou requisitos que devem ser alegados por aquele que 
pretende obter um provimento de cautela. E entre eles, se cit~lm 

a plausibilidade do direito que se diz ameaçado ("sumus boni juris") 
e .o perigo de dano decorrente de uma situação anormal ("periculum 
in mera"). 

HEm face dos conceitos da aç-ão cautelar, da autonomia tia 
pretensão assecurativa c da especificidade dessa especial modalidade 
de tutela, são pressupostos da ação cautelar, o temor de dano 
jurídico decorrente de uma situação objetiva de perigo e a pl'al!.lsibi
lidade do direito invocado por quem pretende segurança, a tutela 
cautelar. 

"A sentença, que tem de ser proferida, na ação cautelar, 
manterá relação de conformidade com os pressupostos da tutela 
assecuraliva e com a pôculiar natureza do procedimemto adotado. 

t~E a "causa finalls" (o objeto colimado, referido na decisão 
agravada) na jurisdição cautelar consiste em garantir eficazmente o 
resultado do processo de conhecimento ou do processo execotórjo. 

<IA fim de qm~ a demora processual não venha a frustrar a 
prestação jurisdicional que deve ser entregue, podem os Litigantes 
pedir que o órgão ju'risdicional. determine medidas, denominadas 
cautelares" que venham resguardar o processo de conhecimento ou 
o processo executivo. 

'"Já diferente é o objetivo do processo de conhecimento, pelo 
qual o autor, no caso, o agravado, pretende obter na denominada 
ação ordinária de anulação da obrigação cambiária. A sentença 
pedida pelo al!ltor é a constituição, mudança ou extinção de uma 
situação jurídica, em virtude de ocorrência de nulidade da obrigação 
cambiária. Nessa hipótese, a tute]a jurisdiciona~ de conhecimento 
tem natureza constitutiva e se exerce através do processo de 
conhecimento de igual nome (processo constitutivo) . 

.. Assim, a declaração da desnecessidade do prosseguimento do 
feito cautelar não pode subsistir. No processo cautelar~ um p,ronun
ciameoto final do juiz, aprecie ou não o respectivo mérito, é pedido. 
Se desnecessário o prosseguimento do feito, impossível a entrega da 
prestação jurisdicional, a ser feita, através da sentença. Esta tem de 
ser proferida, examinaRdo-se as condições ou os pressup,9stos e. o 
mérito da ação cautelar. Este, na sustação de protesto, nao pertme 
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com a causa, a origem e a validade do titulo cambiário, uma vez 
que a cautelar possui o seu próprio mérito. 

"A questão da oportunidade da sentença, na ação cautelar, deve 
ter influído o MM. juiz, quando da determinação, ora agravada. Ela 
pode ser prolatada, juntamente com a sentençaJ a ser proferida no 
processo constitutivo. Isso porque, em face da sua especial natureza, 
a sustação de protesto tem caráter preparatório, mas, com o decurso 
de um trintídio, após a efetivação da medida liminar, pode se tornar 
incidente, com a propositura da chamada ação principal. Então, 
dois procedimentos surgem;. um, relativo à tutela cautelar, e outro, 
relativo ao processo constitutivo. A economia processual, então, 
pode recomendar que os dois processos sejam processados simulta
neamente, inclusive, na produção de provas, e assim sejam julgados, 
em simultâneos processos os dois pedidos, distintos entre si, mas 
ligados pela "conexão instrumental". Isso se juslifica.. uma vez que 
o processo cautelar, não obstante distinto do processo de conheci
mento ou de execução a que se . acede, é acessório e a jurisdiç"ão 
cautelar tem '0 carátec de meio e modo destinado a garantir o 
r,esultado do processo de conhecimento ou do processo executório . 

"Assim, se dá provimento ao recurso, uma vez que o procedi
mento, pertinente à tutela cautelar, deve prosseguir, apreciando-se 
as preliminares e questões, argüidas no processo cautelar, os pressu
postos, requisitos e mérito da ação cautelar. Em face do que acima 
~ e disse, o apensamento dos autos se justifica ." 

Além do relator juiz Roque Kornatsu, tomaram parte no julga
mento os juízes Bandeira de Mello e Gomes Corrêa, sendo unânime 
a decisão da 4. a Câmara do 1.0 Tribunal de Alçada Civil, dando 
provimento ao recurso de agravo n.o 223.847 de Santa Rita do 
Passa Quatro - R .T.-492. 

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO 
1. Provada a existência de sociedade de fato na consti

tuição ou no aumento do patrimônio, a concubina 
tem direito à metade dos bens adquiridos pelo esforço 
cnnlUm. 

2 . A união "more uxorio", sem comprovação de a con
cubina ter contribuído etic:azmente para a aquisição 
dos bens deixados pelo companheiro, não autori2a 
qualquer reivindicação de ordem patrimonial. 

Decisão do juiz de Limeira 
DR. RENATO RIOTARO TAKIGUTHI 

Em ação de dissolução de sociedade de fato, A pretendeu a 
meação dos bens adquiridos por seu companheiro, com esforço 
comum de ambos. 
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Houve contcstação~ pela mulher e fHhos do falecido, onde 
foi argüido preliminar de carência da ação pela ~ []existência de 
sociedade de fato entre os concubinos e porque a autora não 
contribuiu para a aquisição do imóvel aludido na inicial. No mérito 
foi pedida a improcedência da demanda, uma vez que nenhum era 
o direito da autora. 

Examinando o pedido, o juiz de Limeira, dI. Renato Riotaro 
Takiguthi, julgou improcedente o pedido, condenando a requerente 
no pagamento das custas e honorários advocatíci'osr dos réus, arbi
trados em 20% sobre o valor da causa, uma vez que ficou provado 
que não houve qualquer aumento no patrimônio do falecido. 

Ora - concluiu o magistrado, invocando jurisprudência: "a 
união "more uxorio", sem comprovação de a concubina ter contri
buído eficazmente para a aquisição dos bens dejxados pelo compa
panheiro, não autoriza qualquer reivindicação de o rdem patrimomial 
(RT 438/214, 458/224, 469/184 e 486/175). 

Inexistindo provas de que '0 patrimônio do falecido tenha 
aumentado em razão do esforço comum dos concubinos, visto que 
restou descomp.rovado haver a autora contribuído eficazmente para 
a aquisição dos bens deixados pelo companheiro, fa ~ece a ela 
qualquer direito à partilha dos bens daquele COm quem se 
amasiou (RT 438/216) . 
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INSTITUTO DE PREVIDf:NCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CARTEIRA DE PREVID1!:NCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS 

DA JUSTIÇA DO ESTADO 
TABELA DE REMUNERAÇAO-BASE a partir de 1.% 5/78 

Decreto Estadual n.O 10.400, de 26/09/77, pub. no D.a.E. de 27/09/77 
Decreto Federal n.O 81.615, de 28/04/78, pub. no D.O.U. de 28/04/78 

Salário-Mínimo - Cr$ 1.560,00 

EntJjncia 

I 
Comarca/Cargo I Remuneração-Base I Remuneraçíio-Ba8e I 

S.M. crS 

ESPECIAL COMARCA 
Serventuário 16.00 24.960,00 
Oficial Maior 10,00 .15.600,00 
Escrevente 8,00 12.480,00 
Auxiliar 4,00 6.240,00 

DISTRITO 
Serventuário 10.50 16.380,00 
Oficial Maior 5,50 8.580,00 
Escrevente 4,50 7.020,00 
Auxiliar 3,50 5.460,00 

3.fl 'ENTRÃN. COMARCA 
Serventuário 11,50 17.940,00 
Oficial Maior 6,00 9.360,00 
Escrevente S,OO 7.800.00 
Auxiliar 4,00 6.240,00 

MUNlClPIO 
Serventuário 10.50 16.380,00 
Oficial Major 5,50 8.580,00 
Escrevente 4,50 7.020,00 
AuxiLiar 3,50 5.460,00 

DISTRITO 
Serventuário 9,50 J4.820,00 
Oficial Maior 5,00 7.800,00 
Escrevente 4,00 6.240,00 
Auxiliar 3,30 5.148,00 

2. a ENTRÁN. COMARCA 
Serventuário 9,50 14.820,00 
Oficial Ma.íor 5,50 8.580,00 
Escrevente 450 7.020,00 
Auxiliar 3,50 5.460,00 

MUNIClPIO 
Scrventu á rio 9.00 14.040,00 
Oficial Maior 5,00 7.800,00 
Escrevente 4,00 6.240,00 
Auxil.lar 3,30 5.148,00 

DISTRITO 
S erventuár io 8,00 12.480,00 
Oficlal Maior 4,50 7.020,00 
Escrevente 3,SO 5.92.8,00 
Auxillar 2,80 4.368,00 

1." ENTRÃN. COMARCA 
Serven lu ár io 8,00 12.480,00 
Oficial Maior 5,00 7.800,00 
Escrevente 4,00 6.240,00 
Auxiliar 3,00 4.680,00 

MUNICíPIO 
Serven t u ária 7,00 10.920,00 
Oficial Maior 4,50 7.020,00 
Escrevente 3,50 5 460,00 
AUlCiliar 2,80 4.368,00 

DISTRITO 
Serventuário 6,50 10.140,00 
Oficial Maior 4,00 6.240,00 
Escrevente 3,30 5.148,00 
Auxiliar 2,50 3.900,00 
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Conlribnlç.ão 
Cr$ 

1.997,00 
J .248,00 

998,00 
499,00 

J .310,00 
686,00 
562,00 
437,00 

1.435,00 
749,00 
624,00 
499,00 

1.310,00 
686,00 
562,00 
437,00 

J .186,00 
624,00 
499,00 
412,00 

1.186,00 
686,00 
562,00 
437,00 

1.123,00 
624,00 
499,00 
412,00 

998,00 
562,00 
474,00 
349,00 

998,00 
624,00 
499,00 
374,00 

874,00 
562,00 
437,00 
349,00 

811,00 
499,00 
412,00 
312,00 
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JURISPRUDtN'CIA 

NOTIFICAÇÃO 

l\'ledida caut.elar deferida para que o Oficial do Registro de Imóveis 
se abstenha de 'proceder ao regisfro de alienação - Inexistência de 
impedimento à prática do ato - Deferimento indevido, ademais -

Aplicação dos artigos 867 e 869 do CPC 

Não possuindo conteúdo condenatório, a notificação 
,iudicial não pode i1npedir a prática de ato regular de 
r'egistro. 

Apelação Cível n.o 24.005 - Santa Cruz. do Sul - Apelante: 
Empresa de Reflorestamento Santa Cruz Ltda. - Apelado: Ministério 
Público (TJRS). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos: Acórdam, unanimemente, 
em l.a Câmara Cível Especial do Tribunal de Justiça do Estado, 
integrados neste o relatório retro e as notas taquigráficas anexas, em 
darem provimento à ape1ação. Custas na forma da lei. 

Participou do julgamento, além dos signatários, o Df. Ruy 
Ruben Ruschel. 

Porto Alegre. 13 de maio de 1975. 
(a a) José Silva, Presidente; Nalhaniel M. Guimarães, Relator 

RELATóRIO 

O Df. Nathaniel M. Guimarães: Sr. Presidente. Na comarca de 
Santa Cruz do Sul, a Empresa de Reflorestamento Santa Cruz do Sul 
Ltda. apresentou a registro uma escritura pública de compra e venda 
de imóvel com cessão e transferência de direitos contratuais, entre 
partes outorgantes vendedoras Bernardo Chazam S/A, sucessora de 
Bernardo Chazam & Cia., representada pela apresentante e como 
outorgante cedente vendedores, Empresa de Reflorestamento Santa 
Cruz Ltda., escritura esta lavrada em Porto Alegre, distrital da 
Tristeza, e versando sobre uma áre a de J .348 ha e 3.012 m2, situada 
em Pinhal, 5.° Distrito de Santa Cruz do Sul. 

O registro foi obstado face à dúvida levantada pelo Oficial do 
Cartório, em razão da existência de uma notificação oriunda da 
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s.a Vara Cível desta Capital, e atendendo requerimento de An,tonicta 
Lubisco e requerida contra a Empresa de Reflorestamento Santa 
Cruz Ltda., no sentido de que não se registrasse qualquer transaç'ão 
com dita companhia. 

A notificação ao oficial veio através de carta precatória. Daí 
a dúvida suscitadaJ a qual foi enfrentada pela ora apelante, recebeu 
parecer favoráve1 do órgão do Ministério Público de primeira instân
cia e foi decidida pelo juiz, que a tomou como procedente. 

Contra essa decisão é que veio a apelação, fundamentado o 
recurso de modo igual à impugnação que fizeram, porém enriquecido 
com jurisprudência oriunda do nosso C. Tribunal de Justiça. 

O parecer do órgão do Ministério Público nesta instância foi 
pelo provimento do apelo. 

Os autos preparados foram conclusos, 
É o relatório, s\JljeHo à revisão do eminente Juiz Revisor. 

VOTO 

O Dr. Natha.niel M. Guimarães (relator): SI. Presidente. A sen
tença de primeiro grau que deu pela procedência da dúvida não pode 
subsistir. Efetivamente, partindo-se do dispositivo no artigo 867 do 
CPC - protestos, notificações e interpelações - tem-se que aquele 
que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva 
de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, 
valer-se-á de urna daquelas modalidades, deduzindo seu pedido atra vês 
de petição ao juiz. 

Trata-se de procedimento não contencioso e com objetivos caute
lares, pois leva meramente à prevenção de responsabHidades, conser
vação ou ressalva de direitos, além de transportar intenções e cujos 
efeitos estão previstos na lei civill ou comercial. 

O que não tem é qualquer conteúdo condenatório, e, por tal 
conseqüência, não poderia produzir, de modo algum, os efeitos que 
l.he emprestou o juiz de primeiro grau, ao manter a dúvida e rejeitar 
o registro da escdhua aludida. E não poderia, a rigor, pelo juiz 
deprecante da Capi,tal, ter sido despachada a notificação aludida, 
com vistas ao oficial do Registro de Imóveis de Santa Cruz, uma 
vez que deferindo o contido no pedido, poderia estar gerando dúvida, 
como afinal sucedeu ao serventuário, determinando a não realização 
de atos tipicamente de ofício. 

Cito o artigo 869, que diz o seguinte: "O juiz indeferirá o ped ido 
quando o requerente não houver demonstrado o legítimo interesse, 
e o protesto, dando causa a dúvidas e incertezas, possa impedir a 
formação de contrato ou a l'ealização de negócio lícito", 
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Quando fuj juiz de Vara Cível da Capital, sempre observei 
muitas vezes o excesso d,e pedir contido nas notificações que comu
mente se processam no foro da Capital. Vejam V. Exas. que aqui 
no caso. pois há nos auws em xerox a cópia daquela notificação, 
depois de formalizado o requerimento ao juiz, com vistas a possíveis 
direitos da interessada Antonieta Lubisco, onde é expressada a noti
ficação dando ciência com referência à alienação, como apêndice e 
último requerimento da petição, diz aquela requerente: "Requer ainda 
a expedição da competente carta precatória à comarca de Santa. Cruz 
do Sul, a fim de, que seja também notificado o Registro de Imóveis 
daquela d dade para que não proceda ao registro de qualquer venda 
por p,arte da n.otificada, tendo por objeto as áreas constantes da 
perícia que vai anexada". Quer dizer, requerimento desse feitio não 
poderia, a r igor , ser despachado pelo juiz. O juiz deveria despachar 
a petição, mas não determinar a notificação ao oficial do registro 
para que não proceda ao registro de qualquer documento, porque é 
exa,tamente um ato de ofício do oficial proceder ao registro das escci
tu raso Se ela é irreguJar, se é nula, se tem qualquer vício, não cabe 
o ele D.preciar. E com essa notificação recebida através de precatória, 
o serventuário ficou em dóvida quanlo a sua interpretação. Suscitou 
a dúvida diante disso. Então o juiz da Capital' já poderia ter obviado 
esta situação, deferindo a notificação da interessada, mas abstraindo 
notificação com aquele caráter. Bastava notificá-lo apenas de que 
havia aquele protesto, deferindo em parte. O oficial deu margem ao 
que diz o artigo 869, a não realização de um negócio lÍcüo, ou seja, 
a disponibilidade dos bens por parte de quem estava fazendo a aliena
ção. A sua vez, ao juiz da sentença apelada cabia discernir que fie. 
tratava de uma mera notificação, objetivando efeito de ciência não 
constitutiva, capaz de levar ao não registro da escritura apontada. 
Aliás, a jurisprudência invocada pela parle impugnante e ora apelante 
é abundante e serviria a espancar qualquer dúvida ex.istente. V. RF 
80/333, no acórdão do STF. Decisão do nosso E. Tribunal de 
J usüça co nsla na "Revista de J uris prudência" 5/212, 19/83, 29/346, 
4/150, que serve ao preenchimento de qualquer dúvida ainda SUbSLS

tente, uma vez que a jurisprudência invocada exaure o problema em 
profundidade. Dou, pois, provimento à apelação para reformar a 
sentença, tornando insubsistente a dúvida suscitada para o fim de 
que possa a vi ( a ser regi strad a a escritura. 

O DL Ruy Ruben Ruschel: Não existe na Lei dos Registros 
Públicos qualquer artigo) qualquer dispositivo que impeça uma inscri
ção ou traDScrição do registm pela existência de uma simples notifi
cação. A notificação não possui qualquer conteúdo mandamental. 
De modo que acompanho.o voto do eminente Relator, 

(Transcrito da Revista de Direito Imobiliário - N.o 1/78) 
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SOCIEDADE DE MARIDO E MULHER - Não pode 
O' magi~1rado, num simples despacho interlocutório, modi
ficar a sentença de falência parca considerar nula a socieda~ 

de e ordenar a arrecadação dos bens particulares da mulher. 

Em recurso, a que deu provimento, unanimemente, decidiu o 
Tribuna~ : "O relator do presente acórdão, embora já tenha acolhido 
a tese da decisão agravada, modifica sua opinião, para concluir que 
não existe nulidade absoluta de sociedade formada entre marido e 
mullier principalmente em face da atual legislação, que tem conferido 
a esta última grande autonomia, seja na família, seja nas aHvidades 
econômicas fora do lar. Se cada um dos cônjuges pode associar-se 
a estranhos, ou a parentes inclusive os filhos, em sociedades por 
quota.s de responsablillidade limitada, não e vê por que não possam 
fazê-lo entre si. É claro que, se houver irregularidade ou fraude, a 
sociedade poderá ser anulada, como, a.liás~ aconteceria em relação 
a outra qualquer. Nulidade relativa. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federa! e de outras Cortes de Justiça tende para se firmar 
nessa orientação, como demonstraram os recorrentes. Não deveria o 
magistrado, assim, de ofício, num simples despacho interlecu~ório, 

modificar a sentença de falência, para considerar Qula a sociedade e 
ordenar a arrecadação dos bens particulares da mulher, a fim de eles 
responderem pelas dívidas da massa falida." 

- Acórdão de 25-3-76, da 3.a Câm. Cív. do T1SP, no AI 
249.367, de São Paulo (Cantidiano de Almeid,a, pres.; Young da 
Costa Manso, reI.) - Rev. de JUL do TISP, vol. 41. pág. 209. 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Apelação Cível D.o 262.489 - Araraquara - Apte, : De. Hugo 
Fernando Salinas Fortes ~ Apdo.: Sr. Oficial Maior do Primeiro 
Registro de Im6veis. 

ACÓRDÃO 
Vistos. relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 

n,O 262.489, da Comarca de Araraquara, em que é apelante o Df. 
Hugo Fernando Salinas Fortes e apelado o Se Oficial Maior do 
Primeiro Registro de Imóveis . 

Acordam os membros do Co~selho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls. ) dar provimento) 
pagas as custas "ex lege". 

1 . A decisão, que acolbeu a dúvida, impediu o registro de 
um formal de partilha, mas a discussão travada nos autos, até mesmo 
no recurso, ficou limitada à representação dos herdeiros interessados 
no registro, tanto que o advogado apelante nunca se manifestou sobre 
o mérito, e insiste na assertiva de que não é parte, pleiteando Cl, anula
ção do processo, que correu à revelia dos reais interessados, nâo 
representados nos autos; e insurgindo-se contra a sua condenação Das 
custas. 

O advogado apelante patrocinava os interesses dos herdeiros no 
inventário (fls. 9 e 11), e diz que o último ato praticado, 00 cumpri
mento do mandato) foi a apresentação do titulo (formal de partilha) 
a registro (fLs. 31). A partir dar, não mais representa os outorgantes. 

O processo de dúvida é de natureZa administrativa (Lei nO 
6.015/73, art. 204) ; não corre "in judicio", mas perante a Correge
dori.a Permanente dos Registros Públicos, que é órgão administrativo, 
sendo essa a natureza dos atos praticados pelo juiz que a dirime 
(Cf. Apelação Cível 0. 0 262.851, da Capital, j. pelo CSM em 22-8-77; 
Rec. 77/77 de Bauru , "in" DJ.E. de 17-9-77, pág. 8; e Rev. Jurispr. 
TJSP, v. 43 , págs. 4] 5-417) . 

Aqui, as formalidades não são as mesmas do processo judicial. 
Qualquer pessoa é habilitada a apresentar titules a registro, incumbin
do, a quem o fizer, as respectivas despesas (Lei cit., art. 217). 

Nesse âmbito, o apresentante fica vinculado à discussão da 
dúvida, pois a lei manda notificá-lo para a impugnação; a mais 
ninguém (Lei n,O 6,015/73, art. j 9~, n.O lU) . 
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Todavia, c isso está enfatizado na citação consta nte da sentença 
(f. 45), o processo de dúv ida não deve instaurar-se de ofício, s6 poden
do ser suscitado a requerimento do apresentante (Lei cit.. art. 198). 

Este pode convencer-se dos embaraços opostos e retirar o título 
do Cartório. Al iás, é o que cons ta ter acontecido " em 7 de fevereiro 
deste ano", segu ndo relato do Oficial. O rato de ter o apresentante 
retornado, e ins istido, oão deslocava o problema, continuando a 
depender de requerimento seu a remessa do títu lo ao Corregedor da 
Serventia, com í'lS razões da dúvida. 

Assiste, pois, razão no apelante, quando impugna o envolvimen to, 
que acabou tendo, em procedimento administ rat ivo quc não provocou. 
Trata-se, rea lmente, de processo nulo, por não haver ninguém nele 
interessado. Essa nulidade fica decla rada "ab initio" , ordenada ~l 

simples restituição do título, após cancelada a prenotação. 
Dão provimento, pois. 
São P.ulo, 22 de setembro de 1977. 
(aa) GentiJ 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 : De. Hugo Femando 
Salinas ."ortes. 

D.OJ. 19-10-77 

Apelação Cível n.o 264.057 - Amcricanu - Apte.: Roberto 
Ragazzo de Camargo - Apdo.: E scrivão do Cnrtório do Registr.o 
de rmóveis e Anexos da Comarca. 

ACóRDÃO 

Vistos, re latados c discutidos estes autos de Apelação Cível 
n.O 264.057, em que é Apelante Roberto Ragulzo de Camargo e 
Apelado o Escrivão do Cartório do Registro de Imóveis c Anexos 
da Comarca de Americana: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratu ra , por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., dar p rovimen to 
ao recurso, pagas as custas na fo rma da lei. 

As peculiaridades do caso não foram devidamente consideradas 
pela sentença que, ass im, merece se r reformada. 

Com efei to, o exame do título mostra que o terreno, objeto d a 
venda, está situado dentro dos limites de uma área maior, pertencen te 
ao Iate Clube de Limeira , Sociedade Civil que, segundo o artigo 2.° 
de seus estatutos, tem por finulidade " proporcionar aos associ(ldos e 
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respectivas famílias, a prática das mais diversas modalidades de espor
tes e atividades recreativas e sociais" (fls. 8 v). 

A escritura mostra, ainda, que, ao adquirir o terreno, o recor
rente tornou-se dono, também, de uma parte ideal "correspondente 
a 1/400 avos da área de 83.268,00 metros quadrados, acima 
confrontada destinada ao sistema de recreação dos associados e a 
seus melhoramentos, em regime de comunhão indivisível". 

Está claro, da mesma forma, que o dominio útil do lote, por 
expressa disposição estatutária, nada mais é do que uma conseqüência 
do ingresso na sociedade, na qualidade de sócio.-proprietário, conforme 
reza o artigo 7.° do Capítulo IV dos Estatutos do referido clube, 
transcritos na escritura. 

Por isso, o recorrente tornou-se dono de uma cota condomjnial 
correspondente a 1/400 (um quatrocentos avos) de todo o patrimônio 
social integrado pelo terreno e pelas benfeitorias especificadas no 
estatuto. 

Veja-se, ademais, que o título de sócio-proprietário, que confere 
esses direitos 1 tem a sua transferência condicionada às normas estipu
ladas no artÊgo ] O do Estatuto) dentre as quais se inclui a aprovação 
da Diretoria. 

Por outro lado, os privilégios patrimoniais e condominiais 
atribuídos aos sócios não poderão ser objeto de venda ou alienação 
de qualquer espécie, razão pela qual a sua transmissão será regulada 
pela sistemática estabelecida para transferência do Título de SÓCtO
-proprietário. O exame dessas normas, que regem o negócio jurídico 
celebrado entre as partes, torna evidente que, no caso, a venda do 
terreno não pode ficar subordinada à disciplina do Decreto-lei 0.° 58, 
de 10 de dezembro de 1937, regulamentado pelo Decreto 0.° 3.079, 
de 15 de setembro de 1938. Não há motivo que aconselhe, na hipó
tese, a aplicação dos dispositivos citados, porgue o fracionamento da 
área do clube, para a venda exclusiva àqueles que pertençam ou 
venham a pertencer aos seus quadros, está longe de caracterizar oferta 
pública no conceito juridico do termo. 

Realmente, corno mostra Serpa Lopes, referido por Wilson de 
Souza Campos Batalha "a lei de loteamento, estipulando a condição 
de oferta pública, para um dos característicos da venda de lotes de 
terreno a prestação, visou a venda a pessoas indeterminadas, vendas 
a serem feitas com quem quer que se apresente em condições de 
contratar" (Cf. Loteamentos e Condomínios - Vo1. I - pág. 255). 

Evidentemente, não se encarta nesse conceito de oferta aquela 
venda feita a um grupo determinado de pessoas, que queiram integrar 
o quadro social de um clube, com o compromisso de zelar pelo seu 
patrimônio, solver as obrigações contraídas pela sociedade, bem como 
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contribuir, mensalmente, com uma cota para as despesas de manu
tenção e conservação do patrimônio social, como se r~clama no 
artigo 6.° do Capítulo III dos Estatutos que i'ntegram a escritu ra. 

Não há interesse que justifiqlle a inclusão do fracionamento da 
iírea pertencente ao Iate Clube d.e Limeira na órbita das leis federais 
disciplinadoras dos loteamentos urbanos, ainda que situados nas zooas 
rurais) e nem que o inclua na esfera das le is municipais referidas 
nestes autos. 

De fato, se o clube tem os seus limites perfeitamente traçados, 
se toda a área fracionada se .integra no patrimônio da associação, se 
o conjunto se destina apenas a finalidades esportivas e recreativas e 
se os sócios, nos expressos tennos das disposições estatutárias, se com
prometem a zelar pelas áreas de circulação e recreação, não se vê 
a que titulo se possa vislumbrar, no desmembramento efetuado, um 
loteamento sujeito à disciplina c· contr'üle dos Poderes Públicos 
Federais, Estaduais ou Municipais. 

Tudo se passa na órbita social, não se podendo falar em bens 
públicos quando estes são de uso exclusivo de uma sociedade. 

Observe-se, por acréscimo, gtle um dos objetivos da legislação 
sobre loteamento, como é sabido, é assegu..-ar os direitos dos compro
missários, quer quanto à legitimidade da propriedade, quer quanto 
à realização efetiva da compra e venda. 

Ora, numa sociedade civil os seus sócios já têm, nas assembléias 
e órgãos de direção, eficientes instrumentos de controle dos negócios 
por ela praticados, de sorte que nem esse argumento poderia favorecer 
as razões da suscitação. 

Por sinal, parece que essas razões não fora.m estranhas ao Oficial 
suscitante, tanto que, a despeito dos motivos por ele alegados, a 
Serventia procedeu a várias dezenas de registros em condições seme
lbantes, incluslve depois da vigência da nova Lei dos Registros 
Públicos (fls. 56/73). 

As lejs municipais, pelas razões que aqui se alinham, também 
não poderiam const~h!Jir obstáculo ao registro, pois, conforme foi 
eofatizado na manifestação d,e fls. 85/101, todas elas foram inspiradas 
em moti vos de ordem urbanfstica e de saneamento básico, que não 
podem ter incidência em área estritamente particular, pertencente a 
uma sociedade civiL 

Ê por isso que a jurisprudência invocada em desfavor do registro 
se torna inaplicável à espécie, pois não se vê, aqui, loteamento no 
sentido exato do termo, que justifique a suscitação. 

Por último, tendo em conta que o t(tu!o, que se pretende registrar, 
descreve, minuciosamente, o terreno que tem por objeto, torna-se pres-
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cindível a descrição da p'arte restante, o quc remove o outro obstáculo 
oposto pelo suscitante à prática do ato. 

A descrição da parte remanescente, como tem decidido este 
Conselho, "não constitui exigência legal, razão pela qual não pode 
ser reclamada como condição para o registro ou para a matrícula, 
embora constante do provimento do Juízo" (cf. Apelação Civil n,o 
262.486 da Comarca de ltaporanga e Ap. Civ. n.O 256.851 da 
Comarca de Pirajtl) . 

Ante o exposto, dão provimento ao recurso para ordenar o 
registro, declarando improcedente a dúvida. 

São Paulo, 30 de setembro de 1977. 
(aa) Gentil do CannoPinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acádo Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrlgues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor, Advogados: Drs. Fernando Rudge 
Leite e José Manoel de Almeida. 

Apelação Cível n.o 246.199 - Capital - Apte.: Antonio 
Nascimento de Oliveira e sua mulher - Apdo.: Sr. Oficial do Quarto 
Registro ele Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
264.199, da Capital, em que são apelantes Antonio Nascimento de 
Oliveira e sua mulher, e apelado o Sr. Oficial do Quarto Registro 
de Imóveis. 

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

Os apelantes, titulares da transcrição n.O 2.599, do 4.° Registro 
Imobiliário desta Capital, pretendem nela averbar a abertura de via 
pública, denominada Rua Mariano da Costa. 

É certo que o imóvel não mais pertence à 4 , a Circunscrição 
Imobiliária, mas isso não constitui óbice, nOs termos da Le.i D.o 
6.015 / 73, art. ] 69, 1. 

Entretanto, os apelantes não trouxeram documeutação adequada, 
limitando-se a exibir uma certidão de que 

.i , . ' no processo acima mencionado, foi constatada a existência 
c abertura das seguintes vias: Rua Mariano da Costa, possuindo cento 
c vinte metros de extensão e dezesseis metros de largura; ... " (fls. 8). 
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A informação é insuficiente para o acoHumento da pretentã.o 
que os autos trazem, de "averbar ao lado da transcrição n.O 2.599 
que, no terreno objeto da mesma" com frente para a Rua Visconde 
de Porto Seguro, foi aberta, transversalmente a esta, com a qual 
passou a fazer esquina, uma rua denominada Mariano da Costa, 
possuindo 120 metros de extensão e 16 metros de largura" (cf. fls. 4). 

De falo, como aconteceu no julgamento da Apelação Cível D. o 
257.298, da Capital, a averbação dessa rua "reclama certidão de sua 
perfeita localização, não bastando a informação de que ela faz esquina 
com a rua Viscoode de Porto Seguro" (cf. fls,. 27/28 e Boletim da 
Ass. Servo Justiça, VoI. 103/75). 

Sem jsto, não há como averbar a abertura da nla, pois, não 
se sabendo que imóveis ela atingiu e que registros ela alterou, não 
há como orientar-se o Ofidal nas suas anotações. O precedente 
julgamento, acima referido, considerou a existência de outros proprie
tários ao redor do cruzamento das ruas Mariano da Costa e Visconde 
de Porto Seguro, de sorte que a averbação, aqui pretendida sem 
documento hábil, poderá gerar outras averbações, à margem de 
registros existentes noutra Circunscrição Imobiliária, com reflexos no 
seu indicador real. 

Assim) a falta de 1ocalização precisa da nova vila pública é 
obstáculo ao provimento do recurs-o, não oferecendo ,interesses o 
controle da disponibilidade, pois a esta não se atém o Poder Público 
na abertura de ruas, restando aos interessados defenderem pelas vias 
próprias os direitos que pos~m ter, 

Negam provimento. 
São Paulo, 7 de outubro de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, P.residerlte do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Gera~ da Justiça e Relator; 

DiJuas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor. Advogado: Dl'. João RBbeUO de 
Aguiar Vollim. 

ApelaçãoCívtl n.o 264.290 - Cruzeiro - Apte.: F.N.V. -
Fábrica Nacional de Vagões SI A. - Apdo.: Oficial do C~r(óriô de 
Registro de Imóveis. 

ACóRDÃO 
Vistos! relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 

264.290, da comarca de Cruzeiro, em que é apelante a F.N.V. -
Fábrica Nacional de Vagões SI A., apelado o Oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis, 
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Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura} por 
votação unânime, integrado neste o relat6rio de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na fO'fIna da lei. 

Desnecessário o retorno dos autos à Comarca de origem, como 
pretende a D. Procuradoria Geral da .Justiça, para que o Df. Curador 
de Registros Públicos se manifeste, como "custos legi{, ", sobre o 
recurso apreciado. O Mioistédo Público, de 1. a e 2. a instâncias, 
acompanhou o desenrolar da relação processual e exerceu ampla
mente, como órgão único e indivisível, a sua função de fiscal da lei. 

No mérito, negam provjmento ao recurso. 
A pretensão da Apelante, de môtricular o imóvel já registrado 

em seu nome desde 22 de abril de 1948 (transcrição n.o 3.410, 
Livro 3-B, fls . 291)J não tem amparo legal. 

Na sistemática dos Registros Públicos (Lei n.o 6.015 J de 31 
de dezembro de 1973 e alterações poslenores), "a matrícula será 
efetuada por ocasião do primeiro registro a ser lançado na vigência 
desta Lei" (art. 228 e item I do parágrafo único do art. 176), sendo 
que "na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a 
inscrição e a transcrição a q lle se referem as 1c.is civis" (art. 168). 

A retificação da área de imóvel, objeto de assento anterior, se 
faz através de averbação, que será efetuada, obrigatoriamente, na 
matrícula ou à margem do registro a ser alterado (item I do art. 169). 

No caso, como não há qualquer título pendente de registro. 
mas apenas requerimento para anotação da área remanescente, é 
indiscutível que não podia ser aberta a matrícula do jmóvel. 

Também não merece acolhida o pedido alternativo, contido no 
recurso, para que se autorize a lavratura da averbação da área rema
llescente, com base no levantamento unilateral procedido por enge
nheiros e aprovado pela Mwücipalidade (docs. de fls. 5 e seguintes), 
ou através das diligências estabelecidas para o proce~so de retificação 
bilalera~ (art. 213 e parágrafos, da Lei dos Registros Públicos), a 
~erem realizadas, de forma incidente, ainda nestes autos de 'dúvida. 

O processo de dúvida é de natareza admin.i.strativa, e se 
caracteriza pela ausência de partes. 

O processo de retifícação bilateral dos assentos imobiliários é 
ct)nLencioso, e se caIacterjza pela possibilidade de ocorrer contrad:i
tório, tanto que a lei determina sejam citados todos os cooÜontantes e 
o alienante ou seus sucessores, sempre que da emenda resultar alte~ 
ração da área do imóvel (§ 2.° do art. 213 referido). 

Dentre eles não pode ocorrer a simbiose pretendida pela 
Apelan(e, ·que implicaria na jnstauração de processo misto. Para acer
lamenlo da área remanescente, do imóvel objero do registro anterior, 
a Apelante deverá socorrer-se do processo contencioso próprio, onde 
resguardados os interesses de tercdros, poderá proceder ao levanta-

nOLETIM DA. ASSOCIAÇÃO DOS SE'RVEW rU ,UHOS 
DA .JUSTi ÇA DO E 'l.'ADO DE S ÃO P AULO • 

- 33 



mento bilateral da extensão contida "intra muros" e averbar o resul
tado fina], sanando a sua transcrição aquisitiva, que é totalmente 
omissa neste particu lar. 

Ante o exposto. negam provimento ao recurso. 
São Paulo, 30 de setembro de 1977. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunait de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribuna] 
de Justiça e Revisor. Advogado: DL Darcy Marques 
da Silva. 

Apelação Cível n. o 264..517 - Moji das Cruzes - Apte.: Adolfo 
Afonso Fernandes - Apdo.: Oficial do 2.° Cartório de Registros 
de Imóveis da Comarca. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatado ~ e discutidos estes autos de Apelação Cível TI.O 

264.5 l 7, em que é apelante Adôllo Afonso Fernandes e apel1ado o 
Oficial do 2.° Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de 
Moji das Cruzes: 

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. 

1 . Pondere-se, inicialmente, que a sentença decidiu com acerto, 
quando arredou a possibilidade de infringência d legislação que dispõe 
sobre execução da Reforma Agrária e Promoção ele Política Agrícola. 

Inocorre, na espécie, qualquer infração à Lei n.o 4.504, de 30 
de novembro de 1964, bem como aos dispositivos legais que lhe 
alteraram o texto, inclusive do Decreto-L ei n.O 57, de 18 de novembro 
de ] 966. 

Com efeito, o fracionamento da área, que motivou o desmem
bramento dos lotes, não se deu por força das escrituras trazidas a 
registro, mas, sim, em conseqüência da averbação p rocedida à margem 
da transcrição, ato muito anterior à lei que editou o Estatuto 
da Terra. 

Não há, assim, que se cogitar de divisão em áreas inferiores 
ao módulo de propriedade rural, como, aliás, foi ponderado, também, 
no parecer do Dl'. Curador dos Regis,tros Públicos (fls. 33 verso). 

A inscrição, posteriormente, do imóvel no INCRA, em conse
qüê ncia de cadastramento procedido pela Prefeitura Municipal, para 
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efdto de lançamento de imposto territorial rural e taxas, pode signi
ficar, quando muito, que o imóvel está localizado na zona rural, 
fora do perímetro urbano, mas não tem o condão de apagar os efeitos 
produzidos pela averbação procedida. 

2. Superada esta questão, impõe-se o reconhecimento da 
improcedência da dúvida pelo motivo remanescente, ou seja, por 
infração às disposições do Decreto-Lei 11. 0 58, de 10 de dezembro 
de 1937, c do Decreto n.O 3.079, de 15 de setembro de 1938, que 
o regulamentou. 

Realmente, não há, nos autos, indício de que as vendas das 
chácaras se realizassem, por oferta pública, que constitui um dos 
requisitos fundamentais para aplicação do Decreto-Lei n.O 58, ou de 
seu decreto regulamentador. 

Ao contrário, a própria averbação, de maneira clara, afastou 
essa hipótese, ao mencionar que as chácaras Dão eram destinadas à 
venda por oferta púbbca. 

É certo que a ressalva, isoladamente, não poderia afastar o 
parcelamento do terreno da órbita disciplioar dos diplomas legais já 
aludidos, uma vez que a oferta pública poderia ser presumida de 
outras condições objetivas que rodeassem a venda dos lotes, como 
o uso de corretores, empresas de corretagem ou imobiliária, que 
fizessem oferta das uoidades a quem por elas se interessasse. 

Ocorre, contudo, que, no caso, nenhum dado concreto veio 
para o processo, de forma a p.ositivar, ainda que por via indireta, 
ofertas públicas, que submetessem as chácaras em questão à disci
plina da legislação especial. 

3. Acresce, também, que as escrituras exibidas para registro 
mostram negócios à vista, sem qualquer parcelamento, ou seja, com 
preço integralmente pago no ato da própria lavratura. 

O acolhimento da dúvida, dessa forma, iria violar o artigo 1.0 
do Decreto-Lei n.o 58 e do Decreto D.o 3.079, por falta de demons
tração do segundo requisito que aLi se exige, para que um loteamento 
se submeta à disciplina que aqueles diplomas legais impõem, ou seja, 
<.) pagamento do preço em prestações sucessivas e periódicas. 

Vale, aqui, para ilustrar o acerto da afirmação, o ensino de 
\Vilson Souza Campos Batalha: 

"Por conseguinte, escapam às exigências formuladas no citado 
jnciso legal, as vendas à vista, ou aquelas feitas mediante certa 
entrada c pagamento do saldo em detenninada data" (Cf. Lotea
mentos e Condomínios - VaI. I - pág. 258). 

Por isso, o autor citado, logo adiante, em trecho apropriado 
ao caso, assevera: 
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"Se, porém, o proprietário-loteador não desejar vender os lotes 
a prestações e não promover a inscrição do memorial e documentos, 
o compromisso de compra e venda será inscrito, averbando-se à 
margem da transcrição, o desmembramento havido (Cf. infra: Capl-' 
tulo VIII, Seção IH). 

Se se perfizer, logo de início, a venda definitiva, proceder-se-á 
à transcrição do título" (Op. loco cit.). 

Ora, na hipótese, o que se verifica, é que o proprietário, proce
dendo à averbação, à margem da transcrição, do desmembramento 
que levou a efeito, exauriu o rol de providências a . seu cargo, para 
que as escrituras que se seguissem pudessem ser levadas a registro, 
sem qualquer infração à legislação especial invocada, principalmente 
quando se vê que o negócio realizado não foi precedido de oferta 
pública, e nem se marcou pe~o pagamento do preço em prestações 
sucessivas e periódicas. 

A averbação procedida se ateve, assim, aos princípios nortea
dores da matéria, afeiçoando-se a autorização contida no artigo 285, 
do Decreto D.o 4.857, de 9 de novembro de 1939; e se ela dá 
suporte suficiente à localização dos lotes em causa, apresentando-os 
como corpo certo dentro da área a que se refere a transcrição 
mencion~da na escritl1ra, injustificada se torna, a recusa aos registros. 

4. Ante o exposto, dão provimento' ao recurso, para ordenar 
os registros, decl arando improcedente a dúvida. 

São Paulo, 7 de outubro 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. Clécio Ribeiro e 
Tomaz Roberto Nogueira. 

Apelação Cível n.O 264.073 Santo André - Apte.: W alter 
Dias da Silva - Apdo.: Oficial do Primeiro Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 
11.° 264.073 , da Comarca de Santo André, em que é apelante Walter 
Dias da Silva, 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., negar provimento, 
pagas as custas "ex-Iege" . 
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o apelante mesmo esclarece, com base nos documentos exibidos, 
que o ob,ieto da ação divisória (quinhão n.o 84 do Sítio dos Viannas) 
tem a área de dezesseis mil, trezentos c setenta e sete (16.377) 
metros quadrados (fls. 10), da qual a Municipalidade, por ação 
expropriatória , ainda em curso, foi imitida na posse de doze mil 
seiscentos e setenta e cioco (12.675) metros quadrados (cf. fls. 21). 

Ora, a certidão negativa que agora exibe, Juntada por linha, 
não cobre toda a gleba, mas unicamente a parte expropriada, 
cadastrada sob n.o 29.001.013 (cf. fls. 9, 35, 48), o que deixa 
insuficiente o suprimento da documentação. 

Por outro lado, tratando-se de contrato de valor superior a 
dez mil cruzeiros (CrS 10.000,00), tendo por objeto transação 
imobiliária, obrigatória a menção, no instrumento, do número de 
cadastro da pessoa física do vendedor, a que se refere a Instrução 
Normativa 043, de 25-10-73, da SRF, item 2.4, exigência respaldada 
no Decreto-Lei 11.° 401/68, artigo 3,°, Omissa a escritura, o título 
não se reveste dos requisitos necessários ao ingresso no Registro de 
Imóveis que cumpre, aqui, função fiscalizadora que 1he é cometida. 

No caso, surgem, ademais, veementes dúvidas em torno à 
formação da escritura, relacionadas com a identidade do outorgante. 
Admit.indo possível fraude, a sentença não negou validade a 
documento federal, em nenhum momento exibido nos autos e nele. 
não figurante sob qualquer aspecto. 

Com efeito, a escritura de fls. 57, também copiada às fls . 67 
e 69, de 25 de ,iunho de 1976, traz como outorgante pessoa 
desaparecida, que há mais de cinqüenta anos transferiu residência 
para o Ceará, oão tendo os parentes, aqui residentes, qualquer 
notícia do seu paradeiro (fls. 50), citada por edital no processo 
expropriat6rio em curso (fls. 25), fato noticiado pelo Procurador 
da Municipalidade de Santo André (fls. 32). 

À vista dos valores que estão envolvidos, da ordem de quase 
meio milllhão de cruzeiros (fls. 32), e, de outro lado, não dispondo 
a repartição competente dos elementos que assegurem a idoneidade 
do documento de identidade usado na escritura (fls . 86 e 88), a 
qual foi lavrada no objetivo único de ensejar o levantamento, no 
processo expropriatório, do valor da indenização, porque o imóvel 
.iá eshl incorporado, por sentença, ao patrimônio do .poder público 
expropdante e este tem imissão na posse desde fevereiro de 1974 
(fls. 47); comsjgnando, ainda, a sentença, o envolvimento, no caso, 
de pe.ssoa bastante conhecida da Corregedoria Permanente, onde 
teve suscitadas várias dúvidas em processos de registro, em casos 
análogos, e, por último, as diligências negativas) empreendidas nas 
várias ruas da Capital de São Paulo, com o nome de Epitácio 
Pessoa, verificando-se inexistir qualquer residência como o n.O 239, 
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üda na escritura duvidosa como domidlio do vendedor~ que também 
não é pessoa conhecida nesses logradouros (fls. 92), ~ogo se vê que 
os autos fornecem fortes indícios de que a escritura é fraudada, 
lcealidade que não se pode simple. mente igoorar para. dando curso, 
GOl terreno administrativo, a negócio suspeito, forrá-lo aro escalpelo 
da jurisdição contenciosa competente . 

Sendo a desapropriação fo rma originúria de aquisição da 
propriedade, porque não provém de nenhum títl1Io anterior (Lopes 
Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro) 5.a ed., pág .. 548), 
nenhum interesse há, para o processo expropriatório, no registro dos 
títulos em causa. Estes interessam, realmente, ao levantamento do 
preço, pelo que sua apresentação nos respectivos autos, ensejando 
a discussão de sua idone idade e valia, atende ao objetivo que o 
npelante persegue, sem maiores comprOluetimentos que o do Tabelião 
desinfonnado de aspectos relevantes, agora conhecidos, e me·nos 
alertado da necessidade de mais rigoroso contraste no documento 
de identidade apresentado quando da outorga. 

Negam provimento e mandam comunicar o decidido aO' Juízo 
da ação expropriatória. 

São Paulo .. 3 1 de outubro de 1977. 
(aa) GeJntil do Carmo Piofo, Presidente do Tribunal de Justiça 

Acácio Rebollcas, Corregedor Geral da Justiça e Relator~ 
Dimas Rodrigues de Abneida. Vice-Presidente do Tribunal 
ue Jusüça e Revisor. Advogados: NUço Soares de Cs(\'alho 
e Arcler Angela Dri.mel. 

Apelação Cí\lel n,o 264.896, - São Bernardo do Campo 
Apte:. Giagui S; A - Indústrna. e Comércio - Apdo.: Oficial do 
1.° Cartório de Registro de Imóv",is .. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 
n.O 264.896, da. coma.rca de São Bernado do Campo, em que é 
apelante Giagui SI A - Indústria e Comércio, apela·do o Oficial do 
1.0 Cartório de Registw de ImóveÍs, 

Acordam, em sessão do Con selho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso , pagas as custas na fonna da lei. 

Nos processos de dúvida, onde são examinados os requisitos 
de validade e legalidade do título entregue a registro, descabe a 
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realização de prova técnico-pericial, para acerlamento da área 
efetiva ou levantamento daquela disponível, corno remanescente de 
assentos anteriores (Acórdão do E. Conselho, na Apelação Cível 
n.o 264.290, da comarca de Cruzeiro, julgada em 30 de setembro 
de J 977). A providência, além de extravasar os limites da dúvida, 
redundaria inútil porque a escritura de fls. 21/23, que se pretende 
registrar, menciona a área maior primitiva e descreve, por inteiro, 
o imóvel anterior, desprezando as glebas já desmembradas. 

Assim, qualquer que fosse o resultado do levantamento topo
gráfico, os dados consignados no título continuariam divergindo da 
área remanescente disponível, porventura encontrada. 

Indeferem, assim, o pedido de diligência. 
No mérito, mantêm a decisão recorrida, porque ninguém pode 

transferir a outrem mais direitos do que tem. 
Os autos esclarecem que a vendedora, Indústrias Pelosini S.A., 

• na qualidade de condômina e detentora de uma terça parte ideal 
(1/3), "pro indiviso", do lote n.o 47 do Núcleo Colonial de São 
Bernardo do Campo, com a primitiva área total de aproximadamente 
duzentos e nove mil e seiscentos metros quadrados (209.600 m2): 
promoveu ação de usucapião, onde obteve o reconhecimento d0 
domínio exclusivo sobre duas glebas do mesmo lote, certas e delimi
tadas, as quais, depois, matriculou em seu nome (fls. 11/12). 

Conseqüentemen.te, o antigo lote n.o 47 passou a ter alteradas 
as suas característjcas, seja de área, seja de conformação, por força 
do desmembramento assim sofrido. 

A presente escritura (fls. 22), transmitindo à apelante o direito 
condominial que a transmitente houve pela transcrição n.O 8.423, 
feita no mesmo Cartório suscitante (fls. 13) e filiada à de n.o 5.882, 
da primeira Circunscrição de São Paulo (fls. 19), ignorou aquele 
desmembramento, pois continuou dando ao objeto da transmissão 
a mesma descrição constante do título primitivo. 

Entretanto, destacou a decisão recorrida, o usucapião importou, 
para todos os condôminos, na redução da área do condomínio, e 
não na extinção deste, como talvez esteja sendo pretendido. A 
promovente, criando para si domínio exclusivo sobre as áreas 
mencionadas no título originário que fez transcrever (fls. 11/12), 
deixou para o condomínio a área remanescente, não abrangida 
pela ação. 

Assim, o título ora apresentado (fls. 21/23) diverge dos assentos 
existentes no registro imobiliário, porque omite os desmembramentos 
havidos e continua a descrever um terreno que não mais existe, 
quer na área aiÍfibuída, quer na conformação mencionada. 
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Além de não identificar o imóvel que remanesceu no condomínio 
"pro indiviso", o título, por outro lado, transmitindo fração ideal, 
não esclarece quem são os demais condôminos. 

Ora, essas divergências e omissões tornam irregular, segundo 
dispõe § 2.° do artigo 255 da Lei de Registros Públicos, o título 
examinado, e impedem a abertura da matrícula do imóvel objeto do 
condomínio, deixando de fornecer requisitos essenciais à lavratura 
do assento (artigo 176, parágrafo único, item II n.os 3 e 4). Logo, 
apresenta-se impróprio, na forma em que redigido, para ingressar 
no registro imobiliário. 

Ante o exposto, negam provimento ao recurso. 
São Paulo, 31 de outubro 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. Antonio Pinto. 

Apelação Cível n.o 264.989 - Capital - Apte.: Paulo de 
Rezende Barbosa - Apdo.: Oficial em exercício no 7.° Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca. 

AC6RDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 

n.O 264.989, em que é apelante Paulo de Rezende Barbosa, e 
Apelado o Oficial em exercício no 7.° Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital, 

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

O confronto da certidão de fls. 2 I j24v., relativa às transcrições 
anteriores, mostra que, efetivamente, foram introduzidas várias 
inovações na descrição dos imóveis compreendidos nas letras "c" 
a "s" da escritura levada a registro. 

De fato, enquanto nas transcrições produzidas, calcadas nos 
títulos anteriores, os diversos imóveis apenas eram descritos pelas 
suas confrontações e áreas, no título atual figuram elas com divisas 
certas, extremadas por medidas e rumos exatos, inexistentes nos 
títulos primitivos. 

Essa diferença, como destacou o Oficial suscitante, gera patente 
conflito entre o que consta dos registros existentes e aquilo que 
deverá constar dos registros a serem efetuados, com inegável ofensa 
ao princípio da continuidade. 
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Tem inteira aplicação a advertência já lançada por este Conselho 
no julgamento do Agravo de Petição n.o 247.363 , versando hipótese 
não muito diferente da destes autos: 

"t dc toda cvidência que não podia o agravante, unilate
ralmente, modificar os característicos e confrontações do imóvel , 
colocando-os em total divergência com os constantes do registro 
imobiliário (Cf. art. 213, § 2.° , da Lei n.o 6 .015/73) . Se o fez, 
sujeita-se agora à norma do art. 225 , § 2.°, da Lei citada, que , 
dispondo a respeito dos títulos admitidos a registro, assentou: 

"Consideram-se irregulares para efeito de matrícula os títulos 
nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta 
do registro anterior." 

Aliás, nesse mesmo sentido sempre foi interpretado o disposto 
nos artigos 247 e 248 do anterior regulamento dos Registros Públicos, 
Decreto n.O 4.857, de 9-11-1939 (Cf. Acórdão do Conselho Superior 
da Magistratura do Biênio 1972/ 1973, Lex Editora, págs. 112, 131, 
),33 , 242 e 236)" . 

Tal ponderação, de resto, se reeditou no julgamento das 
Apelações Cíveis n.os 257.721 e 256.822. 

Não há dúvida que o registro não poderia ser praticado sem 
quebra do princípio da continuidade, cujo objetivo é resguardar 
a segurança e a certeza que devem informar os atos do registro 
imobiliá rio. 

Não vale argumentar, como pretende o apelante em suas razões, 
que as modificações citadas não teriam produzido alteração na área 
total dos diversos imóveis, pois essa consideração não é suficiente 
para afastar eventuais prejuízos que poderiam ser ocasionados a 
terceiros , com a mudança de configuração dos lotes, embcra mantidas 
as mesmas medidas de superfície de cada um deles. 

t claro, também, que o apelante faz inadequada invocação 
do julgamento proferido por este Conselho no Agravo de Petição 
n.o 242.428, da Comarca de São Paulo, porque, ali, o que se 
reconhecia era a irrelevância de referência a uma determinada área 
vendida, porque evidente que ela se continha dentro das confron
tações que já constavam da transcrição anterior. 

No caso, porém, as alterações versam, exatamente, sobre as 
confrontações imanentes de título já transcrito. Engana-se o suscitado, 
quando pretende, ainda, que as modificações estejam ajustadas ao 
provimento que invoca, pois, na realidade, como ponderou a sentença, 
o ato citado não autoriza correção que infrinja o princípio da 
continuidade, que é por ele ressalvado na íntegra . 

Pelas mesmas razões, procede também a dúvida com relação 
ao imóvel descrito no item "f" do título , pois, como apontou o 
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registrador, não poderia a escritura mencionar confrontação com a 
Estrada de São Simão, quando, pelQ registro anterior, a confinação 
se dá com o lote n.o 121. 

Se houve erro no registro primitivo, como se aponta, clara
mente, no item 5 da petição de fls. 27/29, o reparo só pode ser 
feito mediante as cautelas indicadas no artigo 213, e seus parágrafos, 
da Lei n.o 6.015, de 31-12-1973, não cabendo ao apelante, u-nilate
ralmente, com dispensa da intervenção do registrador ou prescindindo 
de despacho judicial, proceder à retificação, tanto mais que, ela 
importando em alteração da descrição das divisas, poderia eventual
mente, reclamar a manifestação de todos os confrontantes do imóvel 
(Cf. art. 213, § 2.°). 

A recusa ao registro, dessa forma, guarda conformidade com 
a lei e a jurisprudência. 

Ante o exposto, nega provimento ao recurso, para confirmar 
a respeitável sentença que julgou procedente a dúvida. 

São Paulo, 7 de novembro de 1977. 
(aa) Geotil 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. Advogado: Dr. Luiz Ralpbo Mil· 
·Homens Costa. 

Apelação Cível 0.° 265.207 - São Paulo - Apte.: Silvia 
Maria Ferreira Curi - Apdo.: Oficial Interino do Terceiro Registro 
de Imóveis. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 

n.o 265.207, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Silvia 
Maria Ferreira Curi, e apelado o Oficial Interino do Terceiro Registro 
de Imóveis. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., dar provimento 
ao recurso. 

Não tem propósito o decreto de carência. A apelante reclama 
a prestação de um serviço pú blico, posto por lei à sua disposição, 
cumprindo decidir-se do seu direito, e não atrelar o procedimento 
administrativo a preciosismos estiolantes e desalentadores. Essencial
mente, o inconformismo da parte com a exigência do Serventuário 
está martifestada, e expresso o seu pedido de intervenção da 
Corregedoria, para forçar à satisfação de seus interesses (f. 3). A 
sustentação da recusa se vê à f. 26 e, assim, presentes todos os 
pressupostos da postulação administrativa que como dúvida inversa, 
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ou simples reclamação, dê-se-Ihe o nome que se queira, cumpre 
solucionar, pois que nenhum dano isso acarreta a ninguém, mas 
o órgão se prestigia, prestigiando as instituições. 

Se a parte demonstra inarredável interesse no registro e o 
Oficial responde com inarredável exigência, para a Corregedoria 
não importa como esse conflito chegou ao seu conhecimento. Basta 
a consideração evidente de que ele precisa ser resolvido. Daí, a 
orientação construtiva do Conselho Superior da Magistratura, citada 
pelo Dr. Procurador da Justiça (f. 59), que fica mantida. 

Verifica-se, na espécie, que a apelante quer averbar uma 
escritura de pacto antenupcial, vendo-se obrigada a recorrer ao 
Corregedor do Cartório, em razão das dificuldades que lhe opõe 
o Serventuário. Este, chamado a informar, confirma que não pôde 
atender ao pedido de averbação, porque a apresentante: (a) forneceu 
dados impreciosos sobre as transcrições; (b) pretende um novo 
registro, que é impraticável; (c) figura, no título, com nome diverso 
do constante nas transcrições n.O 34.733 e 34.732 (cf. 26). 

Como a interessada concordou em que fizera indicação inexata 
das transcrições a serem averbadas e corrigiu adequadamente o 
erro (f. 17), elidindo, a tal propósito, qualquer dúvida; como o 
pedido é de simples averbação do pacto antenupcial, já registrado 
no domicílio dos nubentes, à margem do registro dos imóveis no 
mesmo mencionados (f. 6), procedimento inteiramente consonante 
com o que preceitua o art. 244 da Lei n.O 6.0] 5/73; como a 
certidão do casamento (f. 13) espanca qualquer dúvida de identidade, 
evidenciando ser a requerente a filha e herdeira de Josué Pereira 
Ferreira e de Almerinda Villela Ferreira, cujo registro de nascimento 
omitira o patronímico materno "Villela", assim condicionando o do 
casamento; considerando cerebrina a hipótese de duas filhas do casal, 
uma ficando fora da herança sem nada reclamar durante mais de 
trinta anos, logo concluem pelo excesso de escrúpulo do Serventuário, 
no desempenho que procurou dar ao caso; e conseqüentemente, dão 
provimento ao recurso, para, repelida a dúvida por ele sustentada, 
mandar que se façam as averbações pretendidas, lembrando à 
apelante a oportunidade de também averbar o nome resultante 
do casamento, para acertamento definitivo do registro (Lei cit., 
art. 107, n, 5). 

Custas "ex-lege". 
São Paulo, 31 de outubro de 1977. 
(aa) Gentil do Canno Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Rernel de Godoy 
Costa. 
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Apelação Cível n.o 267.427 - ltapetininga - Apte.: Josineida 
de Alencar Barros Kneubuhler - Apdo.: Oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis. 

Direitos Hereditários, ou de Herança - Instrumento de Cessão 
- Impossibilidade de Registo. 

Compra e venda - Aproveitamento, como tal, de Escritura de 
Cessão de Direitos Hereditários - Impossibilidade diante da Falta 
de Registo do Título dos Cedentes ou Vendedores - Obrigatorie
dade do Registo do Título anterior, segundo a Lei Vigente. 

Características e Confrontações - Minudência - Pressuposto 
e Elemento Necessário do Registo. 

ACÓRDÃO 

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

1. Cuida-se de recurso, tempestivo e bem processado, contra 
a respeitável sentença que, reconhecendo a inviabilidade de registo 
de escritura de cessão de direitos hereditários, acolheu dúvida susci
tada do Oficial de Registro de Imóveis. Argui a apelante que, inobs
tante a denominação do instrumento, o negócio jurídico corresponderia 
a venda e compra, encadeada a sucessivas alienações desde o inven
tário de Firmino Elias Ayres, cujo formal prescindiria de transcrição. 

2. Inconsistente o recurso. 
Assente a inexeqüibilidade de registo de instrumento de cessão 

de direitos hereditários, segundo orientação firmada sob o direito 
anterior, que, por resguardo do princípio da continuidade, não previa 
o ato ("Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São 
Paulo", Lex, 18/194, e "Revista dos Tribunais", 380/171 e 359/237), 
como o não prevê o artigo 167, I, da vFgente Lei 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973 ("Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça 
de São Paulo", 40/394), sai-se a recorrente com que se trataria de 
negócio jurídico de venda e compra, a cujo registo se não opõe aquele 
fundamento. 

Não será ouvida, contudo. 
Concedendo-se que, por incidir sobre coisa certa e suceder à 

partilha em que foram contemplados os antecessores dos cedentes, ao 
instrumento de cessão dos "direitos hereditários à sucessão de Firmino 
Elias Ayres" (fls. 4 verso) transparecera negócio jurídico de venda 
e compra, em primeiro lugar sua operância, como tal, dependeria do 
registo prévio do formal de partilha (art. J 67, I, 25, da Lei de Regis
tros Públicos). Desde o regime precedente, em que o artigo 179, 
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cc. artigo 178, b, VI, do Decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939, 
sancionava a obrigatoriedade da transcrição, não mais se questiona 
da necessidade desse registo, menos para produzir a aquisição do 
domínio que para lhe completar uma das faculdades ou direitos, 
o dJreito de dispor do imóvell. 

Inconcusso que, suposto se transfira o domínio pela só abertura 
da sucessão (arts. 530, IV, e 1.572, do Código Civil), dele não podem 
dispor os herdeiros enquanto, assegurando a observância dos prin
cípios da continuidade e publicidade do registo imobiliário e, eventual
mente, pondo termo à indivisão, não promovam o registo do formal. 
"O interesse da publicidade e o da continuidade do Registro Imobi
liário, a necessidade de se lhe dar uma feição equivalente a uma 
espécie de estado civil do imóvel, assinalando todas as suas mutações 
e recebendo o contato de todas as circunstâncias modificativas, quer 
inerentes à coisa, quer aos direitos dos seus titulares, eis a precípua 
razão de se impor, em todas as legislações, a admissão ou extensão' 
do Registro Imobiliário aos atos causa mortis" (Serpa Lopes, "Tratado 
dos Registros Públicos", Freitas Bastos, 5.a ed., 1962, vol. IV, págs. 
49 e 50, n.O 598. Grifos do original). Por o aprender, bast.a. notar 
que o nome dos herdeiros aquinhoados não consta do registo da 
coisa transmitida. Não a podem, dessarte, transferir antes de registado 
o formal e assim perfeita a genealogia jurídica do imóvel. 

Nem prospera a objeção de que, in casu, não seria exigível o 
registo prévio, em virtude de a sucessão mortis causa ter operado 
antes da vigência do Código Civil. 

f: que, admitindo-se que o longínquo predecessor Firmino Elias 
Ayres tenha falecido antes do advento do Código Civil, bem que o 
contrário se presuma (cf. fls. 14, J 5, 18 a 31), quando muito inde
penderia da transcrição prévia do formal a primeira alienação pos
terior de parte dos herdeiros daquele, consoante vinha do artigo 234, 
do Decreto 18.542, de 24 de dezembro de 1928, que estatuí'a.: "Em 
qualquer caso não se poderá fazer transcrição ou inscrição sem prévio 
registro do título anterior, salvo se este não estivesse obrigado a 
registm, segundo o direito então vigente ... ". Conquanto sob redação 
menos precisa, esse mandamento foi incorporado no artigo 244, do 
Decreto 4.857, com as alterações introduzidas do Decreto 5.318, de 
1940. Se o imóvel não estiver matriculado ou registado em nome 
do outorgante, não se admite, hoje, o registo, antes da matrícula e 
do registo do título anterior, qualquer que seja sua natureza (art. 195, 
da Lei de Registros Públicos). Vale dizer, não se aproveitaria a 
apelante daquela exceção legal, porque não houve a coisa diretamente 
aos herdeiros de Firmino Elias Ayres, mas dos cessionários destes, 
os quais adquiriram os direitos correspondentes mediante instrumento 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • - 45 



celebrado em maio e julho de 1970 (fls. 4 a 12). Evidente, portanto, 
que a eficácia própria de negócio de compra e venda estaria subordi
nada à aquisição da propriedade de partes dos vendedores, através 
da necessária transcrição do instrumento por cuja via receberam o 
imóvel aos herdeiros de Firmino Elias Ayres (arts. 530, l, 533, do 
Código Civil). Noutras palavras, ainda que dispensado o registo 
prévio do formal de partilha dos bens do espólio de Firmino, seus 
herdeiros só consumariam a alienação aos antecessores da ora ape
lante, na vigência do Código Civil, por via de registo do título de 
transferência. Logo, se se não procedeu ou procede a esse registo 
prévio, necessário para operar a transmissão do domínio, não há 
reputar o conteúdo da escritura da apelante como negócio jurídico 
de compra e venda, pela manifesta razão de que os supostos ven
dedores não poderiam alhear coisa de que, à ausência de transcrição, 
não são proprietários! 

Em segundo lugar - e o argumento é decisivo -, abstraíclas 
todas as considerações anteriores, obstáculo de tomo impede o registo 
do instrumento contendido. 

A individuação da coisa é, cristalinamente, deficiente (fls. 4 
verso). Não se lhe exararam as características e divisas, com menção 
dos nomes dos confrontantes, em minúcias, como impõe a lei (art. 
225, § 1.°, cc. art. 176, § único, lI, 3, da vigorante Lei de Registros 
Públicos). Esses são requisitos de rigorosa observância, com que, 
para certeza do domínio, não transigem a lei e a jurisprudência (cf. 
"Revista dos Tribunais", 495/93). A precisa identificação do imóvel, 
através da descrição minudente de suas características e confrontações, 
é pressuposto e elemento necessário do registo, que se não autoriza 
quando dela careça o instrumento. 

3. A regularização da escritura, cuja eventual dificuldade, aliás, 
não desobrigaria à atenção aos princípios legais deduzidos, deve perse
guida aos transmitentes (rectius, cedentes), contra os quais dispõe a 
apelante de ação adequada para a obter ou se ressarcir. 

4. Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provi
mento ao recurso, pagas as custas ex lege. 

São Paulo, 31 de janeiro de 1978. 

(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da 
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, y ,ice-Presidente 
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Luiz Marcio 
da Costa Melo. 
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Apelação Cível 0.° 265.785 - Santos - Apte.: Claudino 
Álvares de Castro Apdo.: Oficial Maior do Segundo Registm 
de Imóveis. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
265.785, da Comarca de Santos, em que é apelante Claudino Álvares 
de Castro, e apelado o Oficial Maior do Segundo Registro de Imóveis. 

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

A sentença se prende à informação do Serventuário, de que a 
quadra "E" é composta de oito lotes, numerados de 21 a 28, todos 
já vendidos e registrados em nome de terceiros; isso, não obstante 
o expresso reconhecimento de que houve irregular acréscimo de um 
lote, o de número 29 (vinte e nove), nessa quadra, fato que demanda 
regularização para possibilitar o ingresso do título exibido pelo 
apelante. 

Dessa forma, corrigido o erro da quadra "E" possuir nove (9), 
e não oito (8) lotes, cessa o obstáculo ao registro aqui pleiteado, 
que poderá ser feito. 

Verifica-se - e o recurso salienta isso muito claramente -
que o Cartório do 2.° Registro de Imóveis de Santos deu guarida 
a um título de venda do lote n.o 29 (vinte e nove) da quadra "E" 
(fls. 28/29), quando esse lote não figurava na averbação do desmem
bramento do terreno. 

Então, o que existe é erro de interpretação dos títulos prece
dentemente registrados, porque o terreno do apelante, individuado 
(fls. 15, 16, 40), está na sua posse e, portanto, não é nenhum 
daqueles indicados nas escrituras de fls. 24, 26 e 28. 

O Serventuário procura justificar o que foi feito nos registros 
anteriores, mas em termos inadequados (fls. 19): 

"Os dois últimos lotes dessa quadra "E", foram registrados, 
respectivamente, como lote 28, antigo 27, e lote 29, antigo lote 28 
(transcrições 36.907 e 37.746, respectivamente). 

Se, porém, os vendedores, ao alienarem esses dois lotes decla
raram erradamente o lote 28, como sendo antigo 27, e o lote 29, 
como sendo antigo lote 28, quando ambos seriam simplesmente lotes 
28 e 29, então, nesse caso, o lote 27 (objeto do título desta dúvida), 
estaria disponível para ser alienado". 

Se o lote n. ° 29 não figurava na averbação, a escritura de fls. 
28 é que não devia ser registrada. O Serventuário não teve dúvida 
(fls. 42), mas errou; e esse erro não pode prejudicar terceiro, que 
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tem título filiado e posse localizada, porque o título do apelante se 
refere ao lote n.o 27 da quadra "E", precisamente apontado como 
distante cinqüenta e seis metros da esquina da rua Comenda dor 
Aristides C. Correa da Cunha (fls. 5, verso), e só poderia ser recusado 
se houvesse outro título referente ao mesmo lote, com precedência 
de registro, o que não ocorre e nem foi declinado. 

O Serventuário, que já registrou oito títulos na quadra averbada 
com a composição de oito lotes, não quer admitir o ingresso de um 
nono registro. O que lhe compete, todavia, é anotar "ex-officio" 
os registros das escrituras de fls. 24 e 28, para situá-las regularmente 
nos lotes 28 e 29, este último não precedentemente averbado, de 
modo a liberar-se o lote n.O 27 para o ingresso do título do apelante, 
que nenhum defeito apresenta. 

Todos esses fatos se confirmam, sem sombra de dúvida, no 
trabalho técnico de fls. 68/76, revelando a exatidão da planta de 
fls. 33, confirmando que é o apelante, e ninguém mais, o detentor 
do lote n.o 27 (emplacamento n.o 35) e, principalmente, que o lote 
apontado sob n.o 29 (vinte e nove), a despeito de ocupado, não 
integra a quadra "E", nem se relaciona com o loteamento (fls. 70/72 
e planta de fls. 76). Isto também não deixa de decorrer, clara
mente, das últimas informações da Serventia do Registro de 
Imóveis (fls. 78/80). 

O lapso decorrente do registro do lote n.o 29 sana-se, assim, 
por meios adequados, para que não fique interferindo na disponi
bilidade sobre área certa, efetivamente existente, e que não foi 
esgotada por nenhum registro anterior. 

Assim, dão provimento para autorizar o registro da escritura 
do apelante. 
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São Paulo, 23 de dezembro 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 TribW1al 
de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Francisco James de 
Faro Mello. 

D. J. J 3-01-78 

PROVIMENTO N.o CVIII 

Altera e consolida as normas que regulamentam o Plantão 
Judiciário 

O COnsellho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições, 
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Resolve: 
Artigo 1.0 - São feriados, para efeitos forenses, os domingos 

e dias de festa nacional, os que forem especialmente decretados e 
aqueles que a lei estadual assim o declarar. 

Artigo 2.° - O plantão judiciário será realizado aos sábados 
e naqueles dias em que não houver expediente forense na Capital, 
das 9 às 13 horas, destinando-se exclusivamente ao conhecimento 
dos pedidos de "habeas corpus" em que figurar como coatora auto
ridade policial. 

Parágrafo único - Em caso de "ponto facultativo", o ato que 
determinar o fechamento do Forum providenciará o respectivo plantão. 

Artigo 3.° - Os plantões judiciários obedecerão escala publicada 
na última semana de cada mês, funcionando sob a presidência de 
um Juiz. 

§ 1.0 - Para esse fim, serão designados, pela ordem, os magis
trados que estiverem em exercício nas Varas Criminais, Cíveis, da 
Família e das Sucessões, de Acidentes do Trabalho, da Fazenda 
Estadual, da Fazenda Municipal, Distritais, dos Registros Públicos, 
das Execuções Criminais e de Menores, bem como os Juízes Auxi
liares das Varas do Júri e de Menores, obedecendo-se, sempre que 
possível, a numeração ordinal crescente. 

§ 2.° - A competência dos Juízes de plantão judiciário perdu
rará mesmo depois do encerramento deste, estendendo-se até a reaber
tura do expediente do dia imediato. 

Artigo 4.° - O Juiz que, por motivo excepcional, não puder 
comparecer ao Plantão, será substituído por Juiz Auxiliar da Capital, 
designado pelo Presidente do Tribunal, ou, quando para isso já não 
houver tempo, pelo Juiz Criminal em exercício na Vara de numeração 
imediatamente superior, através de comunicação direta de um para 
outro. 

Parágrafo único - Nessa hipótese, no primeiro dia útil seguinte, 
o Juiz da escala dará conhecimento à Presidência do Tribunal dos 
motivos de sua ausência caso em que compensará oportunamente a 
sua falta, preferencialmente no lugar daquele que o substituiu. 

Artigo 5.° - Os Juízes de plantão, quando titulares de Varas 
ou Auxiliares das Varas do Júri ou de Menores, além de sua compe
tência própria, substituirão os Juízes das demais Varas, praticando 
nessas condições, os atos pertinentes ao exercício de suas atribuições. 

Parágrafo único - Quando estiverem de plantão Juízes Auxi
liares da Capital, competir-Ihes-á a substituição dos Juízes titulares 
de Varas, seja qual for a sua natureza. 

Artigo 6.° - Cada Juiz comparecerá ao plantão com um 
Escrivão ou Oficial Maior, quatro escreventes, um contínuo e três 
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oficiais de justiça, designados pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 
conforme escala pubficada. 

Artigo 7.° - São os seguintes os livros utilizados no plantão: 
1. registro de feitos; 
2. carga de ofícios; 
3 . carga aos distribuidores. 
Artigo 8.° - As petições de "habeas corpus" serão dirigidas ao 

Juiz de Plantão, instruídas com a respectiva cópia, e conterão, sempre 
que possível, a qualificação do paciente e o nome da autoridade 
coatora. 

Parágrafo único - Não se permitirá, num só pedido, a relação 
de vários pacientes presos por autoridades e fundamentos diversos e 
em lugares diferentes. 

Artigo 9.0 - O ofício requisitório, instruído com a cópia da 
inicial, será entregue à autoridade coatora por intermédio do Oficial 
de Justiça, com recibo indicativo da hora e local. 

Artigo 10 - Ao receber o auto de prisão em flagrante, nos 
casos relativos ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíquica, o Juiz de Plantão provi
denciará a imediata distribuição, cientificando a Autoridade Policial 
a respeito do resultado. 

Artigo 11 - Na distribuição, atender-se-á à competência reser
vada, na Organização Judiciária do Estado, às Varas Distritais para 
os crimes punidos com detenção. 

Artigo 12 - As distribuições feitas no Plantão Judiciário auto
rizam compensação no primeiro dia útil imediato, o que será feito 
pelos própros Distribuidores. Os Juízes, que presidirem plantões nos 
domingos ou sem dias sucessivos, devem excluir da distribuição as 
Varas sorteadas na véspera ou nos plantões imediatamente anteriores. 

Artigo 13 - Encerrado o expediente, o escrivão guardará em 
lugar seguro os processos e, no dia útil seguinte, providenciará o seu 
encaminhamento para a distribuição pelas Varas, atendendo-se, quan
do for o caso, ao critério da prevenção. 

Parágrafo único - Realizados dois ou mais plantões con
secutivos, o escrivão transmitirá ao que lhe suceder os processos que 
dependam de informações da Polícia e de julgamento. 

Artigo 14 - A Secretaria do Tribunal tomará as providências 
para abertura e fechamento da sala de plantão, fornecerá o material 
necessário para o expediente e requisitará o serviço de policiamento. 

Artigo 15 - A Procuradoria Geral da Justiça e a Procuradoria 
de Assistência Judiciária poderão designar, respectivamente, promotor 
e advogado para acompanharem os serviços de plantão. 
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Artigo 16 - O Juiz e os funcionários, que tiverem dado plantão 
completo, poderão gozar um dia de folga, como compensação, dentro 
do prazo máximo de trinta dias que se seguir, sob pena de caducidade. 

Artigo 17 - Os casos omissos serão resolvidos pelos Juízes de 
Plantão, ficando ressalvado aos interessados pedido de reexame 
dirigido à Presidência do Tribunal. 

Artigo 18 - Nas Comarcas do Interior, o Juiz Diretor cio 
Forum, poderá adotar o regime instituído neste Provimento adaptan
do-o às peculiaridades Jocais. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 26 de dezembro de 1977. 
(aa) Geotil 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.O.J. 27-12-77 

Apelação 0.0 267.012 - Diadema - Apte.: Ministério Público 
- Apdo.: Oficial do Registro Civil do Distrito da sede da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 11.° 
267.012, de Diadema, em que figura como apelante o Ministério 
Público, sendo apelado o Oficial do Registro Civil do distrito da 
sede da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por maioria de votos, dar provimento, para julgar improcedente a 
dúvida, pagas as custas na forma da lei. 

Em inteira consonância com o disposto no art. 70, inciso 9.°, 
da Lei 11.° 6.015/73, que dispõe sobre os Registros Públicos, 
Antonio Borges de Almeida e Ana Lúcia Ferreira, contraindo casa~ 
mento civil no distrito de São Bernardo do Campo, a 23 de julho 
de 1977, declararam legitimada a filha do casal Fátima Daniela 
Ferreira, nascida a 22 de dezembro de 1976 e com registro civil nO 
Cartório de Diadema, livro A-10, fls. 153 verso, sob n.O 6.401. Em 
conformidadc, ainda, ao que dispõe o art. 103 da mesma lei, 
operou-se a comunicação do fato ao Oficial do Registro Civil do 
Distrito de Diadema, para a devida averbação da legitimação no 
assento de nascimento, aduzindo-se, mais, a integração, no mesmº 
assento, do patronímico paterno, segundo o acertado pelo casal, a s~r 
usado pela legitimada. A comunicação se vê à f. 3. 
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Opôs-se o apelado ao dever de ofício, reclamado o formalismo 
do reconhecimento da paternidade, a exigir escritura pública, quando 
não figurou no assento do nascimento. Nesse sentido foi a decisão, 
rejeitando a manifestação do órgão do Ministério Público que, incon
formado, apelou. 

Atendem ao pedido. 
:f: inteiramente fora de dúvida que a legitimação pressupõe o 

reconhecimento ou perfilhação. Efeito necessário do casamento dos 
pais (Código Civil, art. 353), impõe-se por esse simples fato, inde
pendentemente da vontade de quem quer que seja. Presente o 
reconhecimento, que pode ser manifestado por qualquer das formas 
estabelecidas no art. 357 do mesmo Código, a legalização da união 
dos genitores, pelo casamento civil, atua de pleno direito, deferindo 
legitimidade à prole nascida ou apenas concebida. Despicienda, para 
tanto, a menção, no termo do casamento, dos nomes dos filhos assim 
legitimados. 

A regra determinante dessa menção, advinda com o Decreto n.o 
4.857/39, art. 81, inciso 9.°, mantida na Lei n.O 6.015/73, 
art. 70, inciso 9.°, objetivou precisamente os casos em que, inexis
tente o prévio reconhecimento, cumpria simplificá-lo em suas 
formalidades, em atenção ao interesse público, para que a legiti
mação não se protraísse em detrimento da prole, à espera de uma 
escritura pública ou de um testamento. Mandando consignar no 
assento do casamento os nomes dos filhos legitimados, a lei contornou 
com sabedoria as dificuldades, certo que o ato da legitimação traz 
Ínsito a evidência do reconhecimento ou perfilhação: pode-se reco
nhecer sem legitimar, mas é impossível legitimar sem reconhecer. 

Nada de estranho em que a mãe, recebendo em justas núpcias 
a filha impúbere, também por esta recebesse, concomitantemente, a 
declaração do reconhecimento da paternidade, que foi manifesto 
quando o casal, celebrando o casamento civil, fez consignar no termo 
a legitimação da menor Fátirria, conforme o comunicado (f. 3). 

Já o insigne Pontes de Miranda advertia, versando a legitimação: 
'Tem-se de compor a certeza de dois fatos: paternidade, casa

mento subseqüente. :f: possível que ambos constem do mesmo 
instrumento, - A Escritura Nupcial". (Tratado de Direito da 
Família, ed. Max Limonad, 1947, vol. lU, pág. 74). 

Não havia, pois, embaraçar a consumação da vontade elos 
genitores, expressa em ocasião e forma rigorosamente legais. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 1978. 
(aa) Acâcio Rebouças, Presidente e Relator designado; 

Young da Costa Manso, Vice-Presidente; Humberto de 
Andrade Junqueira, Corregedor-Geral da Justiça com voto 
vencido, em separado. 
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Declaração de voto vencido do Desembargador Andrade 
Junqueira: 

I - Não há confundir do is institutos que se regem por normas 
diversas: reconhecimento de filho e legitimação de filho por subse
qüente casamento dos pais. 

O reconhccimento está disciplinado no Capítulo IV do Título 
V do Código Civi l (art. 355 e seguintes), ao passo que a legitimação 
está discip]inada no Capítulo lU, do mesmo Título. 

U - O reconhecimento é feito no momento do assento de 
nascimento, quer pela mãe quer por esta e pelo pai, desde que a 
filiação não seja adulterina ou incestuosa. 

Mas, se do assento de nascimento somen te consta o reconheci
mento por parte da mãe, o reconhecimento, por parte do pai, somente 
poderá ser feito "mediante escritura pública ou por testamento" 
(art. 357 CC). 

Portanto, a lei dá um caráter formal absoluto ao ato de 
reconhecimento. 

III - Ao passo que a legitimação resulta do simples fato do 
casamento subseqüente dos pais (art. 357 CC). 

Não há necessidade de qualquer ato formal dos pais no sentido 
da legitimação; nem mesmo declararem eles, no ato do casamento, 
que legitimam este, ou aquele, filho havido anteriormente; declarando, 
ou não, pouco importa, porquanto a simples existência do casamento 
posterior dos pais acarreta, ex vi, legis, a legitimação dos filhos 
havidos ou concebidos anteriormente. 

IV - Quando a lei prescreve que do assento de casamento 
hão de constar "os nomes e as idades dos filhos havidos de matri
mônio anterior ou legitimados pelo casamento" (art. 70, 9.°, da 
Lei dos Registros Públicos), a prova da existência desses filhos e do 
casamento há de constar de documentos que os nubentes exibem DO 

processo de habilitação; não basta simples declaração verbal dos 
conJuges no ato do casamento; do assento ficam constando refe
rências que já constam de documentos existentes no processo de 
casamento. 

A prova do casamento anterior e de sua dissolução (art. 70, 
n.o 3), as certidões de nascimento dos filhos do casamento anterior 
(item 9.°), assim como a escritura antenupcial quando o regime de 
bens convencionado não for o comum (item 7.°). 

Óbvio que, se os cônjuges tiverem filhos anteriormente ao 
casamento, mister se faz que comprovem o fato com exibição da 
certidão de nascimento, da qual constem os nomes do pai e da mãe 
de tais filhos; mas, se o filho somente foi reconhecido pela mãe, 
como na hipótese dos autos, o pai há de exibir escritura pública de 
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reconhecimento, ainda que não averbada ao lado do assento de nasci
mento, para que fique constando a legitimação; essa prova 
documental há de ser exibida no processo de habilitação ao casa
mento, a ser lavrado quando de sua realização, se fará menção a tal 
filho em razão dessa prova documental já existente nos autos. 

Não tem sentido admitir-se declaração de existência de filhos 
anteriores ao casamento sem prova documental nos autos. 

V - Se se considerar que o assento de casamento se equipara 
à escritura pública, podendo servir para o reconhecimento de filho 
ilegítimo nascido anteriormente ao casamento, em contrário ao disposto 
no art. 357, então não haveria razão para a exigência de uma escri
tura antenupcial quando o regime de bens não for o convencional 
ou legal, pois, bastaria então os cônjuges declararem qual ° regime 
preferido e com isso estaria satisfeita a exigência legal. 

No entanto, a lei, nesse aspecto, tanto quanto no que diz 
respeito ao reconhecimento de filho, é absolutamente formal, pois 
exige "escritura antenupcial" passada em cartório, escritura que 
precede o casamento e que deve ser exibida antes da realização do 
casamento. 

Tanto a escritura antenupcial como o reconhecimento compor
tam averbação posterior; aquela, após a realização do casamento, nos 
registros "referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a 
qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao 
casamento" (art. 167, lI, n.o 1, da Lei dos Registros Públiços); no 
assento de casamento não há necessidade de averbação porque já 
consta do próprio assento do casamento. E o reconhecimento do 
filho ilegítimo é averbado à margem do assento de nascimento (art. 
102, TI.o 4, da Lei dos Registros Públicos) . 

. 1:. óbvio que a averbação, de ofício, prevista no art. 103, relativa 
à legitimação dos filhos havidos anteriormente, somente se justifica 
quando houver o reconhecimento do filho por parte de ambos os 
cônjuges, reconhecimento que há de se verificar por um dos modos 
previstos no art. 357 do CC: por ocasião do assento do nascimento 
ou por escritura pública. 

VI - O assento de casamento serve tão somente para com
provar que no ato os cônjuges manifestaram ao juiz de casamento o 
seu consentimento; o casamento se consuma pela simples declaração 
dos cônjuges perante o juiz de que ambos se recebem por marido 
e mulher, conforme forma literal constante do art. 194 do CC:; feito 
isso, o casamento está consumado, ainda que o oficial deixe de lavrar 
o assento; este simplesmente registra um fato já acontecido; o casa
mento "in extremis" se consuma sem a presença do juiz, bastando 
seis testemunhas, sem qualquer assento lavrado na hora. 
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Vê-se, por aí, que o assento de casamento tem finalidade espe
cífica, não podendo ser considerada escritura pública para efeito de 
reconhecimento de filho ou de escolha do regime matrimonial de 
bens, pois estes necessitam de atos jurídicos normais, previstos em lei. 

VII - O próprio Pontes de Miranda ensina que o reconhe
cimento do filho ilegítimo somente pode ocorrer por ocasião do 
registro do nascimento, por escritura pública ou por testamento 
(Tratado, vol. 9, § 964); óbvio que na escritura antenupcial, pela 
qual os cônjuges disciplinam o regime de bens, pode ser feito o 
reconhecimento do filho ilegítimo, o qual será legitimado quando da 
realização do casamento; mas, admitir-se que o reconhecimento se 
faça no assento de casamento, dando-se a esse assento o "status" de 
escritura pública; é que não se pode admitir, por infringente do 
disposto no art. 357. 

VIII - Esses os motivos da minha divergência com a douta 
maioria. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 1978. 
(a) Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor-Geral da 

Justiça e Relator. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Recurso eG. 0.° 84/77 - Piraj u - Adv. Dr. Esber Chaddad, 
lnt. Dr. Luiz Carlos Dalcim. 1. Trata-se de recurso de Luiz Carlos 
Dalcim, contra a decisão da Corregedoria Permanente (fls. 6 v.o) que 
acolheu consulta da Sra. Oficial do Cartório de Protestos de Piraju, 
e indeferiu a lavratura do protesto de um cheque, por estar prescrito. 
Em suma, o recorrente sustenta que o protesto é ato extrajudicial, 
destinado a provar a apresentação do título, ao tempo devido, e a 
não realização da promessa nele contida. Afirma que o sacador, 
agindo de má fé, datou o saque de 1976, quando, na verdade, é de 
1977, além do que sustou o seu pagamento no banco sacado. Na 
esfera do protesto não se discute se o título é líquido e certo, mas 
se está formalmente perfeito. Daí a necessidade de ser provido o 
recurso, para a lavratura do ato (cf. fls. 8/11). 2. O cheque (0.° 
12.310, ao portador) está às fls. 4. Revela um saque de Francisco 
Leite Mendes Gonçalves, no valor de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzei
ros), contra a sua conta no Banco Brasileiro de Descontos, agência 
de Piraju. :t datado de 1.°-3-1976, tendo sido apresentado em 
3-3-1977, oportunidade em que o banco carimbou que o pagamento 
estava suspenso, embora houvesse fundos na conta sacada. Foi levado 
a protesto em 11-4-1977. Seguiu-se a consulta e o indeferimento do 
protesto. 3. Proponho o acolhimento do recurso, não pelos seus 
fundamentos, mas na trilha da orientação assente nesta Corregedoria
-Geral, de serem vedadas as incursões jurisdicionais pelos 6rgãos 
administrativos do Poder Judiciário. Prescrição não é matéria corre
cional e, afetando direitos patrimoniais, não se reconhece, nem mesmo 
"in-judicio", quando não invocada pelas partes. Cabe sua argüição 
em processo cautelar, mas este também se encontra no âmbito da 
atividade jurisdicional, que não se relaciona com as funções mera
mente administrativas da Corregedoria (cf. Cód. Civil, art. 166; CPC, 
arts. 810 e 811, IV; Revista de Jurisprudência do TJSP, vol. 43, 
págs. 415 e 417). Em hipótese equivalente, no que toca a irregular 
intervenção da Corregedoria em matéria jurisdicional, ficou estabe
lecido que, não estando o credor proibido de levar os títulos a 
protesto, mesmo inocorrendo necessidade cambial, e nada impedindo, 
por outro lado, que o devedor lance mão de medida cautelar para 
sustar o protesto, visando a discussão da matéria no lugar adequado, 
não se concebe que a autoridade administrativa da Corregedoria-
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-Permanente impeça "a priori" o exercício dos direitos de um ou de 
outro, por caminhos que não lhes são vedados; nem o oficial do 
protesto tem por missão substituir os devedores na defesa dos seus 
interesses (cf. Rev. Tribs. vol. 497, págs. 430-431). O Ilustre Juiz 
Paulo Restiffe Neto, observa, com muita propriedade, que não existc, 
em nosso ordenamento jurídico, nenhuma proibição do protesto tardio. 
"A tirada ou não do protesto tempestivo ou tardio fica na exclusiva 
dependência do arbítrio do portador, que é o responsável pela ordem 
dada e sofre os riscos de sua inocuidade". Prosseguindo em suas 
observações: "A ineficácia ou não do protesto nestas condições 
constitui problema que, de regra, refoge ao âmbito meramente admi
nistrativo ou correcional da atividade cartorária". (cf. Lei do Cheque, 
ed. 75, pág. 218). O acórdão do E. Primeiro Tribunal de Alçada 
Civil, que é citado pela Procuradoria-Geral da Justiça (Rev. Tribs., 
490/] 27), é provimento jurisdicional. A crítica que encerra sobre o 
protesto de título, prescrito é comando a que a Corregedoria se 
submeterá, desde que a tese resulte inquestionavelmente consagrada. 
Por enquanto, a sustação de um tal protesto, ou o seu cancelamento, 
devem provir de ordem judicial. O mesmo se diga da apreciação dos 
temas aqui propostos sobre a prescrição do direito cartular, e sobre 
os meios de cobrança do crédito. 4. Opino pelo provimento, para 
garantir o protesto do cheque, "sub-censura" da atividade jurisdicional 
que venha a ser adequadamente invocada. É o meu parecer. 

São Paulo, 14 de outubro de 1977. 
(a) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 
Dou provimento, nos termos e pelos fundamentos do parecer 

retro, que acolho. Devolvam-se os autos. 
São Paulo, ] 5 de outubro de 1977. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 

D.O. 18-10-77 

Recurso CG. 0.° 72/77 - Capital - Adv. Dr. Raimundo 
Pascoal Barbosa - Int.: Ryoiti Miyanishi - 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 II, 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 reconhecida a prescrição, mas deixou 
de pedir o cancelamento da distribuição como lhe era facultado pelo 
artigo 620 da Consolidação de Normas desta Corregedoria-Geral, 
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prejudicando-se com a vigência do Provo n.o 6/76, que alterou aquele 
dispositivo. Não obstante, exercendo seu direito antes do Provo 6/76, 
o co-réu Inda Thau conseguiu esse 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 Provo n.O 6/76, tinha direito 
ao pleito agora exercido. O MM. Juiz Corregedor-Permanente deci
dindo em função da regra "tempus regit actum", indeferiu o pedido, 
estabelecendo que é taxativa a enumeração contida no artigo 620 da 
Consolidação de Normas, segundo a redação atual, dada pelo Provi
mento n.o 6/76 (cf. fls. 39 e verso). O recurso insiste no tema 
invocado, do direito adquirido, sustentando que, na época, o cance
lamento 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 Provo n.o 6/76, desta 
Corregedoria, haja suprimido prerrogativa da qual, na verdade, não 
cuidou, nem mesmo o previu ou estabeleceu o artigo 620 da citada 
Consolidação de Normas, quer na primitiva, quer na atual redação. 
Percebe-se, entretanto, que o pedido não tem essa amplitude. O recor
rente quer, apenas, uma certidão que não acuse a existência de ação 
penal efetivamente proposta contra ele, na qual foi condenado a pena 
de multa, obtendo, mais tarde, o reconhecimento da prescrição. 
Embora essa pretensão também não possua o menor alicerce de juri
dicidade, é exato que, anteriormente à vigência do Provo n.O 6/76, 
o artigo 620 da Consolidação de Normas da Corregedoria-Geral, sem 
ncnhum 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 12-4-1976, examinando represen
tação do Ilustre Juiz Geraldo de Faria Lemos Pinheiro, integrante do 
E. Tribunal de Alçada Criminal deste Estado, V. Exa. editou o 
Provimento n.o 6/76, alterando a redação do artigo 620 da Consoli
dação de Normas, no duplo escopo de 1) preservar o afastamento do 
rigor exagerado, que pode causar prejuízos injustificáveis, e também 
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no de 2) revogar a exagerada liberalidade, igualmente nociva, por 
criar situações embaraçosas de descrédito e responsabilidade. Assim 
ficou redigido o artigo 620: "Art. 620 - As certidões de antece
dentes, 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." V. Exa. 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 candi
datos a concursos para investidura em cargos públicos, até na Magis
tratura, 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 
fornecimento 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 irregulari
dade a corrigir. 4. Justificando a correção feita, que era imperiosa, 
V. Exa. 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 lealmente informado." "Quem emite certidão nega
tiva, tendo em seus assentos registros positivos, . . . está, em tese, 
praticando falsidade documental." "Evidentemente, o grave alcance 
da proposição tem passado despcrcebido. Ninguém, devc 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 nns sonegações de seu interesse pessoal." "A sim
ples edição de norma, como a do artigo 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 preve
nindo 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 formalístico, nem condescendência comprometedora." "Positiva-
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mente, 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 seja perempção da queixa. 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 efeitos mais profundos. O funcionário 
que certifica os antecedentes não tem competência para tal discrimi
nação". "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 jud iciais". (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.o 129.657, de Santos). Assim, o Provimento 
n.o 6/76, como V. Exa. deixou nítido, "só acarreta a obrigação de 
completar, com certidão extraída dos autos da ação penal, a infor
mação esboçada na folha de antecedentes, ficando a critério da pessoa, 
perante quem se deseje fazer 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 impre
visíveis, da sonegação de antecedentes constantes de seus registros" 
(Cf. Proc. 43.442/75, cit.). 5. Ora, com esses propósitos, o Provi
mento n.O 6/76 não trouxe nenhuma restrição de direito a quem 
quer que seja. Limitou-se a extirpar, do artigo 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.o 
6.416/77 trouxe base legislativa para alcançar os propósitos do recor
rente, limitando-se a estabelecer, em seu benefício, 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 5 anos" (Cód. Penal, art. 46, 
§ único). Em outras palavras, o fato que "não prevalece" para b 

efeito de "reincidência", é um fato que existe e, aliás, pode prevalecer 
para outros efeitos, tanto que interessa a pesquisa da vida pregressa, 
para aferição da personalidade ou periculosidade do agente (C. Penal, 
art. 77, I). A própria exceção da regra que autoriza presumir a 
periculosidade pelos antecedentes (C. Penal, art. 78, § 1.0), €xigc 
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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 ab-rogadas 
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 Consoli
dação de Normas desta Corregedoria-Geral, assim como os Provi~ 

mentos da alta direção administrativa do Tribunal, são atos adminis
trativo-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 recor
rente 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. É o meu parecer. 

São Paulo, 12 de outubro de 1977. 
(a) Df. Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito 

Auxiliar 

O Dr. 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 do Provimento n.O 6/76, por este é regida e nos seus termos 
é expedida. Nego provimento. 

São Paulo, 17 de outubro de 1977. 
(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 

19-10-77 

Recurso eG. n.o 75/77 - Bragança Paulista - Adv. Dr. Paulo 
Pereira Nogueira - Int. Banco do Brasil S/A. 
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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 art. 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, 24v.0 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. O 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, disciplina as intimações 
por edital , e a Portaria pertine às intimações postas e as deprecaçães 
entre du as comarcas, nos processos judiciais. 

Outra é a questão debatida: a do início e término de contagem 
("dies-a-quo" e "dies-ad-quem") do prazo para o Oficial tirar o pro
testo do título. 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 subs
titutivas, 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 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-Ia, 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, 
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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 sendo 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 
de 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
ch~ni, "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, 
valendo a solução, pelos efeitos normativos, como provimento corre
cional específico. 

É o meu parecer. 
São Paulo, 24 de out\,lbro de 1977. 
(a.) Francisco de Paula SeDa Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 
Dou provimento em parte, nos termos do parecer. 
Devolvam-se os autos. 
São Paulo, 25 de outubro de 1977. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 

RECOMENDAÇÃO AOS SERVENTUÁRIOS DO FORO 
JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO 

O Corregedor Geral da Justiça, à vista de entendimento inexato 
que, ao que consta, vem tendo a Recomendação de 7 de outubro de 

64 - 1l0LETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



1976, observa que a mesma, visando a disciplinar a formação dos 
instrumentos, de modo a desembaraçar-lhes o recebimento dos registros 
públicos, é dirigida aos Serventuários que os elaboram, e não aos 
registradores. 

Não devem os registradores criar embaraços com fulcro na sobre
dita recomendação, cuja fiscalização não lhcs foi cometida, mas pautar 
a sua atividade, como anteriormente, pela exigência do que for de lei, 
admitindo, quando· possível, o suprimento das omissões, pela mesma 
forma como antes faziam. A Recomendação pretendeu suprimir 
barreiras, e não criá-las, à tramitação dos negócios. 

Quanto à indicação do CPF e do RG (item 1), ela é muito 
explícita na restrição aos "casos em que a lei exige". Conseqüente
mente, a recusa de papéis sob esse fundamento deverá apontar a lei 
que exija tais elementos na formação do negócio de que se trata. Para 
a simples formalidade de matrícula ou registro imobiliário, a lei regu
lamentadora desse serviço reclama, alternativamente, o número de 
inscrição no CPF do MF ou do RG da cédula de identidade, ou à 
falta deste, a filiação (Lei n.o 6.015/73, art. 176, II, 4, a; e lII, 2, a). 

De outro lado, cabe acentuar que a Recomendação não pretendeu 
dispensar, e muito menos tolher o zelo e a prudência dos Serventuários, 
na identificação das pessoas perante eles envolvidas em negócios 
jurídicos. Isso é dever elementar, inerente à função. A indicação de 
que os atos devem conter tais ou quais elementos visou a ensejar 
fácil acesso deles aos registros públicos, mas não retirou de nenhum 
Serventuário o poder e o dever de se certificar, quando necessário e 
pelos meios usuais e idôneos a seu alcance, da identidade das pessoas 
para quem escrevem. 

Pu blique-se. 
São Paulo, 26 de outubro de 1977. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 

(Publicar dois dias consecutivos) 
D.O.J. 27-10-77 

COMUNICADO 

Em cumprimento ao despacho da E. Corregedoria, comunico 
aos srs. Escrivães que os funcionários sujeitos ao registro de ponto, 
a partir da publicação deste, deverão compensar saídas antecipadas 
ou temporárias sempre no inÍCio do expediente, do mesmo dia ou 
dos três dias subseqüentes, ficando vedadas as compensações ao 
final da jornada de trabalho. 

DEPE-4, em 10-11-77 
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Processo eG. n.o 48.334/77 - Capital - Tnt.: Antonio Tupi
nambá Vampré (14.° Tabelião de Notas). 

1. Trata-se de representação do Dr. Antonio Tupinambá 
Vampré, Ilustre Tabelião da Capital, pretendendo alterar o Provi
mento decorrente do Processo CG. n.o 45.943/76, para obter 
autorização de reconhecer firmas de pessoas brasileiras, lançadas 
em documentos produzidos no Brasil, embora em língua estrangeira, 
atento à circunstância 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 Processo CG. 
n.o 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 confunde o ato de autenticação de um documento, reconhe
cendo-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 Processo CG. n.o 45.943/76, deixou assente: 

"O reconhecimento de firma, por Tabelião, empresta aos 
documentos a presunção de autenticidade para fjns processuais 
(CPC, art. 369); torna válidas as procurações em relação a terceiros 
(Cód. Civ., art. 1.289, § 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 
Iingua estrangeira, enquanto não traduzidos, não produzem efeitos 
legais no Brasil (Cód. 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.°). 
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Salvo exceções expressas, v.g., o testamento cerrado e o 
testamento particular (Cód. Civ., arts. 1.640 e 1.649; Clóvis, 
"Comentários", ed. 1927, voI. I, art. 140), os escritos em idioma 
alienígena, desacompanhados 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 preocupações lavradas em 
língua estrangeira" (Lei n.o 6.015/73, art. 148). 

Independentemente da exigência de registro, que, anteriormente 
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., 
voI. 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 suscitando a questão do reconhecimento de 
firma nesses documentos, não obstante jamais resultarem revogadas 
as normas proibitivas do seu curso legal que, por certo, repousavam 
esquecidas na praxe tabelioa, dia a dia mais solicitada dos interesses 
que llies são levados, e que inegavelmente procriam nos grandes 
centros econômicos, com as implicações específicas da importação, 
exportação e concorrências internacionais. 

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 
destinados. É 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 produzí-Ios 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 intelectual (Coment. CPC, ed. 74, v. lU, p. 72), não 
significando que o idioma estrangeiro corresponda a documento 
estrangeiro. 
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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 Tornaghi, exageradas preocupações puristas 
(Comentários CPC, ed. 75, v. n, p. 13). :E: a segurança das relações 
c implicações j,urídicas, 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 ineficácia do negócio. 

A própria linguagem forense é abundante em expressões e 
brocardos latinos, italianos, franceses (até alguns ingleses e alemães) 
de uso corrente c, principalmente, seguro quando a serviço da síntese 
e da precisão conceitual. Outras, porém, que expressam idéia Oll 

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 de comércio internacional também não abalam 
essa estrutura. Veja-se que, até mesmo na disciplina das sociedades 
estrangeiras que poderão funcionar no País, O Projeto de Lei n . ° 
634/75 condiciona a autorização governamental à apresentação de 
documentos "autenticados de conformidade com a lei nacional da 
sociedade requerente legalizados no consulado brasileiro da respectiva 
sede e acompanhados 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 óbstante 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 
reconhecer 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. fiscali· 
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zadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado 
da respectiva tradução feita na conformidade deste regulamento 

Parágrafo único - Estas disposições compreendem também os 
Serventuários de Notas, e os Cartórios de Registro de Títulos c 
Documentos que não poderão registrar, passar cútidões 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 ab-rogam as proibições 
genéricas lançadas no "caput". As disposições do "caput" "compre
endem também 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 importando 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 autenticidadc, 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 
contrário não apenas sobre a falsidade da assinatura que foi 
reconhecida, mas também sobre o conteúdo material. 

O ínclito Pontes de Minwda, que limita a eficácia do reconhe
cimento à assinatura, adverte que o Tabelião deve verificar, no texto, 
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.°, 
que o tabelião "é profissional de direito, investido de fé pública 
pelo Estado, retribuído 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 
Marques, "rev. Notarial Brasileira", ano II, n.o 2, pág. 13). Tal 
o que se pretende "de jure constituendo", sem embargo de que, 
independentemente 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 lega1. 

A indagação sobre o I ligar destinado aos efeitos precípuos 
decorrentes do conteúdo material do documento) é despicienda. 

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

- 69 



A atuação do Notário não pode extravasar os limites da lei, que 
nenhuma atribuição lhe conferiu nesse sentido. Sem base em lei quc 
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. III, 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 brasileiros não podem valer no exterior quando são ilegais 
no Brasil. Seria ilógico admitir que a eficácia reconhecida fora de 
nossas fronteiras não tivesse por pressuposto a integral legitimidade 
do ato público aqui praticado. 

Assim, opino pela manutenção do anterior Provimento, expedido 
no Processo CG. n. O 45.943/76. 

É o meu parecer. 
São Paulo, 9 de novembro de 1977. 
(a) Francisco de Paula SeDa Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 
Aprovo o parecer. 
São Paulo, 16 de novembro de 1977. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. 17-11-77 

PROVIMENTO N.o 11/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas pelo art. 32 do Decreto-Lei n.o 203, de 25 de março de 1970, 
e pelas notas 4.a e 6. a da Tabela 7 do Decreto n.O 5.857, de 11 de 
março de 1975, 

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

Resolve: 
Art. 1.0 - Fixar a seguinte tabela de despesas com condução 

dos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Família e 
Sucessões, das Fazendas Públicas, de Acidentes do Trabalho, de 
Registros Públicos e de Menores: 
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a) para o primeiro perímetro, correspondente ao raio de 8 
quilômetros, contados do marco zero da cidade (Praça da Sé) -
Cr$ 10,50; 

b) para o segundo perímetro, correspondente ao raio de dis
tâncias superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade 
(Praça da Sé) - Cr$ 21,00; 

c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa-se a 
importância de Cr$ 10,50 por diligência, independentemente das 
distâncias efetivamente percorridas. 

Art. 2.° - Os valores referidos no artigo anterior serão adian
tados pelos interessados na efetivação das diligências, diretamente aos 
Oficiais de Justiça, em dinheiro trocado, no montante exato do 
devido, mediante recibo. 

§ 1.0 - Os interessados poderão, se preferirem, adiantar as 
despesas de condução dos Oficiais de Justiça através de depósito em 
mãos do Escrivão, contra recibo deste, que anotará o pagamento no 
livro de carga de mandados. Neste caso, a carga do mandado, assi
nada sem ressalva, valerá como recibo do Oficial, do pagamento 
da despesa de condução. 

§ 2.° - Salvo em casos de urgência, mediante ordem do 
Juiz, ou nos casos de justiça gratuita e nos processos referidos no 
art. 3.° (terceiro), os Oficiais de Justiça não estão obrigados a 
assinar carga dos mandados sem o prévio pagamento, pelos interes
sados das despesas de condução. 

§ 3.° - Cumprida a diligência os Oficiais de Justiça cotarão, 
em item apartado, as despesas de condução, assinalando já ter ocor
rido o adiantamento, se for o caso; se cobradas em excesso, as 
importâncias recebidas a esse título serão glosadas, ficando o Oficial 
obrigado a devolver a diferença no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de suspensão. 

§ 4.° - Quando várias diligências forem efetuadas ao mesmo 
tempo, em loçais vizinhos, usada apenas uma condução, o Oficial 
de Justiça fará jus ao reembolso de uma só verba. Quando necessárias 
mais de uma diligência, ao mesmo local, para cumprimento de um 
mesmo mandado, o Oficial certificará o fato para reembolsar-se, 
ulteriormente, contra recibo. 

§ 5.° - Os valores tabelados não serão devidos quando o 
próprio interessado na diligência fornecer a condução necessária. 

Art. 3.° - Nas diligências realizadas em processos-crime de réus 
pobres, inclusive as que forem requeridas pelo Ministério Público 
nos seus atos de ofício, e nas realizadas em feitos relativos a menores 
infratores ou abandonados, os Oficiais de Justiça serão reembolsados 
das despesas com condução, as quais correrão à conta de verba 
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própria do Orçamento do Tribunal de Justiça, observada a tabela 
fixada no art. 1.0 e respeitada a respectiva dotação orçamentária. 

Art. 4.° - Para os fins do artigo anterior, considere-se pobre: 
I - o quc for assim declarado pela Autoridade presidente do 

Inquérito Policial, mediante atestado constante do relatório de que 
trata o art. 10, § 1.°, do Código de Processo Penal; 

U - O que for assim declarado pela Autoridade Policial da 
circunscrição em que residir o interessado; 

UI - o ql,le for assim declarado pelo Diretor do Estabelecimento 
Penal em que o interessado se encontrar preso; 

IV - o que for assim declarado por despacho judicial; 
V - o que for defendido pela Procuradoria de Assistência Judi

ciária ou por Advogados dativos, ainda que se trate de réu revel. 
§ 1.0 - As diligências realizadas anteriormente à declaração 

da pobreza somente serão reembolsáveis depois dessa mesma decla
ração. 

§ 2.° - O disposto no art. 4.° aplica-se aos processos-crime 
de ação privada, quando se tratar de querelante considerado pobre, 
nos termos do "caput" deste artigo. 

Art. 5.° - Não são reembolsáveis, à conta da verba orçamen
tária própria do Tribunal de Justiça, as diligências determinadas de 
ofício pelo Juízo, requeridas pelo Ministério Público ou pela Defesa, 
em se tratando de processo-crime de réu não pobre. 

Art. 6.° - São reembolsáveis as diligências realizadas em cartas 
precatórias de réus pobres, devendo os Escrivães dos Juízos depre
cantes assinalar com realce a pobreza, quando regularmente 
declarada. 

Art. 7.° - Para os fins dos reembolsos de que trata o art. 4.°, 
os Escrivães, após verificarem e conferirem os dados constantes dos 
mapas apresentados pelos Oficiais de Justiça, certificarão a veracidade 
dos elementos insertos nos aludidos mapas, especialmente no que 
respeitam à pobreza dos interessados. 

Art. 8.° - Na Capital, à vista da certidão mencionada no artigo 
anterior, os Juízos Corregedores Permanentes aporão seus "vistos" 
e encaminharão os mapa~ ao Departamento Técnico de Contabilidade 
da Secretaria do Tribunal de Justiça (DECO), até o 10.° dia útil do 
mês seguinte ao vencido, salvo motivo devidamente justificado quanto 
ao eventual atraso. 

§ único - Se forem constatadas irregularidades a propósito 
dos elementos constantes dos referidos mapas, serão as mesmas comu
nicadas à Corregedoria Geral da Justiça para as medidas cabíveis, 
a fim de ser apurada a responsabilidade de quem de direito, sem 
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prejuízo da suspensão do pagamento correspondente, a critério 
daquele órgão. 

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

Art. 10.° - Os Juízes de Direito Diretores dos Foruns, aos 
quais compete baixar portarias sobre as tabelas de despesas com 
condução de Onciais de Justiça, segundo o art. 32 do Decreto-Lei 
11.° 203/70, remeterão cópias das mesmas à Corregedoria Geral da 
Justiça, para os devidos fins. 

Art. 11.° - Nas demais Comarcas do Estado, os Juízes Corre
gedores Permanentes efetuarão o pagamento das diligências mediante 
a apresentação dos mapas, estes com os requisitos estabelecidos no 
artigo 7.°, e prestarão as contas na forma da ordem de serviço n.O 
1/77, da E. Presidência do Tribunal de Justiça. 

Art. 12.° - Este Provimento entrará em vigor no dia 1.0 de 
janeiro de 1978, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 6 de dezembro de 1977. 
Eu, (a.) (Ézio Donati), Diretor do Departamento da Corregedoria 

Geral da Justiça (DEGE), subscrevi; (a.) Des. Acácio Rebouças -
Corregedor-Geral da Justiça. 

D.O. 8-12-77 

PROVIMENTO N.O 12/77 

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

Considerando que o Decreto-lei Federal n.o 58/37 sUjeita os 
loteamentos de terrenos à aprovação da autoridade sanitária (art. ] .0, 
§ 1.°, redação da Lei n.O 4.778/65); 

Considerando que o Código Nacional da Saúde (Decreto n.o 
49.974-A/61) determina, como medida de saneamento, a audiência 
da autoridade sanitária, para aprovação desses loteamentos (art. 34, 
parágrafo único); 

Considerando que o Estado submete à autoridade sanitária os 
loteamentos de imóveis em geral, nas áreas urbanas e zonas rurais 
(Decreto-lei n.O 211 /70, art. 3.0, "A", n.O XVI); 

Considerando que o saneamento do meio se inclui como provi
dência legal de prevenção de saúde (Lei n. ° 211 /70, art. 2.0; Lei 
n.o 997/76, art. 2.°); 
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Considerando o controle prévio estabelecido, das fontes de 
poluição (Lei n.O 997/76, art. 5.°), entre as quais se inclui todo e 
qualquer loteamento de imóveis, independentemente do fim a que se 
destina (Decreto n.O 8.468//76, art. 57, n.o X); 

Considerando que, sujeitos os loteamentos, por providência sani
tária a 1icença prévta de instalaçãü (art. 58, [), o mesmo regulamento 
confia à Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e 
de Defesa do Meio Ambiente - CETESB, na qualidade de órgão 
delegado do Governo do Estado, a função de outorgá-la (art. 6.°, 
n.O VI); 

Considerando a representação objeto do processo CG-48.414j77; 

DeterllÚna: 

Artigo 1.0 - Para o registro dos loteamentos sujeitos ao regime 
do Decreto-lei n.O 58/37, os Senhores Oficiais do Registro de Im6veis 
exigirão prova da licença de instalação por parte da CETESB -
Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa 
do Meio Ambiente. 

Artigo 2.° - As demais exigências legais, relacionadas com a 
aprovação, em cada caso, da Secretaria da Saúde, das Prefeituras 
Municipais, das autoridades militares, florestais e quaisquer outras, 
já em vigor, continuarão sendo observadas. 

Artigo 3.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 12 de dezembro de 1977. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. 13-12-77 

PROVIMENTO N.o 1/78 

O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

Considerando os fatos ocorridos no Terceiro Cart6rio de Pro
testos de Letras e Títulos desta Capital, no qno de 1972, objeto de 
processo criminal ainda em trâmite no foro desta comarca; 

Considerando os fatos recentemente verificados no Quinto 
Cart6rio de Protestos de Letras e Títulos desta Capital, objeto de 
sindicância em andamento e que justificaram a suspensão do Escrivão 
e do Oficial Maior; 
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Considerando que o numerário, depositado em cartório para 
solução de Títulos apresentados para protesto, pertence aos credores 
e não, ao cartório, não tendo o Serventuário direito a seu uso, sob 
pretexto algum; 

Considerando os prejuízos conseqüentes e a repercussão 
negativa desses escândalos, no tocante à imagem que o respeitável 
público deve ter de nossa organização judiciária, e 

Considerando ainda que é obrigação da Corregedoria Geral 
tomar as providências adequadas a que tais fatos não mais se repitam, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - Os pagamentos de títulos apresentados para pro

testo só poderão ser efetuados através de cheque visado e cruzado, 
no valor correspondente apenas ao da obrigação, emitido pelo inte
ressado em nome e à ordem do credor ou do apresentante autorizado 
a receber, e pagável na praça do Cartório, sem prejuízo dos emolu
mentos devidos, que serão pagos no ato e em apartado. 

§ 1.° - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia 
útil, se o vencimento cair em feriado bancário que não o seja também 
do foro extrajudicial. 

§ 2.° - De todas as intimações deverá constar advertência que 
transcreva o "caput" e o parágrafo anterior deste artigo. 

§ 3.° - O título quitado será entregue ao interessado, mediante 
recibo, apenas à vista de cb:eque que preencha todos os requisitos do 
"caput" deste artigo. 

§ 4.° - O Escrivão verificará da regularidade formal dos 
cheques, inclusive em consonância com este Provimento, e reterá o 
cheque e o título, até que se lhe esclareça a inocorrência, quando 
suspeitar de irregularidade. Positivada esta, devolverá o cheque ao 
interessado, salvo se se prefigurar ilícito penal. 

§ 5.° - Os cheques serão entregues ao credor ou ao apresen
tante autorizado a receber, mediante recibo, e no mesmo dia, se um 
ou outro o exigir. 

Artigo 2.° - Quando a Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos não devolver os "avisos de recebimento" (ARs) de intimações, 
dentro do prazo contratual, o Escrivão expedirá, incontinenti, 
intimação em mão própria. 

Parágrafo Único - O Escrivão elaborará relação diária das 
intimações em mão própria, expedidas de conformidade com este 
dispositivo, c remete-Ia-á, no fim do expediente diário, ao JuÍZo 
Corregedor Permanente, que o arquivará em pasta própria e ordem 
cronológica. 
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Artigo 3.° - O Escrivão só sustará lavratura de instrumento 
de protesto, à vista de requerimento escrito do credor ou do apresen
tante, ou por ordem judicial. 

Parágrafo Único - Em se tratando de requerimento escrito do 
credor ou do apresentante, o Escrivão devolverá o título no ato de 
protocolo do requerimento, que será arquivado em pasta própria e 
ordem cronol'Ógica, anotando a devolução no livro próprio. Perma
necerão, em Cartório, à disposição do resp~ctivo JUÍzo, apenas os 
títulos cujo protesto for sustado por decisão judicial. 

Artigo 4.° - Este Provimento entrará em vigor, para todos os 
Cartórios de Protestos de Letras e Títulos do Estado de São Paulo, 
no dia 1.° (primeiro) de fevereiro do corrente, revogadas as dispo
sições em contrário. 

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

São Paulo, 24 de janeiro de 1978. 

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

(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 
da Justiça. 

(27, 28, 31/1 e 1/2) 
D.O.J. 27-1-78 

PROVIMENTO N.o 2/78 

O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, c 

Considerando o que dispõe o artigo 7.° do Decreto-Lei n.O 
1.302, de 31 de dezembro de 1973, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.o 1.584, de 29 de novembro de 1977, a propósito da 
retenção do Imposto sobre a Renda, na fonte pagadora, incidente 
sobre verbas apuradas em processos judiciais: 

Considerando as atribuições cometidas, nessa matéria, aos 
Ofícios de Justiça em geral, por esse mandamento legal e na forma 
da Portaria n.o 746, de 15 de dezembro de 1977, do Ministro de 
Estado da Fazenda, e da Instrução Normativa n.o 74, de 16 de 
dezembro de 1977, da Secretaria da Receita Federal; 

Considerando ainda a necessidade de cumprirem os Cartórios os 
misteres atribuídos, em estrita colaboração com os estabelecimentos 
depositários das quantias em dinheiro, à disposição dos Juízos de 
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Direito, na forma do que determina o Provimento n.o CV /77, do E. 
Conselho Superior da Magistratura, a saber, Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo S.A. - CEESP e Banco do Estado de São 
Paulo S.A. - BANESPA; 

Considerando a necessidade de ser disciplinado e uniformizado, 
a propósito, o procedimento dos Cartórios do Estado, implantando-se 
mecanismos práticos e seguros para a consecução dos objetivos 
legais; e 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no Processo CG 
n.o 48.924/78, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - Nos pagamentos de verbas sUjeitas à retenção do 

Imposto sobre a Renda, na fonte, como antecipação do que for 
devido na declaração do beneficiário, os Cartórios só entregarão as 
ordens de levantamento aos interesGados, mediante a apresentação dos 
correspondentes "Documentos de Arrecadação de Receitas Federais 
- DARF", em cinco vias e devidamente preenchidos, sob sua 
responsabilidade, na forma da Instrução Normativa n.O 74, de 16 de 
dezembro de 1977, da Secretaria da Receita Federal. 

§ 1.° - Nesses casos, as ordens de levantamento serão preen
chidas com indicação do montante da verba a ser levantada e menção 
expressa da quantia a ser retida, a título de Imposto sobre a Renda, 
na fonte, conforme modelo anexo a este Provimento. 

§ 2.° - Quando, em se tratando de levantamento de honorários 
advocatícios, houver mais de um procurador constituído nos autos, 
o fornecimento da ordem de levantamento deverá ser precedido de 
indicação efetiva do beneficiário do rendimento, por parte dos inte
ressados. 

§ 3.° - O Cartório deverá apor visto e carimbo nos "DAR F" 
apresentados pelos interessados, para efeito de identificação segura, 
pelo estabelecimento arrecadador, do Cartório a que deverão se 
destinar as vias próprias daqueles documentos. 

§ 4.° - De posse das ordens de levantamento e dos "DARF", 
os interessados se dirigirão aos estabelecimentos depositários, os 
quais, no ato do pagamento, recolherão, autenticando as vias do 
"DARF", a quantia equivalente ao desconto devido, indicada nas 
ordens apresentadas. 

§ 5.° - Os mesmos estabelecimentos, dentre as vias do 
"DARF", entregarão uma delas ao interessado, para servir de compro
vante da retenção, e deixarão outras duas, à disposição dos Cartórios, 
os quais deverão retirá-las diariamente, uma para juntada ao processo 
respectivo e outra para arquivamento em pasta própria e em ordem 
cronológica. 
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§ 6.0 - Os estabelecimentos depositários deverão ainda, em 
seguida à retenção, creditar a quantia respectiva, em conta especial, 
à disposição de cada Juízo de Direito, com a denominação "Poderes 
Públicos - Juízo de Direito da (Vara ou Comarca) - Portaria 
Ministerial n.o 746/77", transferindo o respectivo saldo, dentro do 
mês seguinte e mediante ordem do Juizo, para o Banco do Brasil 
S.A., à disposição da Secretaria da Receita Federal. 

Artigo 2.0 - Os Cartórios, após retirarem as vias do "DARF", 
na forma do § 5.0 do artigo 1.0, lançarão no livro a que se refere o 
item 4 da Portaria Ministerial 11.0 746/77, as retenções efetivamente 
realizadas, com remissão expressa ao número do processo, à natureza 
do feito, ao montante e à data da liberação do rendimento, ao nome 
do beneficiário e ao valor da retenção, tudo conforme modelo anexo 
a este Provimento. 

Parágrafo único - O livro aludido neste artigo, devidamente 
escriturado, deverá ser levado a "visto" mensal do Juiz Corregedor 
Permanente. 

Artigo 3.° - Enquanto houver saldo em poder dos Depositários 
Públicos, para eventuais levantamentos, daqueles de que trata este 
Provimento, esses órgãos deverão aplicar, no que couberem, as 
normas ora baixadas, atuando em colaboração com a agência local da 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A. - CEESP. 

Artigo 4.° - Ao artigo 900 da Consolidação de Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça fica acrescentado o seguinte inciso, 
concernente ao livro aludido no artigo 2.° deste Provimento: 

"VII - Registro das Retenções do Imposto sobre a Renda" 

Artigo 5.° - Os Cartórios do Contador, ao elaborarem contas 
de liquidação que incluam verbas sujeitas à retenção do Imposto 
sobre a Renda na fonte, deverão, desde logo, destacar os montantes 
devidos a esse título, mediante a aplicação do percentual determinado 
por lei. 

Artigo 6.0 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 27 de fevereiro de 1978. 
(a) Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corre

gedor Geral da Justiça. 

PORTARIA N.o 746 DE ]5 DE DEZEMBRO DE 1977 

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições 
e, tendo em vista o disposto no artigo 3.0 do Decreto-lei n.o 1.584, 
de 29 de novembro de 1977, 
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Resolve: 
1. O imposto de renda na fonte de 5% (cinco por cento) 

previsto no artigo 7.° do Decreto-lei n.O 1.302, de 31 de dezembro 
de 1973, incide sobre os valores pagos ou creditados a pessoas físicas 
ou jurídicas a título de: 

a) Juros; 
b) Honorários advocatícios, bem como remunerações pela 

prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como 
serviços de engenheiros, medicos, contabilistas, peritos, assistentes 
técnicos, avaliadores, leiloeiros, síndicos, testamenteiros, liquidatários 
ou assemelhados; 

c) Lucros cessantes. 
2. A retenção deve ser efetivada no Cartório do Juízo onde 

se processa o feito, no momento em que, por qualquer forma, o 
recebimento se torne disponível para o beneficiário. 

3. O imposto retido constitui antecipação do devido na 
declaração do beneficiário do rendimento. 

4. Os Cartórios responsáveis pela retenção do Imposto de 
Renda devem escriturar livro "Caixa", previamente registrado em 
repartição da Secretaria da Receita Federal, onde deverão registrar, 
diariamente, a partir de 1.° de março de 1978, as retenções e recolhi
mentos que efetivarem. 

(a) Mário Henrique Simonsen 
(1.0, 2 e 3/3) 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF N.o 74 DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 1977 

Dispõe sobre o recolhimento do Imposto de Renda incidente 
sobre honorários pela prestação de serviços quando retido por 
Cartórios. 

O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e, 
tendo em vista o disposto no artigo 3.° do Decreto-lei n.o 1.584, de 
29 de novembro de 1977, que deu nova redação ao artigo 7.° do 
Decreto-lei n.O 1.302, de 31 de dezembro de ] 973, 

Resolve: 
1. O Imposto de Renda retido com fundamento no artigo 7.° 

do Decreto-lei n.o 1.302/73 deve ser recolhido dentro do mês 
seguinte àquele em que tenha ocorrido o fato gerador podendo, no 
entanto, ser antecipado nos Juízos em que haja determinação das 
autoridades judiciárias competentes nesse sentido. 
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1 . 1 O recolhimento deve ser efetivado com uso do "Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF", podendo ser utili
zada uma via adicional para entrega ao beneficiário do rendimento, 
após receber a autenticação do estabelecimento bancário que faça 
parte da rede arrecadadora de receitas federais. 

1 . 2 No preenchimento do "DARF" o beneficiário do rendi
mento deverá indicar os seus dados nos respectivos campos. 

1 . 3 No campo 31 deverão ser indicados o Juízo onde se 
processa o pleito, o número do processo, a natureza do feito e o 
nome do beneficiário do rendimento. 

1 . 4 No campo 20 deverá ser indicado o código do imposto 
- 0844. 

2. O beneficiário do rendimento-pessoa física ou jurídica -
poderá compensar o imposto retido na fonte com o devido em sua 
declaração do exercício financeiro relativo ao ano-base em que os 
rendimentos forem computados. 

3 . A via adicional do DARF, prevista no item 1.1, constituirá 
comprovante hábil da retenção desde que, sendo o beneficiário pessoa 
física, conste seu nome no campo 31 do formulário. 

4. Atendendo ao disposto no item 4 da Portaria Ministerial 
n.o 746 de 15 de dezembro de 1977, os Cartórios e Ofícios de Justiça 
devem escriturar, a partir de 1.0 de março de 1978, livro "Caixa" 
previamente registrado em repartição da Secretaria da Receita Federal, 
onde deverão ser lançadas as retenções efetivadas com expressa 
remissão ao número do processo, natureza do feito, data da liberação 
do rendimento, nome do beneficiário e valor do recolhimento. 

4. 1 Os comprovantes de recolhirriento do imposto devem ser 
mantidos arquivados pelos Cartórios e Ofícios de Justiça em pasta 
própria e em ordem cronológica. 

5. Não ocorre a incidência do imposto em indenizações 
decorrentes de acidentes de trabalho, de rescisões de contratos de 
trabalho ou de outros rendimentos considerados como não tributáveis 
pela legislação do imposto de renda, conforme disposto no artigo 22 
do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.o 
76.186, de 2-9-75, bem como sobre os juros calculados sobre tais 
indenizações. 

5. 1 Também não ocorre a incidência quando o beneficiário 
do rendimento for pessoa jurídica de direito público, ou entidade que 
goze de imunidade tributária. 

6. Ocorre, no entanto, a incidência do imposto em relação aos 
rendimentos correspondentes à prestação de serviços de advogado e 
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de outros profissionais, como dispõe o artigo 7.° do Decreto-lei n,o 
1.302/73, ainda que seja nos processos citados no item anterior. 

(a) Adilson Gomes de Oliveira, Secretário da Receita Federal. 
(1.0, 2 e 3/3/78) 

PODER JUDICIÁRIO 

São Paulo 
__ , _________ .a Vara____ _________ ________________'. 
Cartório do . ___ .0 Ofício _ 

GUIA DE LEVANTAMENTO N.o 

Em 
Senhor 

Processo n.o 

de de 19 

Em virtude do despacho proferido às fls. dos autos 
n.o __ " desta Vara, autorizo 

guia 

a levantar da -- n.o ____ em nome de ,_ 
conta 

a quantia de Cr$ 

deduzindo-se a quantia de 
na fonte. 

.......................... , referente ao IR 

Jú Iz de Direito 

Obs.: O Procurador tem poderes especiais para receber e dar 
quitação, conforme procuração às fls...___ dos autos. 
Conferido por 

Recebi 
a quantia de Cr$ 

Documento: 

Cart. 
N.o 

Em de 
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M1?S DE DE 19 

N.O 
N.o do Natu- Montan- Data Valor 

de reza te do da Benefi- do I or- Pro- do Rendi- Libe- ciário Recolhi-
dem cesso feito mento ração mento I 

I 

I 

- - --

D.O.I. 2-3-78 

COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos Cartórios de 
Ofícios de Justiça em geral que, enquanto não preparados impressos 
próprios para o livro " Caixa" a que se referem o item 4 da Portaria 
n.o 746, de 15 de dezembro de ]977, do Ministro de Estado da 
Fazenda, e o artigo 900, inciso VII, da Consolidação de Normas 
de Corregedoria Geral da Justiça, deverão sc utilizar de livros tipo 
"ata", adaptando-se na forma do modelo anexo ao Provimento 
n.o 2, de 27 de fevereiro de 1978. 

COMUNICADO 

(02, 03, 04) 
D.O.J. 4-3-78 

A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos Cartórios de 
Ofícios de Justiça em geral, para execução das medidas de que 
trata o Provimento n.O 2/78, que: a) segundo o que se decidiu 
no Processo CG. n.o 48.924/ 78, aos Cartórios Oficializados não se 
aplica, a exigência de registro prévio do livro "Caixa", em órgão 
da Receita Federal; b) em razão de a Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo S.A. - CEESP não se achar, por ora, integrada 
na rede arrecadadora da Receita Federal, quando se tratar de 
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levantamentos junto àquele estabelecimento, será acrescida uma via 
adicional da respectiva guia, para entrega imediata ao contribuinte 
como comprovante da retenção, enquanto não fornecido o "DARF" 
regularmente autenticado; c) os interessados deverão ser informados 
de que, na hipótese tratada no item anterior o "DAR F" deverá ser 
retirado, com a competente autenticação e oportunamente, na 
própria agência da Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A. 
- CEESP. 
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COMUNICADO 
A Corregedoria Geral da ] ustiça, comunica em aditamento aos 

modelos anexos ao Provimento n.o 2/78, publicado nos dias 1.0, 2, 
3 do corrente mês, que passarão a vigorar com as alterações abaixo 
ilustradas: 

..... ,a Vara .... 

PODER JUDICIÁRIO 
São Paulo 

(18, 21 e 22/3) 

GUIA DE LEVANTAMENTO 
Cartório do ......,0 Ofício. N.O 

Em de de 19 
Senhor 

Em virtude do despacho proferido às fls, dos autos 
n,o .......................... , desta Vara, autorizo 

.............. CPF n,o 
guia 

a levantar da -- n.o ............... . em nome de ..... . ..... . 
conta 

a quantia de Cr$ 

deduzindo-se a quantia de Cr$ ....................................... , referente ao Imposto 
de Renda na fonte, 

Júiz de Direito 

Obs,: O Procurador tem poderes especiais para receber e dar 
quitação, conforme procuração às fls, .. dos autos, 
Conferido por 

Escrivão(a) Diretor(a) 

Recebi .................................................. . 
a quantia de Cr$ ........................... . 

Documento: 
Cart. 
N,o 
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co 
VI 

N.Ode I 
Ordem 

---

---
- - -

Montante do 
N.o do 

Natureza do Feito Rendimento 
Processo Cr$ 

Data do Valor do 
Recolhi- Beneficiário CPF Recolhfmento 
mento Cr$ 

-



---

---

---

---

---

---
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Medidas internas 273 mm 
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RECOMENDAÇÃO 

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

Considerando que é obrigação dos Serventuários a guarda e 
conservação dos hvros do Cartório, tanto no foro judicial como no 
extra~judicial, e a necessidade de bem fixar-se essa responsabilidade, 
que não se elide com a confiança acaso depositada em pessoas 
estranhas ao serviço, que queiram e possam ter a eles' acesso direto; 

Recomenda que tais exames não sejam permitidos fora das 
vistas e fiscalização do Serventuário, salvo determinação em contrário, 
por escrito e em cada caso, do Corr~gedor-Permanente do Cartório. 
Nesta última hipótese, o Serventuário deverá verificar o estado do 
livro no momento da restituição e em presença do restituinte, ou, 
na recusa deste, de testemunhas que atestem qualquer anormalidade, 
que será imediatamente comunicada por escrito ao Corregedor
-Permanente . 

São Paulo, 20 de dezembro de 1977. 
(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça . 

D,O,J. 27-12-77 

DESPACHO PROFERIDO - No pedido formulado pelos 
titulares dos Cartórios de Protestos e Títulos e Letras desta 
Capi1a1 e o 2.° de São Bernaroo do Campo, para efeito 
de prorrogação do prazo para entrada em vigor do Provi
mento n.o 1/78, o Senhor Corregedor Geral deu o seguinte 
despacho: 

"O pedido vem desacompanhado de qualquer justificativa para 
o adiamento das providências determinadas; e como os que o 
assinaram representam u'a minoria em face dos serventuários dos 
cartórios de protestos de todo o Estado de São Paulo, os quais não 
pleitearam qualquer adiamento; e considerando que esta Corregedoria 
Geral verificou que não há dificuldade alguma no aproveitamento 
dos impressos já existentes nos cartórios, quer pelo uso de carimbo 
quer pelo grampeamento de papeleta com as novas exigências; e 
levando em consideração que amanhã, o Provimento já estará sendo 
cumprido em todo o Estado, indefiro o pedido, muito embora a 
Corregedoria este.ia disposta a estudar e resolver qualquer diEiculdade 
que possa surgir na aplicação do Provimento, desde que comprovada 
e levada ao conhecimento da Corregedoria Geral. 

São Paulo, 3 I de janeiro de 1978. 
(a) Humberto de Andrade Junqueira , Corregedor-Geral da 

Justiça." 
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PROVlMENTO N.o 13/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais c 
tendo em vista o que ficou decidido no Processo n.o CG. 48.482/77, 

Resolve: 
Disciplinar a comunicação às Prefeituras Municipais, para 

atualização de cadastro, das transmissões imobiliárias levadas a 
registro. 

Artigo 1.0 - Os Oficiais de Registro de Imóveis comunicarão 
às Prefeituras Municipais interessadas as transmissões imobiliárias, 
efetivadas ou compromissadas, que têm a registro em seus cartórios. 

§ 1.0 - A comunicação conterá, em resumo, os dados neces
sários à atualização cadastral do Município, podendo ser feita pelo 
sistema de listagem diária, semanal ou mensal, segundo o movimento 
do cartório no setor. 

§ 2.° - A listagem será feita em duas vias, a primeira delas 
para uso do Município e a outra para arquivamento em cartório, 
com recibo, para prova do cumprimento da obrigação. 

Artigo 2.° - A comunicação será isenta de qualquer remune
ração, enquanto não estabelecido para ela um preço no Regimento 
de Custas e Emolumentos. 

Artigo 3.° - Este provimento entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 22 de dezembro de 1977. 
(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

D.O.J. 24-12-77 

PORTARIA N.o 17/78 

O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Correge
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, 

Autoriza: 
1 . O afastamento dos Senhores Escrivães dos Cartórios de 

Notas e Protestos de Letras e Títulos e Oficiais dos Cartórios de 
Registro de Imóveis do Estado, para participarem do V Congresso 
Notarial Brasileiro, a realizar-se entre os dias 5 e 9 de abril próximo, 
em Brasília, Distrito Federal. 

2. Os dias de comparecimento serão considerados de efetivo 
exercício, à vista de comprovante fornecido pelo Colégio N otaria1 
do Brasil, organizador do conclave, apresentado no prazo de 30 
(trinta) dias. 
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3. Durante o afastamento serão observadas as regras cons
tantes do artigo 297 e seu parágrafo único da Consolidação de 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça. 

Pub]ique-se. Anote-se. Comunique-se. 
São Paulo, 10 de março de 1978. 

Eu (a.) (Ezio Donati), Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça (DEGE), subscrevi; (a) Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor-Geral da Justiça. 

D.O.J. 11-03-78 

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA para ciência dos 
MM. Juízes e dos Srs. Escrivães transcreve o ofício autuado no DEGE 
sob o n.O CG. 49.451/78: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

OFlCIO/INCRA/DP jN.o 242/78 Brasília DF 

Em, 10/3/78 
Senhor Corregedor, 

Tem sido levado ao nosso conhecimento que muitos projetos de 
loteamento de imóveis rurais, aprovados pelo INCRA, vêm sendo 
inscritos no Registro Geral de Imóveis sem a observância do disposto 
no Decreto-lei n.O 58, de 10 de dezembro de 1937. 

Sucede que a aprovação do projeto pelo INCRA, tem efeitos 
específicos e serve somente como pré-requisito para a devida inscrição 
do loteamento no Registro Geral de Imóveis. 

A observância do Decreto-lei n.O 58, como é da ciência de 
V. Excia, tem por finalidade preservar os direitos dos compradores 
dos lotes e, a sua inobservação, ilidirá esses direitos. 

Por estas razões, solicito de V. Excia. alertar os Srs. Oficiais de 
Registros de Imóveis no sentido de que a aprovação de um projeto 
de loteamento pelo INCRA, não exime o loteador de cumprir o 
referido Decreto. 

Nesta oportunidade, apresento meus protestos de consideração 
e apreço. 

(a) Hélio Palma de Arruda, Diretor do DP 

Exmo. Sr. Desembargador Humberto de Andrade Junqueira -
MD. Corregedor Geral da Justiça. 

São Paulo - SP. 
(29, 30, 31/3 e 1/4) 

D.O. 30-3-1978 
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PROVIMENTO N.o 4/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 

Considerando os fundamentos do Provimento CG. 8/77, que 
vem concorrendo, eficazmente, para aprimorar os serviços judiciários, e 

Considerando a necessidade de lhe estender a bem sucedida disci
plina às intimações que se efetuam nos termos do art. 237, 11, do 
Código de Processo Civil, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - As intimações de despachos, decisões e sentenças 

devem consumar-se de maneira objetiva e precisa, assim quando 
efetuadas através de publicação, como de carta registrada. Para esse 
fim, as publicações e as cartas devem conter, além do nome das partes, 
dos seus advogados, do número e espécie do processo ou procedimento, 
os elementos necessários ao seu imediato e completo entendimento, 
tais como o objeto e sujeito da intimação, natureza e espécie da 
matéria de que se dá ciência, explicitação do conteúdo da ordem 
judicial (sobre o que se deve manifestar, conhecer ou omitir) etc. 

Artigo 2.° - As decisões interlocutórias e as sentenças serão 
publicadas, ou transmitidas por carta, pelo resumo do capítulo dispo
sitivo. Os despachos se-lo-ão com as cautelas do artigo anterior. 

Artigo 3.° - Os srs. escrivães velarão pelo estrito cumprimento 
deste Ato, conferindo, diariamente, o material de publicação e de 
cartas, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos Juízes Corregedores 
Permanentes. 

Artigo 4.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, mantidos os pareceres normativos e os ofícios circulares, 
concernentes ao Processo CG. 11.107, e revogado o Provimento 
CG. 8/77. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
São Paulo, 30 de março de 1978. 

(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 
da Justiça 

(1.0 e 4/4) 
D.O.l. 1.0 e 4-4-78 

PROVIMENTO N.O 5/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 
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Considerando que se viu o Juízo Corregedor Permanente obrigado 
a determinar a suspensão dos serventuários do Terceiro c Quinto 
Cartórios de Protestos de Letras e Títulos da comarca da Capital, 
em razão de graves fatos já do conhecimento público; 

Considerando que, com o regime introduzido por esta E. Corre
gedoria Geral da Justiça, através do Provimento 1/78, desapareceram 
os riscos na entrega do numerário aos credores, de parte dos Cartó
rios de Protesto, e 

Considerando que, para além de manifesta conveniência funcio
nal, está informado de equidade o requerimento, formulado por todos 
os serventuários dos Cartórios de Protesto da Capital, de instituiçãd 
do regime de distribuição obrigatória dos títulos e letras sujeitos a 
protesto, 

Resolve: 
Art. 1.° - Fica criado, na Corregedoria Geral da Justiça, o 

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO de Letras e Títulos, para fins de 
protesto cambiário. 

Art. 2.° - A distribuição prévia e equitativa, entre todos os 
Cartórios de Protesto desta comarca da Capital, de toda e qualquer 
espécie de título, letra ou documento para fins de protesto cambiário, 
é obrigatória e processa-se de conformidade com as normas deste 
Provimento. 

Art. 3.° - A apresentação de títulos, letras e documentos, 
por parte de pessoas jurídicas, e sua distribuição obedecerão às seguin
tes disposições: 

I - A apresentação dar-se-á no período das 11 :00 (onze) às 
12:00 (doze) horas. 

II - Os apresentantes entregarão, juntamente com os títulos, 
letras e documentos, relação destes, em duas vias. 

IH - As relações têm de corresponder às categorias dos valores 
previstos na Tabela 13, inciso l, do Decreto-lei estadual 9.555, de 
4 de março de 1977. 

1V - Da relação constarão, necessariamente, os nomes e os 
elementos identificativos de cada devedor (art. 3.°, da Lei federal 
6.268, de 24 de novembro de 1975). 

V - Para efeito de identificação, os títulos, letras e documentos 
originais devem ser acompanhados, individualmente, de memorando 
do apresentante. 

VI - A primeira via de cada relação (inciso lI) constitui com
provante da apresentação e a segunda acompanhará os títulos, letras 
e documentos, para fins de distribuição. 
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VII - Cada relação deve ser entregue na seção própria da 
correspondente categoria de valor (inciso UI). 

VIII - Os títulos, letras e documentos, após conferidas as 
relações , serão, a partir das 12:00 (doze) horas do mesmo dia da 
apresentação, distribuídos equitativamente entre os Cartórios. 

IX - Concluída a distribuição, serão os títulos, letras e documen
tos relacionados por ordem numérica, em duas vias, segundo as 
categorias de valores e os Cartórios a que foram distribuídos. 

X - A primeira via constitui comprovante de entrega dos 
títulos, letras e documentos, aos cartórios, e a segunda acompanhará 
aqueles até estes. 

XI - Os títulos, letras e documentos serão entregues aos Cartó
rios no mesmo dia da apresentação e distribuição, vedando-se-Ihes, 
por qualquer motivo, a retenção no SERVIÇO. Quando necessário, 
o expediente deste se prorroga até que se consumem as entregas, caso 
em que os Cartórios prorrogam o seu até que se conclua o recebimento. 

XII - Até às 12:00 (doze) boras do dia útil subseqüente, cada 
Cartório remeterá ao SER VIÇO DE DISTRIBUIÇÃO cópia das 
folhas concernentes ao apontamento dos títulos, letras e documentos 
distribuídos no dia anterior, bem como lista, por ordem alfabética, 
dos nomes e elementos identificativos (art. 3.°, da Lei federal 6.268, 
de 24 de novembro de 1975) dos respectivos devedores. Estas rela
ções constituem o registro de distribuição. 

XIII - A distribuição de títulos, letras ou documentos que, por 
qualquer motivo, não puderem ser apontados, será compensada. Para 
este fim, os Cartórios devolvê-Ios-ão ao SERVIÇO, no dia útil subse
qüente ao da distribuição, relacionados em duas vias, de que a primeira 
constitui recibo, anotando-lhes, no verso e em resumo, o motivo da 
devolução. 

XIV - Os títulos, letras e documentos, devolvidos pelos Cartó
rios na forma do inciso anterior, serão entregues, incontinenti, ao 
representante ou pessoa credenciada de cada pessoa jurídica . 

XV - Os documentos, a que se refere o inciso xn, serão acom
panhados dos "boletos" de entrada, correspondentes a cada título, 
letra ou documento, previamente agrupados por apresentante. O SER
VIÇO DE DISTRIBUIÇÃO colocá-los-á à disposição dos apresen
tantes, a partir das 14:00 (catorze) horas. Este comprovante de 
apresentação e distribuição será entregue ao representante ou pessoa 
credenciada de cada pessoa jurídica . 

Art. 4 .° - A apresentação de títulos, letras e documentos, por 
parte de pessoas físicas, e sua distribuição obedecerão às seguintes 
disposições: 
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I - A distribuição efetua-se no ato de apresentação ao SER
VIÇO, durante todo seu expediente público, segundo as categorias 
de valores previstos na Tabela 13, I, do Decreto-lei estadual 9.555, 
de 4 de março de 1977. 

II - Quando a mesma pessoa apresentar mais de um título, 
letra ou documento, serão todos distribuídos ao mesmo Cartório, 
procedendo-se a compensação nesse ou no dia subseqüente. 

UI - De posse do título, letra ou documento, em que se anota 
a distribuição, o apresentante o levará ao Cartório a que foi distri
buído, onde pagará as custas e emolumentos . 

. IV - Os títulos, letras ou documentos, que por qualquer motivo, 
não puderem ser apontad.os, terão anotada, no verso, a irregularidade 
e serão, no ato, devolvidos ao apresentante. Para os fins do disposto 
no inciso XII do artigo anterior, os Cartórios encaminharão ao 
SERVIÇO, 110 dia útil subseqüente, rol discriminativo dos títulos 
devolvidos e respectivas irregularidades, sem prejuízo do disposto no 
inciso XII do artigo anterior. 

Art. 5.° - Para fins de apontamento e protesto, reputam-se 
irregulares as indicações que não contenham, além do nome do 
apresentante, todos os requisitos essenciais do título a que correspon
dam, ou o reproduzam por cópia (xerográfica, fotográfica, helio
gráfica etc.). 

Art. 6.° - O expediente público do SER VIÇO DE DISTRI
BUIÇÃO será das 11 :00 (onze) às 16:00 (dezesseis) horas e o dos 
Cartó(Íos de Protesto de Letras e Títulos, em todo o Estado de São 
Paulo, passa a corresponder ao ordinário dos bancos. 

Art. 7.° - A Corregedoria Gera I da Justiça providenciará, por 
Atos específicos, local adequado e servidores necessários ao funcio
namento do SER VIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, com a colaboração dos 
Cartórios de Protestos e sob supervisão de Chefe que designará. 

Art. 8.° - O processamento da obrigatória distribuição, prévia 
e equitativa, disciplinada neste Provimento, entrará em vigor no dia 
24 (vinte e quatro) de abril do corrente ano. 

Art. 9.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 04 de abril de 1978. 

(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 
da Justiça 
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PROVIMENTO N.o CIXj78 

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

Considerando o decidido no Processo UNI-8j77, à vista da 
representação formulada pelo Senhor Diretor do Instituto de Identi
ficação Civil e Criminal, 

Resolve: 
Artigo 1.° - Requisição de folha de antecedentes (código 826), 

mandado de prisão (código 789) e comunicações de decisão criminal 
(código 345) passam a ser processados em conformidade com os 
modelos anexos. 

§ único - Os cartórios do interior adaptarão os modelos aos 
nomes das respectivas comarcas e os não oficializados deverão arcar 
com as despesas de impressão. 

Artigo 2.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 17 de abril de 1978. 

(aa) 
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Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça; Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça 
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COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça, faz saber aos Srs. Escrivães 
dos Cartórios Extrajludiciais do Interior do Estado que os impressos 
de Mandado de Prisão, Requisição de Folha de Antecedentes, deve~ 
rão ser confeccionados às suas expensas, conforme modelos que lhes 
foram enviados. 

D.O.J. 25-4-78 

PROVIMENTO N.o 3/78 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 

Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 

Considerando que o Regimento das Correições (Decreto estadual 
4.786, de 3 de dezembro de 1930) foi editado pelo Poder Público, 
"considerando que é indispensável uma severa disciplina nos serviços 
da Justiça; considerando que, por falta de uma organização fiscali
zadora adequada, os abusos se multiplicam, diariamente, quer entre 
funcionários subalternos, quer entre os próprios funcionários superiores 
da Justiça, com sacrifício do interesse público; considerando que a 
velha instituição das correições, uma vez renovada e adaptada às 
condições atuais de vida, pode, perfeitamente, contribuir para a 
reforma dos maus costumes forenses e coibir inúmeros abusos; consi
derando que não devem ser adiadas providências que visem à mora
lização e à boa ordem dos serviços públicos"; 

Considerando que são, atualmente, generalizadas as queixas tra
zidas ao conhecimento dos Juízes e desta E. Corregedoria Geral da 
Justiça, de exigência e cobrança excessivas de emolumentos, princi
palmente por parte dos cartórios de Registros de Imóveis; 

Considerando que, em razão desses fatos, é, indiretamente, 
agredido o bom conceito das serventias, cartórios, ofícios e tabelio
natos do Estado, que timbram em cumprir a lei, cobrando os emolu
mentos de conformidade com o Regimento; 

Considerando que a maior dificuldade na apuração da procedên~ 

cia dessas queixas está na prova do "quantum" cobrado pelo cartório 
e pago pelo reclamante, "pois esse usa não fornecer o recibo previsto 
em lei, e 

Considerando que, na comarca de Campinas, está em vigor, há 
vanos anos, sistema introduzido pelos MM. Juízes Corregedores 
Permanentes, com bom sucesso até agora. 

Resolve: 
Art. 1.° - Salvo pelos atos próprios praticados dos cartórios 

judiciais ou ofícios de justiça oficializados, a forma de cobrança e 
pagamento das custas, emolumentos e contribuições, devidos por atos 
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praticados por todos os demais cartórios, serventias, ofícios e tabe
lionatos judiciais ou extrajudiciais do Estado de São Paulo, obedece 
às disposições deste Provimento. 

§ único - Não se sujeita à disciplina deste Ato a forma de 
cobrança e pagamento das custas, emolumentos e contribuições, devi
dos por atos de reconhecimento de firmas e autenticações, quando 
praticados isoladamente. 

Art. 2. 0 - O pagamento, provisório ou definitivo, é apenas efe
tivado à vista de recibo, cuja confccção, emissão, preenchimento, 
entrega, arquivamento e controle devcm atender às normas seguintes: 

§ 1. 0 - Serão confeccionados talonários de recibos, numerados 
cm seqüência ininterrupta, em tamanho 22 x 33 cm, encadernados 
com termos de abertura e encerramento assinados pelo Juiz Corre
gedor Permanente, cuja rubrica será aposta em todas as folhas. 

§ 2. 0 - Cada recibo compreenderá três vias, das quais a pri
meira será entregue a quem efetuar o pagamento, a segunda será des
tinada ao Juiz Corregedor Permanente e a terceira permanecerá no 
talonário. As duas últimas serão preenchidas com uso de papel 
carbono. 

§ 3.0 - Para os atos próprios dos cartórios judiciais ou ofícios 
de justiça não oficializados, cada recibo conterá, no mínimo; deno
minação do cartório, nome do serventuário e seu número no Cadastro 
das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, a palavra "recibo", 
indicação da via, número e (quando necessária) série de ordem, natu
reza do ato, número, natureza e valor do processo ou causa, nome 
das partes, número da guia por que se recolherem verbas devidas ao 
Estado e à Carteira das Serventias, nome e endereço da pessoa que 
efetua o pagamento, valor da importância recebida, discriminação e 
quantia dos emolumentos, total da importância recebida, data e assi
natura do responsável pelo caixa do cartório, tudo conforme com o 
anexo modelo primeiro, que integra este Provimento. 

§ 4. o - Para os atos próprios de todos os demais cartórios, 
serventias, ofícios e tabelionatos, cada recibo conterá, no mínimo: 
denominação do cartório, nome do serventuário e seu número no 
Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, a palavra 
"recibo", indicação da via, número e (quando necessária) série de 
ordem, natureza e número do ato, número do livro e folha em que 
foi praticado, número da guia por que se recolherem verbas devidas 
ao Estado e à Carteira das Serventias, nome e endereço da pessoa que 
efetua o pagamento, valor da importância recebida, valor do contrato, 
documento ou valor aceito pela Prefeitura ou pelo INCRA (segundo 
seja a base da cobrança), discriminação e quantia dos emolumentos, 
total da importância recebida, data e assinatura do responsável pelo 
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caixa do cartório, tudo conforme com o anexo modelo segundo, que 
integra este Provimento. 

§ 5.° - Todos os espaços e colunas, previstos nos parágrafos 
anteriores, devem ser preenchidos. Tratando-se, porém, de recibo 
provisório, a que se refere o art. 4.°, do Decreto-Lei estaduaL 203, 
de 25 de março de 1970, dispensa-se, na primeira via, em que se 
anotará a circunstância, o preenchimento dos números do ato, livro, 
folha e da guia de recolhimento. Essas lacunas serão, no entanto, 
supridas por ocasião do pagamento ou acerto definitivo. 

~ 6.° - Das segundas e terceiras vias constarão ainda, em espaço 
próprio, declaração, data e assinatura de quem efetuou o pagamento, 
de que recebeu a primeira via, conforme com o anexo terceiro, que 
integra este Provimento. 

S 7.0 - Nos autos dos processos, nos documentos expedidos e 
nos livros ou fichas, ao lado da cota de emolumentos e do número da 
guia, serão lançados o número do recibo e (quando houver) a série 
respectiva . Quando o registro de títulos e documentos operar por 
microfilmagem, serão lançados no livro "Protocolo". 

§ 8.0 - As segundas vias, para efeito de arquivamento e con
trole, e o talonário das terceiras, para fins de visto, devem ser enca
minhadas ao Juízo Corregedor Permanente, até o dia 10 (dez) de 
cada mês seguinte. 

S 9.° - Faculta-se uso simultâneo de mais de um talão, segundo 
necessidade do serviço, desde que diferenciados por série alfabética 
não coincidente. 

§ 1 ° - Ainda que as atos praticados estejam isentos de alguma 
verba, serão sempre extraídos os recibos, devendo-lhes a soma dos 
valores corresponder à da receita escriturada no livro "Diário da 
Receita e Despesa". 

~ 11 - Caneelar-se-á recibo preenchido com irregularidade, mas 
permanecerão no talonário as três vias correspondentes, cumprindo ao 
serventuário comunicá-lo ao Juízo Corregedor Permanente, quando 
da providência de que trata o parágrafo oitavo deste artigo. 

Art. 3.0 - Este Provimento entrará em vigor no dia 17 (dezes
sete) de abril deste ano, revogadas as disposições em contrário, e cada 
Juízo Corregedor Permanente velará por que seja publicado no lugar 
de costume e divulgado durante noventa dias, sem prejuízo de afixa
ção permanente em local acessível ao público, no interior de cada 
cartório. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
São Paulo, 15 de março de 1978. 
(a.) Df. Humberto de Andrade Junqlleira, Corregedor Geral da 

Justiça. 
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PARECER NORMATIVO 1/78 

Para regulamentação e dilucidação do Provimento CG 3/78, 
tenho a honra de, em torno das ponderações apresentadas do Colégio 
Notarial do Brasil - Seção de São Paulo, emitir, "sub censura", o 
seguinte parecer normativo: 

1. Consoante grifam os consideranda do Provimento 3/78, sua 
motivação e alcance dizem com a necessidade indiscutível de, disci
plinando e aprimorando os serviços judiciários, por cobro a situações 
anômalas, figuradas na exigência e cobrança excessivas de emolu
mentos, ventiladas em não poucas oportunidades junto aos Juízes 
Corregedores Permanentes e a esta E. Corregedoria Geral da Justiça. 
O regime introduzido visou, destarte, a oferecer instrumento ade
quado de controle e remédio eficazes, à disposição imediata do público 
e dos órgãos corregedores. 

Esse é o valor básico e substrato axiológico que devem preva
lecer na interpretação e aplicação do Ato ora publicado, cujas vanta
gens laterais não merecem a posição de conteúdo ideológico funda
mental. A observação desse espírito concorre para dissipar dificul
dades aparentes de ordem prática e contornar obstáculos secundários, 
tutelando os interesses públicos inspiradores daquelas normas. 

2. Nessa conformidade, precisa-se que se não subsumem ao 
art. 1.° as hipóteses em que não ocorre pagamento de emolumentos, 
custas ou contribuições, de parte dos interessados, os quais, por con
seguinte, carecem de interesse, ainda que prático ou de fato, para 
demandar extração e entrega de recibo de quantias que não pagam! 
Quando, portanto, por razões que não vêm a pelo, os sujeitos não 
depositam provisoriamente nenhuma quantia nem pagam importância 
alguma, procedendo o serventuário, por sua conta e risco, aos reco
lhimentos devidos, desnecessário senão impossível será que, nessa 
oportunidade, se extraia recibo. Não há como fazê-lo, porque, se 
algum recibo é porventura devido a alguém, o é ao serventuário ou 
servidor que financie ou antecipe os pagamentos! 

Isto, entretanto, não liberta o serventuário à obrigação de, quando 
acertadas as contas ou reembolsadas as verbas adiantadas, de parte 
do interessado, extrair, então, de forma completa, o recibo discipli
nado no Provimento, entregando àquele a via que lhe toca. Pouco 
se dá a divergência de datas en tre a prática dos atos por que se fazem 
ou fizeram devidos os emolumentos, custas e contribuições, e a extra
ção do recibo, pois o que se persegue, segundo já se realçou, não é 
o controle do recolhimento oportuno e preciso das custas e contri
buições, que esse é controle que continuará assegurado pelas normas 
anteriores e vigentes, mas a disciplina estrita do relacionamento entre 
o Cartório e o público. De nenhuma relevância ou significação, por-
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tanto, que alguns recibos acabem preenchidos em datas posteriores 
aos atos correspondentes. O importante e obrigatório é que sejam 
extraídos no ato do pagamento, pelo interessado, ao caixa do Car
tório. E não haveria de ser doutro modo, porquanto a receita, 
expressa nos recibos, deve corresponder aos lançamentos do livro 
"Diário da Receita e Despesa" (§ 10.°) - o que só é exeqüível 
quando coincidirem as datas da entrada do numerário, em que se 
extrai o recibo, e a da escrituração diária. 

Desnecessário, por fim, acentuar que, estando o ato por praticar 
isento de toda e qualquer verba de emolumentos, custas e contri
buições, não incidem os cânones do Provimento, que supõe o paga
mento, pelo menos, de alguma verba (cf. § 10.°). 

3 . O lançamento do número da guia ou guias de recolhimento 
de custas e contribuições e das referências dos atos, em geral, só será 
possível depois da extração do recibo, já que não se dispõe, à mão, 
desses elementos dependentes da repartição arrecadadora e de dili
gências posteriores. 

Para transpor tal dificuldade é que previu dispensa provisória de 
menção desse dado na primeira via do recibo, destinada à parte ou 
interessado no pagamento (§ 5.°). Note-se que não há razão por 
exonerar o Cartório do lançamento na segunda e terceira vias, por 
isso que, enquanto aquela é entregue à parte, estas continuam no 
talonário até o cumprimento da providência de que trata o § 8.°. 
Nesse ínterim, destarte, deverá o Cartório lançar os números nos 
espaços próprios da segunda e terceira vias constantes do talonário, 
em seu poder. E, nisto, embaraço algum se entrevê, ante a singeleza da 
medida, que deve ser operada imediatamente após o recolhimento e 
a prática do ato, por que se não acumule serviço nem se desatenda 
ao invocado preceito. 

Ora, o suprimento da lacuna na primeira via está, por razão 
óbvia, subordinada à apresentação dela ao Cartório, de parte do 
interessado, ao depois! Não se poderia inferir ao § 5.° pre-citado (l 

absurda conseqüência de exigir que o serventuário andasse à cata do 
interessado para preencher, na primeira via, o espaço reservado ao 
número da guia ou guias. A providência, assim, só tem sentido 
quandq a reapresente o interessado para a devida menção. Mas 
frise-se que, apresentando-a o interessado, para os fins do § 5.°, não 
pode o serventuário, por nenhum modo ou pretexto, escusar-se de 
lançar os números corretos faltantes! E de insistir em que o objetivo 
do Provimento está em armar o interessado de instrumento neces
sário à comprovação de eventual excesso dos Cartórios. Se se con
forma em não exigir o número da guia ou guias e do ato, para 
verificação do "quantum" devido das custas e contribuições, após seu 
recolhimento, de nada pode queixar-se. 
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4. Os modelos, anexos ao Provimento, são simples "modelos", 
e não esquemas rígidos para cópia. 

Cada Cartório poderá adaptá-los à peculiaridade de suas atri
buições e às necessidades do serviço. Nada entrava, por conseguinte, 
que, por exemplo, tabelionato prescinda da coluna própria a "número" 
do ato, bastando os espaços reservados à identificação do livro e 
das folhas! 

Por outro lado, nada impede, antes o bom senso o aconselha, 
que se imprimam ou confeccionem talonários destinados a atos espe
cíficos, com discriminação impressa do ato ou atos por praticar. Nesse 
sentido, o Provimento não veda que, por exemplo, sejam elaborados 
talonários onde já esteja impressa a natureza do ato ou atos (ex., 
intimação, nos Cartórios de Títulos e Documentos), nem que se pro
videnciem talonários específicos para classe ou classes de atos (por 
exemplo, reservar talonário só para procurações etc.). Basta que, 
no uso simultâneo desses diferentes talonários, se observe a norma do 
§ 9.°, quando os números coincidirem. Se não coincidem, embora 
deva necessariamente ser observada seqüência numérica ininterrupta, 
nem mesmo se faz mister discriminação por série alfabética, pela 
evidentíssima razão de que a supre a ordem cardinal dos números 
dos talonários. 

Os modelos são exemplificativos. Basta que, na sua adequação 
às necessidades funcionais de cada cartório, serventia, ofício ou tabe
lionato, se guardem as características essenciais da especificação das 
quantias e dos atos correspondentes (§§ 3.° e 4.°), podendo dispô-las 
os cartórios, na impressão, segundo o que lhes parecer conveniente 
ou consentâneo com as respectivas atribuições, bem como imprimir 
os talonários por grupo de atos. 

Por outra parte, o disposto no § 1.°, no que concerne ao tama
nho dos talonários, não se reveste de índole de determinação inflexí
vel. Trata-se de circunstância acidental ou secundária, com alcance 
exemplificativo ou de caráter geral. Está autorizada, assim, a confec
ção de talonário de dimensão inferior, desde que presentes os demais 
requisitos estatuídos no Provimento, que não é objeto de nenhuma 
contravenção quando se lhe não obedeça à sugestão do tamanho dos 
impressos. 

5 . Dilucida-se, outrossim, que o âmbito da disposição do § 
único do art. 1.° se preordena a desembargar a prática de atos isola
dos e corriqueiros, como o são os reconhecimentos de firma e auten
ticações. Do contrário, criar-se-ia desproporcional obstáculo ao 
desenvolvimento dessas atividades ordinárias, cuja retribuição, via de 
regra, não ocasiona aquelas situações que o Provimento visa a 
atalhar. 
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Ora, nesse contexto, é de concluir que a mesma ressalva, por 
interpretação expansiva, quadra aos atos de extração de públicas
-formas e certidões, quando praticada isoladamente. A natureza e a 
expressão destes atos, afins do reconhecimento de firmas e autenti
cações, autorizam a ilação de que a forma de cobrança e pagamento 
de emolumentos, custas e contribuições, devidos por atos de reconhe
cimento de firmas, autenticações e extração de certidões e públicas
-formas, quando praticados isoladamente, não se sujeita à disciplina 
do Provimento 3/78. . 

6. De esclarecer, outrossim, que nenhum inconveniente se 
descobre no fato de a declaração, de que versa o § 6.° do art. 1.0, 
nem sempre se preenchida pela parte. Pode ocorrer, e freqüente
mente ocorrerá, que o pagamento seja efetuado de terceiros, como 
no caso de despachantes ou de tabelionatos que se encarregam de 
registros dos instrumentos lavrados ou de outros serviços conexos. 
Óbvio que, nesses casos excepcionais, a primeira via deve ser entregue 
ao terceiro, que paga e preenche e assina a aludida dclaração. Com 
isto, assegura-se, só por só, o alcance do Provimento, dirigido tam
bém a possibilitar à parte a obtenção do recibo junto a quem, em 
seu nome, consuma o pagamento. O interessado, destarte, reclamará 
ao preposto a entrega da via que lhe toca, como é de procedimento 
corrente nas realções dessa natureza. 

7. Considerando, por fim, as ponderações de dificuldade na 
pronta elaboração e impressão de talonários, de parte dos tabelionatos 
e serventias desta Capital, dentro do prazo fixado, prejuízo algum às 
finalidades do Provimento advirá de eventual prorrogação da data de 
sua entrada em vigor, em caráter geral, para todo o Estado. Nesse 
sentido, opino, s.m.j., que, sem prejuízo das demais disposições inse
ridas no art. 3.°, seja dilatada a entrada em vigor do Provimento 3/78 
para primeiro de junho do corrente ano, tempo mais que bastante à 
preparação dos cartórios. 

Opino, pois, que, eventualmente aprovado este parecer, Vossa 
Excelência lhe outorgue caráter normativo, registrando-se e autuando 
este, em processo de edição do Provimento 3/78, publicando-se, por 
seis dias consecutivos, ao lado daquele, no Diário da Justiça. 

À alta consideração de Vossa Excelência. 
São Paulo, 3 de abril de 1978. 

(a.) Antonio Cezar Peluso, Juiz Auxiliar. 
Aprovo o Parecer. I. 
S. P., 03/04/78. 

(a.) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 
da Justiça. 
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LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS 

LEI N .o 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977 

Dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços 
e monumentos públicos, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei . 
Art. 1.° - f: proibido, em todo o território nacional, atribuir 

nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza, pertencente 
à União ou às pessoas jurídicas da Administração indireta. 

Art. 2.° - É igualmente vedada a inscrição dos nomes de 
autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou 
em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública 
direta ou indireta. 

Art. 3.0 - As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às 
entidades que, a qualquer título, recebam subvenções ou auxílio dos 
cofres públicos federais . 

Art. 4.0 - A infração ao disposto nesta Lei acarretará aos 
responsáveis a perda do cargo ou função pública que exercerem, 
e, no caso do artigo 3.°, a suspensão da subvenção ou auxílio. 

Art. 5.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de outubro de 1977; 156.° da Independência e 89.° 
da República. 

ERNESTO GEISEL 
Armando Falcão 

D.O. União 25-10-77 

LEI N.o 6.458, DE 1.° DE NOVEMBRO DE 1977 

Adapta ao Código de Processo Civil a Lei D.o 5.474, de 
18 de julho de 1968, e dá outras providências 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
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Artigo 1.° - O § 2.° do artigo 7.°, o Capítulo V (arts. 15 a 18) 
e O § 4.° do artigo 22 da Lei n.o 5.474, de 18 de julho de 1968, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 7.° - .................................. . .. . . 
§ 2 .° - A comunicação de que trata o parágrafo anterior subs

tituirá, quando necessário, no ato do protesto ou na execução judicial, 
a duplicata a que se refere. 

CAPíTULO V 

Do processo para cobrança da duplicata 

Artigo 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será 
efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos 
executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro Ir do Código de 
Processo Civil, quando se tratar: 

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; 
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, 

cumulativamente: 
a) haja sido protestada; 
b) (,steja acompanhada de documento hábil comprobatório da 

entrega e recebimento da mercadoria; e 
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, 

no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos artigos 7.° e 
8.° desta Lei. 

§ 1.0 - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalis
tas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer 
que sejam a forma e as condições do protesto. 

§ 2.0 - Processar-se-á também da mesma maneira a execução 
de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja 
sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do 
título, nos termos do artigo 14, preenchidas as condições do inciso 11 
deste artigo. 

Artigo 16 - Aplica-se o procedimento ordinário previsto no 
Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor, por 
duplicata ou triplicata que não preencha os requisitos do artigo 15, 
incisos I e lI, e §§ 1.0 e 2.°, bem como à ação para ilidir as razões 
invocadas pelo devedor para o não aceite do título, nos casos 
previstos no artigo 8.°. 

Artigo 17 - O foro competente para a cobrança judicial da 
duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do 
título, ou outra de domícilio do comprador e, no caso de ação 
regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. 
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Artigo 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: 

I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, 
contados da data do vencimento do título; 

II - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado 
da data do protesto; 

III - de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) 
ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título. 

~ 1.0 - A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou 
contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que 
figurem no título. 

S 2.° - Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente 
pelo aceite e pelo pagamento. 

Artigo 22 - ....................................... . 

S 4.° - O instrumento do protesto, elaborado com as cautelas 
do artigo 14, discriminando a fatura ou conta original ou a certidão 
do Cartório de Títulos e Documentos, autorizará o ajuizamento do 
competente processo de execução na forma prescrita nesta Lei." 

Artigo 2.° - Para os efeitos do artigo 586 do Código de 
Processo Civil, considera-se título líquido, certo e exigível a duplicata 
ou triplicata que, nos termos da Lei n.O 5.474, de 18 de julho de 
1968, com as alterações introduzidas por esta Lei, legitimar o 
processo de execução. 

Artigo 3.° - Fica acrescentado ao artigo 1.0 do Decreto-lei 
n.O 7.661, de 21 de junho de 1945, Lei de Falências, o seguinte 
parágrafo: 

"Artigo 1.0 - ...................................... . 

§ 3.0 - Para os efeitos desta Lei, considera-se obrigação líquida, 
legitimando o pedido de falência, a constante dos títulos executivos 
extrajudiciais mencionados no artigo 15 da Lei n.o 5.474, de 18 de 
julho de 1968." 

Artigo 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 5.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 1.0 de novembro de 1977; 156.° da Independência 
e 89.° da República. 

Ernesto Geisel 

Armando Falcão 
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LEI N.o 6.463, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1977 

Torna obrigatória a declaração de preço total nas vendas 
a prestação, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - Nas vendas a prestação de artigos de qualquer 
natureza e na respectiva publicidade escrita e falada será obrigatória 
a declaração do preço de venda a vista da mercador1ia, além do 
número e do valor das prestações mensais .a serem pagas pelo 
comprador. 

Parágrafo único - :É obrigatória a emissão de fatura nas vendas 
de mercadoria a prestação, da qual, além dos demais requisitos legais, 
deverão constar, separadamente, o valor da mercadoria e o custo 
do financiamento, de forma a documentar o valor total da operação. 

Artigo 2.0 - O valor do acréscimo cobrado nas vendas a 
prestação, em relação ao preço de venda a vista da mercadoria, não 
poderá ser superior ao estritamente necessário para a empresa atender 
às despesas de operação com seu departamento de crédito, adicionada 
a taxa de custo dos financiamentos das instituições de crédito auto
rizadas a funcionar no País. 

Parágrafo único - a limite percentual máximo do valor do 
acréscimo cobrado nas vendas a prazo, em relação ao preço da venda 
a vista da mercadoria, será fixado e regulado através de atos do 
Ministro da Fazenda. 

Artigo 3.0 - Às empresas e casas comerciais que infringirem 
as disposições desta Lei serão impostas multas nos valores que forem 
fixados pelo Ministério da Fazenda. 

Artigo 4.0 - Dentro de 90 (noventa) dias, o Ministério da 
Fazenda expedirá instruções regulando a fiscalização e o comércio de 
que trata esta Lei, bem como fixará os valores das multas a que se 
refere o Artigo 3.°. 

Artigo 5.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 09 de novembro de 1977; 156.0 da Independência 
e 89.0 da República. 

Ernesto Geisel 
Mário Henrique Simonsen 
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LEI N.o 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977 

Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do 
casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Artigo 1.0 - A separação judicial, a dissolução do casamento, 

ou a cessação de seus efeitos civis, de que trata a Emenda Consti
tucional n.O 9, de 28 de j,unho de 1977, ocorrerão nos casos e 
segundo a forma que esta Lei regula. 

CAPITULO I 

Da dissolução da sociedade conjugal 

Artigo 2.° - A sociedade conjugal termina: 
I - pela morte de um dos cônjuges; 
II - pela nulidade ou anulação do casamento; 
IH - pela separação judicial; 
IV - pelo divórcio. 
Parágrafo único - O casamento válido somente se dissolve 

pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio. 

SEÇÃO I 

Dos casos e efeitos da separação judicial 

Artigo 3.° - A separação judicial põe termo aos deveres de 
coabitação, fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens, 
como se o casamento fosse dissolvido. 

§ 1.0 - O procedimento judicial da separação caberá somente 
aos cônjuges e, no caso de incapacidade, serão representados por 
curador, ascendente ou irmão. 

§ 2.° - O juiz deverá promover todos os meios para que 
as partes se reconciliem ou transijam, ouvindo pessoal e separada
mente cada uma delas e, a seguir, reunindo-as em sua presença, 
se assim considerar necessário. 

S 3.° - Após a fase prevista no parágrafo anterior, se os 
cônjuges pedirem, os advogados deverão ser chamados a assistir aos 
entendimentos e deles participar. 

Artigo 4.° - Dar-se-á a separação judicial por mútuo consenti
mento dos cônjuges, se forem casados há mais de 2 (dois) anos, 
manifestado perante o juiz e devidamente homologado. 
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Artigo 5.0 - A separação judicial pode ser pedida por um só 
dos cônjuges quando imputar ao outro conduta desonrosa ou qual
quer ato que importe em grave violação dos deveres do casamento 
e tornem insuportável a vida em comum. 

§ 1.0 - A separação judicial pode, também, ser pedida se um 
dos cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de 5 
(cinco) anos consecutivos, e a impossibilidade de sua reconstituição. 

§ 2.° - O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial 
quando o outro estiver acometido de grave doença mental, mani
festada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida 
em comum, desde que, após uma duração de 5 (cinco) anos, a enfer
midade tenha sido reconhecida de cura improvável. 

§ 3.° - Nos casos dos parágrafos anteriores, reverterão, ao 
cônjuge que não houver pedido a separação judicial, os remanes
centes. dos bens que levou para o casamento, e, se o regime de bens 
adotado o permitir, também a meação nos adquiridos na constância 
da sociedade conjugal. 

Artigo 6.0 - Nos casos dos §§ 1.0 e 2.° do artigo anterior, a 
separação judicial poderá ser negada, se constituir, respectivamente, 
causa de agravamento das condições pessoais ou da doença do outro 
cônjuge, ou determinar, em qualquer caso, conseqüências morais de 
excepcional gravidade para os filhos menores. 

Artigo 7.° - A separação judicial importará na separação de 
corpos e na partilha de bens. 

§ 1.0 - A separação de corpos poderá ser determinada como 
medida cautelar (art. 796 do CPC). 

§ 2.° - A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta 
dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida. 

Artigo 8.° - A sentença quc julgar a separação judicial produz 
seus efeitos à data de seu trânsito em julgado, ou à da decisão que 
tiver concedido separação cautelar. 

SEÇÃO II 

Da proteção da pessoa dos filhos 

Artigo 9.° - No caso de dissolução da sociedade conjugal pela 
separação judicial consensual (art. 4.°), observar-se-á o que os 
cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos. 

Artigo 10 - Na separação judicial fundada no "caput" do 
artigo 5.°, os filhos menores ficarão com o cônjuge que a ela não 
houver dado causa. 

§ 1.0 - Se pela separação judicial forem responsáveis ambos 
os cônjuges, os filhos menores ficarão em poder da mãe, salvo se 
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o JUIZ verificar que de tal solução possa advir prejuízo de ordem 
moral para eles. 

§ 2.° - Verificado que não devem os filhos permanecer em 
poder da mãe nem do pai, deferirá o juiz a sua guarda a pessoa 
notoriamente idônea da família de qualquer dos cônjuges. 

Artigo 11 - Quando a separação judicial ocorrer com funda
mento no § 1.0 do artigo 5.°, os filhos ficarão em poder do cônjuge 
em cuja companhia estavam durante o tempo de ruptura da vida 
em comum. 

Artigo 12 - Na separação judicial fundada no § 2.° do artigo 
5.°, o juiz deferirá a entrega dos filhos ao cônjuge que estiver em 
condições de assumir, normalmente, a responsabilidade de sua guarda 
e educação. 

Artigo 13 - Se houver motivos graves, poderá o juiz, em 
qualquer caso, a bem dos filhos , regular por maneira diferente da 
estabelecida nos artigos anteriores a situação deles com os pais. 

Artigo 14 - No caso de anulação do casamento, havendo fi.lhos 
comuns, observar-se~á o disposto nos artigos 10 e 13 . 

Parágrafo único - Ainda que nenhum dos cônjuges esteja de 
boa fé ao contrair o casamento, seus efeitos civis aproveitarão aos 
filhos comuns. 

Artigo 15 - Os pais, em cuja guarda não estejam os filhos, 
poderão visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo fixar o juiz, 
bem como fiscalizar sua manutenção e educação. 

Artigo 16 - As disposições relativas à guarda e à prestação 
de alimentos aos filhos menores estendem-se aos filhos maiores 
inválidos. 

SEÇÃO 111 

Do Uso do Nome 

Artigo 17 - Vencida na ação de separação judicial (art. 5.° 
"caput"), voltará a mulher a usar o nome de solteira. 

§ 1.° - Aplica-se, ainda, o disposto neste artigo, quando é 
da mulher a iniciativa da separação judicial com fundamento nos 
§§ 1.0 e 2.° do artigo 5.°. 

§ 2.° - Nos demais casos, caberá à mulher a opção pela 
conservação do nome de casada. 

Artigo 18 - Vencedora na ação de separação judicial (art. 5.° 
"caput"), poderá a mulher renunciar, a qualquer momento, ao direito 
de usar o nome do marido. 
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SEÇÃO IV 

Dos Alimentos 

Artigo 19 - O cônjuge responsável pela separação judicial 
prestará ao outro, se dela necessitar, a pensão que o juiz fixar. 

Artigo 20 - Para manutenção dos fiUlos, os cônjuges, sepa
rados judicialmente, contribuirão na proporção de seus recursos. 

Artigo 21 - Para assegurar o pagamento da pensão alimen
tícia, o juiz poderá determinar a constituição de garantia real ou 
fidejussória. 

§ 1.0 - Se o cônjuge credor preferir, o juiz poderá determinar 
que a pensão consista no usufruto de determinados bens do cônjuge 
devedor. 

§ 2.° - Aplica-se, também, o disposto no parágrafo anterior, 
se o cônjuge credor justificar a possibilidade do não recebimento 
regular da pensão. 

Artigo 22 - Salvo decisão judicial, as prestações alimentícias, 
de qualquer natureza, serão corrigidas monetariamente na forma dos 
índices de atualização das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTN. 

Parágrafo único - No caso do não pagamento das referidas 
prestações no vencimento, o devedor responderá, ainda, por custas 
e honorários de advogado apurados simultaneamente. 

Artigo 23 - A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos 
herdeiros do devedor, na forma do artigo ] .796 do Código Civil. 

CAPíTULO II 

Do divórcio 

Artigo 24 - O divórcio põe termo ao casamento c aos efeitos 
civis do matrimônio religioso. 

Parágrafo único - O pedido somente competirá aos cônjuges, 
podendo, contudo, ser exercido, em caso de incapacidade, por curador, 
ascendente ou irmão. 

Artigo 25 - A conversão em divórcio da separação judicial 
dos cônjuges, existente há mais de três anos, contada da data da 
decisão ou da que concedeu a medida cautelar correspondente (art. 
8.°), será decretada por sentença, da qual não constará referência 
à causa que a determinou. 

Artigo 26 - No caso de divórcio resultante da separação 
prevista nos §§ 1.0 e 2.° do artigo 5.°, o cônjuge que teve a inicia
tiva da separação continuará com o dever de assistência ao outro. 
(Código Civil - art. 231, n.o lU). 
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Artigo 27 - O divórcio não modificará os direitos e deveres 
dos pais em relação aos filhos. 

Parágrafo único - O novo casamento de qualquer dos pais ou 
de ambos também não importará restrição a esses direitos e deveres. 

Artigo 28 - Os alimentos devidos pelos pais e fixados na 
sentença de separação poderão ser alterados a qualquer tempo. 

Artigo 29 - O novo casamento do cônjuge credor da pensão 
extinguirá a obrigação do cônjuge devedor. 

Artigo 30 - Se o cônjuge devedor da pensão vier a casar-se, o 
novo casamento não alterará sua obrigação. 

Artigo 31 - Não se decretará o divórcio se ainda não houver 
sentença definitiva de separação judicial, ou se esta não tiver decidido 
sobre a partilha dos bens. 

Artigo 32 - A sentença definitiva do divórcio produzirá efeitos 
depois de registrada no Registro Público competente. 

Artigo 33 - Se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer 
a união conjugal só poderão fazê-lo mediante novo casamento. 

CAPíTULO III 

Do processo 

Artigo 34 - A separação judicial consensual se fará pelo proce
dimento previsto nos arts. 1.120 e 1.124 do Código de Processo 
Civil, e as demais pelo procedimento ordinário. 

§ 1.0 - A petição será também assinada pelos advogados das 
partes ou pelo advogado escolhido de comum acordo. 

§ 2.° - O juiz pode recusar a homologação e não decretar a 
separação judicial, se comprovar que a convenção não preserva sufi
cientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. 

§ 3.° - Se os cônjuges não puderem ou não souberem assinar, 
é lícito que outrem o faça a rogo deles. 

§ 4.° - As assinaturas, quando não lançadas na presença do 
juiz, serão, obrigatoriamente, reconhecidas por tabelião. 

Artigo 35 - A conversão da separação judicial em divórcio 
será feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges. 

Parágrafo único - O pedido será apensado aos autos da sepa
ração judicial. (art. 48). 

Artigo 36 - Do pedido referido no artigo anterior, será citado 
o outro cônjuge, em cuja resposta não caberá reconvenção. 

Parágrafo único - A contestação só pode fundar-se em: 
I - falta de decurso do prazo de 3 (três) anos de separação 

judicial; 
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II - descumprimento das obrigações assumidas pelo reque
rente na separação. 

Artigo 37 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, quando 
não houver contestação ou necessidade de produzir prova em 
audiência, e proferirá sentença dentro em 10 (dez) dias. 

§ 1.0 - A sentença limitar-se-á à conversão da separação em 
divórcio, que não poderá ser negada, salvo se provada qualquer das 
hipóteses previstas no parágrafo único do artigo anterior. 

§ 2.° - A improcedência do pedido de conversão não impede 
que o mesmo cônjuge o renove, desde que satisfeita a condição ante
riormente descumprida. 

Artigo 38 - O pedido de divórcio, em qualquer dos seus casos, 
somente poderá ser formulado uma vez. 

Artigo 39 - No capítulo IH do Título H do Livro IV do 
Código de Processo Civil, as expressões "desquite por mútuo consen
timento", "desquite" e "desquite litigioso" são substituídas por "sepa
ração consensual" e "separação judicial". 

CAPlTULO IV 

Das disposições finais e transitórias 

Artigo 40 - No caso de separação de fato, com inicio anterior 
a 28 de junho de 1977, e desde que completados 5 (cinco) anos, 
poderá ser promovida ação de divórcio, na qual se deverão provar 
o decurso do tempo da separa~o e a sua causa. 

§ 1.° - O divórcio, com base neste artigo, só poderá ser fun
dado nas mesmas causas previstas nos artigos 4.° e 5.0 e seus 
parágrafos. 

§ 2.° - No divórcio consensual, o procedimento adotado será 
o previsto nos artigos 1.120 a 1.124 do Código de Processo Civil, 
observadas, ainda, as seguintes normas: 

I - a petição conterá a indicação dos meios probatórios da 
separação de fato, e será instruída com a prova documental já 
existente; 

H - a petição fixará o valor da pensão do cônjuge que dela 
necessitar para sua manutenção, e indicará as garantias para o cum
primento da obrigação assumida; 

lU - se houver prova testemunhal, ela será produzida na 
audiência de retificação do pedido de divórcio a qual será obrigato
riamente realizada. 

IV - a partilha dos bens deverá ser homologada pela sentença 
do divórcio. 
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§ 3.° - Nos demais casos, adotar-se-á o procedimento ordinário. 
Artigo 41 - As causas de desquite em curso na data da vigência 

desta Lei, tanto as que se processam pelo procedimento especial 
quanto as de procedimento ordinário, passam automaticamente a 
visar à separação judicial. 

Artigo 42 - As sentenças já proferidas <.m causas de desquite 
são equiparadas, para os efeitos desta Lei, às de separação judicial. 

Artigo 43 - Se, na sentença do desquite, não tiver sido homo
logada ou decidida a partilha dos bens, ou quando esta não tenha 
sido feita posteriormente, a decisão de conversão disporá sobre ela. 

Artigo 44 - Contar-se-á o prazo de separação judicial a partir 
da data em que, por decisão judicial proferida em qualquer processo, 
mesmo nos de jurisdição voluntária, for determinada ou presumida 
a separação dos cônjuges. 

Artigo 45 - Quando o casamento se seguir a uma comunhão 
de vida entre os nubentes, existentes antes de 28 de junho de 1977, 
que haja perdurado por 10 (dez) anos consecutivos ou da qual tenha 
resultado filhos, o regime matrimonial de bens será estabelecido livre
mente, não se lhe aplicando o disposto no artigo 258, parágrafo 
único, n.o lI, do Código Civil. 

Artigo 46 - Seja qual for a causa da separação judicial, e o 
modo como esta se faça, é permitido aos cônjuges restabelecer a 
todo o tempo a sociedade conjugal, nos termos em que fora consti
tuída, contanto que o façam mediante requerimento nos autos da 
ação de separação. 

Parágrafo único - A reconciliação em nada prejudicará os 
direitos de terceiros, adquiridos antes e durante a separação, seja 
qual for o regime de bens. 

Artigo 47 - Se os autos do desquite ou os da separação judicial 
tiverem sido extraviados, ou se encontrarem em outra circunscrição 
judiciária, o pedido de conversão em divórcio será instruído com a 
certidão da sentença, ou da sua averbação no assento de casamento. 

Artigo 48 - Aplica-se o disposto no artigo anterior, quando a 
mulher desquitada tiver domicílio diverso daquele em que se julgou 
o desquite. 

Artigo 49 - Os §§ 5.° e 6.° do artigo 7.° da Lei de Introdução 
ao Código Civil passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 7.°. 

§ 5.° - O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode, 
mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato 
de entrega do decreto de naturalização, se apostile ao mesmo a 
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adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos 
de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. 

§ 6.° - O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos 
os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois 
de três anos da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de 
separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação pro
duzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a 
eficácia das sentenças estrangeiras no País. O Supremo Tribunal 
Federal, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a 
requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de 
homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a 
fim de que passem a produzir todos os efeitos legais." 

Artigo 50 - São introduzidas no Código Civil as alterações 
seguintes: 

1 . "Artigo 12. 
I - os nascimentos, casamentos, separações judiciais, divórcios 

e óbitos." 

2. "Artigo 180. 
V - certidão de óbito do conJuge falecido, da anulação do 

casamento anterior ou do registro da sentença de divórcio." 

3. "Artigo 186 - Discordando eles entre si, prevalecerá a 
vontade paterna, ou, sendo o casal separado, divorciado ou tiver sido 
o seu casamento anulado, a vontade do cônjuge, com quem estiverem 
os filhos." 

4. "Artigo 195. 
VII - o regime do casamento, com a declaração da data e do 

cartório em cujas notas foi passada a escritura antenupcial, quando 
o regime não for o de comunhão parcial, ou o legal estabelecido no 
Título III deste livro, para outros casamentos." 

5. "Artigo 240 - A mulher, com o casamento, assume a 
condição de companheira, consorte e colaboradora do marido nos 
encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direção material e 
moral desta. 

Parágrafo único - A mulher poderá acrescer aos seus os apelidos 
do marido." 

6. "Artigo 248. 
VIII - propor a separação judicial e o divórcio." 
7. "Artigo 258 - Não havendo convenção, ou sendo nula, 

vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão 
parcial." 
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8. "Artigo 267. 

lU - pela separação judicial; 

VI - pelo divórcio." 

9. "Artigo 1.611 - A falta de descendentes ou ascendentes 
será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da 
morte do outro, não estava dissolvida a sociedade conjugal." 

Artigo 51 - A Lei n.o 883, de 21 de outubro de 1949, passa 
a vigorar com as seguintes alterações : 

1 . "Artigo 1.0. 

Parágrafo único - Ainda na vigência do casamento, qualquer 
dos cônjuges poderá reconhecer o filho havido fora do matrimônio, 
em testamento cerrado, aprovado antes ou depois do nascimento do 
filho, e, nessa parte, irrevogável." 

2. "Artigo 2.° - Qualquer que seja a natureza da filiação, 
o direito à herança será reconhecido em igualdade de condições ." 

3 . "Artigo 4.°. 

Parágrafo único - Dissolvida a sociedade conjugal do que foi 
condenado a prestar alimentos, quem .os obteve não precisa propor 
ação de investigação para ser reconhecido, cabendo, porém, aos inte
ressados o direito àe impugnar a filiação ." 

4. "Artigo 9. ° - O filho havido fora do casamento e reco
nhecido pode ser privado da herança nos casos dos arts. 1.595 e 1.744 
do Código CiviL" 

Artigo 52 - O n.o I do art. 100, o n.o II do artigo 155 e o § 
2.° do artigo 733 do C6digo de Processo Civil passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Artigo 100. 

r - da residência da mulher, para a ação de separação dos côn
juges e a conversão desta em divórcio, e para a anulação de casamento. 

Artigo 155. 
II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos 

cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores." 

"Artigo 733. 
§ 2.0 - O cumprimento da pena não exime o devedor do paga

mento das prestações vencidas e vincendas." 

Artigo 53 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Artigo 54 - Revogam-se os arts. 315 a 328 e o § 1.0 do artigo 
1605 do Código Civil e as demais disposições em contrário. 

Brasília, em 26 de dezembro de 1977; 156.° da Independência e 
89.° da República. 

Ernesto Geisel 

Armando Falcão 

D.O.V. 27-12-77 

LEI N.O 6.465, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1977 

Dá nova redação ao Artigo 14 da Lei n.O 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão 
da assistência judiciária aos necessitados. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei : 

Artigo 1.0 - O artigo 14 da Lei n.o 1.060, de 5 de fevereiro 
de 1950, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 14 - Os profissionais liberais designados para o desem
penho do encargo de defensor ou de perito, conforme o caso, salvo 
justo motivo previsto em lei ou, na sua omissão, a critério da autori
dade judiciária competente, são obrigados ao respectivo cumprimento, 
sob pena de multa de Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros), sujeita ao reajustamento estabelecido na Lei 
n.o 6.205, de 29 de abril de 1975, sem prejuízo da sanção disciplinar 
cabível. 

§ 1.° - Na falta de indicação peja assistência ou pela própria 
parte, o juiz solicitará a do órgão de classe respectivo. 

§ 2.° - A multa prevista neste artigo reverterá em benefício 
do profissional que assumir o encargo na causa." 

Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 14 de novembro de 1977; 156.° da Independência 
e 89.° da República. 

Ernesto Geisel 
Armando Falcão 
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DECRETO N.o 1.584, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1977 

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, inciso 11, da Constituição, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Os limites fixados nos artigos 3.° e 4.° do 

Decreto-lei n.o 1.493, de 7 de dezembro de 1976, ficam elevados, 
a partir do exercício de 1978, para Cr$ 12.000,00 (doze miL 
cruzeiros) e Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros), respectivamente. 

Artigo 2.° - O pecúlio recebido pelos filiados da previdência 
social, previsto no artigo 1.° da Lei n.O 6.243, de 24 de setembro 
de 1975, é isento do imposto de renda na fonte e na declaração 
de rendimentos do beneficiário. 

Artigo 3.° - O artigo 7.° do Decreto-lei n.o 1.302, de 31 de 
dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 7.° - Estão sujeitas ao desconto do imposto de renda 
na fonte, à alíquota de 5% (cinco por cento), como antecipação 
do que for devido na declaração do beneficiário, as importâncias 
pagas ou creditadas a pessoas físicas ou jurídicas, a título de: 

I - juros, indenizações por lucros cessantes, decorrentes de 
sentença judicial; 

11 - honorários advocatícios, bem como remunerações pela 
prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como 
serviços de engenheiro, médico, contabilista, leiloeiro, perito, assis
tente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro, liqüidante, etc. 

§ 1.0 - O imposto será retido pelo cartório do juízo onde 
ocorrer a execução da sentença, no ato do pagamento ou crédito 
do rendimento, ou no momento em que, por qualquer forma, o 
recebimento se torne disponível para o beneficiário. 

§ 2.° - O recolhimento do imposto a que se refere este artigo 
será feito no mês seguinte àquele em que se verificar o fato gerador. 

§ 3.° - As importâncias percebidas pelas pessoas físicas a 
título de indenização por lucros cessantes classificam-se nas cédulas 
correspondentes à natureza do rendimento indenizado. 

§ 4.° - O Ministro da Fazenda baixará as normas necessárias 
para aplicação do disposto neste artigo". 

Artigo 4.° - O parágrafo 6.° do artigo 4.° do Decreto-lei 
n.o 902, de 30 de setembro de 1969, alterado pelo artigo 12 do 
Decreto-Iei n. ° 1.494, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
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"§ 6.° - O rendimento líquido tributável será de 15% (quinze 
por cento) da receita bruta se, após a aplicação das reduções 
mencionadas nos parágrafos anteriores, ainda exceder a este limite". 

Artigo 5.° - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de novembro de 1977; 156.° da Independência c 
89.° da República. 

ERNESTO GEISEL 
José Carlos Soares Freire 

D.O.União 30-11-77 

LEI COMPLEMENTAR N.o 32 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977 

Altera a redação do artigo 5.°, caput, da Lei Complementar 
n.o 1, de 9 de novembro de 1967, que dispõe sobre a 
criação de novos Municípios, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei Complementar: 
Artigo 1.0 - O artigo 5.°, caput, da Lei Complementar n.o 1, 

de 9 de novembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Artigo 5.° - Somente será admitida a elaboração de lei que 

crie município, se o resultado do plebiscito lhe tiver sido favorável 
pelo voto da maioria dos eleitores que comparecerem às urnas, 
em manifestação a que se tenham apresentado pelo menos 50% 
(cinqüenta por cento) dos eleitores inscritos." 
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ESTADUAIS 

LEI N,o 1.504, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1977 

Reabre o prazo para inscrição facultativa, no Instituto 
de Assistência Médica ao Serviço Público Estadual -
IAMSPE, aos servidores das serventias da Justiça não 
oficializadas. 

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

a seguinte lei: 
Artigo 1.0 - Fica reaberto no Instituto de Assistência Médica 

ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, por 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da data da publicação desta lei, o prazo a que se 
refere o artigo 4. 0 do Decreto-lei n.o 257, de 29 de maio de 1970, 
para que os servidores das serventias da Justiça, mencionados no 
artigo 206 da Constituição Federal, requeiram sua inscrição como 
contribuintes facultativos, permitindo-se, no mesmo prazo, a renovação 
para aqueles que a tenham cancelado anteriormente. 

Artigo 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 19 de dezembro de 1977. 

PAULO EGYDIO MARTINS 
Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça 
Adhemar de Barros Filho, Secretário da Administração 
Pub)icada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 19 de dezembro 

de 1977. 
Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Substituto 

Nota: A Lei acima, foi promulgada, tendo em vista os esforços do nobre 
deputado Benedito Campos, seu autor, a pedido de nossa Associação. 

LEI N,o 1.508, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1977 

Cria cargos previstos na Lei n.O 8.101, de 16 de abril de 
1964, e nas Resoluções D.oS 1 e 2, de 29 de dezembro 
de 1971 e 15 de dezembro de 1976, respectivamente, do 
Tribunal de Justiça do Estado e dá providências correlatas 
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o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei: 

Artigo 1.° - Ficam criados, na Parte Permanente do Quadro 
da Justiça, os seguintes cargos: 

I - 22 (vinte e dois) de Juiz de Direito, Padrão "E", classi
ficados em entrância especial, destinados às 3.as e 4.as Varas Distri
tais de Casa Verde, Lapa, Penha de França, Santo Amaro, Tatuapé, 
Tucuruvi, Vila Maria e 3.as Varas Distritais do Ipiranga, Itaquera, 
Pinheiros, Santana, São Miguel Paulista, Saúde, Vila Prudente e 
Jabaquara da Comarca da Capital; 

II - 30 (trinta) de Juiz de Direito Auxi1iar da Capital, Padrão 
"D", classificados em 3.a entrância; 

lU - 44 (quarenta e quatro) de Juiz de Direito, Padrão "D", 
classificados em 3.a entrância, destinados às Vara Criminal e de 
Menores da Comarca de Americana; Vara Criminal e de Menores 
da Comarca de Araçatuba; Vara Criminal e de Menores da Comarca 
de Araraquara; Vara Criminal e de Menores da Comarca de Barre
tos; 2.a e 3.a Varas da Comarca de Barueri, Vara Criminal e de 
Menores da Comarca de Bauru; 4.a Vara Criminal da Comarca de 
Campinas; Vara do Júri, Menores e Execuções Criminais da Comarca 
de Campinas; Varas Distritais de Valinhos e Paulínia, da Comarca 
de Campinas; Vara Criminal e de Menores da Comarca de Catan
duva; Vara Criminal e de Menores da Comarca de Diadema; 2.a 

Vara da Comarca de Guarujá; La e 2.a Varas Criminais da Comarca 
de Guarulhos; 2. a Vara da Comarca de Itapetininga; la. e 2.a Varas 
Criminais da Comarca de Jundiaí; Vara Criminal e de Menores da 
Comarca de Marília; 3.a Vara da Comarca de Mauá; Vara Criminal 
e de Menores da Comarca de Moji das Cruzes; Vara Criminal e de 
Menores da Comarca de Osasco; Vara Criminal e de Menores da 
Comarca de Piracicaba; Vara Criminal e de Menores da Comarca 
de Presidente Prudente; La e 2. a Varas Criminais da Comarca de 
Ribeirão Preto; 5.a Vara Criminal da Comarca de Santo André; 
Vara do Júri, Menores e Execuções Criminais da Comarca de Santo 
André; 5.a e 6. a Varas Cíveis da Comarca de Santos; 5. a Vara 
Criminal da Comarca de Santos; 2. a Vara da Fazenda Pública e 
Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos; La e 2. a Varas 
Criminais da Comarca de São Bernardo do Campo; 2.a Vara Crimi
nal da Comarca de São Caetano do Sul; Vara Criminal e de Menores 
da Comarca de São Carlos; 2.a Vara da Comarca de São João da 
Boa Vista; Vara Criminal e de Menores da Comarca de São José 
do Rio Preto; Vara Criminal e de Menores da Comarca de São 
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Vicente; La e 2.a Varas Criminais da Comarca de Sorocaba e Vara 
Criminal e de Menores da Comarca de Taubaté. 

IV - 24 (vinte e quatro) de Juiz de Direito Auxiliar do Interior, 
Padrão "C", classificados em 2. a entrância, a saber: 1.0 e 2.° de 
Santos; 5.° e 6.° de Campinas; 9.° c 10.° de Santo André; 13.° 
de Ribeirão Preto; 15.° de São Bernardo do Campo; 17.° de Guaru
lhos; 19.° de Sorocaba; 21.° de Jundiaí; 23.° de São Caetano do 
Sul; 25.° de Osasco; 27.° de Araçatuba; 29.° de Araraquara; 31.° 
de Bauru; 33.° de Marília 35.° de Piracicaba; 37.° de Presidente 
Prudente; 39.° de São José do Rio Preto; 41.° de São José dos 
Campos; 43.° de São Vicente; 45.° de Moji das Cruzes e 47.° de 
Taubaté. 

V - 14 (quatorze) de Juiz de Direito Adjunto, Padrão "C", 
classificados em 2.a entrância, destinados às Varas Criminais e de 
Menores das Comarcas de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, 
Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, São José dos Campos, São 
José do Rio Preto e São Vicente e Las e 2.as Varas Criminais das 
Comarcas de São Caetano do Sul e de Ribeirão Preto; 

VI - 15 (quinze) de Juiz de Direito, Padrão "C", classificados 
em 2. a entrância, destinados às 2.a Vara da Comarca de Avaré, 2.a 

Vara da Comarca de Bragança Paulista, 2.a Vara da Comarca de 
Cotia, 2.a Vara da Comarca de Fernandópolis, 2.a Vara da Comarca 
de ltanhaém, Vara Distrital de Taboão da Serra, da Comarca de 
Itapecerica da Serra, 2.a Vara da Comarca de Itu, 2.a Vara da 
Comarca de Jacareí, 2.a Vara da Comarca de Lins, 2.a Vara da 
Comarca de Lorena, 2.a Vara da Comarca de Ourinhos, 2.a Vara 
da Comarca de Piraçununga, 2.a Vara da Comarca de Poá, Vara 
Distrital de Mairinque, da Comarca de São Roque e 2.a Vara da 
Comarca de Suzana; 

VII - 30 (trinta) de Juiz Substituto, Padrão "A", destinados 
a Circunscrições Judiciárias a que se refere o artigo 35 da Reso
lução n.o 2. 

Artigo 2.° - Ficam criados, na Parte Permanente do Quadro 
da Justiça, os seguintes cargos: 

I - 22 (vinte e dois) de Promotor Público, Padrão "E", classi
ficados em entrância especial, destinados às Varas mencionadas no 
inciso I, do artigo 1.0; 

11 - 40 (quarenta) de Promotor Público, Padrão "D", classi
ficados em 3.a entrância, destinados às Vara Criminal e de Menores 
da Comarca de Americana; Vara Criminal e de Menores da Comarca 
de Araçatuba; Vara Criminal e de Menores da Comarca de Arara
quara; Vara Criminal e de Menores da Comarca de Barretos; 2.a 
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e 3.a Varas da Comarca de Barueri; 4. a Vara Criminal da Comarca 
de Campinas; Vara do Júri, Menores e Execuções Criminais da 
Comarca de Campinas; Vara Criminal e de Menores da Comarca de 
Catanduva; Vara Criminal e de Menores da Comarca de Diadema; 
2.a Vara da Comarca de Guarujá; 1.a e 2.a Varas Criminais da 
Comarca de Guarulhos; 2.a Vara da Comarca de ltapetininga; La 
e 2.a Varas Criminais da Comarca de Jundiaí; Vara Criminal e de 
Menores da Comarca de Marília; 3.a Vara da Comarca de Mauá; 
Vara Criminal e de Menores da Comarca de Moji das Cruzes; Vara 
Criminal e de Menores da Comarca de Osasco; Vara Criminal e de 
Menores da Comarca de Piracicaba; Vara Criminal e de Menores 
da Comarca de Presidente Prudente; 1.a e 2. a Varas Criminais da 
Comarca de Ribeirão Preto; 5. a Vara Criminal da Comarca de 
Santo André; Vara do Júri, Menores e Execuções Criminais da 
Comarca de Santo André; 5.a Vara Criminal da Comarca de Santos; 
La e 2.a Varas Criminais da Comarca de São Bernardo do Campo; 
2.a Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul; Vara Criminal 
e de Menores da Comarca de São Carlos; 2.a Vara da Comarca de 
São João da Boa Vista; Vara Criminal e de Menores da Comarca 
de São José dos Campos; Vara Criminal e de Menores da Comar
ca de São José do Rio Preto; Vara Criminal e de Menores da Comarca 
de São Vicente; La e 2.a Varas Criminais da Comarca de Sorocaba 
e Vara Criminal e de Menores da Comarca de Taubaté; 

III - 1 (um) de Curador Geral, Padrão "D", classificado em 3.a 

entrância, destinado à Comarca de Santos; 
IV - 14 (quatorze) de Promotor Público, Padrão "C", classi

ficados em 2. a entrância, destinados às 2. a Vara da Comarca de Avaré, 
2.a Vara da Comarca de Bragança Paulista, 2.a Vara da Comarca de 
Cotia, 2. a Vara da Comarca de Itanhaém, Vara Distrital de Taboão 
da Serra, da Comarca de Itapecerica da Serra, 2.a Vara da Comarca 
de Itu, 2. a Vara da Comarca de Jacareí, 2. a Vara da Comarca de 
Lins, 2. a Vara da Comarca de Lorena, 2.a Vara da Comarca de 
Ourinhos, 2.a Vara da Comarca de Piraçununga, 2.a Vara da Comarca 
de Poá, Vara Distrital de Mairinque, da Comarca de São Roque c 
2. a Vara da Comarca de Suzano. 

Artigo 3.° - Ficam criados: 
I - na Comarca da Capital, os 3.os e 4.os Ofícios das Varas 

Distritais de Casa Verde, Lapa, Penha de França, Santo Amaro, 
Tatuapé, Tucuruvi, Vila Maria e 3.Os Ofícios das Varas Distritais do 
Ipiranga, !taquem, Pinheiros, Santana, São Miguel Paulista, Saúde, 
Vila Prudente e Jabaquara para servirem junto às Varas da mesma 
denominação e numeração ordinal, a que alude o artigo 1.°, inciso I; 

II - os Ofícios Criminais e de Menores das Comarcas de 
Americana, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Catanduva, 
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Diadema, Franca, Marília, Moji das Cruzes, Osasco, Piracicaba, 
Presidente Prudente, Rio Claro, São Carlos, São José dos Campos, 
São José do Rio Preto, São Vicente e Taubaté; 

IH - os 2.os e 3.Os Ofícios da Comarca de Barueri; 4.° 
Ofício Criminal da Comarca de Campinas; Ofício do Júri, Menores 
e Execuções Criminais da Comarca de Campinas; 1.0 e 2.° Ofícios 
Criminais da Comarca de Guarulhos; 1.0 e 2.° Ofícios Criminais 
da Comarca de Jundiaí; 3.° Ofício da Comarca de Mauá; 1.0 e 2.° 
Ofícios Criminais da Comarca de Ribeirão Preto; 5.° Ofício Criminal 
da Comarca de Santo André; Ofício do Júri, Menores e Execuções 
Criminais da Comarca de Santo André; 5. ° Ofício Criminal da 
Comarca de São Bernardo do Campo; 2.° Ofício Criminal da Comarca 
de São Caetano do Sul; 1.0 e 2.° Ofícios Criminais da Comarca de 
Sorocaba; Ofícios Judiciais de Valinhos e Paulínia, da Comarca de 
Campinas; Ofício Judicial de Taboão da Serra, da Comarca de Itape
cerica da Serra e Ofício Judicial de Mairinque, da Comarca de 
São Roque. 

Artigo 4.° - Ficam criados na Parte Permanente do Quadro 
da Justiça, os seguintes cargos : 

I - Na Tabela I: 
66 (sessenta e seis) de Diretor (serviço - Nível Il), referên

cia "CD-T'; 
II - Na Tabela IlI, 
a) 198 (cento e noventa e oito) de 1.0 Escrevente, refe

rência "18"; 
b) 286 (duzentos e oitenta e seis) de 2.0 Escrevente, 

referência "16"; 
c) 440 (quatrocentos e quarenta) de 3.° Escrevente, refe

rência "14"; 
d) 346 (trezentos e quarenta e seis) de Oficial de Justiça, 

referência "16". 
Parágrafo único - Os cargos criados neste artigo, destinados 

aus ofícios a que alude o artigo anterior, serão neles lotados por 
ato do Corregedor-Geral da Justiça. 

Artigo 5.° - As despesas resultantes da execução desta lei cor
rerão à conta dos Códigos 03 - Tribunal de Justiça - Unidade 
Orçamentária 01 - Tribunal de Justiça - Elemento 3.1.1 . O -
Pessoal e 17 - Secretaria da Justiça - Unidades Orçamentárias 
01 e 02 - Secretaria da Justiça e Ministério Público - Elemento 
3 . 1 . 1 . O - Pessoal, do Orçamento-Programa, suplementadas, se 
necessário, com recursos provenientes de créditos suplementares, que 
o Poder Executivo está autorizado a abrir, nos termos dos artigos 6.° 
e 7.° da Lei fi.O 1.204, de 10 de dezembro de 1976. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • - 125 



Artigo 6.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 1977. 

PAULO EGYDIO MARTINS 
Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça 
MuriIJo Macêdo, Secretário da Fazenda 
Jorge Wilheim, Secretário de Economia e Planejamento 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro 

de 1977. 
Nelson Petersen da Costa, Diretor-Administrativo - Substituto. 

D. O. de 24-12-77 

LEI N.o 1.518, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1977 

Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 

O GOVE.RNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO : 
Faço saber que a AssembJéia Legislativa decreta e eu promulgo 

a seguinte lei: 
Artigo 1.0 - A Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, criada 

pela Lei n.o 9.589, de 30 de dezembro de 1966, será devida em 
virtude da utilização de serviço público ou do exercício do poder 
de polícia, na conformidade das tabelas anexas a esta lei e segundo 
os valores nelas fixados. 

§ 1.° - O tributo é devido por quem solicitar a prestação do 
serviço público ou a prática do ato decorrente da atividade do poder 
de polícia ou, ainda, por quem for o beneficiário direto do serviço 
ou do ato. 

§ 2.° - O recolhimento da taxa far-se-á antes de solicitada 
a prestação do serviço ou a prática do ato, sob exclusiva responsa
bilidade do contribuinte, na forma e nos prazos estabelecidos em 
regulamento. 

§ 3 .° - A taxa prevista para expedição de alvará anual será, 
quando se tratar de estabelecimento novo, devida proporcionalmente, 
a partir do trimestre civil em que ocorrer o início da atividade. 

Artigo 2.° - São isentos da Taxa de Fiscalização e Serviços 
Diversos: 

I - os atos relativos à situação dos servidores públicos em 
geral, ativos ou inativos; 

H - vetado; 
IH - os certificados de registro de veículos motorizados, 

quando estes pertencerem a consulados ou representantes consulares 
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devidamentc credenciados, cujos países concedam reciprocidade de 
tratamento aos representantes brasileiros; 

IV - os atos destinados a fins militares, desde que neles venha 
declarado ser essa exclusivamentc, a sua finalidade; 

V - os atos relativos ao alistamento e ao processo eleitoral, 
desde que neles venha declarado ser esse, exclusivamente, o seu fim; 

VI - os atos relativos à vida escolar, com referência aos esta
belecimentos de ensino oficiais, oficializados e da rede particular, 
desde que neles venha declarado ser esse, exclusivamente, o seu fim; 

VII - os alvarás para porte de arma solicitados por autoridades 
e servidores públicos em razão do exercício de suas funções; 

VIU - vetado; 
IX - os atos de interesse das autarquias e fundações criadas 

por leis estaduais; 
X - os atestados de residência fornecidos para finalidade rela

cionada com a previdência social; 
XI - os atos de interesse das pessoas comprovadamente pobres, 

à vista de atestado da autoridade competente. 

Artigo 3.° - A inobservância de momentos ou prazos estabele
cidos para solicitação da prática de qualquer dos atos enumerados 
na Tabela "B" anexa a esta lei e/ou para pagamento da taxa corres
pondente, sujeitará o contribuinte às seguintes penalidades: 

I - multa de valor igual a 2 (duas) vezes o da taxa devida, 
se verificada, pela autoridade competente, cumulativamente, falta de 
solicitação e falta de pagamento da taxa; 

II - multa de valor igual a 2 (duas) vezes o da taxa devida 
ou da parte faltante se, feita a solicitação, verificar-se falta ou insufi
ciência de pagamento; 

III - multa de valor igual a 1 (uma) vez o da taxa devida, 
se regularizada a situação antes de qualquer procedimento adminis
trativo. 

Parágrafo único - As disposições dos incisos I e II não excluem 
a aplicação de outras sanções cabíveis. 

Artigo- 4.° - Em qualquer hipótese não compreendida no artigo 
anterior, solicitada a prestação do serviço sem o pagamento da taxa 
ou com insuficiência de pagamento, sujeitar-se-á o contribuinte a 
multa de valor igual a ] (uma) vez o da taxa devida ou da parte 
faltante. 

Artigo 5.° - Todos os que adulterarem ou falsificarem estam
pilhas ou guias dc recolhimento do tributo, ou, ainda, de qualquer 
forma contribuírem para a prática da adulteração ou falsificação, 
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ficarão sujeitos à multa de valor igual a 100 (cem) vezes o da taxa 
devida, nunca inferior a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). 

Parágrafo único - Sujeitar-se-ão também à multa os que, tendo 
conhecimento do fato, conservarem, por mais de 8 (oito) dias, guia 
de recolhimento adulterada ou falsificada, sem a adoção de provi
dências perante a autoridade competente. 

Artigo 6.° - Na forma a ser estabelecida em regulamento, 
poderá ser autorizado o pagamento parcelado de taxa devida pela 
expedição de alvarás. 

§ 1.0 - O recolhimento espontâneo de qualquer parcela fora 
de prazo ficará sujeito a multa de 20% (vinte por cento) de seu valor. 

§ 2.° - Verificada a falta de recolhimento de qualquer parcela 
até o último dia útil do mês subseqüente ao do vencimento, 
considerar-se-ão vencidas também as demais, sujeitando-se o valor 
correspondente às parcelas não recolhidas à multa prevista no 
parágrafo anterior e promovendo-se a inscrição do débito para 
cobrança executiva. 

Artigo 7.° - O tributo não é restituível, salvo se, regularmente 
recolhida a taxa devida, for recusada a prestação do serviço ou 
a prática do ato. 

Artigo 8.° - O servidor ou autoridade pública que prestar 
o serviço ou praticar o ato decorrente da atividade do poder de 
polícia, sem o recolhimento da respectiva taxa ou com insuficiência 
de pagamento, responderá solidariamente com o sujeito passivo da 
obrigação pelo tributo não recolhido, bem como pela multa cabível. 

Artigo 9.° - Sem prejuÍZo da ação dos Agentes Fiscais de 
Renda, incumbe a fiscalização do tributo, na parte que lhes for 
atinente, também aos servidores e autoridades públicas estaduais 
em geral. 

Artigo 10 - São obrigados a exibir os documentos e livros 
relacionados com o tributo, a prestar informações solicitadas pelo 
Fisco e a não embaraçar a ação dos funcionários fiscais: 

I - os contribuintes e todos os que tomarem parte nos atos 
sujeitos ao tributo; 

II - os serventuários da justiça; 
lU - os servidores e autoridades públicas estaduais em geral. 
ParágraEo único - Em caso de recusa ou embaraço à ação 

fiscal por parte de serventuário da justiça, o funcionário fiscal s01ici
tará ao juiz corregedor competente as providências necessárias ao 
desempenho de suas funções. 

Artigo 11 - O valor da Taxa de Assistência aos Médicos, 
criada pelo artigo 2.° da Lei n.o 610, de 2 de janeiro de 1950, 
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com as alterações posteriores, fica elevado para Cr$ 1,00 (hum 
cruzeiro), observado o disposto no artigo 2.° da Lei n.o 9.673, de 
24 de janeiro de 1967. 

Artigo 12 - Ficam revogadas, a partir de 1.0 de janeiro de 
1978, as Leis n.os 9.589, de 30 de dezembro de 1966, exceto o 
artigo 1.0, "caput", 9.996, de 20 de dezembro de 1967, bem como 
o Decreto-lein.o 176, de 30 de dezembro de 1969. 

Artigo 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1.0 de janeiro de 1978. 

Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 1977. 

PAULO EGYDIO MARTINS 
Murillo Macêdo, Secretário da Fazenda 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 28 de dezembro 

de 1977. 
Nelson Petersen da Costa, Diretor-Administrativo - Substituto. 

TABELAS A QUE SE REFERE O ARTIGO 1.0 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 

TABELA "A" 

Atos de Serviços Diversos 

1. Atestado: 
1.1 de antecedentes pOliciais e politicos ... . ....... . . ...... 35,00 
1. 2 de residência .......................................... 15,00 

Nota: Expedido pela Secretaria da Segurança Pública. 

2. Auto de Exame Pericial referente a impressões digitais ... 70,00 
Nota.: A requerimento da parte e expedido pela Secre-

taria da Segurança públlca. 

3. Carteira de Despachante Policial e de Preposto: 
a) l,a via ........................................ . ........ 500,00 

b) 2." via e subseqüentes .................................. 000,00 
Nota: Expedida pela Secreta.ria da Segurança Pública. 

4. Cédula de Identidade: 
a) P via ..................... . ...... . ................... . . 65,00 
b) 2.a via e subseqüentes ................................. 130,00 

Nota: Expedida pela Secretaria da Segurança Pública. 

5. Cédula de Identidade para Estrangeiros: 
a) 1.a via ............................................ . ..... 65,00 
b) 2." via e subseqüentes .................................. 130,00 

Nota: Expedida pela Secretaria da Segurança Pública. 
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6. Certidão : 
6.1 de "Sesmaria", "Inventário", "testamento" e "Provisão" 
6.2 de "Registro Paroquial", "Av1so Régio" e "Núcleo 

Colonial" ............................................. . 
6.3 de outros documentos arquivados na Seção Histórica .. 

Notas: (itens 6.1, 6.2 e 6.3): 

l.8 - Expedida pela Secretaria da Cultura, Ciência e 
Tecnologia. 

2.8 '_ O valor da taxa se refere a cada documento 
certificado. 

6.4 de viagem, para estrangeiros ........................ .. 
Nota: Expedida pela Secretaria da Segurança Pública. 

6.5 de registro de animais ................................ . 
Nota: Expedida pela Secretaria da Segurança Pública. 

6.6 negativa de tributos estaduais: 
a) requerida por um só interessado, referindo-se a um 

só tributo ......................................... . 
b) requerida por um só interessado, referindo-se o 

pedido a mais de um tributo, além da taxa da 

300,00 

150,00 
100,00 

100,00 

50,00 

85,00 

alinea anterior, por tributo que acrescer .......... 10,00 
c) requerida por mais de um interessado e referindo-se 

o pedido a um só tributo, por interessado ........ 85,00 
Nota: A taxa referente à certidão requerida por 

mais de um interessado, referindo-se o pedido 
a mais de um tributo, será a resultante da 
combinação das alineas Ub" e "c". 

d) requerida no interesse de condôminos e com relação 
a até 5 imóveis possuídos em comum, ou requerida 
por várias pessoas e versando sobre o mesmo 
assunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 

e) requerida no interesse de condôminos, ou por várias 
pessoas e versando sobre o mesmo assunto, referin
do-se o pedido a mais de 5 imóveis, além da taxa 
da alínea anterior, por imóvel que acrescer 
Notas: (item 6.6): 

l.8 - Expedida pela Secretaria da Fazenda. 
2.a - Quando a certidão for positiva, poderá o inte

ressado, saldando o débito dentro de 30 dias da 
expedição da certidão, obter certidão negativa no 
mesmo processo independentemente de novo paga
mento de taxa. 

10,00 

6.7 negativa de multa de veículos motorizados ......... . 65,00 
Nota: Expedida pela Secretaria da segurança Pública. 

6.8 de antecedentes politicos ............................. . 
Nota: Expedida pela Secretaria da Segurança Pública. 

6.9 não especificada: 
a) pela primeira página ................. . ........... . 
b) por página que acrescer ................. . ....... . 
Nota: Expedida por repartições públicas estaduais, au-

tarquias e corporações militares do Estado. 

65,00 

45,00 
10,00 
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7. Certificado: 
7.1 de habilitação profissional: 

a) 1.& Via ....................... . .................... . 
b) 2.& via e subseqüentes ............................ . 
Nota: Expedida pela Secretaria da Segurança Pública . 
7.2 de registro de velculos motorizados ............ .. . 
Nota: Expedida pela Secretaria da Segurança Pública. 

8. Declaração Cadastral de Contribuinte do ICM - 2." via ou 
cópia . .. . .. . ......................................... . 
Nota: Expedida pela Secretaria da Fazenda. 

9. Ficha de inscrição de Contribuinte do ICM: 

10. 

a) pela I.B expedição ............................. . .... .. . . 
b) pela 2.& expedição via e subseqüentes ... . .. ... ... ..... . 

Notas: 
La - Expedida pela Secretaria da Fazenda. 
2.11. - Não será devida a taxa nas hipóteses de recadastra

mento determinado pelo Fisco e na La expedição rela
tiva à inscrição de produtor. 

3.11. - São também considerados como La expedição os casos 
em que tiverem ocorrido alterações legais dos dados 
existentes na ficha. 

Fotocópia ou semelhante: 
a) por folha até 22 x 33 cm 
b) por área igualou fração que exceder ................. . 
Nota.: Fornecida por repartições públicas estaduais, autar

quias e corporações militares do Estado. 

11 . Guia de Recolhimento de Tributos Estaduais 
2." expedição, por processamento eletrônico, de jogo de guias 
de recolhimento para: 
11.1 pagamento do ICM - regime de estimativa ... . ..... . 
11 .2 pagamento do ICM - parcelamento .......... . .... . 

Nota: Expedida pela Secretaria da Fazenda. 

12. Identificação Domiciliar, de pessoas ................... .. .. . 
Nota: Expedida pela Secretaria da Segurança Pública. 

13 . Inscrição : 
13.1 para exames de habilitação profissional .... . .... . . .. . 

Nota: Realizados pela Secretaria da Saúde. 

13 .2 em concurso ou seleção para ingressos no serviço pú
blico estadual e autarquias, em cargos ou funções : 
a) quando exigida formação universitária . ... ... ... . 
b) quando exigida escolaridade mlnima de 2.° grau 

completo ................................ . . 

100,00 
150,00 

450,00 

150.00 

65,00 
200,00 

25,00 
10,00 

100,00 
200,00 

200,00 

100,00 

100,00 

50,00 
c) nos casos não indicados nas aHneas anteriores . . 30,00 

Nota: Realizados pelos órgãos competentes das Secretarias 
de Estado e Autarquias. 
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14. Laudo: 
14.1 corpo de delito .... . ...... . . ........................ . 

'14.2 necroscópico 
14.3 toxicológico 

Notas: 

La - A requerimento da parte e expedido pela Secre
taria da Segurança Pública. 

2.a - Não há cobrança de taxa quando solicitado por 
autoridade pública, em razão do cargo ou função. 

100,00 
100,00 
100,00 

15. Planta de Imóveis - cópia de mapa: 
a) por até 1 m2 (metro quadrado) ....................... . 
b) por dm2 (decimetro quadrado) que exceder ..... . ..... . 

Nota: Fornecida pela Secretaria da Justiça. 

16. Retificação: 
16.1 de Guia de Recolhimento de Tri buto e/ou de Guia de 

Informação e Apuração do IeM, quando solicitada pelo 
contribuinte por document.o .... , ............. , 

Nota: Efetuada pela Secretaria da Saúde. 
16.2 mediante apostila, decorrente de alteração do estado 

civil, de nome etc., efetuada a pedido do interessado, 
em alvarás, diplomas e certificados por documento 
Nota: Efetuada pela Secretalia da Saúde. 

17. Requerimento ............................................. . 
Nota: Não será devida esta taxa nas seguintes hipóteses: 
a) nas petições formuladas por funcionários públicos em 

geral, ativos ou inativos; 
b) nas petições para serviços ou atos previstos nesta lei; 
c) nas defesas e recursos adminlstrativos interpostos perante 

órgãos julgadores; 
d) nas petições formuladas nos termos do § 30 do artigo 

153 da Constituição da República. 

18. Serviços da Academia de Policia do Estado de São Paulo: 
18.1 inscrição para concursos ........................ . 

150,00 
2,00 

150,00 

100,00 

50,00 

200,00 
18.2 inscrição para exame de vigilante bancário ........... 150.00 
18.3 expedição de certificado de aprovação em exame de 

vigilante bancário .................................... 200.00 
18.4 expedição de 2.B via de certidão de conclusão do curse 

de Vigilante bancária ................................. 200,00 
18.5 elaboração e fiscalização de exame psicotécnico para 

vigilante bancário realizado em estabelecimento ...... 1.400,00 
Nota: Prestados pela Secretaria da Segurança Pública. 

19. Serviço da Pollcia Militar do Estado de São Paulo: 
Policiamento ornamental, de caráter particulaJ", efetuado em 
casamentos, batizados, festas comemorativas, formaturas etc., 
por turno de serviço e por policial empregado, independente-
mente da classe a que pertencer .......................... 1.000,00 
Nota: Prestado pela Secretaria da Segurança Pública. 
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20. Titulo de propriedade de terras devolutas e de lotes em 
núcleos coloniais: 
por Cr$ 1,00 ou fração ..................................... 0,50 
Nota: Expedido pela Secretaria da Justiça. 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 

TABELA "B" 
Atos decorrentes do Poder de ;polícia 

1. Alvará para porte de Arma, válido por um ano: 
a) de defesa .............................................. . 
b) de caça ............................................... . 

Nota: Expedido pela Secretaria da Segurança Pública. 

2. Alvará de Licença Anual, relativo a: 
2.1 Armas, munições, explosivos, inflamáveis, produtos qui

micos agressivos ou corrosivos: 
2.1.1 para fabrico, importação e exportação para fora 

350,00 
100,00 

do Estado ...................................... 2.000,00 
2.1 .2 para comércio, por estabelecimen to aberto ao 

público ou depósito fechado .................... 500,00 
2.1. 3 para uso: 

a) fins industriais 
b) fins comerciais 

2.1.4 para manipulação de produtos quimicos em 
farmácias ...................................... . 

2.1.4 Para transporte de armas e munições ....... . 

2.2 Fogos: 
2.2.1 para fabrico ................................... . 
2.2.2 para comércio: 

a) nos municípios da Capital, Campinas, Cuba
tão, Diadema, Guarulhos, Mauá, Mogi das 
Cruzes, Osasco, Santo André, Santos, São 
Bernardo do Campo, São CU€tano do Sul, 
São José dos Campos e Sorocaba ......... . 

b) nos demais municípios .................... . 

Nota: (dos itens 2.1 e 2.2) - Expedido pela Secretaria doa 
Segurança Pública. 

3, Alvará de Licença Anuãl para funcionamento de: 
3.1 banco de sangue .. , .............................. .. .. .. 
3.2 casa de artigos dentários ... .. ..... .. ... .. ........... . 
3.3 casa de artigos cirúrgicos ... . ....... .. ........... .. .. . 
3.4 casa de ótica ............ , ... . ........ , .... , ........... . 
3.5 clínica dentária popular ..... .. . ...................... . 
3.6 clfnica médico-veterinária .... .. ..................... .. 
3.7 depósito de drogas ................................... . 
3.8 drogaria ............ , ................... ',' .. , ... , ...... . 
3.9 fábrica de material médico e ortopédico .. . ......... . 
3.10 fábrica de óculos ........................... . ........ . . 
3.11 fábrica de prOdutos qUlmlcos ......................... . 
3.12 fábrica de produ tos de toucador .... . ..... . .......... . 
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550,00 
500,00 

100,00 
300,00 

2.000,00 

500,00 
300,00 

850,00 
650,00 
650,00 
850,00 
250,00 
650,00 
850,00 
850,00 
850,00 
850,00 
850,00 
850,00 
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3.13 farmácia ...... ',' ............................ , ......... . 
3.14 instituto de beleza com responsabilidade médica ..... . 
3.15 instituto de fisioterapia .............................. . 
3. 16 instrtuto de ortopedia ................................. . 
3.17 instituto de Raios-X e sUbstância.<; radioativas ... . . .. . 
3.18 laboratório de análises clinicas ....................... . 
3.19 laboratório anatomopatológico ........................ . 
3.20 laboratório industrial farmacêutico .................. . 
3.21 laboratório de prótese dentária ...................... . 
3.22 salão de cabeleireiros .................. . ........ .. .... . 
3.23 socorro farmacêutico .................................. . 
3.24 demais estabelecimentos, não especificados, sujeitos à 

fiscalização ............ ' ............................... . 

Notas (item 3): 
1.") Expedido pela Secretaria da Saúde. 
2.") Para expedição de 2." via do alvará, a pedido do 

interessado, o valor da taxa será o mesmo do 
documento original. 

4. Alvará Anual, de registro de hotéis, pensões, hospedarias. 
casa de cômodos ou semelhantes: 
4.1 até 5 quartos ou apartamentos ...................... . 
4.2 de 6 até 10 quartos ou apartamentos ................. . 
4.3 de 11 até 25 quartos ou apartamentos .. .... ... .. .... . 
4.4 de 26 até 50 quartos ou apartamentos ............... . 
4.5 de 51 até 100 quartos ou apartamentos .............. . 
4.6 de mais de 100 quartos ou apartamentos ............ . 

Nota (item 3): Expedido pela Secretaria da Segurança 
Pública. 

850,00 
850,00 
850,00 
850,00 
850,00 
850,00 
&50,00 

2.550,00 
1.250,00 

400,00 
400,00 

8"50,00 

150,00 
250,00 
400,00 
750,00 

2.500,00 
7.000,00 

5. Registro de animais, por animal ............................ 50,00 
Nota: Efetuado pela Secretaria da Segurança Pública. 

6. Registro de armas, por arma ............................. . 
Nota: Efetuado pela Secretaria da Segurança Pública. 

7. Registro de Diplomas, Títulos e/ou Certificados, por diploma, 
titulo ou certificado: 
a) de curso de nível superior .................... . ...... . . 
b) de nível médio .............................. , ......... . 

Nota: Efetuado pela Secretaria da Saúde. 
8. Rubrica de Livros de registros referentes à fiscalização do 

exercício profissional: 
a) livro contendo até 100 folha.<; ......................... . 
b) livro contendo mais de 100 folhas, até 200 folhas ... . . . 
c) livro contendo mais de 200 folhas .. , '.' ............... . 

Nota: Efetuado pela Secretaria da Saúde. 
9. Termo de Responsabilidade ................................ .. 

Nota: Firmado na Secretaria da Saúde, perante autoridade 
sanitária. 

10. Vistoria de Armas, Munições e Explosivos ................ . 
Nota: Efetuada pela Secretaria da Segurança Pública. 

100,00 

150,00 
100,00 

100,00 
200,00 
400,00 

100,00 

600,00 
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11. Vistoria de Loca.!: 
Vistoria para expedição de alvará de funcionamento, quando 
do início das atividades, de transferência ou alteração de 
local, dos estabelecimentos enumerados no item 3 desta 
Tabela: taxação correspondente à fixada nos itens 3.1 a 
3.24 desta Tabela. 
Nota: Efetuado pela Secretaria da Saúde. 

12. Vistoria de Alimentação Pública: 
12.1 Vistoria para expedição de alvará de funcionamento 

dos estabelecimentos enquadrados na: 
12.1.1 l,B) categoria 

a) municípios classe especial ......... . ...... . 
b) demais municípios ....................... . 

12.1.2 2.8 ) categoria 

4.500,00 
2.500,00 

a) municípios classe especial ...... . .......... 2.500,00 
b) demais municipios ....... . ..... . ......... . 1. 000,00 

12 . 1. 3 3. a) categoria 
a) municipios classe especial ................ 1.000,00 
b) demais municípios ........................ 500,00 

12.1. 4 4.8 ) categoria 
a ) municípios classe especial ..... . ..... . . . .. . 
b) demais municípiOS ....................... . 

12.1.5 5.8
) categoria ............................... . 

12.2 Vistoria de veiculo automotor para transporte de 
aUmentos ............................................ . 
Nota <item 12): 

l,B) Efetuada pela Secretaria da Saúde. 
2.8 ) A classificação dos estabelecimentos por categorias 

e dos munic1pios em classe obedecerá às especifi
cações estabelecidas na legislação pertinente. 

3.8 ) Não há cobrança de taxa para expedição de alvará 
para o qual tenha sido efetuada a vistoria. 

TAXA DE FISCALIZAÇAO E SERVIÇOS DIVERSOS 

TABELA "C" 
Serviços de Trânsito 

1. Autorização para remarcação de chassis .................. . 
2. Carteira In ternacional de Habili tação ..................... . 
3. Carteira Nacional de Habilitação: 

3.1 Carteira Nacional de Habilitação - Amador ......... . 
3.2 Carteira Nacional de Habilitação - Profissional ..... . 

4. Certidão ou cópia de Boletim de Ocorrência, sem vitima ... . 
5. Certidão de Habilitação (Diretor e Instrutor de Auto-Escola e 

Examinador) ............................................... . 
6. Diligência para vistoria e 1acração a domicílio, por veiculo .. 
7. Emissão de jogo de cópias, já registradas, de documentos de 

veiculos (certificados de registro, seguro Obrigatório e Taxa 
Rodoviária única) ......................................... . 
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500,00 
200,00 
100,00 

100,00 

Cr$ 

50,00 
600,00 

250,00 
100,00 
150,00 

200,00 
300,00 

80,00 
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8. Esta.dia de veículo no DETRAN, além de 5 dias, por dia .. . 
9. Exame especial para portador de defeito flsico ........... . 

10. Exame Especial de Sanidade ....................... .. .... . 
11. Exame Psicotécnico ........................... .. .... . .. .... . 
12. Exame de Sanidade (física e mental) ......... . .......... . 
13. Inscrição para Exame de Habilitação: 

Categoria Ama.dor ......................................... . 
Categoria Profissional ..................................... . 

14. Lacraç,ão e relacração .............................. .... .. .. 
15. Licença anual de aprendizagem para Auto-Escola ........ . 
16. Licença de aprendizagem para particular ................. . 
17. Licença especial (veículo) ................................. . 
18. Rebocamento de veiculo ................................... . 
19. Registro de Carteira Nacional de Habilitação ............. . 
20. Registro de jogo de cópias de dOCumentos de veículos ..... . 
21. Registro de livros para Auto-Escola, por folha ......... . . . 
22. Revistoria de veiculo ...................................... . 
23. Revistoria de Auto-Escola ................................. . 

60,00 
150,00 
200,00 
200,00 
150,00 

250,00 
100,00 
150,00 
500,00 
100,00 
200,00 
300,00 
200,00 
45,00 

1,00 
110,00 
600,00 

D.O. 29-12-77 

LEI N.o 1.518, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1977 

Parte vetada pelo Governador do Estado e mantida pela 
Assembléia Legislativa, do projeto que se transformou na Lei n.o 
1.518, de 28 de dezembro de 1977, que dispõe sobre a Taxa da 
Fiscalização e Serviços Diversos. 

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, o seguinte dispositivo da Lei 11. 0 1.518, de 28 de fevereiro 
de 1977, da qual passa a fazer parte integrante: 

Artigo 2. ° - ......................... . ............. . 

II - os atos de interesse de hansenianos, tuberculosos, psico
patas, cardiopatas, chagásicos, vítimas de doenças ou acidentes do 
trabalho, seus filhos e dependentes, bem como de suas Caixas de 
Beneficência ou Institutos de Previdência; 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 28 de 
março de 1978. 

NATAL GALE, Presidente 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo, aos 28 de março de 1978. 
Dante Yatauro Perri, Diretor Geral 
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 20 DE 10 DE MAIO DE 1978 

O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições legais 
e, com fundamento no Artigo 15 do Decreto-Lei n.o 1.510, de 27 
de dezembro de 1976, 

Resolve: 
1 . Não haverá obrigatoriedade de preenchimento do formu

lário "Declaração sobre Operação Imobiliária", aprovado e regulado 
pela Instrução Normativa SRF n. ° 035 de 11 de maio de 1977, 
quando se tratar de alienações de imóveis: 

a) em que o alienante seja pessoa jurídica de direito público; 
b) em que o alienante seja pessoa jurídica de direito privado 

integrante do Sistema Financeiro de Habitação, quando: 
I for a pessoa física adquirente de casa própria através do 

PLANAP - Plano Nacional de Habitação Popular; 
JJ for a pessoa física adquirente de casa própria através do 

Programa de Cooperativas Habitacionais; 
111 for a pessoa física adquirente de casa própria como Asso

ciado das promoções habitacionais dos Institutos de 
Previdência Social ou Montepios Estaduais e Municipais. 

2. Não haverá obrigatoriedade de emissão da "Declaração 
sobre Operações Imobiliárias": 

a) pelos Cartórios de Registro de Imóveis e Títulos e 
Documentos, quando no documento apresentado para 
Registro ou Averbação estiver expressamente declarado e 
identificado pelo Cartório de Notas ter este emitido e 
enviado ao órgão da S.R.F. a "Declaração sobre Operação 
Imobiliária" correspondente à transação; 

b) pelo Ofício único quando já tiver emitido anteriormente a 
"Declaração sobre Operação Imobiliária" ou quando a 
escritura for levada a registro imediatamente após a sua 
lavratura, desde que expressamente consignada e identifi
cada a D.O.l . emitida e enviada ao órgão da S.R.F. 

3. Esta Instrução vigorará a partir da data da sua publicação 
no Diário Oficial da União. 

Adilson Gomes de Oliveira 
D. O. União de 15-5-78 
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