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BOLETIM
OA
ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA
LEI N.o 464. DE 26 DE SETEMBRO DE 1949".
ANO XXVI

JULHO a DEZEMBRO de 1978

N.O 106

REDAÇÃO
MENSAGEM DE NATAL

f: chegado o momento das festas de Natal, quando nossos
corações se inclinam ante a majestade do Poder Supremo, nossa
alma vibra de suavidade e ternura no sentido da solidariedade humana.
Com este propósito e com este sentido, que nos dirigimos a todos os
colegas e suas dignas famílias, neste número de nosso boletim.
O mundo cristão festeja a magna data deste Natal com o novo
Sumo Pontífice o Papa João Paulo lI, de origem humilde, que sofreu
as maiores opressões dos poderosos da Polônia, sendo depositário de
todas as esperanças na direção dos destinos religiosos. Toda humanidade sente aproximar-se aquele doce enlevo que convida à meditação e à prece. f: Natal! Os sinos tangem notas de fé e de amor!
Todos param suas atividades para a comemoração de aniversário
do nascimento do menino Jesus!
/
As crianças vivem instantes de encantamento ao receberem os
presentes coloridos e o afeto do lar.
Há comunicação! Há fraternidade!
A diretoria da Associação dos Serventuários de Justiça do
Estado de São Paulo deseja aos prezados colegas, às suas famílias,
aos escreventes, aos auxiliares, enfim a toda coletividade cartorária,
um Feliz Natal com muita paz e alegria, para os seus lares e o
prenúncio de novas e redobradas esperanças para o Novo Ano!
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COLABORAÇÃO

CARLOS ALBERTO BUENO NETTO
Oswaldo de Oliveira Penna

Com profunda tristeza vamos noticiar em nosso boletim, a perda
de mais um de nossos colegas e companheiro de diretoria.
Em uma tarde fria de julho, recebemos a notícia do falecim.ento
do CARLOS ALBERTO, ocorrido pela manhã, notando-se que o
dia, era um domingo, como que marcand6 o destino, de quem tanto
trabalhou e descansava para sempre!
Como titular do 3.° Cartório de Títulos e Documentos organizou
a serventia com um capricho e com uma ordem de servir de exemplo
e modelo aos demais cartórios da mesma natureza, tendo sido talvez
o pioneiro nas instalações do serviço de microfilmagem.
A aparelhagem e as instalações todas próprias, o que por certo
demonstra a vontade de aprimorar e acelerar os serviços atendendo
da melhor maneira o público.
Teve vida social intensa, fazendo parte de várias associações de
classe, inclusive a presidência do Rotary Club de São Paulo.
A sua vontade e o seu desejo era "servir", aliás o "lema" dos
rotarianos.
Nessas singelas palavras, rendemos ao nosso saudoso companheiro, que, por diversas vezes, foi substituto do Presidente da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo, a sincera
homenagem de toda classe, e em particular, dos seus colegas de
diretoria.

6-
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NOT AS VÁRIAS

MAIS UMA VEZ EM TORNO
DO REGIME MATRIMONIAL
WALTER TEBE'!'

Escrivão

Não obstante, o parecer normativo 2/78 Proc. CG n. 49.822/78,
tivesse sido aprovado pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor
Geral da Justiça de nosso Estado, concluindo pela permissibilidade
de escritura pública para colher as vontades dos nubentes para a
convenção de pacto antenupcial do regime de comunhão universal,
sob fundamento de que permanecem incólumes as disposições dos
arts. 134, I e 256, parágrafo único, I, do Código Civil,. a minha
interpretação a respeito da matéria em tela, permanece nas formas
já manifestadas, através de nossa imprensa.
Entendo, com a devida vênia, como órgão superior de minhas
funções, não cabendo outra alternativa senão o respeito à aprovação
do ilustre parecer do MM. Juiz Auxiliar, Dr. Antonio Cezar Peluso,
cumprindo nos devidos termos, que, face à lei vigente 6.515 (Lei
do divórcio), disciplinadora das modificações constitucionais e introdutoras das alterações no Código Civil, o regime universal ou de
comunhão de bens, após 26 de dezembro de 1977, somente abre uma
exceção, com duas condições previstas pelo art. 45, da aludida lei
6.515, como já tive a oportunidade de afirmar várias vezes, inclusive
em contestação à Ora. Yara P. C. O. Romano; quando o casamento
se seguir a uma comunhão de vida entre os nubentes, existente antes
de 27 de junho de 1977, que perdurado por dez (10) anos consecutivos - ou da qual tenha resultado filhos.
Destarte, torno a reafirmar o que tantas vezes tenho manifestado
"o capítulo do regime de bens universal foi cancelado, embora não
tenha sido excluído do Código; pois se prevalecer, colide com aquilo
que a lei estabeleceu, isto é, o regime parcial de bens a lei revogou
as disposições em contrário e o regime "comunhão universal" se insere
entre essas disposições revogadas'.
Igualmente, se há de entender que o artigo 134, D. I se enquadra
se assim não houvesse decidido a Egrégia Corregedoria, para o pacto
antenupcial de separação espontânea, como também no que se refere
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO
•

-7

o artigo 256, parágrafo único, também do Código Civil considerando
eliminado.
Daí, como não cabe a mim, no cumprimento de minhas funções,
deixar de atender as decisões superiores, com escritura pública, na
forma do parecer normativo aprovado n. 2/78, o Cartório, do qual
sou o titular, consignará de acordo com o artigo 195, VII, o regime
de comunhão geral de bens quando se registrar o casamento, se houver
concordância da Curadoria de Casamentos e ainda se houver recurso
para o Corregedor Permanente do Cartório, sem efeito suspensivo.
Nesta oportunidade, externo mais uma referência de igualdade
de pensamentos com o Ilustre Senador e Jurista Nelson Carneiro, com
exceção da permissibilidade de mais de uma concessão de divórcio,
pois neste ponto de restrição, creio que o Congresso acertou melhor
com o limite. Pois, do contrário, em razão da idade, o interessado
de má fé, poderia se valer do direito que a lei conferiria a todos e o
Senador Divorcista também prima pela boa-fé, creio eu e daí a razão
de não compreendê-lo em querer limitações no divórcio. Mais do que
um desacerto nas uniões matrimoniais não se pode configurar o
regime de "bonafide".
Externo também mais uma situação concludente de colisão à
disposição legal da lei 6.515/77, objeto da matéria em tela, que revogou as disposições em contrário e se ela estabeleceu o regime parcial,
revogou o pacto antenupcial previsto pelo artigo 134, I, de comunhão
geral e via de conseqüência, também deixou inócuo o capítulo do
regime de comunhão geral ou universal de bens - artigo 256, parágrafo único; pois, se a lei em causa abriu aquela exceção mencionada implicando a convivência marital, antes da modificação constitucional, isto é, a dissolubilidade do casamento, 27 de junho de 1977,
para permitir regime de bens universal, não foi somente para estabelecer condição formal, ou melhor para permitir essa opção ao concubinato de boa fé, do regime de bens que convier, somente para
eliminar a escritura e permitir a manifestação. Daí, então, se há de
concluir que o objetivo foi realmente o de eliminar o regime de
comunhão universal, para prevalecer somente o parcial e o de
separação espontânea.
Transcrito do "O Liberal", de 12.8.78
HOMENAGEM A BUENO DA ROCHA
A 12. a Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, de
Ribeirão Preto, prestou homenagem na última segunda-feira a
Antonio Bueno da Rocha. O homenageado acaba de se aposentar do
cargo de titular do Cartório do 3.° Tabelião de Notas desta Comarca.
Bueno da Rocha começou em 1922 a trabalhor em cartórios. Passou

8-
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por Santos, Salesópolis, Mogi das Cruzes e em 1956 veio para
Ribeirão Preto, como Oficial do 3.° Cartório de Notas. Comendador,
tendo recebido diversas comendas e medalhas, tem um largo círculo
de amizade em todo o Estado. No jantar de homenagem da OAB,
que foi realizado na Recreativa, estiveram presentes advogados, juízes
de Direito, funcionários de cartórios, comerciantes e industriais. O
dr. Augusto Benito Florenzano foi o orador da noite que, em nome
da OAB, traçou e msíntese um perfil de Antonio Bueno da Rocha.
Transcrito do "O Diário", de Ribeirão Preto
REGIMENTO DE CUSTAS
Ao receberem o presente número da revista da Associação dos
Serventuários da Justiça, os nossos sócios e colegas já estarão
aplícando a nova tabela de Custas e Emolumentos decretada pelo
Exm.o Governador do Estado.
:f: possível que muitos achem que a referida tabela não alcançou
ainda o índice que desejavam ou aspiravam.
Entretanto, convém salientar, que ela representa muito do
esforço, do trabalho e da dedicação, no interesse de nossa classe.
A diretoria da Associação, pelo seu Presidente Luis de Toledo
Mendes Pereira, manteve 'Permanente contato com a Corregedoria
Geral da Justiça e com a Secretaria da Justiça.
À alta compreensão do Exm.o Sr. Corregedor Geral da Justiça
- Desembargador Humberto de Andrade Junqueira e ao Egrégio
Conselho Superior da Magistratura nas pessoas de seu Presidente e
vice-Presidente - Desembargadores Acácio Rebouças e Young da
Costa Manso, se deve o êxito de nossa reivindicação.
Uma palavra de agradecimento ao Exm.O Sr. Secretário da
Justiça, Dr. Manoel Pedro Pimentel,. que sempre recebeu a diretoria
com a sua proverbial atenção, acolhendo as nossas justas solicitações.
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COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
PROC. 48.296/77

CARTÓRIO DE NOTAS - Tabelionato - Distribuição
das escrituras, a exemplo da distribuição dos feitos judiciais - Comparação impr6pria entre as duas situações,
ou mesmo com a distribuição de títulos para protesto Parecer no sentido da rejeição e arquivamento da matéria.
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA
PROC. CG. 48.296/77
SENHORES DESEMBARGADORES MEMBROS DA
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA:
A Egrégia Corregedoria Geral da Justiça encaminha estes autos,
contendo representação de Josué da Silva Neto, escrivão do 1.0
Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Itu, pleiteando
a prévia distribuição de escrituras aos Tabelionatos, a exemplo do
que ocorre com os feitos judiciais (fls. 2/4).
Ao relatório e parecer de fls. 6/8 acrescento que não se podc
confundir ou pretender equivalência entre a distribuição dos feitos
judiciais e as escrituras notariais.
A distribuição equitativa dos feitos judiciais entre juízes e
escrivães (onde há mais de um juiz e mais de um escrivão) é norma
de processo (CPC, arts. 251 e 252; CPP, art. 75).
Não obstante, a rigorosa igualdade dessa distribuição (CPC,
art. 252) pode ser destemperada pela diversidade dc competência,
quer dos magistrados, quer dos escrivães. Em comarcas de uma só
Vara e dois Cartórios especializados (um ofício criminal e um oficio
cível) a distribuição entre os escrivãcs não obedece rigorosa igualdade. Em comarcas de grande porte, como a Capital, pode ser
cquitativa a distribuição entre juízes e ofícios cíveis; mas não haverá
igualdade entre estes e os magistrados c cartórios da Família c
Sucessões ou os da Fazenda do Estado. Também não há igualdadc
na distribuição entre os diversos Tribunais do Estado. Igualdade
rigorosa é impossíve1.
De qualquer forma, a distribuição dos feitos judiciais também
se impõe pela necessidade de se resguardar a isenção e a indepen10 -
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dência do Poder Judiciário, cujos juízes não podem ser escolhidos
pela parte.
Ora, é exatamente o oposto que ocorre na função do notário.
Tradicionalmente, ele é conselheiro daqueles quc o procuram e, entre
nós, isto tem sido um fator de segurança nas relações jurídicas.
Para formalizar negócios, as partes sempre procuram o notário
de sua confiança, e assim também agem, com freqüência, os próprios
advogados, que vêem no tabelião não apenas o autenticador de suas
declarações de vontade (v.g. o reconhecimento de firmas, autenticação
de documentos, lavratura de protesto de títulos), "mas o colaborador,
o órgão que se coloca entre a lei e o negócio jurídico, para dar a
esse n.egócio jurídico os contornos adequados, segundo o direito
objetivo, para prevenir litígios, para garantir, enfim, o patrimônio
do cliente" (v. J. FREDERICO MARQUES, "O Notariado no Direito
Brasileiro", "in" Revista Notarial Brasileira, n.O 2, p. 11).
Tanto isto é exato, que já houve lei, neste Estado, impondo a
prévia distribuição das escrituras entre os diversos tabeliães. Lei
divorciada da realidade prática c dos costumes implantados, foi mais
fraudada que observada, até a sua revogação.
Do parecer do juiz FURQUIM REBOUÇAS (fls. 7), transcrevo:
"A providência da prévia distribuição de escrituras
aos Tabelionatos vigorou até a vigência do Decreto-lei
Estadual n.o 158, de 28-10-1969, mas não produziu, na
prática, os resultados desejados porque as partes contratantes, no intuito de melhor resguardarem seus interesses,
insistiam em procurar os Cartórios de Notas de sua
confiança.
Ora, a confiança não se impõe, mas deve ser
conquistada paulatinamente, através da qualidade dos
serviços prestados.
Formou-se, então, o hábito da prévia lavratura dos
atos notariais em Serventia livremente procurada pelas
partes contratantes, subsistindo a distribuição das escrituras "a posteriori", como simples formalidade, inútil e
dispensável. "
Deve-se ponderar, finalmente, que a distribuição de títulos para
protesto (providência recentemente adotada nesta Capital), não justifica a extensão da medida para as escrituras dos tabeliães. Embora
os tabeliães de notas e os de protesto se considerem ramos de um
mesmo serviço, desmembrados para a boa execução das funções (Res.
2/76, art. 87), é exatamente nas notas (e não na formalização dos
protestos, reconhecimento de firmas, autenticação de documentos)
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que os tabeliães podem agir como colaboradores e conselheiros da
parte, sem embargo de que a doutrina comercial registra entendimento
sobre a prescindibilidade dos serviços cartorários de protesto de títulos,
que podiam realizar-se, perfeitamente, na rede bancária (Rev. Dir.
Merc., voI. 18, pág. 113/115).
A pretensão, em suma, não esbarra em nenhum impedimento
legal. Embora possa, a lei de organização judiciária, voltar a exigir
a distribuição entre os notários, onde houver mais de um, entendo
discutível que isto venha a realizar o interesse público.
Ademais, estando pendente, em órbita federal, o célebre tema
da "oficialização dos cartórios", parece preferível que os Estados
aguardem a solução de tal impasse. Oficializados os cartórios, a
distribuição certamente viria incorporada, ou poderia ser imposta
complementarmente, se bem que resultaria inócua para os propósitos
do requerente.
Mantido o "status quo", a Comissão de Organização Judiciária
ainda poderia voltar ao exame da matéria que, entretanto, conta,
desde logo, com o meu parecer desfavorável.
Opino pelo arquivamento.
São Paulo, 14 de julho de 1978
(a) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar
da Presidência do Tribunal de Justiça
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

ATO DA PRESID:BNCIA
TABELA DE CUSTAS
Portaria N.o 159
Aprova Tabelas de Custas do Supremo Tribunal Federal. O
Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão do
Tribunal Pleno, em sessão desta data, proferida no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 120, parágrafo único, letra "c" da Constituição Federal, resolve aprovar as seguintes Tabelas para cobrança
de custas devidas pelo processamento, julgamento e execução dos
feitos da competência do Sl!lpremo Tribunal Federal, bem como pela
prática de atos judiciais e extrajudiciais por parte de sua Secretaria:
TABELA A
Recursos Interpostos na Instância Inferior
Importância
Unidade
Cr$

I -

Recurso Extraordinário:
a) se o valor da causa exceder de cem (00)
vezes o maior salário mínimo vigente no País
b) nos casos previstos na última parte do inciso
VIII, do artigo 308, do Regimento Interno
II - Agravo de Instrumento ........................
III - Argüição de Relevância .............. .. ........
IV - Apelação Cível .................................
I II -

In -

1.000
500
1.000
1.000
1.000

Observações:
As custas fixadas nesta Tabela compreendem todos os atos
necessários ao julgamento do recurso no Supremo Tribunal
Federal, excluídas as despesas de remessa e retorno dos autos.
O Recurso Extraordinário que venha a ser processado em virtude
de Agravo de Instrumento provido ou de Argüição de Relevância
acolhida, não ficará sujeito às custas espeeificas. No caso de
interposição simultânea de Agravo de Instrumento e Argüição
de Relevância, apenas aquele estará sujeito ao pagamento das
custas respectivas.
O preparo será efetuado nos Tribunais ou Juizos de origem dos
recursos, na conformidade dos artigos 110, 111 e seus respectivos
parágrafos, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
observadas as isenções previstas no § 1.0, do artigo 113.
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IV V -

A falta de preparo do recurso, no devido prazo, no órgão de
origem, acarretará a deserção (§ 3.° do artigo 111 do Regimento
Interno).
As importâncias correspondentes às custas fixadas nesta Tabela
serão recolhidas ao órgão arrecadador do local de tributos federais, juntamente com o valor d!!. despesa de retorno dos autos,
mediante o preenchimento do "Documento de Arreca.dação de
Receitas Federais" <DARF).
TABELA B
Feitos de Competência Originária
Importância
Unidade
Cr$

I
II
ITI
IV

- Ação Civel ............... . ..... . . ...... .. ..... .
- Ação Rescisória ........ .. ................... .. .
- Ação Penal Privada ........................... .
- Revisão criminal dos processos a que se refere o
item anterior ............. . ................... .
V - Mandado de Segurança:
a) um impetrante .......................... . .
b) mais de um impetrante (cada um) ......... .
VI - Reclamação sobre os processos a que se refere
esta Tabela e a anterior, salvo qUándo reclamante o Procurador-Geral da República ..... .
VII - Homologação de Sentença Estrangeira

2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
500

500
1.000

TABELA C
Atos Judiciais e extrajudiciais aplicados peJa Secretaria
Importância
Unidade
CrS

I II IIT -

I -

II -

14 -

Carta de Sentença - por ficha ................
Certidões, traslados, mandados e editais
a) uma única folha ..........................
b) por folha excedente .......................
Despesas de transporte nas citações, intimações
e notificações:
a) no Plano Piloto ...... . .....................
b) nas Cidades Satélites .. . ...... . ........ . ...

5
20
5
100
200

Observações finais:
As custas a que se refere estas Tabelás serão
cotadas pelo funcionário encarregado de sua
cobrança nas folbas dos respectivos autos ou nos
documentos entregues às partes.
As custas a que se referem as Tabelas B e C
serão escl'ituradas em livro próprio, rubricado
pelo Diretor do Serviço Judiciário, e recolhidas
ao Banco do Brasil S.A., mediante o preenchi mento do "Documento de Arrecadação de Receitas Federais" <DARF).
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As despesas de Transporte para o cumprimento dos atos a
que se refere o item lIl, da Tabela C, serão pagas ao funcionário
encarregado da diligência, na Secretaria do Tribunal, mediante
recibo.
IV - Incorrerá em falta disciplinar, sujeita às sanções legais, o funcionário que solicitar ou receber custas excessivas ou indevidas,
demorar, em virtude delas, a expedição de atos, termos ou traslados, ou não der recibo das quantias que lhe forem entregues
para pagamento das mesmas.
V - As custas previstas nas Tabelas constantes deste ato terão
vigência li. partir de 1.0 de janeiro de 1977.

Brasília, 25 de novembro de 1976.
(aa) Djaci Alves Falcão, Presidente.
(Publicado em cumprimento ao artigo 224 § 3. 0 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
D. O. J. 13-9-78
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SOCIAIS

SONHOS E AGRURAS
Edson Machado
CONVITE A MEU FILHO

Meu filho,
Busquei-te, ontem, em teu berço, para confessar-te uma falta.
Dormias o sono leve da inocência.
Procurando, pela manhã, na grande floresta do Norte, um
presente para te encher os olhos, ao acordares, entreguei-me à caça
de um bichinho da mata. Corri muito, até alcançá-lo. Quase o feri
para, finalmente, apresá-lo.
Rapidamente, segurei-o e o fiz prisioneiro de meu egoísmo.
Caminhando de volta, alegremente, com minha dádiva, não
compreendia a dor de alguém que, na floresta, ficara solitário.
Voltei-me e deparei com a companheira do meu prisioneiro que,
aconchegando-se mais ainda aos seus filhotes, olhava-me com espanto
e desespero.
Não era possível resistir. Contrafeito, a princípio, ia-me decidir
por ti, por teu prazer, sem compreender que a tua genuína alegria
estava em me ver soltar o bichinho, e não em mantê-lo cativo.
E agora, meu filho, venho convidar-te para, juntos, irmos à
grande floresta do Norte, em visita a uns olhinhos que, como os teus,
têm o brilho suave do mais puro amor.
Transcrito do "Jornal Municipalista", de agosto de 1978.
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lURISPR UD:f:NCIA

EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL
1.
2.

Embargos do devedor.
Ante o contexto do atual Código de Processo Civil,
é duvidoso que se possam conceituar os embargos
do devedor como ação propriamente dita, pois não
se desvestirarn da natureza de resposta ao pedido do
exeqüente.
Decisão do juiz da 27. a Vara Cível
Dr. Marco César Müller Valente
Apreciando questões que freqüentemente têm aflorado, quando
da apresentação de embargos em execuções por títulos extrajudiciais,
foi prolatado o seguinte despacho, pelo dr. Marco César Müller
Valente, eminente juiz de Direito da 27. a Vara Cível:
Embargos com efeito suspensivo são juntados aos autos da
execução.
Não há a mais remota utilidade em fazê-los apensar. O processo
não é um fim em si mesmo, mas apenas meio, e suas normas, pois,
devem considerar sobretudo um caráter de praticidade, sem prejuízo
da perfeita garantia dos direitos das partes. Não é campo para inutilidades, e, destarte, a norma do artigo 736, do Código de Processo
Civil, não pode ser interpretada literalmente.
Embargos à execução não pagam custas, pois não há qualquer
previsão legal mandando pagar em dobro as custas em execuções
onde o réu se defenda. E nunca é demais lembrar que a obrigação
tributária exige expressa previsão legal, e não se cria por analogia,
sendo certo que o Regimento de Custas não contém qualquer precisão
no sentido de serem preparados os embargos de devedor.
Os embargos de devedor não estão adstritos às exigências formais
do artigo 282, do Código de Processo Civil, pois não se configuram
como petição inicial, propriamente dita, e portanto tomam a forma
de contestação.
Aliás, para os dogmáticos partidários da dita ação de embargos,
certamente não caberia a apresentação de exceções nas execuções,
já que estas, pelo Código, são apresentáveis no prazo para resposta.
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A equiparação dos títulos executivos judiciais e extrajudiciais,
trazida pelo novo Código, tem que ser vista com bom senso, e sem
radicalismos, sob pena de, só por estima a um purismo doutrinário,
chegar-se a situações esdrúxulas e carentes de bom senso.
A propósito, muito elucidativa a leitura de interessante artigo
publicado pelo eminente jurista Roger de Carvalho Mange, na
"Revista dos Tribunais", volume 475.
Para os que imaginam que, na execução por título extrajudicial,
devam-se julgar os embargos, e não a execução mesma, sempre resta
a indagação de como procederá o juiz quando, embora não apresentados embargos, o pedido infrinja norma de ordem pública. E geralmente respondem que, em tais casos, haveria sentença, para expurgar
a pretensão indevida, o que leva à notável construção da sentença
meramente mental e não escrita, pois sempre que omitida a sentença
em execução não embargada, em verdade teria o juiz decidido que
o "petitum" estava conforme ao bom direito; ademais, extravagante
imaginar-se que a prolação ou não de sentença, vale dizer, a prática
ou não do ato processual, fique a depender do mérito da postulação.
Para os intérpretes dogmáticos do novo Código, não caberá ação
rescisória em execução por título extrajudicial não embargada, por
mais nula que seja, inclusive quanto à própria citação, precisamente
porque não haverá julgado a rescindir.
Também é intranquilizante imaginar-se discutido por simples
ação anulatória de ato jurídico, mesmo muitos anos após encerrada
execução por título extrajudicial, o próprio mérito da cobrança nela
encetada.
Notadamente a aquisição do bem penhorado em hasta pública,
a admitir-se execução sem sentença, revela-se insegura e sujeita a
toda espécie de percalços futuros.
Mas é preciso deixar de lado as esquematizações doutrinárias
e as inspirações estrangeiras, prevalecendo antes e sobretudo a consciência do conteúdo finalístico do processo.
No Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada Civil, em memorável
acórdão, unânime, de sua Colenda Quinta Câmara, de que foi relator
o eminente juiz Toledo Piza, já decidiu que julga-se a execução por
título extrajudicial, haja ou não embargos (juiz Milton Evaristo dos
Santos, em "O Novo Código de Processo Civil nos Tribunais de
Alçada Civil de São Paulo, Lex Editora, volume 2.°, pág. 734).
O mesmo diz Orlando de Souza ("Processo de Execução Doutrina e Prática", Saraiva, págs. 12/14).
O emérito jurista Theotônio Negrão, em nota contida na 7. a
edição de seu festejado Código de Processo Civil, defende idêntica
opinião, lembrando a questão da falta de cabimento da ação resci18 -
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sória, se sentença não houvesse nas execuções por título extrajudicial
não embargadas (pág. 156).
E, a partir do momento em que se admita que há julgamento
da execução, venha ou não o executado a responder a seus termos,
cai por terra todo o radicalismo criado em torno da chamada ação
de embargos, na execução por títulos não judiciais.
Pois, sua concepção não se harmoniza com o próprio contexto
geral do Código.
A questão da cominação de honorários advocatícios, por exemplo, exige concessões a propósito, estas feitas com aplauso geral.
Transcrito do "Diário Comércio & Indústria" de 30-8-78.
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Apelação Cível D.O 267.735 - Atibaia - Aptes.: Yoshiro
Katayama e sua mulher, Chikako Katayama - Apdo.: - Oficial
do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca.
Matrícula - Desdobramento Obrigatório e Facultativo - Desmembramento da Coisa em Novas Unidades, oriundas de Desapropriação - Possibilidade - Interpretação do art. 235, § único, da
Lei de Registros Públicos.
Registro - Procedimento de Retificação - Conceito de Erro
- Interpretação dos Arts. 212 e 213, da Lei de Registros Públicos
- Distinção de Desdobramento de Matrículas.
Alienação - Conceito - Desapropriação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de A'Pelação Cível n. O
267.735, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes Yoshiro
Katayama e sua mulher, Chikako Katayama, e apelado o Sr. Oficial
do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca, acordam dar provimento ao recurso, para julgar improcedente a dúvida. Custas ex causa.
1. Prospera o recurso.
Tratando-se de configuração de imóveis, oriundos de desmembramento conseqüente, a expropriação que secionou e decotou o corpo
primitivo, de todo em todo adequado o pretendido desdobramento
em matrículas distintas, correspondentes às novas unidades físicas em
que se decompôs aquele. Autoriza-o, senão o determina o art. 235,
§ único, da vigente Lei de Registros Públicos.
A todo imóvel, enquanto unidade geodésica, deve corresponder
u'a matrícula, no sistema de registro imobiliário (art. 227, da Lei
6.015, de 31 de dezembro de 1973) . .b o que se pode denominar de
princípio da correspondência necessária entre a unitariedade da ma.rícula e a unidade física. Dessume-se, portanto, que, fracionando-se
a coisa em áreas determinadas, deverão corresponder-lhes novas
matrículas, sempre que ocorrer alienação de uma ou mais unidades,
até que, pela transferência de todas, se exaura e cancele a matrÍCula
primitiva.
20 -
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:t verdade que, se não transmitem todas as unidades em que se
dividiu a coisa, não estará o proprietário desta forçado a requerer
a atribuição de novas matrículas para os corpos remanescentes, posto
que a cada alienação seja obrigatória outra matrícula. Não se pode,
entretanto, deixar de reconhecer que, à vista das meridianas conveniências do expediente em relação à publicidade e certeza do domínio,
cujos princípios informam o sistema do registro imobiliário, nada
embaraça que, em ocorrendo alienação de, pelo menos, uma das
unidades desmembradas, se faculte a atribuição de novas matrículas
às remanescentes, quando estas se tornem desconvizinhas.
Neste caso, a perda da relação de contigüidade das áreas remanescentes aconselha a autonomia em face do registo imobiliário. Fundamenta-o a completa independência geodésica, subseqüente à transmissão de uma das unidades decompostas que desfigurou o imóvel
primitivo do mesmo proprietário. Noutras palavras, a alienação de
uma das unidades inculca a distinção de matrículas correspondentes
àquelas que, perdendo o caráter de confinidade, sobejaram. Esta é
interpretação que se conforma assim à letra como ao conteúdo
ideológico da disposição invocada (art. 235, § único, da Lei 6.015,
de 31 de dezembro de 1973).
2. Foi o que sucedeu in casu.
A expropriação, cuja sentença foi transcrita, produziu o secionamento do imóvel primitivo em duas áreas infusíveis, entrecortadas
pela faixa expropriada, agora de domínio de autarquia estadual.
Conquanto ato expropria tório se não ajuste ao conceito de
alienação, dada a natureza originária com que é menos modo de
adquirir que de perder o domínio, não há recusar-lhe sensível analogia
com a noção de transferência de bens. Num e noutro casos, a 'Propriedade suporta mutação subjetiva. E, precisamente, esta circunstância comum é que sustenta o exercício da faculdade concedida pelo
art. 235, § único, da Lei de Registros Públicos, que pressupõe
alteração da titularidade de, pelo menos, uma das unidades em que
se fracione o imóvel primitivo. Nessa hipótese, a matrícula original
deixa de expressar a unidade geodésica primária, que se amputou.
Releve-se que, na espécie, a matrícula fundamental, de cujo conteúdo
se destacou o registo concernente à faixa expropriada, entrou a corresponder as duas glebas autônomas e descontínuas. Força concluir que
postula desdobramento.
E não poderia ser negado.
Consoante notou a douta Procuradoria, estão 'Presentes os requisitos necessários dos registos perseguidos. As descrições, tomadas aos
memoriais topográficos, coincidem, sem nenhuma discrepância significutiva,- com as enunciações individuantes da matrícula anterior.
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Guardaram-se os pontos, rumos e distâncias inalterados. Observou-se
o novo limite com a faixa expropriada. E as áreas espelham o
remanescente ao destaque expropriat6rio (cf. fls. 4 a 13). Atendeu-se,
destarte, aos elementos de identificação (arts. 176, § único, 11, 3, e
225, § 1.°, da Lei de Registros Públicos).
O desdobramento é de rigor.
3. Não se abona a interpretação da r. sentença.
A hip6tese não é de retificação. Os arts. 212 e 213, da vigente
Lei de Registros Públicos, dizem com "uma desconformidade entre
o estado jurídico exterior, aparente com o real" (Serpa Lopes, "Tratado dos Registos Públicos", Freitas Bastos, 5. a ed., 1962, voI. IV,
pág. 344, n.O 705), mas quando tal divergência não emane de superveniente modificação do estado físico da coisa. Noutras palavras, o
procedimento legal indigitado supõe erro de registo, como, aliás, se
expressa o cânone (art. 213, caput), na reprodução também do sentido
de disposição anterior, que especificava a natureza de erros cometidos
na tomada de indicações constantes dos títulos (art. 228, do Decreto
4.857, de 9 de novembro de 1939).
É verdade que erros, nem todos se atrelam à dissonância entre a
realidade física e sua simbolização lingüística nos títulos, apanhando
ainda, enquanto vícios suscetíveis de retificação através daquele procedimento, outras discordâncias entre os atos jurídicos e a verdade
das coisas e dos fatos (cf. Serpa Lopes, op. cit., págs. 344 a 351, n.os
706 a 708).
Quando, todavia, se argua desacordo entre o conteúdo do registo
e a conformação física do prédio, por que se mostre passível de
retificação por via do procedimento especial, disciplinado no art. 213
e §§ da vigorante Lei de Registros Públicos, é indispensável que o
erro preexista ínsito no título que se registou. O teor d.o registo não
exprime a verdade, porque não a exprimia o instrumento registado.
Mas se, por obra de desmembramento, partilha ou expropriação,
à coisa lhe sobrevém alteração da primitiva individualidade, de todo
em todo impertinente excogitar de incidência do art. 212. O teor do
registo, aqui, expressava e continua expressando a verdade, porque
contém a averbação necessária da modificação operada (arts. 176,
caput, e 167, lI, 4, da Lei de Registros Públicos). Para o ajustamento
da circunstância ulterior de fragmentação do im6vel à indispensável
correlação entre a unitariedade de matrícula e a unidade geodésica
(princípio da correspondência necessária), é que se preordena o Instituto de desdobramento (art. 235, § único, da Lei 6.015, de 31 de
dezembro de 1973).
Exegese diversa, sobre embaralhar as funções dos distintos atos
e procedimentos do registo imobiliário, seria ab-rogante, em negando
22 -
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utilidade e vlgencia ao art. 235, § único, precitado, que a nada
serviria. A que se alcançasse o acomodamento da nova situação fática
ao estado jurídico superveniente, chegar ao processo de retificação,
que, no entanto, se predispõe a remediar insegurança no teor dos
registos.
4. Do exposto, acordam dar provimento ao recurso, para julgar
improcedente a dúvida. Custas ex causa.
São Paulo, 3 de abril de 1978.
(a a) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. - Advogados: - .José
Maurício de Oliveira e Shigueo Tada.
Apelação Cível n.O 266.812 - São Bernardo do Campo
Apte.: Wafter Dias da Silva - Apdo.: Oficial do 2. 0 Cartório do
Registro de Imóveis.
Ementa - Registro Imobiliário. Dúvida. Título antigo, com as
divisas e confrontações descritas à maneira da época, transcrito no
registro imobiliário.
Posteriores compromisso de venda e cessão, que se limitam a
repetir fielmente essa descrição do título original. Sentença que, entretanto, acolhendo dúvida do oficial competente, nega os registros
imobiliários desses compromissos e cessão. Recurso do interessado,
a que se dá provimento (maioria de votos).
ACÕRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. o
266.812, de São Bernardo do Campo, em que é apelante Walter Dias
da Silva, sendo apelado o Oficial do 2. 0 Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca.
O Conselho Superior da Magistratura, por maioria de votos,
adotado o relatório de fls. 56, provê o recurso, para ordenar os
registros (o Desembargador Andrade Junqueira, relator, vencido,
negou provimento).
Por escritura particular de venda e compra, João Marotti e sua
mulher venderam a Jorge Meyer Sobrinho, por "um conto de réis",
em 15 de dezembro de 1928, um terreno situado no Bairro do Rio
Acima, em São Bernardo, com divisas perfeitamente especificadas no
título (fls. 15), constando do contrato que as terras eram o remanescente de propriedade da "Light", com exclusão de meio alqueire
reservado ao Dr. Humberto X. Scigliano (este meio alqueire foi,
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por isso, expressamente, excluído das divisas do terreno vendido a
Jorge Meyer Sobrinho).
Transcreveu-se a escritura no registro imobiliário, sob n. 20.160,
aos 20 de março de 1940 (fls. 15).
Em 12 de março de 1953, Jorge Meyer Sobrinho comprometeu-se a vender aquele terreno (naturalmente com a exclusão do meio
alqueire de Humberto ScigJiano) a Antonio Campos Pereira Valiengo
(fls. 10). O compromisso ainda não foi registrado (é instrumento
particular) .
Em 29 de outubro de 1975, por escritura pública, o casal de
Antonio Campos Pereira Valiengo cedeu os seus direitos, relativamente ao mesmo terreno, a Walter Dias da Silva.
Este cessionário, agora, foi registrar os seus títulos (promessa
de venda e compra, bem como a cessão) mas, o oficial competente
se negou a fazê-lo, sob fundamento de que na venda do remanescente
de terras da "Light" a Meyer se fizera reserva de meio alqueire a
Scigliano, reserva que não consta dos atuais títulos.
J:: claro, porém, que, adquiridas as terras, por Meyer, com a
exclusão do meio alqueire reservado a Scigliano, e descritas as divisas,
nessa ocasião, colocando-se fora delas o aludido meio alqueire, não
precisaria Meyer referir-se a essa propriedade vizinha quando realizou
mais tarde o contrato de promessa de venda do que lhe pertencia.
As divisas de todos os títulos apresentados a registro coincidem,
são as mesmas constantes da transcrição imobiliária n.o 20.160.
Irrelevante é a circunstância do antigo título mencionar, como divisas
- barrocas, valos, descaídas, córregos, etc., porque isso era usual e
deve ser respeitado até que, no futuro, com demarcações, venham
possíveis correções ou esclarecimentos mais precisos.
Por outro lado, não interessa aos atuais proprietários a delimitação do meio alqueire de Scigliano, que está fora dos títulos filiados à
aquisição de Meyer no j,ulgamento da Apelação n.o 265.929, em que
figurava, aliás, o mesmo apelante, assentou cste Conselho, apoiado
na lição de Caio Mário da Silva Pereira, que, "entre o interesse social
do resguardo à ordem legal, contida na vulnerabilidade do negócio
jurídico constituído com infração de norma de ordem pública, e a
paz social, também procurada pelo ordenamento jurídico, sobreleva
esta última, e deve ter-se como susceptível de prescrição a faculdade
de atingir o ato nulo".
Trata-se, aqui, de uma transcrição imobiliária feita em 1940
(fls. 15), há cerca de quarenta anos, que nunca foi impugnada por
ninguém, o que mostra não ter suscitado dúvida o negócio jurídico
que ela explicita.
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Não deve o Estado, agora, de ofício e em jurisdição administrativa, acometê-la de defeito formal que nunca suscitou, nem vai
suscitar, porque a enunciação de área interessa a vendedor e comprador, nunca a terceiros que, apenas, terão de policiar suas linhas
divisórias, livrando-as de invasão.
Já o título primário acentuou ficar ao comprador o encargo da
medição (fls. 11); e os registros pretendidos são de simples compromissos, que vão incorporar~se , e não suceder à transcrição dominial
mencionada como origem do direito transmitido. Os compromissos
repetem fielmente a descrição do imóvel, como está no registro
originário, e, assim, reputam-se títulos regulares (Lei n.o 6.015 / 73,
art. 225, § 2.°). A matrícula lastreia~se no registro anterior (Lei cit.,
art. 228).
Não se vê motivo para impedir os registros.
Oportunamente, o apelante, ou eventual sucessor, medirá o
imóvel e, mencionando a área, fará a averbação, com assistência dos
confrontantes.
São Paulo, 13 de março de 1978
(aa)

Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Yoong da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça e Relator designado; Humberto de Andrade lunqueira, Corregedor Geral da Justiça com voto vencido;
Advogado: Reynaldo de Toledo.

Apelação Cível n.O 267.112 - Monte Alto - Aptes.: Adelino
Honorato Bertolo e outros - Apdo.: Oficial Interino do Cartório
de Registro de Imóveis.
ACóRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 11.°
267.112; da comarca de Monte Alto, em que são apelantes Adelino
Honorato Bertolo e outros, e apelado o Sr. Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da comarca, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Insurgem-se os recorrentes contra a respeitável sentença
que, entendendo configurada permuta no negócio jurídico em que,
extinguindo-se condomínio sobre diversos prédios, se convencionou
atribuir a um dos consenhores a propriedade exclusiva sobre um dos
imóveis, acolheu dúvida suscitada do Oficial de Registro, baseada
em que estaria o ato sujeito ao pagamento do imposto sobre transmissão de bens imóveis.
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2 . Inconsistente o recurso.
A hipótese não envolve divisão em sentido próprio, cuja partilha
teria caráter simplesmente declaratório. Tratando-se de comunhão
sobre diversos imóveis rurais; o extingui-la com atribuição de domínio
exclusivo de um deles a determinado consorte implica, à evidência,
permuta de frações ideais. Se todos tinham apenas partes ideais
sobre todas as coisas e, pois, nenhum ostentava propriedade exclusiva
sobre uma delas, quando vem, por força de negócio jurídico rotulado
de divisão e extinção do condomínio, a ocorrer esta situação, aquele
que recebeu o domínio exclusivo transferiu aos outros as parcelas
ideais de que era titular sobre os demais prédios, e em troca, transmitiram-lhe os outros as frações que possuíam sobre o imóvel que
se tomou de propriedade exclusiva. E o correspondente negócio
jurídico encobre autêntica permuta, que é fato gerador do imposto
de transmissão.
Por que se cuidasse de partilha de natureza só declaratória, era
de mister fosse o condomínio uno e divisível. Versando-se, no entanto,
de co-propriedade em vários imóveis, cada um dá acesso a uma
partilha, ou divisão e, in casu, os condôminos passaram, entre si, o
que tinham e receberam o que não tinham. Desenhou-se, portanto,
verdadeira permuta, segundo já o reconheceu, em causa idêntica, o
E. STF: "No caso não se trata de divisão ou escritura de divisão
de determinado imóvel. Dois irmãos duas pessoas distintas, eram
proprietários de dois imóveis, situados até mesmo em comarcas diversas. Celebraram uma escritura, segJJndo a qual cada pessoa ficou
com determinado, uma ficou com um imóvel, outra ficou com o
outro. Neste caso, a meu ver, e como decidiu o acórdão recorrido,
houve permuta ... " (Do voto do Min. Gonçalves de Oliveira, no
RE 53.638, in "Revista Trimestral de Jurisprudência", vaI. 47, págs.
103 a 105). Nem destoam os pronunciamentos deste E. Tribunal
de Justiça, em que se invocam precedentes do Egrégio Conselho
Superior da Magistratura (cf. "Revista dos Tribunais", 297/606,
292/638, 287/645).
Só não incide o imposto, por inocorrência de fato gerador,
quando a partilha atua sem reposição sobre a mesma coisa (cf.
"Revista Trimestral de Jurisprudência", 77/548-551, "Rcvista dos
Tribuna,is", 307/691 e 217/185, e "Revista do Tribunal de Alçada
de São Paulo", 111/108-109).
3. Não quadrava, dessarte, o registro.
Condicionando-se este à solução do tributo, enquanto se lhe não
providencia o pagamento, não se faz. E anota-se que, em seu cálculo,
se há de atender ao valor das partes adquiridas, excedentes ao de
que dispunham os consortes sobre as coisas dantes comuns (arts. 2.°,
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V e X, e 12, parágrafo único, da Lei estadual n.O 9.591, de 30 de
dezembro de 1966).
São Paulo, 2 de maio de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Douglas
PiHer Sallum.
Apelação Cível N.o 267.737 - Itaporanga - Aptes.: Hildebrando Alves de Toledo e sua mulher, Maria José do Espírito Santo
- Apdo.: Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O
267.737, da comarca de Itaporanga, em que são apelantes Hildebrando Alves de Toledo e sua mulher, Maria José do Espírito Santo,
c apelado o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos
da comarca.
1 . Cuida-se de recurso, tempestivo e bem processado, contra
a r. sentença que, entendendo inviável retificação de transcrição de
imóvel cuja área e confrontação se desconhecem, remeteu as partes
para "as vias próprias". O recurso insiste em que o levantamento
topográfico, que instrui a inicial, supre as omissões notadas pela
sentença.
A douta Procuradoria é pelo improvimento ao recurso.
2. A transcrição, que se pretende retificar (n.o 14.602, a fls.
lI), resultou da escritura pública de fls. 7.
Pelo que consta de dita escritura, os vendedores eram condôminos da Fazenda Lageado, pois eram titulares de "partes" do dito
imóvel, partes indivisas, recebidas em inventário, e outras em escrituras públicas outorgadas por herdeiros no mesmo inventário.
Essa escritura padece de imprecisão no tocante aos característicos
dos imóveis, área, percentual das partes em relação ao total, etc., e,
a confundir mais ainda, a escritura alude a "parte nos terrenos divididos" da mesma fazenda, havida em inventário, ignorando-se o
significado dessa alusão.
Portanto, se não consta do registro a área do imóvel, cabente
aos compradores, não tem sentido a presente ação de "retificação"
dessa área desconhecida, pois somente se retifica quando há erro,
isto é, quando "o teor do registro não exprimir a verdade" (art. 212,
da lei n.O 6.216. de 1975, art. 213).
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Ocorre ponderar, ainda, que, nos termos da nova lei dos Registros Públicos, "cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta
por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência da presente
lei" (art. 173 da lei n.o 6.015, de 1973); art. 176, § único, inciso I,
da lei n.o 6.216, de 1975).
Portanto, para a matrícula do imóvel objeto da Transcrição n.o
14.602, mister se faz que o instrumento contenha os requisitos previstos no inciso II do aludido art. 176, sendo que o número de ordem
3. exige: "a identificação do imóvel, feita mediante indicação de
suas características e confrontações, localização, área e denominação,
se rural, ou logradouro e número, se urbano, e sua designação
cadastral, se houver".
Ora, do instrumento que se pretende retificar não consta que
os imóveis lá mencionados contenham a área de 70 hectares e 18
ares, ou seja, 29 alqueires paulistas; e os próprios apelantes afirmam,
na inicial, que, na verdade, a área toda tem 86 hectares, 20 ares e
4 centiares, conforme medição que mandaram fazer; portanto, o caso
não é de "erro" que necessite de correção, mas, sim, de omissão de
um dado que a lei reputa essencial para se proceder à matrícula do
imóvel e, em seguida, ao registro da doação de fls. 14, doação que
faz alusão à área errada de 70 hectares e 18 ares.
Daí o acerto da sentença recorrida em trancar o procedimento
"ab initio", pois, se se admitir, pura e simplesmente, a retificação da
área, com os elementos exibidos pelos apelantes, estar-se-á admitindo
a conversão em área certa e determinada de vendas de partes ideais
em imóvel em condomínio.
Por todo o exposto, negam, por votação unânime, provimento
ao recurso.
São Paulo, 2 de maio de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor.
Advogado: José Carlos e Silva.

Apelação Cível n.o 268.549 - São Bernardo do Campo Apte.: Geraldo Delcolli - Apdo.: Sr. Oficial do Cartório do Primeiro
Registro de Imóveis da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O
268.549,. da comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
Geraldo Delcolli e apelado o Sr. Oficial do Cartório do Primeiro
Registro de l móveis da Comarca.
28
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1 . Trata-se de processo de Dúvida, porquanto o Oficial do
Registro de Imóveis entende que, em se tratando de cessão de direitos
de compromissário comprador e de venda, o imposto de transmissão
de bens imóveis e de direitos a eles relativos deve incidir sobre o
valor da cessão e não sobre o valor da escritura de venda, valor
correspondente ao do contrato de promessa de cessão do compromisso. De acordo com a tese do oficial do Registro, as duas sisas
devem ser pagas sobre o valor da cessão do compromisso, que é o
valor atual da propriedade.
Julgada procedente a dúvida, apelou o vencido, insistindo em
que não cabe ao oficial levantar dúvida a respeito do montante do
imposto, e que, na espécie, o imposto foi bem pago, incidindo a sisa
por duas vezes, pela cessão do compromisso e pela venda em seguida .
O parecer da Procuradoria da Justiça é pela confirmação. f: o
relatório.
2.

Dá-se provimento ao recurso.

No caso em exame, os impostos foram pagos, isto é, o apelante
pagou sisa relativa à cessão e também sobre a compra.
Desde que o fisco recebeu os impostos, não compete ao oficial
do Registro de Imóveis levantar dúvida sobre o montante do imposto
pago.
O art. 289 da Lei dos Registros Públicos não autoriza o levantamento de dúvida a respeito; as escrituras foram passadas em cartório
de notas, quando, então, a obrigação de verificar os impostos é desse
cartório; as guias de recolhimento foram visadas pelo fisco estadual.
Não compete ao oficial do Registro de Imóveis afirmar que o imposto
deve ser este ou aquele; desde que há prova do recolhimento, "tollitur
quaestio".
A -lei estadual é expressa quando dispõe que "não serão lavrados,
registrados, inscritos ou averbados pelos tabeliães, escrivães e oficiais
do Registro de Imóveis, os atos e termos de seu cargo, sem a prova
do pagamento do imposto" (art. 34 da Lei n. 9.591, de 1966); ora,
no caso em exame, os impostos foram recolhidos legalmente, pelo
que ao oficial do Registro não cabia levantar dúvida a respeito.
Se o recolhimento foi inferior ao devido, a matéria diz respeito
ao fisco estadual e não ao oficial do Registro de Imóveis, tanto assim
que a referida lei dispõe sobre a multa cabível na espécie, além do
recolhimento do imposto devido (art. 46, § 2.°).
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Por esse fundamento, o recurso procede, para o efeito de ser
julgada improcedente a dúvida, dado o descabimento de sua interposição no caso.
São Paulo, 2 de maio de 1978.
(aa) Adcio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Jusiça e Revisor. Advogado: Dr.
Elvio Floresti.
Apelação Cível 0.0 269.666 Santos Aptes.: Edison
Augusto dos Santos e Imobiliária Tupiry Ltda. - Apdo. : Oficial
do 3.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
269.666, da comarca de Santos, em que são apelantes Edison Augusto
dos Santos e Imobiliária Tupiry Ltda.,e apelado o Sr. Oficial do
3.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex causa .
l. Rebelam-se os apelantes contra a respeitável sentença que,
entendendo inadmissível pretensão de cancelamento de registro imobiliário concernente a terceiro, indeferiu requerimento formulado por
figurantes de instrumento de promessa de venda e compra. Sustenta
o recurso que, tratando-se de glebas distintas e não sobrevindo
prejuízo ao titular da averbação lavrada por equívoco, nada impediria
o cancelamento desta para registro de instrumento apresentado.
2 . Não se atende ao recurso.
Cuida-se de pretensão de cancelamento de averbação de promessa de venda e compra, atinente a terceiro, que se não manifestou
nem foi citado. Pouco se dá eventual circunstância de o registro ora
questionado ter sido produto de equívoco, aliás não configurado.
Esta não é a via adequada para dedução de pedido de cancelamento
de registro imobiliário que interessa a terceiro, que não aderiu à
pretensão desconstitutiva do ato. Segundo expressa disposição legal,
procede-se a cancelamento por obra de decisão judicial transitada
em julgado, ou mediante requerimento unânime das partes do ato
registrado ou, quando só um o seja, requerimento do interessado,
instruído com documento hábil (art. 250, I, II e 111, da Lei 6.0 15,
de 31 de dezembro de 1973).
Evidente, portanto, que a esfera adm.nistrativa só é apropriada
para cognição de requerimento unânime dos participantes do negócio
cujo instrumento foi registrado, ou de postulação do interessado,
calcada em documento idôneo, quando se verse de registro concernente a ato unilateral. Ora, os recorrentes perseguem nada mais nada
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menos que o cancelamento de averbação de promessa de venda e
compra, negócio jurídico bilateral, cujo compromissário comprador,
titular de direito real conseqüente, não aderiu à pretensão desconstitutiva nem foi citado para se pronunciar! Por que se operasse o
cancelamento no âmbito administrativo, neste caso, onde se disserta
de registro de instrumento de ato jurídico bilateral, era necessária
expressa anuência do titular da averbação, enquanto figurante ou
parte do negócio jurídico que lhe deu suporte (art. 250, lI, da Lei
de Registros Públicos).
Para ressalva de eventual direito de terceiro, estranho ao instrumento registado, quando o titular do registo não aquiesça ao cancelamento, outro caminho não se abre senão o de apelo para a função
jurisdicional, na propositura de ação própria. Nenhum significado
teria, destarte, conhecer da pretensão deduzida dos apelantes, como
se tratara de matéria de natureza administrativa. O pedido, como
apresentado, reveste-se de caráter jurisdicional, conquanto não tenha
assumido o procedimento correspondente, razão por que foi indeferido. Logo,. não subsiste matéria que se insira na competência deste
E. Conselho, que já acel1tuou a índole jurisdicional de pretensão de
cancelamento de registo imobiliário, quando não seja caso de incidência do artigo 250, II e lU, da Lei de Registros Públicos (cf.
"Revista dos Tribunais", 504/133). O cancelamento, que independa
de assentimento ou pedido explícitos do participante do ato registado,
só é exequível na esfera jurisdicional, em conformidade com o inciso
I do invocado artigo 250.
3 . Do exposto, negam provimento ao recurso, pagas as custas
ex causa.
São Paulo, 2 de maio de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Antelino
Aleocar Dores.
Apelação Cível 0.° 270.349 - Sorocaba - Apte.: Agesilao
Septimo Pereira da Silva - Apdo.: Sr. Serventuário do 2.° Cartório
de Protestos da comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
270.349, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante Agesilao
Septimo Pereira da Silva, e apelado o Sr. Serventuário do 2.0 Cartório
de Protestos da Comarca, acordam, por votação unânime, não conhecer do recurso, determinando oportuna remessa dos autos à Corregedoria Geral da Justiça.
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Cuida-se de recurso intentado de avalista de notas promissórias,
contra a respeitável sentença que indeferiu pretensão de cancelamento
de transcrição do nome em instrumento de protesto.
A espécie não se insere na competência deste E. Conselho Superior da Magistratura, circunscrita aos procedimentos de dúvida
relacionada com os serviços concernentes aos Registros Públicos de
Imóveis, Civil de Pessoas Naturais, Civil de Pessoas Jurídicas e de
Títulos e Documentos (arts. 198 e 293, da Lei 6.015, de 31 de
dezembro de 1973). A previsão legal não pode dilargada, para alcançar casos oriundos dos Cartórios de Protesto, que não configuram
rigoroso procedimento de dúvida, senão de assunto adminisfrativo
sujeito às atividades de corregedoria permanente. Sua cognição, destarte, toca à E. Corregedoria Geral da Justiça, por força do art. 246,
do Código Judiciário (Decreto-lei Complementar 3, de 27 de agosto
de 1969), segundo já se reconheceu (cf. Apelação Cível 262.601).
São Paulo, 15 de maio de 1978.
(aa)

Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade JlInqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr.
Carmine Attilio Graziosi.
D.O.J. 21-6-78

Apelação Cível N.o 267.370 - Capital - Apte.: Floriza Dias
Ribeiro - Apdo.: Sr. Oficial do 14.° Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
267.370, da Comarca da Capital, em que é apelante Floriza Dias
Ribeiro, e apelado o Sr. Oficial do 14. 0 Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Não se conforma a recorrente com a respeitável sentença
que lhe denegou registro de carta de arrematação, sob fundamento
de que carecia esta de prova de quitação de débitos previdenciários
e não se procedera à necessária averbação das construções constantes
do título. Argumenta o recurso com que se não poderia desprezar
o auto de penhora, que demonstraria a existência daquelas acessões.
2.

Conhece-se do recurso.

Conquanto assentado em enunciação literal da vigente Lei de
Registros Públicos (art. 198), o entendimento esposado em primeiro
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grau tem sido costeado por orientação menos estrita deste E. Conselho. A chamada dúvida inversa é criação pretoriana, que pode sustentada à luz das normas vigorantes, pois à cognição de dissenso
entre o interessado e o oficial basta que a matéria se apresente ao
Juízo competente, ainda que por via oblíqua (cf. Apelação Cível
n.O 255/634).
3.

Nega-se-Ihe provimento.

Arredados os fundamentos concernentes à prova do regime de
casamento dos devedores, que a própria respeitável sentença cuidou
inexigível à apelante, e à necessidade de exibição de certificado de
quitação de dívidas previdenciárias, que este E. Conselho vem dispensando quando se não desenhe indício de fraude, cf. Aperação Cível
n.O 267.372), subsiste ponderado obstáculo ao registro.

f: que, constando do título apresentado (carta de arrematação)
a transferência de direitos abrangentes de duas construções (fls. 17,
18, 19, 21 e 32) é pressuposto necessário do registro perseguido que
a existência jurídica destas decorra da prévia averbação de sua edificação (art. 167, lI, 4, e 246, § único, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973). Se da transcrição a que se vincula não consta a averbação das construções (fls. 11 e verso), não lhes exsurge disponibilidade dependente de acesso ao registo imobiliário. Noutras palavras,
é juridicamente impossível consumar, por ato de registo imobiliárío,
a transmissão de direitos cujo nascimento depende de registo prévio.
Nem quadra determinar apenas o registo circunscrito ao aspecto
do terreno. A uma, porque não há cindir o título, destacando a só
transferência dos direitos incidentes sobre o terreno. Este procedimento, que carecia de base jurídica, acabaria descaracterizando a
unidade do objeto do ato expropriatório, inerente à arrematação. A
duas, porque estimularia negócios jurídicos, à margem do registo,
com graves riscos à confiança de terceiros desavisados.
Nem se entreve rigor na solução. Será singela a providência de
obtenção de certidão do "habite-se" das duas casas, para instruir o
requerimento a que se refere o art. 246, § único, já invocado.
4. Do exposto, acordam, por votação unâl1ime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
São Paulo, 15 de maio de 1978.
(a a) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr.
Clóvis Bosque.
D.O.J. 21-6-78
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Apelação Cível 0.° 267.499 - Dracena - Apte.: Ministério
Público da Comarca - Apda.: Eucília de Castro Spada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
267.499, da Comarca de Dracena, em que é apelante o Ministério
Público da Comarca e apelada Eucília de Castro Spada, acordam, por
votação unânime, dar provimento parcial ao recurso, para que se
proceda à averbação para os efeitos que forem de direito. Custas

ex causa.
I . Não se conforma a douta Curadoria com a respeitável
sentença que, desacolhendo dúvida suscitada do Oficial do Registro
Imobiliário, autorizou averbação de falecimento do cônjuge co-donatário, reconhecendo operância do disposto no art. 1.178, § único, do
Código Civil. Sustenta o recurso que se não justificaria a conclusão
do respeitável decisório, porque o princípio assente incidiria apenas
na hipótese de falecimento anterior à aceitação da liberalidade.
Postula, assim, recusa à averbação.
2. O recurso merece acolbida parcial.
A questão, concernente à incidência ou não, do art. 1.178,
§ único, do Código Civil, na hipótese, não pode destrinçada neste
procedimento de dúvida, circunscrita ao exercício da chamada jurisdição administrativa sobre os registos públicos. A matéria da operância, ou não, de substituição recíproca entre os donatários que
sejam cônjuges, enquanto assunto sujeito ao pronunciamento da
jurisdição própria, tem de ser desatada no processo, hoje contencioso,
do inventário do cônjuge pré-morto. O recurso, portanto, não pode
aspirar a que se assente esta ou aquela conseqüência jurídica à averbação, como não a poderia ter estatuído a respeitável sentença
apelada, que deveria ter-se limitado ao âmbito administrativo do
conteúdo da dúvida.

A averbação, todavia, encontra suporte no art. 167, 11, 5, da
Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, pois o falecimento do cônjuge
co-donatário, que figura na transcrição correspondente, envolve
circunstância de manifesta influência no registo e nas pessoas nele
interessadas. Não há denegá-lo. O que não quadra a este procedimento
é decidir-lhe dos efeitos jurídicos, que hão de ser discutidos e reconhecidos no processo do inventário.
Para o só fim de autorizar a averbação perseguida, sem julgamento da atuação, ou não, do art. 1.178, § único, do Código Civil,
atende-se, em parte, ao recurso, com observação de que esta matéria
deve ser perquirida no processo de inventário de Gali1eu Spada.
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3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, dar provimento
parcial ao recurso, para determinar se proceda à averbação, para os
efeitos que forem de direito. Custas ex causa.
São Paulo, 15 de maio de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Júlio
da Costa Barros.
Apelação Cível n. O 267.992 - Sorocaba - Apte.: Domingos
Puglia Neto e apelado o Sr. Oficial do Primeiro Cartório de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
267.992, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante Domingos
Puglia Neto e apelado o Sr. Oficial do Primeiro Cartório de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca, acordam, por votação unânime,
negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Insurge-se o recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida, denegou transcrição de instrumento de alteração
contratual, atinente a sociedade mercantil, sob fundamento de que
não foi, previamente, arquivado na Junta Comercial. Sustenta o
recurso que se cuida de pretensão para fins de prova de obrigações
convencionais e de conservação.
2. Conhecendo-se do recurso, cuja legitimidade ativa se não
restringe, nesta sede, aos figurantes do instrumento apresentado a
registo, nega-se-Ihe provimento.
Conquanto a pretensão externada pudesse, em tese, apoiar-se no
art. 127, I e VII, da Lei de Registros Públicos, contrapõe-se-lhe
circunstância muito para advertir. ~ que, tratando-se de instrumento
de alteração contratual, concernente a sociedade mercantil, a atribuição de registo não é dos Cartórios de Títulos e Documentos, senão
da Junta Comercial. O apresentante não justificou, quantum sufficit,
a recusa em o submeter ao arquivamento prévio naquele órgão, nem
deu prova de que à sua consecução se anteporia obstáculo que
tornasse conveniente ou necessário o registo aqui perseguido. Para
demonstração das obrigações convencionais, inter partes, escusa-se
a transcrição. E, para fins conservativos, outros procedimentos
bastam, sem que desponte necessidade de autorização de ato cujas
conseqüências, gravosas ao interesse de terceiros desavisados, são
meridianas.
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A transcrição pretendida pode, em princlplO, induzir a erro
quanto à regularidade da alteração contratual, dependente do arquivamento na Junta, criando impressão danosa ao interesse da coletividade.
IncuTial, portanto, não é que, nesse contexto, se invoquem, ex analogia,
as disposições dos arts. 115, caput, e 127, § único, da Lei de Registros
Públicos, por repudiar a pretensão. Se em tese, a esta se não oporiam
fundamentos significativos, as particularidades da espécie, em que o
interessado não carreou razões convincentes da subtração do papel ao
juízo prévio da Junta Comercial, postulam a conclusão de que o
provimento ao recurso importaria risco ao interesse de terceiros e,
destarte, infringiria o art. 115, caput, já invocado. Nem despropositado
seria acreSCer que, nos termos do art. 127, § único, ao Registro dc
Títulos e Documentos não tocaria a efetivação de ato que, para
contornar os embaraços entrevistos, se há de reconhecer privativo da
Junta Comercial.
3 . Do exposto, acordam negar provimento ao recurso, pagas
as custas ex Jege.
São Paulo, 24 de abril de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Domingos
Puglia Neto.
D.O.J. 21-6-78
Apelação Cível N.o 268.272 - Pederneiras - Apte.: Calisto
Dias Soares Apdo.: Sr. Oficial do Registro de Imóveis da
Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
268.272, da comarca de Pederneiras, em que é apelante Calisto Dias
Soares, e apelado o Sr. Oficial do Registro de Imóveis da Comarca,
acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas
as custas ex lege.
1 . Insurgindo-se contra a respeitável sentença que acolheu
dúvida suscitada do Oficial, ao entender que o título importava
desmembramento em áreas de dimensão inferior à constitutiva do
módulo de propriedade rural, aduz o recorrente que apenas se
estaria acrescendo parte destacada a outro imóvel de tamanho inferior
àquele.
2. O raciocínio está certo, mas outro é o fundamento da
subsistência do decisório.
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Não se questiona - e, nisto, não andaram fundadas as largas
divagações da respeitável sentença - que é lícito destacar a um
imóvel de trinta e seis hectares, cujo remanescente contará com área
de dimensão superior à constitutiva do módulo de propriedade rural,
conquanto em estado de comunhão pro indiviso, uma fatia de seis
hectares e fundi-la a outra gleba, originariamente de igual extensão.
Não se agride, nessas coordenadas, o princípio da indivisibilidade
legal, estatuído no artigo 65 do Estatuto da Terra e especificado no
artigo 8.° da Lei n.O 5.868, de 12 de dezembro de 1972, que coíbe
o desmembramento ou a divisão em áreas autônomas de tamanho
inferior ao módulo calculado para a coisa ou à fração mínima de
parcelamento fixado. É que se está agregando, por via do instrumento
controvertido, à área que, primitivamente, é de dimensão inferior à
do módul.o regional, uma gleba de seis alqueires, desmembrada de
outra cujo remanescente continuará ostentando tamanho superior
àquela unidade legal.
Evidente que, nesse caso, não se está criando minifúndio. Antes,
dilata-se, pela fusão, a área de prédio cuja dimensão original é
inferior à do módulo estabelecido para a região.
Nem quadra argumentar com que a espécie envolveria mera
declaração de vontade das partes e comunhão remanescente com
índices de proporção inferior à área do módulo. Manifesto, aqui,
o engano da respeitável sentença. A uma, porque é, exatamente,
aquela vontade declarada que determinará o procedimento de fusão,
previsto na vigente Lei de Registros Públicos (art. 234), não se
cuidando, portanto, de mera intenção inoperante, mas juridicamente
conseqüente. A unificação aumentará a área da coisa primitiva,
duplicando-a. A duas, porque, suposto a participação ideal de cada
consenhor na comunhão do remanescente possa materializar-se em
unidades inferiores à do módulo, nada embaraça a manutenção desse
estado condominial pro indiviso. Já teve este E. Conselho oportuninidade de assentar que a invocada prescrição de indivisibilidade legal,
impedi ente de desmembramento ou divisão, em nada entende com
o nascimento ou subsistência de condomínio indiviso (cf. Apelação
n.o 267.465). Pouco ~e dá, destarte, que a fração ideal de cada
co-proprietário sobre o remanescente, de área superior à constitutiva
do módulo, possa traduzir-se em extensão inferior à deste. Basta
inferir que aos condôminos não lhes será dado proceder a divisão
ou desmembramento em áreas de tamanho inferior à da fração mínima
de parcelamento. Uma coisa são coeficientes de participação ideal
num condomínio. Outra, muito diver.sa, é a concreta divisão em áreas
determinadas!
Não tinha, pois, como sustentar-se a respeitável decisão enquanto
escorada em tão inconsistentes fundamentos, valendo notar que a
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escritura apresenta a necessária anuência de todos os condôminos à
deterDÚnação da área destacada. Nenhum sentido, assim, tinha a
objeção de que ao consenhor é defeso alienar coisa certa enquanto
se não extingue o condomínio.
3 . A causa do improvimento é distinta.
Posto que desnecessários planta e memorial descritivo para a
minudente individuação de terrenos, bastando constem do instrumento
os elementos mínimos de caracterização precisa (arts. 176, lI, 3 e
225, caput, da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973), a escritura
apresentada carece de indicação dos quinhões dos outros condôminos
sobre o remanescente, que, de seu turno, tem de ser descrito quantum
suffidt.
Esse o único obstáculo ao registro pretendido e, ao supri-lo,
providenciarão as parte a solução dos emolumentos e custas correspondentes ao ato, contornando a irregularidade inculcada do Oficial
suscitante (fls.21).

4. Do exposto, acordam negar provimento ao recurso, para
manter a respeitável sentença recorrida pelos fundamentos ora deduzidos. Custas ex lege.
São Paulo, 5 de maio de 1978.
(aa) Acádo Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça Humberto de Andrade .Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator - Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor com declaração
de voto.
DECLARAÇÃO DE VOTO
1 . Luiza Helena Francisca, em virtude de herança dos pais,
tornou-se proprietária de duas glebas:
a) pela transcrição n.o 18.698, tinha 2,5 alqueires ou 6,05
hectares, já localizada de fato na área comum;
b) pela transcrição n.o 20.637 (ou 20.771, como esclareceu
o oficial do registro imobiliário), tinha outra gleba idêntica, em
comum.
Por escritura pública a que compareceram os demais condôminos, para anuir e manifestar concordância, foram descritas e
separadas as duas glebas, com divisas e confrontações, para a venda,
que no mesmo ato se efetuou, a Calisto Dias Soares. Também ficou
declarado que a parte restante do condômino Diogo Oses Ximenes
seria anexada a outra propriedade deste último, de 29,1 rectares.
Levado o título ao registro, levantou dúvida o oficial, "por se
tratar de título de venda de parte certa em imóvel indiviso".
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Ouvido o representante do Ministério Público, o Magistrado
julgou procedente a dúvida, mas fundamentou sua decisão no
Estatuto da Terra, que impediria o desmembramento. Daí a apelação
do vencido.
2. A impossibilidade do registro deve ser mantida, não por
impedimento do Estatuto da Terra, mas por um dos fundamentos
contidos na dúvida do oficial.
Em princípio, nada impediria, na hipótese, a extinção parcial
do condomínio, feita por escritura pública, com a divisão da propriedade entre os condôminos interessados, Luiza Helena Francisca e
casal de Diogo Oses Ximenes, com a venda das áreas da primeira
a Calisto Dias Soares e anexação da área do segundo a outra sua
propriedade vizinha.
Note-se que Luiza Helena Francisca já tinha gleba contígua
autônoma, cadastrada pelo INCRA, sob número 617.024.002.500
(fls. 11), com pouco mais de seis hectares (6,05); assim, o acréscimo
de outro tanto aumentaria a gleba cadastrada autônoma, atendendo
ao espírito que ditou o Estatuto da Terra (cf. instruções de fls. 44,
fornecidas pelo INCRA em colaboração com o Banco Brasileiro de
Descontos). Nada impediria, pois, a venda das áreas reunidas assim
a Calisto Dias Soares.
Outra porção, de 6.05 hectares, pelo mesmo ato, seria anexada
a sítio contíguo do condômino Diogo Oses Ximenes, que já se acha,
também, cadastrado pelo INCRA (fls. 20), com área superior ao
módulo da região. Anexação perfeitamente admissível.
O serventuário, contudo, está com a razão, no tocante à
deficiência da escritura, que deveria fazer a divisão da propriedade
comum, cumpridas as exigências legais, quanto a divisas mais exatas,
memorial descritivo e planta, se houver, observadas outras regras
técnicas aplicáveis às divisões extrajudiciais, não só para a venda a
terceiro,. mas, também, para a anexação de uma parte a outro sítio
do condômino Ximenes, e caracterização da área remanescente, com
abertura de novas matrículas no registro imobiliário.
Impõem-se, assim, que os interessados lavrem outra escritura,
quando aproveitarão oportunidade para corrigir ou esclarecer o
indicado erro em número da transcrição (20.637 ou 20.771 ?).
São Paulo, 5 de maio de 1978.
(a) Youog da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça. Advogado: Nilsoo Ticiaoelli.
D.O.J. 21-6-78
Apelação Cível 0. 0 268.792 - Santa Cruz do Rio Pardo Apte.: Jorge da Cunha Bueno - Apdo.: Sr. Oficial do Cart6rio de
Registro de Imóveis da Comarca.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cív::\
n.O 268.792, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante Jorge da Cunha Bueno, e apelado o Sr. Oficial do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime,
dar provimento ao recurso, pagas as custas ex causa.
1. Insurge-se o recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida inversa, denegou matrícula e registos dos instrumentos apresentados, sob fundamento de que, para além de alguns
destes não aludirem à transcrição anterior nem à comarca, as características e confrontações mencionadas não se conformariam com as
constantes do registo procedente. Argumenta o recurso que é induvidosa a coincidência entre as descrições dos títulos e as dos registos
anteriores, notando-se apenas divergências acidentais irrelevantes.
2. Procedente o recurso.
Conquanto lhe não fosse defeso, a respeitável decisão atacada,
com motivação convincente, repudiou os fundamentos deduzidos do
Oficial suscitante e acolheu a dúvida inversa por outras razões. Mas,
no fazê-lo, desacertou.
Não eram, em realidade, consistentes as objeções do Oficial,
enquanto exigia que os instrumentos apontassem a comarca como
circunscrição da Fazenda, quando a explícita remissão ao registo
anterior, originário daquele cartório, não autorizava dúvidas no particular. Não menos infundadas, no entanto, são-no as em que se
assentou a respeitável sentença por recusar os registos pretendidos.
Consoante, à larga, demonstrou o recurso, substancialmente coincidentes se mostram as minuciosas características e confrontações,
lançadas nos instrumentos, e a individuação emer.gente da transcrição
anterior (fls. 68 a 70 e 141 a 144). A descrição dos títulos apóia-se,
outrossim, no levantamento de planta elaborada, obra de cinqüenta
anos (fls. 112), que constitui subsídio estimável de segurança do
domínio. Por que se operem a matrícula e os registos perseguidos,
não há demandar correspondência literal entre a enunciação dos
característicos c confrontações do instrumento e os dados constantes
da trancrição ou registo anteriores, que é coisa nem sempre possível
e exigência despropositada. O que se estatui, para assegurar a continuidade dos registos e a segurança dos atos transmissivos, é a necessidade da presença de elementos minudentes de identificação da
coisa. Se, no descrevê-Ia com observância dos requisitos legais (arts.
176, parágrafo único, JI, 3, e 225, "caput", da Lei 6.015, de 31 de
dezembro de 1973), ainda que despontem discrepâncias secundárias,
se guardou precisa individuação da coisa, bastante para a compati40 -
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bilidade com o registo a quc se vincula e certeza do domínio, estão,
quantum sufficit, configurados os pressupostos da continuidade dos
registos públicos.
:E: o que sucede na espécie, ondc o conjunto de referências individualizantes das escrituras sc afina com as circunstâncias elementares da transcrição anterior c não subsiste, portanto, a mais tênue
dúvida quanto à coincidência dos objetos.
3. A omissão, por fim, do registo anterior em alguns dos
instrumentos, apresentados na mesma oportunidade, não embaraça a
prática dos atos conseqüentes.
Posto não vingue o argumento concebido da douta Procuradoria, para contornar a dificuldade remanescente, porquanto a norma
do artigo 222, da vigente Lei de Registros Públicos, apenas ressuscita
condição entrevista no artigo 247, 1.0, do Decreto 4.857, de 9 de
novembro de 1939, in casu desnecessário o rigor inculcado na r.
decisão.
:b que, apresentando-se os títulos para matrícula e registos em
conjunto, concernentes todos à mesma propriedade, havida por força
da transcrição mencionada no instrumento que servirá de base para
a matrícula, essa peculiaridade supre a exigência. Não se vislumbra
deficiência que impossibilite cumprimento ao artigo 176, parágrafo
único, lI, 5, da invocada Lei 6.015.
4. Do exposto, acordam, por votação unânime, dar provic
mento ao recurso, pagas as custas ex causa.
São Paulo, 15 de maio de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: José Carlos

Dias.
D.O.J. 21-6-78

Apelação Cível n.O 269.516 - Aparecida
Apte.: Lourenço
Apdo.: Sr. Oficial do Registro de Imóveis.

Marcolino Ferreira -

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
269.516, da Comarca de Aparecida, em que é apelante Lourenço
Marcolino Ferreira e apelado o Sr. Oficial do Registro de Imóveis
da Comarca, acordam, por votação unânime, rejeitar a preliminar,
conhecer do recurso com observação e negar-Ihc provimento, pagas
as custas ex lege.
BOLETIM DA ASSOCIAÇA.O DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

41

1. Insurge-se o apelante contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida inversa, denegou matrículas dos prédios mencionados em formal de partilha, sob fundamento de que sua descrição
carecia de referência às características e confrontações das coisas
repartidas. Sustenta o recurso que, para além de injustificada a demora
na solução da controvérsia, o instrumento não padeceria dos vícios
inculcados,. pois fora. homologada a partilha e constariam dos autos
elementos bastantes à individuação dos imóveis.
2.

Não se atende à preliminar suscitada da douta Procuradoria.

Conquanto fundamentada na necessidade de coibir procedimentos
menos legítimos dos oficiais do registo imobiliário, consoante denuncia
o recorrente, a manifestação da douta Procuradoria não convence
do desacerto da sedimentada orientação deste E. Conselho, quanto
à cognição da chamada dúvida inversa. Tratando-se de procedimento
administrativo, destituído de rigoroso formalismo e tendente a dar
resposta a pretensão de acesso ao registo imobiliário, não há por que
proscrever a instituição pretoriana da dúvida inversa, quando sustentável à luz da vigente Lei de Registros Públicos e destinada a costear
as omissões dos oficiais na formalização das dúvidas (cf. "Revista dos
Tribunais", 500/102 e Apelação Cível 255.634).
À repressão de comportamentos desidiosos ou, de outro modo,
infringentes dos deveres próprios dos ·oficiais do registo imobiliário,
bastam os meios de que dispõe a função de corregedoria petmanente,
cujo exercício pode nascer do conhecimento de irregularidades verificadas ainda no curso ou a propósito das dúvidas inversas. 'f: o que
sucede na espécie, onde se determina, às expressas, que o Juízo
Corregedor Permanente, quando da baixa dos autos, apure a responsabilidade disciplinar do oficial pelos fatos inculcados do apresentante.
Com essa observação, conhece-se do recurso.
3 . Mas nega-se~lhe provimento.
A respeitável sentença apontou, sem objeção válida, as vistosas
deficiências do instrumento apresentado, no que concerne à precisa
identificação dos prédios partilhados. Na verdade, as descrições dos
quinhões hereditários, discriminados na respeitável decisão, ressentem-se da ausência de indicação de suas características e confrontações.
De nenhuma das individuações ressaltadas consta referência aos dados
de confrontação dos lotes e dos prédios, embora não falte a outras
(fls. 19 a 21). Em duas delas acresce a carência de precisamento de
área maior de que se destacaram as coisas partilhadas, notando-se,
ademais, que, em outra, a situação mencionada do prédio na rua
Américo Alves Pereira Filho, no bairro de Vila Santa Terezinha,
discrepa do conteúdo da transcrição 10.195, a que se vincula e que
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o localiza no bairro de Aroeira (cf. fls. 35), sem que, admitindo~se
alteração da denominação daqueles pontos de referência, se tenha
providenciado a necessária averbação prévia dessa suposta mutação
objetiva (arts. 167, lI, 4, e 246 e § único, da Lei 6.015, de 31 de
dezembro de 1973).
Evidente, portanto, que o formal não observa os requisitos
exigidos dos arts. 176, § único, lI, 3, e 225, "caput", da Lei de
Registros Públicos, cujos dados de descrição minudente das características e confrontações são, nos pronunciamentos deste E. Conselho,
pressuposto e elemento necessário do registo, que se não autoriza
quando deles careça o instrumento (Apelação Cível 267.427).
Nem poderiam tão fundas lacunas e imprecisões ser contornadas
com socorro das circunstâncias constantes das transcrições anteriores,
cujas certidões foram exibidas (fls. 35 a 37). :f: que, sobre destas
divergir em alguns passos já realçados, tem o instrumento de a elas
ajustar-se, conforme com o que escorre ao art. 225, § 2.°, da Lei
de Registros Públicos. Não seria de mister insistirem que os elementos
de individuação, emergentes de região anterior, a. que se deve adequar
o instrumento apresentado a matrícula, não constituem fonte de
suprimento de omissão de minúcias indispensáveis, que hão de ser
interiores ao título (cf. "Revista dos Tribunais", 484/99). Este tem
de ser completo! E pouco se dá tratar-se de formal de partilha,
porque os instrumentos de origem judicial não escapam aos fundamentados rigores formais, necessários à publicidade e continuidade
registos públicos e à segurança do domínio, reclamados da Lei de
Registros Públicos.
4. Do exposto, acordam rejeitar a preliminar, conhecer do
recurso com observação e negar-lhe provimento, pagas as custas
ex lege.
.
São Paulo, 15 de maio de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr.
Antonio Augusto de Carvalho e Silva.

D.O.l. 21-6-78
Apelação Cível N.o 269.731 - Guaruj,á - Aptes.: Siegmundo
Wolosker e outro - Apdo.: SI. Oficial do Registro de Imóveis da
Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O
269.731, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes Siegmundo
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Wolosker e outro, e apelado o Sr. Oficial do Registro de Imóveis
da Comarca, acordam, por votação unânime, negar provimento ao
recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Não se conforma o recorrente com a respeitável sentença
que, acolhendo dúvida, denegou os registos dos instrumentos apres~n
tados, que careceriam de elementos precisos de identificação da coisa
e de alvará indispensável à celebração dos contratos. Sustenta o
recurso, para além de nulidade da sentença, que os instrumentos satisfariam às exigências de descrição minudente e, tratando-se de herdeiros
maiores, não se mostrava necessário alvará.
2. Inconsistente o recurso.
Arredando-se a argüição de nulidade da sentença, porque do
procedimento de dúvida não é parte o oficial suscitante, que não tem
de ser ouvido ao propósito de documentos supervenientes, sobravam
motivos à denegação dos registos.
Concedendo-se bastante a identificação da coisa em ambos os
instrumentos, que se aperfeiçoariam ao conteúdo da transcrição anterior, não se lhes autorizava o registo. É que, em primeiro lugar, como
não emerge prova de conclusão dos inventários e conseqüentes
partilhas, nem se colhem elementos elucidativos da relação e capacidade dos herdeiros, de todo em todo necessária era a apresentação
de alvará que legitimasse aos espólios a consumação do negócio
preliminar e a anuência na promessa de cessão dos direitos deste. A
insuficiência dos dados é ainda mais expressiva quando sequer foi
exibida certidão da qualidade dos supostos inventariantes! Ora, conquanto não pareça configurar-se hipóteses de atos jurídicos concernentes a imóveis loteados de forma regular, inconcusso que o registo
dos instrumentos apresentados outorga direito real aos promitentes
compradores e cessionários destes, ex vi do art. 22, do Decreto-lei 58,
de 10 de dezembro de 1937, com a redação introduzida da lei 649,
de 11 de março de 1949. Assim, posto estivessem os inventariantes
no exercício da administração dos bens dos espólios, entre seus
poderes não se inclui o de gravar-lhes as coisas de direito real, assecuratório de transmissão forçosa. Intuitivo que excede às faculdades
inerentes à administração ordinária, donde a evidente necessidade
de alvará j,udicial que legitimasse a prática dos atos apontados. Não
foi por acaso que o previram os instrumentos (fls. 13).
Em segundo lugar, impondo-se a matrícula prévia, enquanto
pressuposto dos registros por efetivar na vigência da Lei n.O 6.015,
de 31 de dezembro de 1973 (arts. 227, 228 e 236), os instrumentos
não cumprem as exigências estatuídas no art. 176, parágrafo único,
lI, 4, "a" e "b", 5, e IIl, 2, "a" e "b".
Trata-se, como se percebe, de requisitos de singelo atendimento,
não se justificando a renitência externada.
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3. Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
São Paulo, 15 de maio de 1978.
(a a) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Armando
Roberto Hellio
D.O.J. 21-6-78
Apelação Cível 0.° 270.503 - Registro - Apte.: João Geraldo
de Oliveira - Apdo.: Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
270.503, da comarca de Registro, em gue é apelante João Geraldo
de Oliveira e apelado o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca, acordam, por votação unânime, negar provimento ao
recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Rebela-se o recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida inversa, denegou matrícula e registos de formais de
partilha, sob fundamento de deficiência na caracterização da coisa e
incerteza quanto à disponibilidade. Sustenta o recurso que às peças
apresentadas se não aplicavam as exigências de lei posterior.
2. Inconsistente o recurso.
Como é indispensável a matrícula do terreno (arts. 227, 228 e
236, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973), os instrumentos
apresentados não contêm os elementos, que se exigem minudentes, da
precisa identificação da wisa (art. 176, parágrafo único, II, 3 e 5).
Basta reparar na vaga descrição (fls. 25, 27, 29 e 31), que nem
reproduz a deficiente caracterização das transcrições anteriores (fls.
39 a 44), circunstância que não deixa de constituir desconformidade
impediente da matrícula (art. 225, § 2.°).
Não aproveita ao recorrente a época das partilhas, porque os
requisitos legais por observar são os vigentes à data do ingresso do
título no registo imobiliário, por força do princípio "tempus regit
actum" (Apelação Cível 262.368). Acresça-se a necessidade de apresentação de certidões negativas, passadas dos cartórios a cuja circunscrição pertenceu o terreno, em nome dos transmitentes, para efeito de
comprovação da disponibilidade. Manifesta é a insuficiência senão
inocuidade de certidão em nome do adquirente (fls. 45), desde que
ainda não está em jogo a transmissão deste para o apresentante, seu
herdeiro.
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Nem, por fim, à bem lançada sentença ficou despercebida a
perplexidade quanto ao domínio de Nascimento Francisco de Oliveira,
cujo espólio cedeu direitos bereditários concernentes à fração ideal
que tinha sobre o sítio Itopamirim (fls. 41 e verso). A comunhão, ao
que se infere, não foi extinta, porque ausente prova da alienação dos
consortes, estando impreciso eventual remanescente que tocasse aos
herdeiros daquele.
3 . Do exposto, acordam negar provimento ao recurso, para
manter a respeitável sentença apelada, inclusive por seus fundamentos.
Custas ex lege.
São Paulo, 23 de junho de 1978.
(a a) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Joel Carneiro dos Santos.
Apelação Cível n. o 270.639 - São Paulo - Apte.: Theodoro
Hirchzon - Apda.: - Sra. Oficial Substituta do 10.° Cartório de
Registro de Imóveis.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O
270.639, da comarca de São Paulo, em que é apelante Theodoro
Hirchzon e apelada a sra. Oficial Substituta do 10.° Cartório de
Registro de Imóveis, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Contrapõe-se o recorrente à respeitável sentença que,
acolhendo dúvida, denegou registo a instrumento de cessão de direitos
de promessa de cessão, concernente a uma loja, sob fundamento de
que se não exibira certificado de quitação de débitos previdenciais da
cedente. Argumenta o recurso com que, por eqüidade e analogia, seria
dispensável a apresentação do certificado, segundo, noutros negócios,
escusara a Justiça Federal.
2 . Inconsistente o recurso.
Não tem amparo legal a pretensão de costear exigência inequívoca do ordenamento jurídico (art. 152, § 3.°, "c", do Decreto n.o
77.077 /76), sob invocação de eqüidade ou analogia, que apenas atuam
em caso de lacuna da lei. As respeitáveis decisões, a que se apega
o recorrente, não têm caráter normativo nem virtude para contornar
explícita disposição legal. Regime de liquidação não desonera a apresentação do certificado e as singulares certidões acostadas a este não
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se substituem como prova de quitação de dívidas previdenciais. O
recurso carece de fundamento.
3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
São Paulo, 23 de junho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Theodoro
Hirchzon.
D.O.J. 20-7-78
Apelação Cível n. o 270.642
Capital Apte.: Carmine
Capua Filho - Apdo.: Sr. Oficial do 15.0 Cartório de Registro de
Imóveis da Capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.O 270.642, da comarca da Capital, em que é apelante Carmine
Capua Filho, e apelado o Sr. Oficial do 15.0 Cartório de Registro
de Imóveis da Capital, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Insurge-se o recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida, denegou registos de instrumentos particulares, que
careceriam de vários requisitos de acesso ao registo público. O
recurso argumenta com que o apresentante estaria na posse da coisa,
assegurada por decisões judiciais, e não se justificaria rigoroso
formalismo para reconhecer a eficácia e a validade de instrumento
particular.
2 . Inconsistente o recurso.
Posto se deplore a situação concreta do apresentante, na faina
de regularizar senão assegurar a materialização dos seus direitos
aquisitivos do apartamento, esta não é razão bastante para contornar
as vistosas deficiências dos instrumentos apresentados, que não atendem aos pressupostos de acesso ao registo imobiliário. A respeitável
sentença guerreada foi minudente no realçar os impedimentos dos
registos.
O contrato de promessa de cessão omite o estado civil do promitente cedente. Admitido que é casado (fls. 16), necessário se faz o
consentimento da mulher, em se tratando de negócio cujo registo do
instrumento outorgará direito real, assecuratório da transmissão
forçosa da coisa (art. 235, I, do Código Civil). A rigor, aliás, nem
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constam as exigências do artigo 176, parágrafo único, IlI, 2 "a", da
Lei de Registros Públicos, que têm de ser observadas, segundo o
princípio. do tempus n~git actum, ainda que se cuide do título nascido
antes da vigência da Lei 6.015, de 3 i de dezembro de 1973. Doutro
lado, os venerandos acórdãos invocados, que se limitaram a apreciar
e desatar questão possessória, não assentaram dispensa da intervenção
uxória ou dos outros requisitos de ingresso no registo de imóveis.
Este E. Conselho, aliás, em data recente, teve oportunidade de acentuar a natureza rea,l do direito conseqüente ao registo de promessa,
conquanto não incidente sobre apartamento (Apelação Cível ...
269.731) .
Acresça-se carência da alusão necessária ao registo precedente
e à praceada desvinculação previdencial, indispensável em cada
negócio (arts. 222 e 223, da Lei de Registros Públicos, c art. 154,
do Decreto 77.077, de 24 de janeiro de 1976). Porque se forrasse
a necessidade de minuciosa descrição da coisa, era dc mister que,
em se versando de apartamento a cuja identificação bastariam referências menos pormenorizadas, o instrumento contivesse menção do
registo da incorporação. Tais defeitos não os suprem as declarações
sobrevindas no curso deste procedimento de dúvida, pois cumpre
indagar da coexistência de requisitos interiores aos títulos apresentados para registo (cf. Revista dos Tribunais, 484/99, e Apelação
Cível 269.516).
Releve-se por derradeiro, que se não reconheceu a firma de
uma testemunha, consoante é de rigor (art. 221, II, da Lei de Registros Públicos) .
.Inexequível o registo.
Ora, suposto se conceda caráter de promessa de cessão ao
segundo instrumento, como negócio jurídico preliminar subjacente ao
recibo de sinal, também mareado de omissões, impossível seria autorizar-lhe o registo, enquanto ato subordinado ao registo prévio do
já analisado instrumento de promessa. Denegado esse, inexcogitável
aquele.
A solução às aflições do apresentante deve perseguida na ação
de adjudicação compulsória já proposta, cujo bom sucesso independe
do registo do contrato (cf. Revista dos Tribunais, 495/155). O que
não faz senso é condescender nos pressupostos indeclináveis do
registo imobiliário.
3 . Do exposto, acordam negar provimento ao recurso, pagas
as custas ex lege.
São Paulo, 23 de junho de j 978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
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Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Luiz
Gonzaga Fructuoso Braga.
D.O.J. 20-7-78
Apelação Cível R.O 270.256 - São José do Rio Preto - Apte.:
Marden Ivan Negrão - Apdo.: Sr. Oficial do 2.° Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca.

ACóRDÃO
Vistos. relatados e discutidos estes autos de Aoelação Cível n.O
270.256, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
Marden Ivan Negrão e apelado o Sr. Oficial do 2.° Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca, acordam, por votação
unânime, dar provimento ao recurso, pagas as custas ex causa.
I. Cuida-se de recurso, tempestivo e bem processado,. contra
a r. sentença que, acolhendo dúvida, denegou o registo de instrumento
particular de venda e compra, que apresentaria falta de coincidência
de nomes, de individuação bastante da coisa e divisão inferior ao
módulo de propriedade ruraL
Sustenta o recurso que seria irrelevante a divergência de nomes,
suficiente a descrição da coisa e que se trataria de venda de parte
ideal dentro da comunhão.
A douta procuradoria é pelo improvimento ao recurso.
2. A questão relacionada COm a identidade do ' compromitertte
vendedor, Alcides Piedade de Oliveira Filho, não é óbice ~o registro,
porquanto o próprio cartório já o identificou perfeitamente, não
somente em razão da identidade do seu cônjuge, Vera Lúcia Raduam
Piedade de Oliveira, como também em razão do nome que consta das
transcrições anteriores, relativas ao imóvel objeto do contrato. Simples
observação do cartório de que o nome certo do aludido com promitente
é Alcides Piedade de Oliveira Filho, que também se assina Alcides
Pied.ade de Oliveira, é o suficiente para dissipar a dúvida, em face
da prova documental constante destes autos.
.
3. A área, objeto do contrato, é a de quatro (4) alqueires
paulistas, ou, 9.68,00 ha, como está evidente na cláusüla 2. a .
4. O contrato envolve simples compromisso de venda e compra,
não obstante rotulado de "contrato de compra e venda": na cláusula
4. a e na 6. a , nas quais se faz alusão à futura escritura definitiva de
compra e venda, as partes deixam patente tratar-se de mero
compromisso.
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5. Como se trata de área rural, inferior ao módulo da região,
a venda é de parte ideal, correspondente a 4 alqueires, dentro de uro
imóvel de área maior (132 alqueires):
Como não há divisão nem desmembramento do imóvel, não
houve infringência do módulo rural previsto no Estatuto da Terra.
Como conseqüência, o comprador há de exercer posse conjunta
com os demais compossuidores do imóvel, sem possibilidade de
dividi-lo, por escrito particular ou judicialmente.
6.
Na cláusula 3. a, as partes convencionaram dar posse ao
compromissário comprador na gleba de 22 alqueires e 23.228,60 m2.
Pelo que se verifica da escritura de fls. 7/8, o imóvel de 132
alqueires está separado pela rodovia de acesso à localidade de Engenheiro Schmidt; a localização dos 4 alqueires, objeto do compromisso, para efeito de posse, se dará no local indicado na escritura,
isto é, na gleba já aludida, correspondente à parte que fica à esquerda
do acesso à localidade de Engenheiro Schmidt.
Como a matéria de posse não interessa ao registro imobiliário,
segue-se que nada impede o registro do contrato de venda de parte
ideal correspondente a quatro alqueires; evidente que o compromissário comprador está sujeito às normas que presidem o condomínio
(art. 623 e seguintes, do Código Civil), sendo a posse exercida segundo
a norma do art. 488, do Código Civil.
Se essa parte do imóvel tem somente 22 alqueires e 23.228,60 m2
e se o módulo rural da região é de 20 alqueires, segue-se que dito
imóvel é indivisível, pelo que os condôminos estão sujeitos, também,
à norma do art. 1.139 do Código Civil; mas, tudo isso é irrelevante
para o efeito do registro imobiliário, uma vez que a venda é de
parte ideal.
7. Por todo o exposto, dão provimento, por votação unânime,
ao recurso para o efeito de determinar o registro, com as observações
acima. Custas ex causa.
São Paulo, 23 de junho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Hwnberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Wanderley
Romano Calil.

D.O.J.

20-7~78

Apelação Cível n.o 270.254 - São José do Rio Preto - Apte.:
José Gerosa - Apdo.: Sr. Oficial do 2.° Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
270.254, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante José Gerosa, e apelado o Sr. Oficial do 2.° Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime,
dar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Não se conforma o recorrente com a respeitável sentença
que, acolhendo dúvida, denegou matrícula, sob fundamento de que
à escritura apresentada faltava necessária outorga uxória para os
transmitentes casados, que, inobstante estrangeiros domiciliados na
Itália, se escravizavam àquela exigência, em conformidade com o
artigo 8.°, da Lei de Introdução ao Código Civil. Argumenta o
recurso com que, em se tratando de questão concernente à capacidade das pessoas, não se aplicaria a norma invocada senão o artigo
7.° da Lei de Introdução.
2 . Procede o recurso.
Incontroverso que os transmitentes casados são estrangeiros
domiciliados na Itália, não incide na espécie, circunscrita à questão
prévia da inteireza do negócio jurídico translativo de propriedade
imobiliária, o artigo 8.° senão o artigo 7.°, caput, da Lei de Introdução ao Código Civil, que, em conseqüência sustenta a pretensão de
matrícula do prédio.
A bem lançada decisão recorrida não discerniu entre as questões
centradas nos pressupostos ou elementos de validade do título e
aquelas concernentes às exigências de realização e atuação do modo
de adquirir. Uma coisa é o conjunto dos requisitos de validade do
negócio jurídico, cujo instrumento servirá de suporte para o registo
imobiliário, e outra, as demais condições jurídicas a que se subordina
a lavratura deste. Não se discute de que a efetivação do registo
depende da apresentação de instrumento de negócio jurídico válido
ou de ato jurídico regular, mas a indagação da validade ou regularidade do título, que será fundamento das operações de consumação
do modo aquisitivo, não pertine às normas que disciplinam o regime
jurídico deste. Noutras palavras, a questão da exigibilidade, ou não,
da outorga uxória nos atos translativos de bens de raiz, entende,
enquanto pressuposto do registo imobiliário, com o regime jurídico
do negócio, à luz de cujos precei,tos tem de ser desatada.
Ora, perquirir dessa exigência é apreciar o condicionamento
kgal, conseqüente ao casamento, da capacidade das pessoas casadas.
Ninguém jamais pôs em xeque que as restrições, padecidas dos
cônjuges para a prática de negócios jurídicos patrimoniais, respeitam
à esfera da capacidade, ou mais rigorosamente, ao âmbito do poder
de disposição, que se situa no problema da chamada legitimação para
agir. Não se nega que a desatenção aos princípios legais da regulafi.O
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ridade subjetiva dos negociOs de transmissão da propriedade imobiliária impedirá a consumação do modo de a adquirir, quando se
identifique este com uIli ato de registo público. Essa é, entretanto,
mera conseqüência da resposta prévia à questão da validade do
título sobre a possibilidade do modo. Ou seja, aquele projeta reflexos
sobre este, mas os campos de indagações e de regimes jurídicos são
distintos, não se justificando, destarte, misturar o problema da
capacidade, ou legitimação dos intervenientes em ato translativo de
bens imóveis, com o do regulamento das relações a eles concernentes,
em que se inserem as outras condições próprias do registo, ou modo
de aquisição.
Segue-se, por conseguinte, que, para avaliar da necessidade, ou
não, de outorga uxória à inteireza de negócio de compra e venda
de bens de raiz, se deve recorrer ao artigo 7.°, caput, da Lei de
Introdução ao Código Civil, onde se estatui que a lei do domicílio
determina as regras da capacidade, principalmente quando se cuide
de limitações emergentes dos direitos ou relações de família.
Esta posição, muito ao contrário do que pareceu à bem fundamentada sentença, não esvazia o conteúdo do artigo 8.°, que se não
encontra, aliás, em conflito aparente de normas que postulasse resolução através do princípio da especialidade. Sobra-lhe, antes, toda
a extensa área dos outros pressupostos e elementos do registo imobiliário, permitindo assentar que a disciplina legal deste, enquanto
condição de operância da transmissão de bens, é a do país em que
estiverem situados. Por força desta exegese, não se daria ouvido a
pretensão eventual de forrar o registo às exigências da Lei 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, ou à indispensabilidade de instrumento
público nos atos excedentes à taxa legal. A todas essas hipóteses
acode o artigo 8.0, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Intui-se, pois, a substância da distinção latente no escólio trazido
nas razões de recurso, quando se transcreveu que "no que concerne
às disposições relativas ao modo de adquirir a propriedade que se
fundam em um contrato, algumas escapam à competência da lei "rei
sitae", como verdadeiramente estranhas ao regime dos bens. Tais
são, por exemplo, as relativas à capacidade das partes" (Carvalho
Santos, "Código Civil Brasileiro Interpretado", Freitas Bastos, voI. I.
pág. 144). Nem disse coisa diversa o venerando acórdão, proferido
deste E. Conselho no agravo de petição 229 .937, onde se notou "a
inaplicabflidade do direito russo, vez que o vendedor do imóvel é
polonês, residente no Brasil" ("Acórdãos do Conselho Superior da
Magistratura do Biênio 1974/1975", SP, Lex, 1977, pág. 32). Se
a lei do domicílio, naquele caso era a brasileira, não admira a
conclusão do venerando acórdão!
D.O.J. 20-7-78
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De nenhuma invocabilidade, portanto, aqui, onde os transmitentes são italianos domiciliados na Itália, o art. 235, I, do Código
Civil brasileiro. Subjuga-se a hipótese ao direito peninsular, no que
diz com a capacidade ou legitimação daqueles vendedores.
Ora, advertindo-se de que não vigem os arts. 217 e 220, do
Código Civil italiano, invocados do recorrente, por revogado esse e
alterado aquele pela Lei n.o 151, de 19 de maio de 1975, não constituem, ali, objeto de comunhão e são bens pessoais do cônjuge, "i'
beni acquisti successivamente ai matrimonio per effeUo di donazione
o successione", quando à comunhão não sejam atribuídos no ato da
liberalidade ou em testamento (art. 179, ''b'' do Codice Civille). Como
cada cônjuge tem o gozo e a administração dos bens de que é titular
exclusivo (art. 217, primo comma) , conserva-lhes a faculdade irrestrita de disposição cujo exercício independe de outorga do consorte.
O direito italiano não conhece preceito equivalente ou assemelhado
ao art. 235, I, do nosso Estatuto.
Logo, versando-se de alienação de coisa havida na sucessão de
Francesco Mosca, ao que se dessume aberta na constância das sociedades conjugais dos transmitentes, que dela podem dispor como bem
pessoal, não há excogitar de necessidade ou oportunidade de concurso
ou outorga uxório, de que, aliás, prescindia, nos atos onerosos, o
direito revogado (art. 220, do Codice Civile). E, se se argumenta
com ausência de prova da data dos matrimônios, nada muda, porquanto os bens, de que, antes deles, eram os cônjuges proprietários,
também não participam da comunhão" (art. 179, "a"). E sem falar
que tudo são conclusões calcadas na suposição de casamentos sob
regime comunitário, quando se não ignora que, até o advento da
chamada reforma do direito de família, em 1975, o regime legal vigorante, salva convenção diversa, era o da separação, em que "U maritG
dispone dei suo patrimonio e la moglie conservapiena autonomia
sopra i suoi beni personali" (Alberto Trabucchi "Istituzioni di Diritto
Civile", Padova, Cedam, 19. a ed" 1973, pág. 290, n.O 117)! Não
quadra, assim, reparo à capacidade dos transmitentes, que nenhum:
o prevê a lei de seu domicílio, a qual, por obra do art. 7.°, caput,
da Lei de Introdução ao Código Civil, incide na espécie.
3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, dar provimento.
ao recurso, para julgar improcedente a dúvida suscitada, pagas as
custas ex causa.
São Paulo, 23 de junho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Hum~
berto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Olímpio
Rodrigues dos Santos.
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Apelação Cível N.O 270.104 - Capital - Apte.: José de Alcântara Novaes - Apdo.: Sr. Oficial do 9.° Cartório de Registro de
Imóveis da Capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível N.O
270.104, da comarca da Capital, em que é apelante José de Alcântara
Novaes, e apelado o Sr. Oficial do 9.° Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, acordam, por votação unânime, negar provimento
ao recurso, pagas as custas ex causa.

1. Insurge-se o apelante contra a respeitável sentença que,
fundada na ausência de prova bastante do prolongamento de ruas,
acolheu dúvida suscitada do oficial do registo imobiliário, denegando
averbação da circunstância e do desfalque da área correspondente.
Sustenta o recurso que as provas exigidas se encontrariam nos autos
e teriam sido desprezadas pela respeitável decisão recorrida.
2. Inconsistente o recurso.
A hipótese envolve questão de mutação objetiva de registo
imobiliário, consistente no seccionamento de propriedade em decorrência do prolongamento de vias públicas, segundo escorre do
"croquis" juntando pelo apresentante (fls. 25). De conformidade com
a transcrição 155.527, a cuja margem se pretende averbar a circunstância indigitada, o terreno faz frente para a rua Canuto de Abreu
(fls. 34 e 39 verso) e teria sido agora cortado pelo prolongamento
das ruas João de Oliveira Torres, 15 ou Nagib Izar e 14, que o
desfalcaram.
A prova é deficiente.
Arreda-se, para logo, a incidência do art. 167, lI, 13, da Lei
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que autorizaria averbação
espontânea, em não se tratando de mera nominação de logradouros
decretados pelo Poder Público, coisa, aliás, que não prescindiria de
suporte documental idôneo.
As artérias, com que não extremava a conformação originária
do prédio agora subdividido, preexistcm e não se lhes alteraram as
denominações, senão que se teriam prolongado, decotando área da
coisa. Induvidoso, portanto, que a espécie vertente cai sob o foco
do art. 167, lI, 4, principalmente porque se infere que a superveniente modificação física é de iniciativa pessoal do proprietário
(fls. 19). Não se cuida de transformação conseqüente a ato expropriatório ou a apossamento administrativo.
Ora, a averbação de tal circunstância só pode ser operada à vista
de requerimento instruído com documento comprobatório fornecido
pela autoridade competente (art. 246, § único). Não são suficientes
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ilações calcadas em elementos indiretos, maxlme quando de alcance
duvidoso, como se passa in casu, onde o apresentante fundamenta a
pretensão em talões de aviso de lançamento de imposto territorial,
que nada esclarecem. A norma determina senão documento específico, emanado da autoridade competente, ao menos prova conclusiva
da mutação. E esta não veio.
Dos subsídios constantes dos autos, deduz-se apenas a existência
daquelas apontadas vias públicas, enquanto integrantes do loteamento
do Jardim Anália Franco, aprovado pela Municipalidade e devidamente inscrito (fls. 3 e 53). Intuitivo que não vão além das divisas
desse loteamento, em que a propriedade do apresentante se não
insere. Esta se situa, precisamente, fora do sistema viário do lotea~
mento, e é atingida apenas pelo prolongamento ideal das ruas
incorporadas ao patrimônio público (fls. 53).
Evidente, dessarte, que não basta a reserva pessoal do particular,
que dispõe de áreas correspondentes à projeção da continuidade de
vias públicas, para a averbação pretendida. :f: necessária a prova da
incorporação desses espaços, como bens de uso comum do povo, ao
patrimônio municipal, pela oficialização de ruas. E essa prova não
será outra que certidão da Prefeitura que ateste a transferência para
o domínio público e a pressuposta aprovação do prolongamento
de ruas.
Os avisos juntados, se tivessem força suficiente que ultrapassasse
a quantificação de tributo, demonstrariam apenas o prolongamento
da rua João de Oliveira Torres (fls. 26), até porque o lançamento subseqüente contém advertência de que a outra área, ainda que lançada
na situação da rua 15, se situa na rua Canuto de Abreu (fls. 27 e
verso). Nada transpira quanto ao prolongamento da rua 14!
Acresça-se que o apresentante ventila a alteração da denominação
da rua 15 para rua Nagib Izar, sem nenhuma prova da ocorrência.
E a certidão de fls. 8, reproduzida a fls. 50, não atesta mais que
a existência do lançamento do imposto sobre a gleba confrontante
com a rua João de Oliveira Torres.
Obtenha, pois, o apresentante, certidão da Municipalidade quanto
à explícita incorporação ao seu patrimônio dos espaços correspondentes ao prolongamento daquelas artérias.
3 . Do exposto, acordam negar provimento ao recurso, pagas
as custas ex lege.
São Paulo, 23 de junho de 1978.
(aa)

Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andmde Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
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Tribunal de Justiça e Revisor.
Marques Falcão.

Advogado: Dr. Edwal

Apelação Cível N.O 269.938 - OurinhQS - Apte.: João Malachias de Campos - Apdo.: Sr. Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível N.o
269.938, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante João Malachias
de Campos e apelado o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis,
acordam, por votação unânime, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1. Insurge-se o recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida, denegou matrícula de prédio, cuja área seria
inferior à constitutiva do módulo regional. Assenta-se o recurso em
que ,o apresentante tem necessidade do ato recusado, para fins de
financiamento. A douta Procuradoria argúi que se não deveria
conhecer do recurso.
2 . Arreda-se a preliminar.
Conquanto, em verdade, não tenha o apresentante impugnado
a dúvida, manifestando-se apenas quando da interposição do recurso,
merece este conhecido. :É que ao procedimento de dúvida não se
afina a aplicação ortodoxa dos princípios processuais, máxime o da
defesa concentrada com efeito preclusivo, face passiva do princípio
da eventualidade. À cognição do recurso é suficiente o dissenso
virtual entre o oficial e o interessado, ainda que se atualize tão-só
ao depois da sentença.
. 3. Mas ao recurso não se atende.
O instrumento apresentado consubstancia divisão em área de
tamanho irnferior à constitutiva do módulo de propriedade rural da
região, coisa que nem o recorrente ousou questionar. A matrícula,
portanto, contraviria ao princípio da indivisibilidade legal dos prédios
rurais: (arts. 65, da Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 8.°,
da Lei 5.868, de 12 de dezembro de 1972). Nem socorreria ao
apelante a circunstância, ventilada pelo oficial suscitante com base
em seu conhecimento privado, mas não demonstrada, de que se trataria
de divisão de fato, anterior à vigência do Estatuto da Terra. Se se
cuidasse de loteamento irregular, impediria à matrícula o disposto
no art. 10, § 2.°, da Lei 4.947, de 6 de abril de 1966, com a
redação introduzida da Lei 5.672, de 2 de julho de 1971, que autorizou venda de lotes rurais remanescentes de loteamentos já inscritos
até o advento da Lei 4.947. E inscrição não houve!
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recurso, aliás, carece de fundamento jurídico.

4. Do exposto, acordam rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, pagas as custas ex I.ege.
São Paulo, 23 de junho de 1978 .
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andrade Juoqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. José
Soares de Oliveira.
D .O.J. 20-7-78
Apelação Cível 0.° 269.771 - Registro - Apte.: Misao Fujii
- Apdo. : Sr. Oficial do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos
da Comarca.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O
269.771, da Comarca de Registro, em que é apelante Misao Fu jii, e
apelado o Sr. Oficial do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos
da Comarca, acordam, por votação unânime, dar provimento ao
recurso, nos termos que o acórdão especifica. Custas ex lege.
1 . Insurge-se o recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida, denegou registo de escritura e de formal de partilha,
que careceriam de elementos precisos de identificação da coisa e de
prova bastante de disponibilidade. Sustenta o recurso que os dados
eram suficientes para individuação do prédio, não se justificando
demasiado formalismo.
2. Convincente o recurso.
Conquanto algo precários os elementos individualizantes da
coisa, outros dados concorrem para juízo de sua suficiência, na
espécie. Os instrumentos não mencionam a área e o perímetro, mas,
no corpo da escritura, consta recibo de pagamento de imposto, que
esclarece a situação do prédio à rua Nova, sem número (fls. 6). O
formal de partilha dilucida que esse logradouro é o mesmo que Rua
de Baixo ou Antonio Rafael., suprindo a omissão. A confusão de
grafias, doutro lado, explica a divergência quanto ao nome do confrontante Guiraku Nishioka ou Guisoku Nishika (fls. 5 verso e 31).
Ora, a só carência de enunciação do perímetro e da área, na
escritura datante de 1935, quando vigia o Decreto n.o 18.542, de 24
de dezembro de 1928, cujo art. 237, inc. 5, impunha tão-só especialização dos limites e confrontações, que o instrumento guardou, merece
condescendência singular, neste caso concreto. :f: que, suposto se trate
de elemento de todo não interior aos títulos apresentados, do formal
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de partilha emerge certidão atualizada da Prefeitura Municipal, que,
contornando as deficiências, atesta o lote, a quadra, a área total do
terreno e o nome atual da rua, que é Antonio Rafael (fls. i 9). Com
isso, não se violenta o princípio "tempus regit actum", pois ficam
integradas aos instrumentos, as necessárias referências à identificação,
à área, à situação e à natureza de prédio urbano.
Autorizam-se a matrícula e os registos em princípio.
3. Pende, no entanto obstáculo.
Tendo a cidade de Sete Barras, circunscrição da coisa, passado
a pertencer ao município de Registro e comarca de Iguape, quando
da abertura do inventário de Monyemon Fujii, que figura como
adquirente na escritura, é indispensável se exiba certidão negativa
atualizada de transcrição nessa comarca, para prova de disponibilidade.
A essa prova escorrei ta, ficam condicionados a matrícula e os
registos pretendidos.
4. Do exposto, acordam, por votação unânime, dar provimento
ao recurso, para autorizar a matrícula e os registos, se produzida a
prova indicada de disponibilidade. Custas ex lege.
São Paulo, 23 de junho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator, Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Orivaldo
Rua.

Apelação Cível 0. 0 269.741 - Pederneiras - Apte.: João
Mariano de Pontes Sobrinho - Apdo.: Sr. Oficial do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O
269.741, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante João Ma~
riano de Pontes Sobrinho, e apelado o Sr. Oficial do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime,
negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Não se conforma o apelante com a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida suscitada do Oficial do registo imobiliário, denegou
matrículas de prédios individuados em formal de partilha, sob fundamento de que este atribuíra áreas inferiores à do módulo regional.
Sustenta, contudo, o recurso que, sobre a matéria, era de reconhecer
coisa julgada conseqüente ao venerando acórdão que autorizou a
partilha, cadastrada pelo INCRA, segundo orientação do Pretória
Excelso que a não obstava quando se tratasse de extinção de
condomínio.
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Inconsistente o recurso.

Não se desenha coisa julgada acerca da questão de acesso do
formal ao registo imobiliário. Em primeiro lugar, porque inconcussa a
extensão subjetiva dessa qualidade dos efeitos da sentença, que atua
apenas em relação às partes entre as quais é dada (art. 472, do
Código de Processo Civil). Não transcende aos sujeitos do processo
de inventário, entre os quais, está evidente, não se inseriu nem cabia
a administração dos registros públicos. Trata-se, portanto, de imutabilidade circunscrita aos herdeiros. Em segundo lugar, porque a força
da coisa julgada se manifesta n.os limites do assunto discutido e
decidido (art. 468, do Código de Processo Civil) . Ora, não se debateu,
no recurso apreciado do venerando acórdão, a questão da indivisibilidade legal aqui agitada. Não a suscitou a apelação (fls. 57 a 59), até
porque sobre ela não se pronunciou a decisão denegatória da partilha,
nem a examinou, de qualquer modo, o venerando acórdão, que se
cingiu a solucionar a pendência respeitante à admissibilidade, ou não,
da divisão de bens excedentes ao quinhão dos herdeiros (fls. 46 e 47).
Provendo ao recurso que postulava a homologação da partilha,
acentuou o venerando acórdão invocado que, cuidando-se de herdeiros
maiores e capazes, podiam repartir o acervo segundo suas conveniências. Nem uma só palavra ao propósito do tema agora controvertido, não subsistindo premissa alguma de que se pudesse inferir
mandamento jurisdicional dirigido ao registo imobiliário.
D.O.J. 20-7-78
O que emerge ao venerando acórdão é tão-só a provisão de
juridicidade da partilha inter partes, sem nenhum reflexo no juízo de
admissibilidade do registo do formal, em situação que, aliás, não
discrepa daquelas em que as partilhas são homologadas sem recurso.
Nunca se ouviu sustentar, entretanto, que, pelo só fato de terem sido
homologadas (até porque, não o sendo, é impensável o registo de
formal ... ), têm as partilhas livre trânsito no registo imobiliário.
Est modus in rebus! O só julgamento irrecorrível de partilhas não
dispensa aos instrumentos respectivos a observância de outros requisitos legais, condicionantes do registo imobiliário.
3.

O cadastramento é insuficiente.

Enfocando hipótese semelhante, já teve este E. Conselho
oportunidade de, em torno da Lei 4.504/64, assentar que "não se
confundem o cadastro da área relativa à parte ideal do herdeiro
(art. 46, § 6.°) com a parcela mínima de fracionamento representada
pelo módulo (art. 46, § 1.0, a). Todos os imóveis rurais são objeto
de cadastro, permitindo a lei que se cadastrem, individualmente, as
partes ideais de cada herdeiro, como se houvesse divisão, o que não
implica em anuência para divisão em desacordo com o módulo
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constante desse mesmo cadastro" ("Revista de Jurisprudência do
Tribunal de Justiça de São Paulo", Lex, vol. 42, pág. 404).
O lançamento individual, que se funda na declaração cadastral
e é meramente atributivo de valor, não autoriza o registo de instrumento de partilha, porque carece de virtude para disciplinar a
situação dominial.
4. Nem é outro o entendimento da jurisprudência, nesta sede
de indivisibilidade legal.
O recurso argumenta com base em decisão isolada e ultrapassada do E. STF (Recurso Extraordinário 66.409, in "Revista Trimestral de Jurisprudência", 52/331). Não lhe aproveita, todavia.
A uma, porque incontornável o princípio de ordem pública,
determinante da indivisibilidade dos imóveis rurais em áreas de
dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural
(art. 65 do Estatuto da Terra). A sua incidência imediata não se
opõe direito adquirido a divisão que o contrarie. Os condôminos
de co-propriedade, nascida antes de seu advento, tinham mera faculdade de requerer a divisão, como tem mera faculdade de casar-se
o homem que complete dezoito anos, sem que possa invocar direito
adquirido se a lei eleva a idade matrimonial. A propriedade, enquanto
conjunto de faculdades, poderes e deveres, não é atingida como
direito subjetivo, se lei nova exclui faculdade, a de dividir, que o
sujeito não exerceu antes de sua vigência. Neste ponto, não se colhe
vantagem particular que se tenha tornado elemento da personalidade
do indivíduo, senão de direito também ordenado em função do
interesse público ou político, suscetível, assim, de imediata alteração
legal. Demais, não se aplica o artigo 629, do Código Civil, porque
o ,preceito de ordem pública se superpõe ao de direito privado, limitando a disponibilidade do comunheiro em benefício da coletividade,
o qual ficaria lesionado se, a pretexto de que se não trata de transmissão, se criasse minifúndio proibido (cf. Fernando Pereira Sodero,
"O Módulo Rural e Suas Implicações Jurídicas", Ed. LTr, SP, 1975,
págs. 122 a 133, n.o 23).
Não foi por outro motivo que o próprio E. STF ponderou que
"o que a lei quer evitar diretamente, também o quer por via oblíqua"
(do voto do Relator, Min. Aliomar Baleeiro, no RE 78.048, in
"Revista Trimestral de Jurisprudência", 73/862).
As duas, porque aquele venerando acórdão, a que se aferra o
apelante, se calcou na exegese do artigo 11 do Decreto-lei 57/66,
hoje revogado pelo artigo 12 da Lei 5.868, de 12 de dezembro de
1972, cujo regulamento, editado pelo Decreto 72.106, de 18 de
abril de 1973, especificou a impossibilidade de desmembramento ou
divisão, "para fins de transmissão a qualquer título, divisão ou parti60 -
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lha, judicial ou amigável, divisão em condomínio ... " (grifos nossos).
lnduvidoso, destarte, que o artigo 629 do Código Civil não apanha
os casos previstos na legislação agrária, quando ocorra hipótese de
divisão de coisa comum, em que a área de cada condômino seja
inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural.
Assim decidindo e negando registo ao formal, não merece
nenhuma censura a respeitável sentença recorrida, que se afina com
sedimentada orientação deste E. Conselho.
5. Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
São Paulo, 23 de junho de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Waldir
Pereira.
D.O.J. 20-7-78
Apelação Cível N.o 271.182 - Atibaia - Apte.: Ministério
Público da Comarca - Apdo.: Fidêncio de Azevedo Trigo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. o 271.182, da Comarca de Atibaia, em que é apelante o Ministério
Público da Comarca, e apelado Fidêncio de Azevedo Trigo, acordam,
por votação unânime, dar provimento ao recurso, para indeferir o
registro, pagas as custas ex lege.
1 . Não se conforma a douta Curadoria com a respeitável
sentença que, entendendo caracterizados os lotes, objeto de carta de
arrematação, autorizou o registo desta, não obstante faleça registo do
plano do loteamento correspondente. Argumenta o recurso com que
não estaria demonstrada a inaplicabilidade do Decreto-lei 58/37 à
espécie, que nãp consubstancia caso de desmembramento, e, ao
depois, estaria quebrantado o princípio da continuidade dos registos
públicos.

2. Procede o recurso.
Consoante apreendeu a douta Curadoria recorrente, temerário
fora assentar que a espécie não se escraviza às exigências do Decreto-lei n. o 58, de 10 de dezembro de ] 973. O que emerge dos autos
é apenas o convencimento de que os lotes arrematados teriam sido
adquiridos, primitivamente, por Rafael de Martino Júnior (fls. 8,
item lI), sem dilucidação da forma e condições do negócio. Está
evidente que esse fato não exclui a ocorrência dos pressupostos de
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sUJelçao do loteamento ao império daquele diploma cogente, bem
podendo ter sucedido oferta pública e pagamento parcelado, circunstâncias que constrangeriam à observância das prescrições invocadas.
Cuidando-se, portanto, de hipótese em princípio submissa àquele
Decreto-lei, à transmissibilidade dos lotes se torna exigível o registo
prévio do loteamento ("Revista dos Tribunais", 451/130 e 436/149) .
Concedendo-se, todavia, ad argumentandum tantum, estivesse
disjungida a incidência desses preceitos, não deixaria de configurar
loteamento, então clandestino ou irregular, persistindo obstáculo de
tomo à exigüibilidade do registo.
1:: que, tendo havido mera aprovação do plano de parcelamento
ou subdivisão urbana, sem aproveitamento de preexistente sistema
viário oficial, mas com proposta de abertura de novas vias e logradouros públicos - o que caracteriza loteamento (art. 1.0, §§ 1.0 e 2.0 ,
do Decreto-lei Federal n.o 271, de 28 de fevereiro de 1967), constando
ainda doação à Municipalidade das áreas destinadas a circulação c
recreio (fls. 41), não se demonstrou a incorporação destas ao patrimônio público. A liberalidade anunciada não se concretizou, ao que
se dessume, por negócio j,u ridico, cujo instrumento deveria transcrito,
nem Se procedeu ao registo do loteamento, que é o modus legal da
transferência das áreas ao domínio público da comuna (art. 4.°,
caput). Esta regra veio por cobro às dissensões doutrinárias e pretorianas (cf. Pontes de Miranda, ''Tratado de Direito Predial", vol. 111,
pág. 108, § 31, 4e "Tratado de Direito Privado", tomo XIII, pág. 89,
§ 1, 452; Waldemar Ferreira, in "Revista dos Tribunais" 215/10-12,
e "Revista dos Tribunais, 359/425) acerca da operância da incorporação ao patrimônio público, que agora é conseqüência do registo
do loteamento (cf. "Revista dos Tribunais", 417/152). A inalienabilidade, prevista no art. 3.°, do Decreto-lei 58/37, não excluía o
domínio particular, cujo sujeito poderia dele desistir, como ainda o
pode em certas circunstâncias, reassumindo a disponibilidade dos
espaços livres.
Ora, nessas coordenadas, a pretensão esbarra no incontornável
princípio da continuidade dos registos públicos. Não se providenciou
que, pelo destaque das áreas, reservadas ao sistema viário, ao
conteúdo da transcrição abrangente da gleba maior e pela matrícula
respectiva, ficassem registadas tais mutações subjetiva e objetivas da
coisa ou corpo originário, enquanto conjunto de referências e pressuposto de admissibilidade de matrícula autônoma dos lotes arrematados.
Noutras palavras, se se não procedeu ao registo da transmissão ou
incorporação de áreas precisas e individuadas ao patrimônio público,
não há como reconhecer a existência jurídica desses dados, como
pontos de individuação e caracterização de lotes. Não há ruas com
que pudessem dividir e confrontar as unidades de fracionamento e,
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por isto mesmo, nem se cogita de autonomia e independência destas,
enquanto a identificação de cada qual pressupõe existência de vias
públicas que as separem e estremem. Impensável é lote um, situado
na rua dois, se rua dois não se concebe!
A conclusão imediata está em que não se guarda necessária
conformidade ou correspondência entre a caracterização dos lotes,
emergente do instrumento apresentado, e a constante da transcrição
anterior n.O 26.755, que apenas figura quinhão de dezoito alqueires
(fls. 13). O registo, portanto, é simplesmente impossível (arts. 227,
228, 236, 225, § 2.0, e 176, parágrafo único, II, da Lei n.O 6.015,
de 31 de dezembro de 1973).
Nem se objete com o caráter do título exibido (carta de arrematação). A origem judicial deste, simples expressão documental de
expropriação do poder de disponibilidade, não o alivia ao ônus de
satisfazer aos requisitos de ingresso no registro imobiliário.
3 . Do exposto, acordam dar provimento ao recurso, por
votação unânime, para indeferir o registo, ju1lgando procedente a
dúvida. Custas ex lege.
São Paulo, 29 de junho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça Humberto de Andrade Juoqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator - Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr.
Octávio de Mesquita Sampaio.
D.O.I. 25-7-78
0
Apelação Cível 0. 271.480 - Mogi das Cruzes - Aptes.:
Manoel Pinheiro Rosa e outro - Apdo.: Sr. Oficial do 2.° Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n."
271.480, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante Manoel
Pinheiro Rosa e outro e apelado o Sr. Oficial do 2.° Cartório de
Registro de 1móveis da Comarca, acordam, por votação unânime, dar
provimento ao recurso, com observação que constará do acórdão,
pagas as custas ex lege.
1 . Não se conformam os recorrentes com a respeitável sentença
que, acolhendo dúvida, denegou registo das escrituras e de um instrumento particular apresentados, sob fundamento de que, expressando
negócios jurídicos incidentes sobre totalidade de imóveis em condomínios, não excluíram parcelas ideais transmitidas aos herdeiros que
não compareceram ao ato. Insiste o recurso na cindibilidade dos
títulos, que possibilitaria registos limitados às frações ideais dos outros
consenhores.
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2. Convincente o recurso.
O entrave, ainda subsistente para O registo das escrituras e instrumento particular encadeados, estaria em que, transmitida a seus
herdeiros, com registo do formal de 'Partilha (fls. 12, 13 e verso), a
fração ideal de um catorze avos, dantes pertencente a José Batista
de Faria, não seria exeqüível a fragmentação da promessa de venda
e compra para o s6 registo concernente aos negócios jurídicos relativos
às outras quotas partes da comunhão. Anote-se que estaria superado
o obstáculo oriundo do compareciment<;> dos herdeiros do falecido
Benedito da Cunha Branco, mediante o registo prévio do formal de
partilha, apresentado no curso do procedimento de dúvida (fls. 40 a
58 e 60).
Não se autoriza, em princípio, cisão ou consideração parcial de
instrumentos de negócios jurídicos unitários, para efeitos de registo.
Mensurando-se, todavia, as peculiaridades deste caso concreto, afigura-se exeqüível a providência pretendida de registos dos instrumentos,
na decom'P0sição dos negócios jurídicos plurissubjetivos formalizados,
observadas as cautelas adiante determinadas. Nenhuma dificuldade
decorre da circunstância de os promitentes vendedores, que, ao ensej,o,
eram os titulares das co~propriedades, não terem discriminado as
correspondentes parcelas ideais. Se representavam o conjunto dos
sujeitos condominiais, estava evidente que cada qual prometia a venda
do que lhe tocava. Consoante invocaram os apelantes, ainda que tivesse
um dos condôminos alienado a coisa toda, e não a sua parte, o neg6cio
seria válido e, conquanto não houvera aludido à sua parte, seria
eficaz quanto a esta (cf. Pontes de Miranda, "Tratado de Direito
Privado", Bors6i, tomo XII, pág. 39).
Sucedeu, no entanto, que, entre a lavratura do primeiro instrumento público, em que se acordou aquela promessa de venda e
compra, e sua apresentação a registo, faleceu o comunheiro promitente, José Batista de Faria, e seus herdeiros lograram o registo do
formal de partilha da fração ideal, adquirida com a abertura da
sucessão, mas que, antes desta, fora já objeto da promessa firmada
do sucedido. Ou seja, os herdeiros do promitente venàedor asseguraram a disponibilidade da parte ideal cujo domínio lhes veio mortis
causa.
Inconcusso que o registo do formal impediria, a priori, o registo
do instrumento de promessa, enquanto esta envolve negócio jurídico
consumado de quem, ao tempo da apresentação para registo, não
mais era consenhor das coisas abrangidas na promessa de venda e
compra . .t, no entanto, perfeitamente identificável a expressão de
participação desses herdeiros nos condomínios, isto é, sua quota parte
ideal não passa de um catorze avos, porquanto fração idêntica pertencia à viúva Senhorinha de Souza Branco, que já a prometera à
venda (fls. 8 verso, 12, 13 e versos).
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Ora, presente que os herdeiros tentaram, sem bom sucesso,
desrespeitar a promessa celebrada (fls. 21) e, suposto não o tenham
tentado, poderiam embaraçar-lhe a execução específica ou in natura,
pondo em risco os direitos dos promitentes compradores sobre a
totalidade das coisas, incuria1 não será autorizar os registos circunscritos às demais parcelas da comunhão. A plurissubjetividade dos
negócios não constitui embargo à decomposição do instrumento em
tantas promessas quantas são as frações ideais nas comunhões. Delimitadas e precisas umas e outras, tal decomposição equivale a negócios
jurídicos autônomos, que poderiam ter sido formalizados por instrumentos independentes, sem nenhuma objeção valedia à pretensão de
registos separados!
Basta, portanto, se exclua o registo da fração de um catorze
avos, pertencente aos h~rdeiros de José Batista de Faria, no que
concerne à promessa de venda e compra, e se guarde a exclusão
conseqüente nos registos das cessões e promessas de cessões dos
direitos correlatos. Noutras palavras, registar-se-ão apenas a promessa
de venda e compra, a cessão e a promessa de dação, incidentes sobre
treze catorze avos de ambos os imóveis.
3 . O Oficial procederá ao registo prévio do formal de partilha,
passado em favor dos herdeiros de Benedito da Cunha Branco e
Carmen Pereira Beleza Branco (fls. 40 a 58), estando em ordem, e,
em seguida, aos registros inculcados neste venerando acórdão.
E, por que não se dê causa a equivocadas suposições de terceiros
desavisados, lavrará, em cumprimento ao disposto no art. 211, da
Lei de Registros Públicos, certidão extensa e explícita dos registos,
com menção da parte excluída e do resultado deste procedimento de
dúvida.
4. Com estas observações, acordam dar provimento ao recurso,
para que se proceda aos registos agora autorizados. Custas ex lege.
São Paulo, 25 de julho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator, Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Nilton
Sansone.
D.O.J. 16-8-78
Apelação Cível n. o 271.971 - Santa Cruz do Rio Pardo Apte.: Ângelo Aloe - Apdo.: Sr. Oficial do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.o 271.971, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
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apelante Ângelo AlIoe e apelado o Sr. Oficial do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime, dar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1. Não se resigna o apelante à respeitável sentença que, acolhendo dúvida, denegou matrícula de imóvel rural, sob fundamento
de que, participando de área maior cadastrada, o título discrepava
na enunciação desta e, assim, impunha retificação prévia do cadastro.
Argumenta o recurso com que nenhuma lei obrigava à alteração
prévia do cadastro da área maior.
2 . Consistente o recurso.
Trata-se de pretensão de matrícula de terreno integrante de corpo
maior, cadastrado no INCRA com indicação de área total, incoincidente com a resultante da somatória das áreas constantes das transcrições que o compõem. Desnecessária a retificação prévia exigida
do cadastramento.
A unidade territorial, de área superior à do módulo especificado
para a região, não está cadastrada individualmente, senão compreendida no cadastro de conjunto de terrenos. Ora, a inexpressiva
divergência, verificada entre as áreas globais do cadastramento e das
transcrições correspondentes, não constitui estorvo à matrícula singular, que atende ao disposto no artigo 176, parágrafo único, lI, 3, da
Lei de Registros Públicos. Designação cadastral há. O que não há
é estrita conformidade aritmética entre as aludidas áreas totais, persistente ainda que se não proceda à matrícula questionada e de nenhuma repercussão no princípio da indivisibilidade legal.
À retificação do cadastro basta se comunique, a posteriori, o
exato dimensionamento das áreas participantes do conjunto, segundo
o teor da matrícula determinada e das outras transcrições respectivas.
~ o cadastramento que deve afeiçoar-se à realidade jurídica emergente dos registros públicos.
3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, dar provimento ao recurso, determinando se proceda à matrícula pretendida
e se comunique ao INCRA a correta dimensão da área maior. Custas

ex lege.
São Paulo, 25 de julho de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Angelo
Aloe.
D.O.J. 16-8-78
o
Apelação Cível n. 271.998 - Guarulhos - Apte.: Nestor
Brumatte e outros - Apdo.: O Juízo de Direito da Comarca.
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ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
271.998, da Comarca de Guarulhos, em que é Apelante Nestor
Brumatte e outros e apelado o JuÍZo de Direito da Comarca, acordam,
por votação unânime, não conhecer do recurso, determinando oportuna remessa dos autos à E. Corregedoria Geral da Justiça.
1. Contrapõe-se o apelante à respeitável sentença que indeferiu requerimento de retificação de matrícula, sob fundamento de
que, importando alteração da área, exigiria processo adequado.
Sustenta o recurso que se trataria de sanar mero erro de cálculo na
enunciação da área total, sem possibilidade de gravame a terceiros
ou modificação das medidas.
2. Não se conhece do recurso.
Cuidando-se de irresignação contra sentença emanada no exerCÍcio de atividade de corregedoria permanente, sem preconstituição de
dissenso entre o postu'lante e o oficial, não se desenhou procedimento
de dúvida, a que se limita a competência deste E. Conselho Superior
da Magistratura (arts. 198 e 293, da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973). Trata-se de assunto submisso à competência recursal
da E. Corregedoria Geral da Justiça (art. 246, do Código Judiciário,
Decreto-lei Complementar n.O 3, de 27 de agosto de 1969), a que
se determina remessa oportuna dos autos.
São Paulo, 25 de julho de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. Bertolino Luiz da Silva.
D.O

Agravo de Instrumento n.o 272.416 Mauá Agvte.:
Brooklin SI A. Facas Industriais - Agvdo. : Edem SI A. Fundição de
Aços Especiais.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o 272.416, da Comarca de Mauá, em que é agravante
Brooklin SI A Facas Industriais, e agravado Edem SIA Fundição
de Aços Especiais, acordam, por votação unânime, não conhecer do
recurso, determinando oportuna remessa dos autos à E. Corregedoria
Geral da Justiça.
Cuida-se de agravo interposto contra a r. decisão que, em procedimento de dúvida acerca de protesto, deixou de receber apelação,
sob fundamento de que a apelante careceria de interesse processual.
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A espécie não se insere na competência deste E. Conselho
Superior da Magistratura, circunscrita aos procedimentos de dúvida
relacionada com os serviços concernentes aos Registros Públicos de
Imóveis, Civil de Pessoas Naturais, Civil de Pessoas Jurídicas e de
Títulos e Documentos (arts. 198 e 293, da Lei n. O 6.015, de 31 de
dezembro de 1973). A previsão legal não pode dilargada, para alcançar casos oriundos dos Cartórios de Protesto, que não configuram
rigoroso procedimento de dúvida, senão de assunto administrativo,
sujeito às atividades de corregedoria permanente. Sua cognição,
destarte, toca à E. Corregedoria Geral da Justiça, por força do artigo
246, do Código Judiciário (Decreto-Iei Complementar n. o 3, de 27
de agosto de 1969), segundo já se reconheceu (Apelações Cíveis
262.601 e 210.349).
São Paulo, 25 de julho de 1978
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Aodrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogados: Romeu
Pari e Eduardo D. Bottallo.
D.O.J. 16-8-78
Apelação Cível 0. 0 269.915 - São Bernardo do Campo Apte.: Círculo Social do Ipiranga - Apdo.: Sr. Oficial do 2. 0
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

ACÚRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. O 269.915, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante Círculo Social do Ipiranga, e apelado o Sr. Oficial do 2. 0
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, acordam, por votação
unânime, dar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Não se dobra o recorrente à respeitável sentença que,
acolhendo dúvida inversa, denegou matrícula e registos subseqüentes,
relativos a prédio individuado nos autos, sob fundamento de que
seriam imprecisas as características e confrontações enunciadas no
título e se desconheceria o estado de transcrições anteriores. Arrazoa
o recurso que é bastante a identificação da coisa, segundo os elementos
apresentados, e impertinentes as exigências argüidas contra título de
origem judicial.
2. Atende-se ao recurso.
Não se justifica o demasiado rigor manifestado quanto à caracterização da coisa. Trata-se de prédio havido por força de título
antiquíssimo, contra cuja vistosa legitimidade nada se poderia argüir.
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Ora, considerando a época em que foi passado, fins do século
transato, de nenhum sentido o reparo de imprecisão aos minudentes
característicos enunciados, que correspondiam aos pontos de referência
existentes na época. Eventual alteração da titularidade dos domínios
circundantes não constitui estorvo à matrícula, aliás originária, em
possibilitando reconstituição atualizada das divisas. Não lhe falta
sequer referência à área e a marcos seguros, e a fonte da propriedade resguarda-lhe a consistência dominial. Outros elementos, ao
depois, permitem a localização induvidosa dentro do conjunto atual
das circunstâncias objetivas de confrontação (cf. fls. 48, verso, 201,
202 e 204).
Nem passa despercebido que a exigência conduziria ao insustentável absurdo de impossibilidade absoluta da matrícula, escorada
em título estreme. Ninguém teria legitimidade ou via adequada, antes
do registo, para postular precisamente atualizado das características
e confrontações!
3 . Inconsistente, ademais, o embaraço ao registo do formal.
Procedeu-se a transcrições de instrumentos de cessão de direitos
sucessórios, concernentes a quotas ideais do mesmo prédio, em favor
de Salvador Julião Falletti e Joaquim Ribeiro (fls. 31/33 e 185).
Ora, esses atos, que violentaram sedimentada orientação deste
Conselho, são ineficazes para produzir transmissão de domínio. Já se
acentuou que, enquanto não providenciam o registo do formal ou de
carta de adjudicação, os herdeiros não têm disponibilidade do domínio
advindo da abertura da sucessão (Apelação Cível n.O 267.427). Força
convir, portanto, em que as aludidas transcrições não atuaram transferência da propriedade, incidente sobre aquelas frações ideais, ao
depois adjudicadas ao ora apresentante, no curso do inventário de
Bento Dias Fernandes. Já se disse, em caso semelhante, que registo
de cessão de direitos hereditários de forma alguma significa transferência de determinado bem ao domínio do cessionário ("Revista de
Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo", Lex,
vol. XV, pág. 497).
Logo, aquelas irregulares transcrições não estorvam a pretensão
de r,egistos, fundados em carta de adjudicação definitivamente homologada em processo de inventário.
4. Do exposto, acordam, por votação unânime, dar provimento
ao recurso,. para determinar a matrícula e os registos pretendidos,
pagas as custas ex lege. .
São Paulo, 21 de julho de 1978. _
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
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Justiça e Relator - Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor - Advogados:
Drs. Raul da Rocha Medeiros e J. A. de Faria Motta
Medeiros.
D.O.J. 24-8-78
Apelação Cível N.O 271.556 - São Roque - Apte.: Armando
Furukawa - Apdo.: Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
271.556, da Comarca de São Roque, em que é apelante Armando
Furukawa e apelado o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca, acordam, por votação unânime, dar provimento ao
recurso, pagas as custas ex causa.
1. Insurge-se o recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida inversa, denegou matrícula de imóvel rural, sob
argumento de que o auto de adjudicação apresentaria área e divisas
destoantes da transcrição a.nterior. Sustenta o recurso que seria
dispensável processo de retificação, pois se verificara área menor que
a decorrente do registo anterior e apenas se atualizaram os nomes
dos confrontantes, em perícia elaborada no curso do inventário.
2 . Consistente o recurso.
Andou a respeitável sentença apelada com excessivo rigor. Posto
que ao oficial não fosse defeso examinar a coexistência dos pressu~
postos de registo, em carta correspondente a auto de adjudicação
homologado (cf. Apelação Cível 271.490), outros são os fundamentos
de acolhida do recurso.
Demasiada a exigência, in casu, de processo contencioso de retificação. :t: preciso entender que o caráter litigioso deste (arts. 212 e
213, da Lei de Registros Públicos) se predispõe a resguardar terceiros
de reflexos gravosos, conseqüentes a alteração da descrição das
divisas ou da área da coisa. Não se desenhando, em tese, possibilidade de repercussão danosa ao transmitente e aos confrontantes, não
se justifica necessidade de recurso àquela via contenciosa, quando as
peculiaridades da espécie configuram retificação de interesse exclusivo
dos sujeitos do negócio jurídico.
Se, na verdade, o conteúdo da transcrição 7.546, enquanto
expressa remanescente de destaque de 6.550 metros quadrados (fls.
15) a área primitiva, adquirida ad corpus, de 60.500 metros quadrados (fls. 35), deveria corresponder a 53.950 metros quadrados, não
é indeclinável que, para tutela dos interesses dos herdeiros transmitentes, entre os quais se encontra menor, se demande apelo para
70 -

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SA.O PAULO
•

processo contencioso outro que não o inerente ao inventário, no
precisamento da área certa transmitida. Note-se que foi essa a razão
por que se deferiu perícia no processo de inventário, ou seja, a
necessidade de aferir se a cessão dos direitos hereditários, relativos
àquele remanescente, não teria prejudicado a menor (fls. 38). Tratava-se, portanto, de medida limitada à tutela de interesses dos
transmitentes.
Ora, verificando-se que o remanescente não alcança os 51.809
metros quadrados, objeto da cessão, mas apenas 51.111 metros quadrados (fls. 37), cabíveis no saldo da transcrição anterior, representado
por medidas meramente enunciativas, de manifesta superfluidade o
aceno para ação de retificação. Perceba-se que bem poderiam as
partes, calcadas na diferença aritmética entre a aquisição original e
a venda de 6.550 metros quadrados, sustentar lavratura de auto de
adjudicação, concernente a 53.950 metros quadrados, à revelia dos
confrontantes e sem que algo pudesse objetar o Juízo! Convindo,
entretanto, em que se apurasse a área determinada do negócio, por
meio de prova técnica controlada do Juízo do inventário, não há, a
fortiori, excogitar de novo processo, quando assentiu o adquirente
em que fosse reduzida a 51.11} metros quadrados.
Como se percebe, o que ocorre é apenas transmissão ad mensuram
de remanescente adquirido ad corpus! E a tal circunstância não convém o qualificativo de retificação, quando de nada podem queixar-se
os confrontantes. A transcrição anterior não reclama nenhuma
retificação!
Nem se descobre irregularidade de discrepância entre as divisas
exaradas na perída e as emergentes da transcrição anterior, quando
essa apenas atualizou os nomes dos confrontantes. A hipótese não
se subsume ao art. 225, § 2.°, da Lei de Registros Públicos.
3 . Do exposto, acordam dar provimento ao recurso, para que
se proceda à matrícula, pagas as custas ex causa.
São Paulo, 25 de julho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado:
D.O.J. 24-8-78
Apelação Cível N.O 271.911 - Laranjal Paulista - Apte.:
Viúva Attilio Zalla & Cia. Ltda. - Apdo.: Sr. Oficial do Regíistro
de Imóveis da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos. de Apelação Cível n.o
271.911 da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
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Viúva Attilio Zalla & Cia. Ltda. - Apdo: Sr. Oficial do Registro
Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime, dar provimento
ao recurso, pagas as custas ex lege.
1. Insurge-se a recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida, denegou o cancelamento de registos de hipoteca, sob alegação de que, modificada a composição da diretoria da
credora mandante, não teria o mandatário poderes para firmar a
quitação. Insiste o recurso em que a alteração não importou extinção
do mandato.
2. Convincente o recurso.
O equívoco da fundamentação da respeitável sentença é manifesto. Firmaram o instrumento de quitação da dívida hipotecária, o
atual diretor vice-presidente e um mandatário da sociedade credora.
Não consta revogação do mandato, emergindo, antes, circunstâncias
conclusivas de sua subsistência, pois, outorgado em janeiro de 1977
e expedida certidão em fins de maio desse ano (fls. 5 e 7 verso), a
nova diretoria da mandante tomou posse no mês de março, sem ter
providenciado revogação (fls. 8/12).
Esse interregno era bastante a que se atualizasse alguma
preocupação de o extinguir.
Ora, a alteração da composição dos órgãos diretivos da sociedade não opera extinção de mandato, regularmente outorgado.
Encambulharam-se as qualidades ou condições jurídicas dos comparentes aos atos questionados. Quem outorgou o mandato foi a pessoa
jurídica da sociedade, presentada pelos órgãos estatutários que, no
mundo jurídico, estão legitimados a exprimir-lhe as declarações de
vontade. Primário é que não foi concedido pelas pessoas físicas
integrantes daqueles órgãos, enquanto se limitaram a emprestar a
realidade física de seu comportamento para expressar as volições
jurídicas da sociedade. O argumento da sentença está a pressupor
que outorgantes foram as pessoas físicas in Domine proprio e dele
se teria de concluir que o mandatário não é nem nunca foi procurador
da sociedade! ...
Não se tendo dissolvido esta nem ocorrido revogação, persiste
o mandato que outorgou, suposto substituídas as pessoas físicas componentes de seus órgãos de apresentação. De induvidosa consistência,
portanto, instrumento, de quitação, firmado de sociedade credora
hipotecária, presentada por órgão diretivo estatutário e representada
de procurador bastante, nomeado através de mandato regular
subsistente.
3. Notou-se remediável engano no reconhecimento da firma do
procurador (fls. 3 e 4 verso). Ao cancelamento, portanto, bastará o
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suprimento dessa irregularidade, que passou despercebida às preocupações excessivas do Oficial.
4. Do exposto, acordam, por votação unânime, dar provimento ao recurso, para autorizar o cancelamento perseguido, depois
de san!lda a irregularidade referida. Custas ex lege.
São Paulo, 25 de julho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Yaung da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Df. Victor
Rodrigues Machado.
D.O.J. 24-8-78
Apelação Cível N.o 271.967 - Garça Apte.: Banco do
Estado de São Paulo SI A. - Apdo.: Oficial do Cartório de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O
271.967, da Comarca de Garça, em que é apelante Banco do Estado
de São Paulo SI A e Apelado o Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca, acordam, contra o voto do Presidente,
dar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1 . Rebela-se a apelante contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida inversa, denegou registo de carta de arrematação,
sob fundamento de que se não exibiram certificados de cadastro rural
e de quitação de débitos previdenciais. Argüi o recurso que, urbanos
os prédios arrematados, não havia excogitar de certificado de cadastro
e, diante da natureza do crédito excutido, se dispensava prova de
cumprimento de obrigações fiscais.

2. Convincente o recurso.
A erudita dissertação da respeitável sentença não deu tino de
que os prédios arrematados são urbanos (fls. 32 e 33). Impertinente,
destarte, exigência de apresentação de certificado de cadastro rural.
Não estivessem, doutro lado, a concessão de crédito rural, a
constituição de suas garantias e conseqüente execução pelas instituições financeiras, em que se inclui a recorrente, libertas à exibição
de comprovantes de adimplemento deobrigaçães fiscais e previdenciais (art. 37, da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965, cc. art. 78,
do Decreto-lei 167, de 14 de fevereiro de 1967), outro fundamento
dispensaria ao registo a apresentação do certificado reclamado. b
que este E. Conselho, afeiçoando-se à orientação emanada do colendo
Plenário do E. Tribunal de Justiça, tem insistido em que exibição
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de certificado de quitação de débitos previdenciais não constitui
pressuposto necessário do registo de cartas de arrematação e de
adjudicação de bens imóveis, salvo quando, desenhando-se possibilidade de fraude a credora ou credor autárquico, deva exigida,
enquanto ato do contribuinte devedor, para a expedição (cf. ''Revista
de .Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo",
Lex, XXXIV /172, "Revista dos Tribunais", 483/106, e Apelações
Cíveis 267.372 e 270.748).
3. Do exposto, acordam, contra o voto do Presidente, dar
Provimento ao recurso, para determinar o registo pretendido, pagas
as custas ex lege.
São Paulo, 25 de julho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr. José Quatro
de Oliveira Borges.
D.O.J. 24-8-78
Apelação Cível 0.° 271.556 - São Roque - Apte.: Armando
Furukawa - Apdo.: Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0.°
271.556, da Comarca de São Roque, em que é apelante Armando
Furukawa e apelado o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca, acordam, por votação unânime, dar provimento ao
recurso, pagas as custas ex causa.
1 . lnsurge-se o recorrente contra a respeitável sentença que,
acolhendo dúvida inversa, denegou matrícula de imóvel rural, sob
argumento de que o auto de adjudicação apresentaria área e divisas
destoantes da transcrição anterior. Sustenta o recurso que seria dispensável processo de retificação, pois se verificara área menor que a
decorrente do registo anterior e apenas se atualizaram os nomes dos
confrontantes, em perícia elaborada no curso do inventário.
2. Consistente o recurso.
Andou a respeitável sentença apelada com excessivo rigor. Posto
que ao Oficial não fosse defeso examinar a coexistência dos pressupostos de registo, em carta correspondente a auto de adjudicação
homologado (cf. Apelação Cível 271.490) , outros são os fundamentos de acolhida do recurso.
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Demasiada a exigência, in casu, de processo contencioso de retificação. :f: preciso entender que o caráter litigioso deste (arts. 212 e
213, da Lei de Registros Públicos) se predispõe a resguardar terceiros
de reflexos gravosos, conseqüentes a alteração da descrição das divisas
ou da área da coisa. Não se desenhando, em tese, possibilidade de
repercussão danosa ao transmitente e aos confrontantes, não se justifica necessidade de recurso àquela via contenciosa, quando as peculiaridades da espécie configuram retificação de interesse exclusivo dos
sujeitos do negócio jurídico.
Se, na verdade, o conteúdo da transcrição 7.546, enquanto
expressa remanescente de destaque de 6.550 metros quadrados (fls.
15) a área primitiva, adquirida ad corpus, de 60.500 metros quadrados (fls. 35), deveria corresponder a 53.950 metros quadrados,
não é indeclinável que, para tutela dos interesses dos herdeiros
transmitentes, entre os quais se encontra menor, se demande apelo
para processo contencioso outro que não o inerente ao inventário,
no precisamento da área certa transmitida. Note-se que foi essa a
razão por que se deferiu perícia no processo do inventário, ou seja,
a necessidade de aferir se a cessão dos direitos hereditários, relativos
àquele remanescente, não teria prejudicado a menor (fls. 38).
Tratava-se, portanto, de medida limitada à tutela de interesses dos
transmitentes.
Ora, verificando-se que o remanescente não alcança os 51.809
metros quadrados, objeto da cessão, mas apenas 51.111 metros
quadrados (fls. 37), cabíveis no saldo da transcrição anterior,
representado por medidas meramente enunciativas, de manifesta
superfluidade o aceno para ação de retificação. Perceba-se que bem
poderiam as partes, calcadas na diferença aritmética entre a aquisição
original e a venda de 6.550 metros quadrados, sustentar lavratura
de auto de adjudicação, concernente a 53.950 metros quadrados, à
revelia dos confrontantcs e sem que algo pudesse objetar o Juízo!..
Convindo, entretanto, em que se apurasse a área determinada do
negócio, por meio de prova técnica controlada do Juízo do inventário,
não há, a fortiori, excogitar de novo processo, quando assentiu o
adquirente em que fosse reduzida a 51.111 metros quadrados.
Como se percebe, o que ocorre é apenas transmissão ad men·
suram de remanescente adquirido ad corpus! E a tal circunstância
não convém o qualificativo de retificação, quando de nada podem
queixar-se os confrontantes. A transcrição anterior não reclama
nenhuma retificação!
Nem se descobre irregularidade de discrepância entre as divisas
exaradas na perícia e as emergentes da transcrição anterior, quando
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essa apenas atualizou os nomes dos confrontantes. A hipótese não
se subsume ao art. 225, § 2.°, da Lei de Registros Públicos.
3 . Do exposto, acordam dar provimento ao recurso, para que
se proceda à matrícula, pagas as custas ex causa.
São Paulo, 25 de julho de 1978.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr.
Jair Macoggi da Fonseca Asbahr.
D.O.J. 25-8-78
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Processo C.G. D.o 31.723/69, 3.° vol. - Adv. Dra. Carmelita
Gnecco - Int. Associação dos Oficiais de Justiça.
Sr. Des. Corregedor Geral:
1 . A advogada Carmelita Gnecco representa a esta E. Corregedoria Geral da Justiça, contra o Provimento CG 11/77, DO que
concerne à tabela de despesas de condução de oficiais de justiça,
argumentando, em suma, com que ex vi do artigo 179, § 1.0, do
Decreto federal D.O 77.077/76, seriam gratuitas as ações acidentárias,
quando vencido o autor, e só duas Varas desta Capital. estariam a
exigir depósitos correspondentes.

2. Não prospera a arguição.
Não se tratasse de matéria tipicamente jurisdicional, em cuja
interpretação não teriam cessado divergências inculcadas da representante e em cuja sede não tem esta E. Corregedoria Geral da
Justiça como intervir, merece mantido, por outra razão de tomo, o
Provimento guerreado.
Consoante orientação assentada do E. II Tribunal de Alçada
Civil do Estado, competente para desate da questão da gratuidade,
ou não, das ações acidentárias, conforme noticiam as certidões que
ora acosto a este Parecer (Agravo de Instrumento n.O 60.262 e
Mandados de Segurança n.os 58.526 e 58.522), não subsiste o
artigo 179, § 1.0, do Decreto federal n.O 77.077/76. :f: que tal
dispositivo se atrelava, enquanto, no tema, ato regulamentar que
incorporou o Decreto n.O 61.784, de 28 de novembro de 1975,
quanto ao artigo 55, § 2.°, se atrelava, dizíamos, ao artigo 22, da
Lei n.O 5.316/67, que, então, disciplinava o assunto dos acidentes
do trabalho. Noutras palavras, a disposição era explicitação regulamentar da então vigente Lei Acidentária, quanto ao princípio da
gratuidade das ações correspondentes.
Ora, revogando a Lei n.O 5.316/67, a vigorante Lei n.O 6.367,
de 10 de outubro de 1976, não manteve aquele princípio, deixando
de prever gratuidade para os autores das ações acidentárias. E,
calcada em sólidos argumentos que não vêm a pelo, a jurisprudência
vem entendendo insubsistente o princípio, diante da revogação implícita do artigo 179, § 1.0, destituído de aplicabilidade.
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Pouco se dá que a orientação pretoriana não seja definitiva nem
majoritária. Prevalece, enquanto de outro modo e de maneira definitiva não se pronunciem os Tribunais, a interpretação razoabilíssima
de que não mais são gratuitas as ações acidentárias. E isto só justifica,
sem mais, a manutenção do Provimento 11/77, no que concerne à
fixação das despesas de condução de oficiais de justiça também das
ações acidentárias.
Esta a razão por que, s.m.j., nos manifestamos pela subsistência
do Provimento CG 11/77, quanto ao tópico controvertido nesta
representação.
À alta consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, data retro.
(a) Antonio Cezar Peluso, Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral
da Justiça.
Aprovo o parecer. Cabe aos acidentados pleitearem a assistência
gratuita. O provimento não padece de qualquer vício, mesmo porque,
nas próprias ações de acidente de trabalho há diligências que podem
ter sido requeridas por parte que esteja sujeita ao pagamento de
custas.
São Paulo, 9 de maio de 1978.
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça.
COMUNICADO
Para Conhecimento Gemi
A Corregedoria Geral da Justiça recebeu do Sr. Presidente do
Conselho do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo o ofício
do teor seguinte:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo C.A. n. o 05/78
São Paulo, em 30 de maio de 1978.
Senhor Corregedor Geral da Justiça:
Vimos comunicar a Vossa Excelência que a contribuição devida
pela juntada de Mandato Judicial (Código 304 - Guia de Recolhimento de Custas e Emolumentos, Mod. 9), prevista no artigo 48 da
Lei Estadual n.o 10.394/70, passa a ser de Cr$ 32,00 (trinta e dois
cruzeiros), por mandante, assim considerado também o casal, isto é,
2 % do Salário Mínimo efetivo vigente no Estado de São Paulo.
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Ante o exposto, solicitamos de Vossa Excelência Se digne de
dar conhecimento, aos Serviços de Distribuição de 1. a Instância, de
que a nova contribuição deverá vigorar a partir de 1.° de junho.
Atenciosamente,
(a) Raif Kurban, Presidente do Conselho
A Sua Excelência,
Dl'. Desembargador Humberto de Andrade Junqueira
DD. Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo Capital.
D.O.J. 6-6-78

Proc. CG 0. 0 49.800/78 - Capita~ - Int.: Henrique Braga de
Araújo, Escrivão-Diretor do Cartório do 2.° Contador e 4.° Partidor.
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
1 . Trata-se de consulta formulada pelo Senhor Escrivão-Diretor do Cartório do 2.° Contador e 4.° Partidor da Coma,rca da
Capital, indagando, em face da atribuição que lhe é cometida pelo
artigo 5.° do Provimento n.O 2/78, desta Corregedoria Geral, "se
não estão isentos do desconto do Imposto de Renda, na fonte, os
honorários, juros, remunerações e lucros cessantes cujo montante seja
inferior a Cr$ 1.300,00" (fls. 2).
Atendendo a despachos proferidos, foram juntadas aos autos as
cópias de fls. 4/22 e 24/26, pertinentes ao tema em exame.
Passo a opinar.
2. A questão suscitada tem razão de ser, a partir do advento
do Decreto-Lei n.O 1.584, de 29 de novembro de 1977, que erigiu
em hipóteses de incidência do imposto sobre a renda, "juros, indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial" e
"honorários advocatícios, bem como remunerações pela prestação de
serviços no curso do processo judicial, tais como serviços de engenheiro, médico, contabilista, leiloeiro, perito, assistente técnico,
avaliador, síndico, testamenteiro, liquidante, etc.".
E a indagação merece, ao menos em pade, resposta positiva.
Porque, em verdade, no correr deste exercício de 1978, deve
ser aplicada, a propósito, a Instrução Normativa n.o 73, de 15 de
dezembro de 1977, que aprovou as tabelas práticas para cálculo do
imposto sobre a renda, a ser descontado na fonte; e tal Instrução,
em seu item 111, contém tabela progressiva de classes de renda, com
a determinação da correspondente alíquota para a retenção, no que
diz respeito e interessa ao objeto da consulta, aos "rendimentos da
prestação de serviços sem vínculo de emprego", deixando assente que
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até o piso de Cr$ 1.300,00 de rendimento, não há desconto a ser
procedido.
Nessas condições, essa limitação atinge, selIl; dúvida, aqueles
rendimentos capitulados como sujeitos a retenção e definidos, como
hipóteses de incidência, pelo inciso H do artigo 7.° do Decreto-Lei
n.o 1.302, de 31 de dezembro de 1973, com a redação que lhe deu
o Decreto-Lei n.o 1.584, de 29 de novembro de 1977.
Certamente, porém, desde limitado o âmbito da Instrução Normativa n.O 73/77, na forma acima reproduzida, esse piso não
prevalece, para os efeitos excludentes cogitados pela consulta, quando
se trate de rendimentos havidos a título de "juros, indenizações por
lucros cessantes, decorrentes de sentença judicial", definidos como
hipóteses de incidência tributária, pelo inciso I do supracitado
mandamento legal.
Tenho, pois, que a resposta adequada à consulta se cinge à
afirmação, em face da norma inserta no artigo 7.° do Decreto-Lei
n.o 1.302/73, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.o 1.584/77,
de que não cabe o desconto do imposto sobre a renda, na fonte,
quando se trate de rendimentos pela prestação de serviços sem relação
de emprego (inciso H - honorários advocatícios, bem como remunerações pela prestação de serviços no curso do processo judicial,
tais como serviços de engenheiro, médico, contabilista, leiloeiro,
perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro, liquidante
etc.) desde' que não ultrapassem o limite d~ Cr$ 1.300,00 (Instrução
Normativa SRF~73/77, item IH) ou os que vierem a ser futuramente
fixados, para os exercícios vindouros.
3. b o parecer que, respeitosamente, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência, propondo, caso aprovado: a) seja
remetida cópia ao consulente; b) seja publicado, versando matéria
de interesse geral, por três vezes na Imprensa Oficial, para especial
conhecimento dos Contadores Judiciais.
São Paulo, 6 de junho de 1978
(a) Hélio Quaglia Barbosa, Juiz Auxiliar
Aprovo o parecer. Faça-se a publicação.
São Paulo, 8 de junho de 1978.
(a) Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça
D.O.J. 10-6-78
Int.: Corregedoria
Proc. eG. 0.° 49.520-Aj78 - Capital
Geral da Justiça.
COMUNICADO
Por determinação do Exmo. Sr. Des. Corregedor Geral da
Justiça, comunica-se a todos os MM. Juízes Corregedores Perma80 -
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nentes do Estado que, se ainda não o fizeram, devem remeter, com
a máxima urgência, a esta E. Corregedoria Geral da Justiça, cópias
das 1.a, 2. a e 3. a vias dos modelos de recibos, eventualmente aprovados em conformidade com o Provimento CG 3/78, adotados em
cada Cartório da comarca, c que devem estar sendo utilizados desde
1.0 do corrente.
Comunica-se, outrossim, que as 2. a e 3. a vias devem reproduzir
o recibo da l.a, ou seja, conter espaço para nome e endereço completos de quem paga ("solvens"), data e importância total do recibo
e assinatura do caixa do Cartório. Não basta o espaço reservado
para declaração de entrega da primeira via. Os modelos, que não
o observem, devem ser, de imediato, substituídos.
PROVIMENTO N.O 6/78
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo,
no uso de' suas atribuições, e
Considerando a necessidade de disciplinar, de modo uniforme,
a execução do Decreto n.o 11.627, de 23 de maio de 1978, que
dispõe sobre a remuneração de exames psiquiátricos para verificação
de responsabilidade penal;
Considerando que os exames deverão ser feitos por um perito
relator, auxiliado por um segundo perito, devendo a escolha recair
em médicos selecionados pela Coordenadoria de Saúde Mental, da
Secretaria da Saúde, sem preferências especiais;
Considerando, finalmente, que a remuneração dos peritos deverá
obedecer a processamento próprio, na forma da Resolução SS n.o
41/78, de 9 de junho de 1978, do Secretário da Saúde, em seu
artigo 3.°, §§ 1.0 c 2.°,
Resolve:
A Corregedoria Geral da Justiça publicará,
Artigo 1.0 anualmente, no Diário da Justiça do Estado, a relação dos médicos
psiquiatras, selecionados na forma do decreto referido, segundo as
instruções baixadas pela Resolução SS n.o 41/78, de 9 de junho de
1978, do Secretário da Saúde.
Parágrafo único - A relação a ser publicada, além do endereço
residencial e do respectivo telefone, mencionará R.G., e.1.e., n.o de
inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(CREMESP), dos médicos selecionados, bem como endereço e telefone do local de trabalho de cada um.
Artigo 2.° - Os peritos serão nomeados pelo Juiz, segundo
a região administrativa ou a comarca onde se dispõem a servir, de
forma a assegurar distribuição equitativa de trabalho entre eles.
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Artigo 3.0 - Nas comarcas onde não existem médicos psiquiatras funcionários do Estado, ou selecionados pela Coordenadoria de
Saúde Mental, o Juiz poderá nomear médicos locais qualificados
para o exame, observando, quanto ao mais, as disposições deste
provimento.
Artigo 4.° - Desde que nomeado, o perito relator poderá
retirar do Cartório os autos do incidente, contendo os quesitos e as
cópias do processo necessários ao exame, mediante assinatura no
competente livro de carga, cuidando para que a devolução, com o
laudo e o ofício de requisição de pagamento, já preenchido segundo
o modelo n.o 1 anexo a este provimento, se faça dentro do prazo
marcado pelo Juiz.
Artigo 5.0 - Tratando-se de réu preso, o exame será realizado
no local em que este estiver recolhido, procedendo-se ao exame de
réu solto no dia, hora e local designados pelo Juiz, ouvidos os peritos.
Artigo 6.0 - O perito relator ou o segundo perito .podem ser
excluídos da relação (artigo 5.0 do Decreto n.o 11.627/78), quando:
I - revelar carência de conhecimento técnico ou científico;
II - sem motivo justificado, deixar de apresentar o laudo no
prazo fixado pelo Juiz.
Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, o Juiz
comunicará à Corregedoria Geral da Justiça a ocorrência da falta
ensejadora de exclusão.
Artigo 7.° - Concluída a perícia, o Juiz ordenará o pagamento
das importâncias referidas no artigo 4.° do decreto aludido, mediante
requisição, através de ofício, segundo o modelo n.o 1 anexo a este
provimento, entregue ao próprio perito relator, que o remeterá ao
órgão de finanças da Coordenadoria de Saúde Mental (Rua da Consolação, n.o 1681/89, 4.° andar, CEP 01301, Capital).
§ 1.0 O ofício a que se refere este artigo deverá indicar,
obrigatoriamente, além do número do processo, a qualificação do
réu, o nome, R.G., CLC, CREMESP e endereço dos médicos
beneficiários.
§ 2.° O procedimento referido neste artigo será adotado,
nas mesmas condições, para a remuneração dos exames realizados
durante a vigência do Decreto n.o 9.867, de 3 de junho de 1977,
e que ainda não tenha sido satisfeita, nos termos do parágrafo único
do artigo 7.0 do Decreto n.o 11.627, de 23 de maio de 1978,
mediante requisição por ofício, segundo o modelo n.o 2 anexo a
este provimento.
Artigo 8.° - Os recursos financeiros, criados pelo Decreto n.o
11.627, de 23 de maio de 1978, serão aplicados exclusivamente na
realização dos exames de sanidade mental para verificação de respon82 -
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sabilidade penal, nos termos dos artigos 22 c seu parágrafo único
do Código Penal, 159 e seguintes do Código de Processo Penal, e
29, § 1.0, da Lei n.O 6.368, de 21 de outubro de 1976, requisitados
a partir da vigência do Decreto n.O 9.867, de 3 de j,unho de 1977,
vedada a requisição prevista no artigo 7.0 deste provimento, para
remuneração de qualquer outra espécie de perícia.
Artigo 9.° - Este provimento entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial
o Provimento n.o 7/77, da Corregedoria Geral da Justiça.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 21 de junho de 1978
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça
MODELO N.o 1

Ofício a que se referem os artigos 4.° e 7.°, "caput" do Provimento
N.o .............................. , DE ................. .DE .............................................................................. DE 1978,
A Diretoria da Divisão de Finanças da Coordenadoria de Saúde
Mental - Secretaria d~ Estado da Saúde - Rua da Consolação
n.O 1681/89 - 4.° andar - São Paulo - SP - CEP 0130l.
Requisito o pagamento das importâncias previstas no artigo 4.°
do Decreto n.O 11.627, de 23 de maio de 1978 ao Dr... .......................... ..
.............................................................................................. ,......... R.G .................................................................. .
C.I.C .............................................................................. CREMESP ......................................................... .
residente e domiciliado à rua ................................................................................. n.O ......... ..
em .............................................................................. SP, na condição de Perito Relator,
correspondente a 15 % do valor do padrão 44-A da Tabela I da
escala de vencimentos dos funcionários públicos civis do Estado
e ao Dr ....................................................................................................... R.G ......................................... ..
C.I.C ...................................................... CREMESP ................................................ , residente e
domiciliado à rua ................................................................................................................. n.O ........... .
cm ............................................................................................ .sP, na condição de Segundo
Perito, correspondente a 7,5 % do mesmo valor, pela apresentação
do laudo referente a exame psiquiátrico realizado para verificação
da responsabilidade penal do réu ............................................................................................... .
(qualificação complcta) .............................. (n.o do processo) ........................................ ..
.................................................................. , de ...................................................... de 1978
Juiz de Direito
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MODELO N.n 2
Ofício a que se refere o § 2. 0 do artigo 7. 0 do Pro\'imento
N.o .............................., DE..................DE..............................................................................DE 1978,
A Diretoria da Divisão de Finanças da Coordenadoria de Saúde
Mental - Secretaria de Estado da Saúde - Rua da Consolação
n.o 1681/89 - 4.° andar - São Paulo - SP - CEP 01301.
Requisito, nos termos do parágrafo único do artigo 7.° do
Decreto n.O 11.627, de 23 de maio de 1978, o pagamento das
importâncias de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) ao Dr .............................. .
.........................................................................................................R.G .................................................................. .
C.I.C ...............................................................................CREMESP ............................................................
residente e domiciliado à rua....................................................................................n.O' .........
em.............................................................................SP, na condição de Perito Relator
e de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) ao Dr................................. ....................
........................................................................R.G ........................................... C.I.C .........................................
CREMESP.......................................... , residente c domiciliado à rua ........................
................................................................................ n.o............ , em ....................................................................... .
SP, na condição de Segundo Perito, pela apresentação do laudo
referente a exame psiquiátrico realizado para verificação da responsabilidade penal do réu ...................................................................................(qualificação
completa) .......................................... (n.o do processo) .............................................. ..
.................................................................. , de ......................................................de 1978
Juiz de Direito

DECRETO N.O 11.627, DE 23 DE MAIO DE 1978
Dispõe sobre a remuneração dos exames psiquiátricos para
verificação da responsabilidade penal, realizados por requisição
judicial, e dá outras providências.
PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando:
que o sistema de remuneração dos exames psiquiátricos para
verificação da responsabilidade penal, por requisição judicial, estabelecido pelo Decreto n.O 9.867, de 03 de junho de 1977, comprovou
eficácia para a realização dos fins visados;
Considerando:
que a experiência adquirida demonstrou a conveniência de modificações objetivando a agilização dos procedimentos e a atualização
da remuneração atribuída aos peritos,
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Decreta:
Artigo 1.° - A Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria
da Saúde anualmente selecionará médicos psiquiatras, servidores
estaduáis, para a realização de exames de sanidade mental, por
nomeação judicial.
§ 1.° - Serão selecionados médicos psiquiatras que manifestarem interesse em realizar os exames fora de seu horário normal de
trabalho.
§ 2.° - Nas comarcas onde não existam, selecionados, psiquiatras servidores do Estado poderão ser selecionados outros médicos que
apresentem a necessária qualificação profissional.
Artigo 2.° - A relação dos selecionados será remetida à Corregedoria Geral da Justiça, com a indicação da região administrativa
ou comarca onde .se dispõem a servir, a fim de que sejam nomeados,
diretamente pelo juiz do processo, para cada perícia.
.
Artigo 3.° - Os médicos nomeados retirarão no cartório do
juízo os quesitos c as cópias das peças do processo necessários ao
exame e o realizarão no estabelecimento em que o réu estiver
recolhido, ou tratando-se de réu solto, no dia, hora e local designados
pelo juiz, ouvidos os peritos.
Artigo 4.° - Ao perito-relator será paga, por exame, importância correspondente a 15 % (quinze por cento) do valor do padrão
44-A da Tabela I da escala de Vencimentos dos Funcionários Civis
do Estado e ao segundo perito 50% (cinqüenta por cento) dessa
mesma importância, mediante ofício expedido pelo juízo à repartição
competente da Secretaria da Saúde.
Artigo 5.° - A Corregedoria Geral da Justiça comunicará à
Coordenadoria de Saúde Mental os nomes dos médicos que não
serviCem a contento a fim de serem excluídos quando da renovação
da lista.
Artigo 6.° - O regime estabelecido neste Decreto será aplicado
unicamente aos exames de sanidade mental para a verificação de
responsabilidade penal, nos termos dos artigos 22 e seu parágrafo
único do Código Penal, 159 e seguintes do Código de Processo Penal
e 29, parágrafo 1.0 da Lei n.O 6.368, de 21 de outubro de 1976,
requisitados a partir da data da vigência do mesmo regime.
Artigo 7.° - As despesas decorrentes da execução deste decreto
correrão a conta da seguinte categoria dc programação: Secretaria
da Saúde - Código 09, V .O. 04 - Coordenadoria de Saúde Mental,
V.D. 01 - Administração da Coordenadoria de Saúde Mental, Programa 75 - Saúde, Subprograma 021 - Administração Geral, Atividade 004 - Coordenação, Orientação Técnica e Administração,
elemento 3. 1 .3 . O - Serviços de Terceiros.
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Parágrafo único - O pagamento dos exames psiquiátricos realizados durante a vigência do Decreto n.o 9.867, de 03 de junho de
1977, que ainda não tenha sido efetuado, passa à responsabilidade
da Secretaria da Saúde, por intermédio da Coordenadoria de Saúde
Mental.
Artigo 8.° - Este Decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias
após a sua publicação, ficando revogado o Decreto n.O 9.867, de 3
de junho de 1977, prazo em que as Secretarias da Saúde e Fazenda
expedirão as instruções necessárias à sua execução.
Palácio dos Bandeirantes, 23 de maio de 1978.
PAULO EGYDIO MARTINS
Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça
Murillo Macedo, Secretário da Fazenda
Walter Sidney Pereira Leser, Secretário da Saúde
Publicado na Secretaria do Governo, aos 23 de maio de 1978
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais
RESOLUÇÃO SF N.o 14-78, DE 9-6-78
Dispõe sobre o processamento e pagamento da despesa referente
aos exames psiquiátricos realizados por requisição judicial para
verificação da capacidade de imputação.
O Secretário da Fazenda, nos termos do artigo 8.° do Decreto
n.o 11.627, de 23 de maio de 1978.
Considerando que os pedidos de pagamentos poderão ser dirigidos pelo respectivo juízo diretamente à Coordenadoria de Saúde
Mental - Secretaria da Saúde.
Considerando que em vista disso o próprio órgão de finanças
daquela Coordenadoria providenciará o pagamento da despesa,
resolve:
Artigo 1.0 - A despesa a que se refere o Decreto n.o 11.627,
de 23 de maio de 1978, será processada por estimativa, pelo órgão
de finanças da Coordenadoria de Saúde Menta}, à vista da relação
dos médicos selecionados anualmente, com a indicação dos respectivos
nomes, RG, CIC e CREMESP, bem como previsão do montante a
ser pago no exercício.
Artigo 2.° - Atendido ao disposto no artigo 1.0 desta Resolução
e realizado o exame de sanidade mental, será providenciado o
subempenhamento da despesa, à vista da requisição de pagamento
expedida pelo juízo.
Artigo 3.° ~ A requisição de pagamento, referida no artigo 2.°,
será através de ofício, expedida pelo juízo, indicando, necessariamente,
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nome, RG, CIC, CREMESP, endereço dos médicos beneficiários, e
entregue ao órgão de finanças da Coordenadoria de Saúde Mental.
Artigo 4.° - Após as providências de natureza contábil, será
emitida a respectiva ordem de pagamento ao Banco do Estado de
São Paulo S.A. - BANESPA, a favor dos credores, a ser cumprida
em agência da localidade do juízo requisitante.
Artigo 5.° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada a SF 10-77, de 30 de junho de 1977.
RESOLUÇÃO SS N.o 41, DE 9-6-18
Expede instruções para a execução do Decreto n,o 11.627, de
23 de maio de 1978.
O Secretário de Estado da Saúde, considerando:
- a necessidade de disciplinar os trabalhos destinados à elaboração de exames psiquiátricos para fins de verificação da responsabilidade penal realizados por requisição judicial com recursos previstos
pelo Decreto n.O 11.627, de 23 de maio de 1978;
- que caberá à Secretaria da Saúde, pela sua Coordenadoria
de Saúde Mental, promover a seleção de médicos psiquiatras e a
realização dos trabalhos destinados a atender às requisições da Justiça,
de acordo com o citado decreto;
- que de acordo com o decreto mencionado a Secretaria da
Saúde, pela sua Coordenadoria de Saúde Mental, providenciará o
pagamento da despesa, seja aquela a que se refere o artigo 4.° do
Decreto n. ° 11.627, de 23 de maio de 1978, seja o previsto no
artigo 4.° do Decreto n.O 9.867, de 3 de junho de 1977, que ainda
não tenha sido efetuado, e
- que de acordo com o decreto referido a Secretaria de Estado
da Saúde expedirá instruções necessárias à sua execução, Resolve:
Artigo 1.0 - A Coordenadoria de Saúde Mental selecionará,
anualmente, médicos psiquiatras servidores do Estado para realizar
exames de sanidade mental por nomeação judicial, para verificação de
responsabilidade penal.
§ 1.0 - Serão selecionados os médicos psiquiatras que manifestarem ,interesse em realizar os exames fora de seu horário normal de
trabalho.
§ 2.° - Nas Comarcas onde não existam psiquiatras funcionários do Estado serão selecionados outros médicos que apresentem
a necessária qualificação profissional.
Artigo 2.° - A Coordenadoria de Saúde Mental 'Promoverá a
inscrição e seleção dos candidatos, bem como a elaboração de uma
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relação nominal daqueles que estiverem qualificados para realizar os
exames psiquiátricos e elaborar laudos forenses.
§ 1.0 - A inscrição dos candidatos será precedida de edital
publicado na Imprensa Oficial do Estado.
§ 2.° - A inscrição dos candidatos residentes na La Região
Administrativa (Região da Grande São Paulo) será feita na Sede da
Coordenadoria de Saúde Mental e a dos candidatos residentes nas
demais Regiões Administrativas será feita na Sedc da respectiva
Divisão Regional de Saúde da Coordenadoria de Saúde da Comunidade, na forma mais conveniente estabelecida pclas duas Coordenadorias.
§ 3.° - O Coordenador de Saúde Mental designará Comissão
especialmente encarregada do processo seletivo e estabelecerá os
critérios de seleção.
§ 4.° - A Coordenadoria de Saúde Mental encaminhará anualmente, durante o mês de julho, à Corregedoria Geral da Justiça uma
relação nominal dos médicos psiquiatras selecionados, com a indicação
da Região Administrativa e dos Municípios em que cada um se
propõe a servir e os demais dados pessoais necessários à nomeação
pelo Juiz do processo.
Artigo 3.° - A Secretaria da Saúde providenciará o pagamento
das importâncias referidas no artigo 4.° do Decreto aludido, mediante
requisição do Juiz, através de ofício que obedecerá modelo a ser
fixado em Provimento do Corregedor Geral da Justiça, entregue ao
próprio perito-relator que o remeterá ao órgão de finanças da Coordenadoria de Saúde Mental, sito à Rua da Consolação n.O 1.681/89,
4.° andar - CEP n.o 01301 - Capital.
§ 1.0 - O ofício a que se refere o presente artigo será endereçado ao órgão de finanças da Coordenadoria de Saúd;:: Mental, c
deverá indicar, obrigatoriamente, além do número do processo, a
qualificação do réu, o nome, R.G., ClC, CREMESP e o endereço do
médico beneficiário do requisitório.
§ 2.° - O procedimento referido neste artigo será adotado, nas
mesmas condições, para o pagamento dos exames realizados durantc
a vigência do Decreto n.o 9.867, de 3 de junho de 1977, e que ainda
não tenha sido efetuado, nos termos do parágrafo único do artigo
7.° do Decreto n.O 11.627, de 23 de maio de 1978, mediante requisição por ofício, segundo modelo a ser fixado em Provimento do
Corregedor Geral da Justiça.
Artigo 4.° - Fica revogada a Resolução SS n.o 26, de 28 de
junho de 1977.
Artigo 5.° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
88 -

nOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUARIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAULO
•

DEGE 1
Proc. CG. N.o 49.917/78 - Capital- lnt.: Corregedoria Geral
da Justiça.
Despacho proferido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral abaixo transcrito:
"Em atenção ao expediente de fls. 9/10, oficie-se, esclarecendo
que: 1) Nos processos criminais, os interrogatórios e as audiências
para colheita de prova de acusação, quando houver prova de defesa
por produzir noutra oportunidade, devem ser computados como
"audiências com instrução iniciada e não encerrada". Se não houver
prova de defesa por produzir, os interrogatórios serão classificados
nesta categoria, e as audiências de colheita de prova de acusação,
como "audiências com instrução encerrada", ainda que, em caso de
incidência do art. 499, do Código de Processo Penal, outras provas
se definiram. 2. As cartas precatórias e de ordem não devem ser consideradas para efeito de cômputo de audiências, como não o devem
ser as audiências destinadas exclusivamente para conciliação ou
advertência. 3. As audiências de justificação, em processos cautelares,
possessórios etc., devem ser classificadas como "audiências com instrução iniciada, mas não encerrada". 4. No tópico de "audiências
redesignadas", devem ser computadas apenas as "adiadas".
Publique-se também durante 3 dias, em esclarecimento ao Ofício
Circular 3.188. SP., 23-06-78. (a) Antonio Cesar Peluso, Juiz de
Direito Auxiliar.
D.O.J. 27-6-78

Rec. CG. 53/78 - Nova Granada - lnt. Francisco Peres
Rodrigues, Escrivão do 1.0 Cartório de Notas e Ofício de Justiça
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
1. Cuida-se de recurso interposto por Francisco Peres Rodrigues, Escrivão do 1.0 Cartório de Notas e Ofício de Justiça da
Comarca de Nova Granada, contra decisão do MM. Juiz Corregedor
Permanente, que indeferiu seu pedido de anexação, com fundamento
no artigo 100 da Resolução n.o 1/71, à Serventia de que é titular,
do Cartório do Registro de Imóveis, vago em virtude do falecimento
do antigo Titular, ocorrido recentemente.
Com efeito, apresentada a postulação, desmereceu acolhida dc
partc do MM. Juiz Corregedor Permanente, a quem competia efetivamente apreciá-la (art. 88 da Resolução 0.° 2/76), invocando obstáculo
vislumbrado no artigo 206 da Constituição Federal, alterado que foi
pela Emenda Constitucional n.O 7, de 13 de abril de 1977 (fls. 6 e vs.).
Insurge-se agora o recorrente, com fulcro no artigo 246 do
Código Judiciário do Estado (Decreto-lei Complementar n.o 3, de
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27 de agosto de 1969), insistindo em que não estaria a arme jar
nomeação para a Serventia, que pretende ver anexada, bem assim
que, enquanto não editada a lei complementar prometida pelo artigo
206, § 1.0, da Carta Magna, inexistiria óbice à concretização, no
caso concreto, da medida alvitrada, com esteio no artigo 100 da
Resolução n.O 1/71 (fls. 10/11).
Passo a opinar.
2. O recurso é tempestivo (art. 246 do CÓdigo Judiciário do
Estado).
Todavia, malgrado a respeitabilidade das razões ofertadas pelo
recorrente, não merece prosperar o apelo.
Porque, com o advento da Emenda Constitucional n.o 7, de
13 de abril de 1977, a regra a ser seguida é a de que, ao se vagar
qualquer serventia, das hoje consideradas não oficializadas, deverá
aguardar, sem ocupação senão por interino ou por responsável pejo
expediente, até que se concretize a prometida oficialização, ao sobrevir
a lei complementar a que alude o § 1.° do mandamento da Carta
Magna (art. 206).
Não é por razão diversa que o § 2.° estatui no sentido de que
"fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que
alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo
para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos".
Ora, dir-se-á, na espécie não se cuida de nomeação, senão que
de uma alvitrada anexação, de uma serventia a outra, já ocupada em
caráter efetivo pelo recorrente.
Mas essa diferença não altera o deslinde a ser outorgado à
pendência, porque, substancialmente, o que pretendeu o constituinte
foi, respeitando a situação de que gozavam os "atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo" (art. 206), impedir que o
preenchimento de serventias que viessem a se tornar vagas, antes do
advento da lei complementar prometida pelo § 1.°, pudesse postegar
a progressiva oficialização das serventias, erigida em princípio com
a promulgação da Emenda Constitucional n,O 7.
Destarte, assim como se não admite nomeação, inadmitir-se-á
igualmente a pretendida anexação, que, à guisa de imagem, pode
ser entrevista como uma maneira de se obter provimento às avessas,
deslocando-se uma serventia vaga para onde já existe um titular
efetivo, porém dotado de limites menores pela ressalva constitucional
de seus direitos.
Tenho, pois, que está correta e adequada ao princípio que rege
a matéria, a R. decisão recorrida, ao desaeolher a postulação do
recorrente, indiscutivelmente conflitante com os fins colimados pela
reforma implantada a partir da Emenda Constitucional n.o 7.
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3 . Pelo não provimento do recurso, pois, é o parecer que,
respeitosamente, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 6 de junho de 1978.
(a) Hélio Quaglia Barbosa, Juiz Auxiliar
No regime federativo que vige no Brasil, não obstante as
mutilações que vem recebendo decorrentes da excessiva ação centralizadora da União Federal, compete aos Estados a organização e a
disciplina dos seus serviços, obedecidos os preceitos previstos no
artigo 13 da Constituição Federal.
E o § 1.0 de dito dispositivo constitucional é expresso no sentido
de que "Aos Estados são ·c onferidos todos os poderes que, explícita
ou implicitamente, não lhe sejam vedados por esta Constituição".
No assunto atinente ao caso que se discute neste processo, o
Estado de São Paulo, no gozo das regalias constitucionais, deliberou,
por intermédio do Tribunal de Justiça, que as comarcas de primeira
entrância passariam a ter dois ofícios de justiça, ao invés de três
(art. i ()() da Resolução n. ° 1).
E o parágrafo único dispôs que a implantação desse regime novo
ocorreria com a vacância das atuais serventias.
No caso dos autos, ocorreu a vacância dos cargos do 2.° Ofício
de Justiça e do Ofício de Registro de Imóveis, restando somente o
titular do 1.° Ofício.
Surge, então, o problema relacionado com o artigo 206, parágrafo único, da Constituição Federal, que veda, até a entrada em
vigor de lei complementar disciplinando a oficialização dos cartórios,
qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remu~
neradas pelo poder público.
O magistrado de 'Primeira instância e o douto parecer de fls.
concluem pela vedação constitucional à implantação da redução dos
cartórios.
Com a devida vênia, tenho em que não há óbice à implantação
do regime implantado pela Resolução n.o 1. Não cabe à União
Federal determinar o número de cartórios que cada comarca do
Estado comporta; menos ainda disciplinar a competência de cada
um deles.
Somente o Estado tem competência legislativa a respeito.
Ora, se o Estado deliberou manter somente dois ofícios de justiça
em cada comarca de primeira entrância, ficando um deles com o
serviço de tabelionato e anexos e o outro com o serviço de registro
de imóveis e anexos, segue-se que nada impede que, ocorrendo a
oportunidade prevista em lei, qual seja a vacância de dois deles,
seja implantado o regime previsto em lei.
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Se assim não se entender, chegar-se-á à conclusão de que à
União compete também disciplinar o número de cartórios de cada
comarca dos Estados e a competência de cada um.
Além do mais, o próprio artigo 206 da Constituição Federal
ressalvou "a situação dos atuais titulares, vitalícios ol.! nomeados em
caráter efetivo", pelo que o recorrente tem o direito de exigir o
cumprimento da lei que lhe assegura, em caso de vacância dos demais
cartórios, a implantação do regime novo, ou seja, a anexação, ao
Cartório do 1.0 Ofício de Justiça, de que é titular, do Cartório do
Registro de Imóveis, que se acha vago.
Por via de conseqüência, ao Cartório do 2.° Ofício de Justiça,
que se acha vago, caberá o tabelionato.
Os cartórios remanescentes, que se encontram vagos, continuam
providos interinamente, até que a matéria seja disciplinada por lei.
A serventia concernente ao Registro de Imóveis e anexos deixou
de existir com a vacância de seu titular, segundo dispôs a legislação
estadual; desapareceu com a obrigatoriedade de sua anexação ao
Cartório do 1.0 Ofício, pelo que não está sendo provida.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para determinar
a implantação do sistema previsto no artigo 100 da Resolução n.o I.
São Paulo, 29 de junho de 1978.
(a) Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça

Proc. CG 49.734/78 - Serra Negra - Int.: Juiz de Direito de
Serra Negra.
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
Cláudio Fioranti, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da
Comarca de Serra Negra consulta esta Corregedoria Geral como
proceder para a tirada do protesto, se dentro de três dias úteis da
apresentação do título ou se dcntro dc três dias após a intimação
do devedor.
A dúvida originou no fato de o Diário .oficial da Justiçado dia
18 de abril do corrente ano ter publicado os termos de Correição
Geral da Comarca de Osasco, constando deste a recomendação de
que o tríduo legal para tirada do protesto conta-se da apresentação
do título, quando já era orientação desta Corregedoria a de que o
protesto é tirado após a respectiva intimação.
A consulta é procedente e merece apreciação de Vossa Excelência.
Realmente foi publicado com certa dubiedade os termos da
Correição Geral procedida na Comarca de Osasco no tocante ao
tópico do prazo para tirada do protesto.
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o que se quis dizer e pretendeu orientar naquela Comarca é
que o prazo para a tirada do protesto é de três dias úteis contados
da apresentação e no caso de a intimação não se ter feito neste
entretempo, prorroga-se o termo final do prazo.
f: que se deixou de consignar, considerando desnecessário, que
o prazo é realmente de três dias úteis contados da apresentação, mas
quando a intimação do devedor não se faz neste entretempo, prorroga-se termo final do prazo, para que assim realizada a intimação, no
mesmo dia se lavre o protesto.
f: esta a orientação dada pela Corrcgedoria Geral da Justiça c,
inclusive, por Vossa Excelência em todas as demais Comarcas do
Estado.
A falta de intimação do devedor prorroga, enquanto dure, o
"dies ad quem" desse tríduo. O prazo continua sendo o de três dias
úteis, contados da apresentação do título em Cartório, mas o último
dia é prorrogado até que sc aperfeiçoe a intimação.
Aliás existe parecer normativo neste sentido orientando todos os
Cartórios de Protestos, aprovado pelo então Corregedor Geral Dr.
Acácio Rebouças.
Em brilhante parecer da lavra do ilustre colega Dr. Francisco
de Paula Sena Rebouças fundamenta-se:
"Basta considerar que o instrumento do protesto deve conter a
certidão da intimação do devedor (ou as substitutivas, de ausência e
edital), para a conclusão necessária de quc a intimação do devedor
é pressuposto do ato a scr 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-la,
o ato não se pratica, a despeito de correrem três ou mais, dias: úteis".
(Rec. CG. 75/77).
Entendo, pois deva scr mantida esta orientação, traçando-a,
definitivamente como norma geral.
À consideração de Vossa Excelência.

São Paulo, 28 de junho de 1978.
(a) José de Mello Junqueira, Juiz Auxiliar
Aprovo. I.SP 30-6-78
(a) Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça.
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Rec. eG. 54/78 - Jaboticabal - Int.: Giudice dos Santos,
Escrivão do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do
1.0 Subdistrito da sede.
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
Singelamente a questão ora suscitada se propõe em saber se a
aposentadoria prevista no artigo 20, inciso UI, da Lei 10.393, de
16 de dezembro de 1970, acarreta a vacância definitiva da serventia
e sua correspondente extinção, nos termos do artigo 93 da Resolução
n.o 2/76, do Tribunal de Justiça do Estado.
O artigo 20 da Lei 10.393/70 dispõe que o segurado poderá
aposentar-se, desde que preencha uma destas condições e dentre elas
menciona no item UI a "invalidez para o desempenho das funções".
Dá-se a aposentadoria por invalidez quando o segurado sofrer
qualquer lesão de órgão ou perturbação de função que reduza de
mais de 2/3, por prazo superior a um ano, a capacidade para o
exercício de suas atribuições, comprovada em laudo elaborado por
três médicos do Instituto de Previdência, ou por este indicados
(art. 22).
O aposentado nestas condições deverá, de dois em dois anos,
ou quando lhe for exigido, submeter-se a exame médico para que se
examine suas condições físicas e mentais e se conclua sobre a possibilidade ou não de seu retorno às próprias funções (art. 22, ~ 1.0
e art. 30).
Dada a peculiaridade deste afastamento e denominá-lo a lei de
aposentadoria com possibilidade de retorno ao serviço, logrou-se
chamá-lo de aposentadoria provisória.
Acarreta esta aposentadoria a vacância do cargo como previsto
no artigo 86 da Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado)?
A resposta é pela negativa.
O que ocorre, em verdade, é uma licença por motivo de saúde,
dada a impossibilidade para o exercício do cargo, por prazo até
4 anos, findos os quais o funcionário é definitivamente aposentado.
É uma assemelhação ao que se prevê no artigo 191 do ,Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado, com a diferença de que os
proventos são pagos, aqui, pela Carteira de Previdência das Serventias
não oficializadas da Justiça do Estado.
Enquanto não ocorrer a aposentadoria definitiva do segurado a
serventia não pode ser considerada definitivamente vaga, uma vez
que persiste a possibilidade do retorno do interessado às suas funções,
caso cesse a invalidez, no período dos quatro anos subseqüentes.
É o que dispõe, claramente, o artigo 30 da Lei 10.393/70:
"A serventia vaga em razão de invalidez de seu titular, será provida
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interinamente durante os quatro anos subseqüentes à aposentadoria
deste, para que o Serventuário possa retornar às suas funções, se
neste período cessar a invalidez".
O escrivão Washington Martins Pinheiro, titular do Cartório do
Distribuidor e Anexos da Comarca de Jaboticabal foi aposentado provisoriamente em 28 de agosto de 1974 e até agora sua aposentadoria
não foi transformada em definitiva.
Dever-se-á, pois, aguardar este último ato para que se possa
aplicar o artigo 93 da Resolução n.o 2/76, considerando extinta a
serventia e o cargo correspondente.
São estas as considerações que considero oportunas. e devam ser
apresentadas a Vossa Excelência, para que se dirimam as dúvidas
oriundas deste expediente.
São Paulo, 28 de junho de 1978.
(a)

José de Meno Junqueira, Juiz Auxiliar

Aprovo o parecer. I.SP. 30-6-78
(a)

Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça.

Proc. eG. 49.672/78 - Capital - Int.: Ministério do Trabalho
(Conselho Regional de Técnicos de Administração - 8. a Região
- São Paulo.
O Exmo. Sr. Corregedor Geral Recomenda aos Oficiais dos
Registros Civis das Pessoas Jurídicas que, para o registro de atos
constitutivos ou de alteração de sociedade, cujo objetivo envolva
atividades próprias da profissão de Técnico de Administração, se
observe o artigo 12 do Decreto n. ° 61.934, de 22 de dezembro
de 1967.

A Corregedoria Geral da Justiça para ciência dos MM. Juízes
transcreve o ofício protocolado no DEGE sob o n.O 16.970/78 Processo CG n.o 40.043/74:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Of. 0895 - 178/78 - GPC
Em 30 de junho de 1978
Do: Procurador-Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional no
Estado de São Paulo
Ao: Desembargador-Corregedor do Tribunal da Justiça de São
Paulo
Assunto: Dívida Ativa da União - Guia de Recolhimento.
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Meritíssimo Desembargador.
Com o presente, tenho a honra de encaminhar a V. Excia. cópia
da Portar,ia n. ° 158 de 8 ele junho de 1978, do Sr. Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, publicada no D.O.U. do dia 13 seguinte, que
aprovou o modelo do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
- DARF - Gu ia de Recolhimento de Dívida Ativa da União.
O novo documento, em 5 (cinco) vias, deverá ser utilizado pelos
cartórios dos egrégios Juízos de Direito das Comarcas do Interior do
Estado c o recolhimento da Dívida Ativa da União poderá ser feito
em qualquer Agência da rede bancária autorizada a receber receitas
federais.
Solicitando se digne de determinar seja dado conhecimento da
l·eferida Portaria aos Meritíssimos Senhores Juízes de Direito, aproveito
a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus protesto.>
de alto apreço e de distinta consideração.
(a) Antonio Celso de Oliveira Carvalho, Procurador-Chefe.
Exmo. Sr.
Dr. Humberto de Andrade Junqueira
DO. Desembargador-Corregedor do Tribunal da Justiça
Palácio da Justiça
CAPITAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Portaria n.o 158 de 8 de junho de 1978
(Publ. no D.O.U. de 13-6-78, pág. 8.823)
O Procurador G~ral da Fazenda Nacional, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 25, inciso lII, do Decreto n.o 63.335, de
30 de setembro de 1968, combinado com o artigo 22, inciso IV,
letra "a", da Portaria n.o 486, de 6 de setembro de 1977, do Senhor
Ministro da Fazenda, resolve:
I - Fica aprovado o modelo Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF - Guia de Recolhimento de Dívida
Ativa da União, constante do Anexo A.
II - O modelo de que trata o item anterior será utilizado nos
recolhimentos da Dívida Ativa da União que se efetuarem perante:
a) a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos casos de:
1 . débito inscrito como Dívida Ativa da União e não ajuizado ,
pagode uma só vez;
2. débito inscrito como Dívida Ativa da União, objeto de
concessão de parcelamento;
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b) o Juízo de Direito de Comarca do Interior dos Estados
da Federação e dos Territórios Federais.
111 - O modelo de que trata esta Portaria não se aplicará
aos recolhimentos de Dívida Ativa da União em fase de cobrança
executiva nás Varas da Justiça Federal
IV - O recolhimento de Dívida Ativa da União de que trata
o item 11 desta Portaria será efetuado através de qualquer agência da
rede bancária autorizada a receber receitas federais.
V - A Guia de Recolhimento de Dívida Ativa da União será
preenchida, conforme o caso, em quatro (4) ou cinco (5) vias, as quais
serão autenticadas pela agência bancária arrecadadora; a primeira e a
terceira vias terão distribuição idêntica a dos demais documentos de
arrecadação de receitas federais. No caso do item 11, letra "a", preenchidas quatro (4) vias, as segunda e quarta serão restituídas ao devedor
que entregará a última ao orgão competente da procuradoria da
Fazenda Nacional. No caso do item 11, letra ub", preenchidas cinco (5)
vias, as segunda, quarta e quinta serão restituídas ao devedor que
entregará a quarta ao órgão competente da Procuradoria da Fazenda
Nacional e a última ao Juízo de Direito da Comarca.
VI - O disposto em portarias ministeriais e nas normas de
execução e instruções normativas da Secretaria da Receita Federal,
regulando a arrecadação de receitas federais, através da rede bancária,
bem como a autenticação dos documentos de arrecadação, será aplicado a Guia de Recolhimento de Dívida Ativa da União, de que
trata esta Portaria.
VII - A imprenssão do modelo, ora aprovado, estará sujeita
ao disposto no item 6 da Instrução Normativa n.o 37, de 29 de
outubro de 1974, da Secretaria de Receita Federal.
(7 e 8/7)
VIII - O preenchimento do modelo, ora aprovado, obedecerá
às instruções constantes dos Anexos B e C.
IX A Procuradoria da Fazenda Nacional deverá fazer
observar, quanto ao preenchimento do campo 18 do formulário,
"N.o Inscrição da Dívida Ativa da União", as instruções constantes
dos Anexos D e E.
X - Revogadas as Portarias n.o 125, de 28 de setembro de
1972, e n. ° 13, de 5 de fevereiro de 1975, e demais disposições em
contrário, esta Portaria entrará em vigor em 3 de julho de 1978.
(a) Francisco Neves Dornelles
Despacho: Providencie-se.
São Paulo, 3 de julho de 1978.
(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira
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ANEXO B
, de
de
de 1978, para
Instruções anexas à Portaria n. o
preenchimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
- DARF - Guia de Recolhimento de Dívida Ativa da União.
I -

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Número de vias a serem preenchidas: 4 (quatro) ou 5 (cinco),
conforme o caso.
2. Número de vias a serem devolvidas ao devedor após a
quitação:
2 (duas), quando o recolhimento da Dívida Ativa da União s.::
efehJar perante a Procuradoria da Fazenda Nacional, nos casos de:
a) débito inscrito como Dívida Ativa da União e não ajuizado,
pago de uma só vez;
b) débito inscrito como Dívida da União, objeto de concessão
de parcelamento.
3 (três) vias, quando o recolhimento da Dívida Ativa da União
se efetuar perante o Juízo de Direito de Comarca do interior dos
Estados da Federação e d<?s Territórios Federais.
O devedor entregará a quarta via à Procuradoria da Fazenda
Nacional e quando for o caso, a quinta ao Juízo da Comarca.
3. Forma de preenchimento:
Datilografado ou m.anuscrito em letra de forma, sem emendas
ou rasUras, utilizando-se papel carbono.
4. Recolhimento:
Será feito através de qualquer agência da rede bancária autorizada a receber receitas federais.
5. Observação:
Em caso de dúvida, consultar o órgão local da Procuradoria da
Fazenda Nacional ou da Secretaria da Receita Federal.
TI Campo do

DARF
01

02
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I

PREENCHIMENTO

o

QUE DEVE CONTER

Preencher com o número de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC ou no Cadastro de Pessoa F1sica - CPF.
podendo o número ser aposto por meio de carimbo, datilografado
ou manuscritó.
Não preencher.
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Campo do

DARF

I

03
I

04
05 a 12
13
14

15

16
17
18
19
20, 23,
26, 32.
21, 24,
27, 33.
29
30
31 A
31 B
31 C
31 D
31 E
31 F

o QUE DEVE CONTER

Preencher com a data prevista para o pagamento, indicando
dia, mês e ano. Exemplo: 99.08.78.
Não preencher.
Preencher com os dados identificadores do devedor, inclusive
sobre o espaço hachura do.
Preencher com a dezena do ano do processo administrativo.
Exemplo: 75.
Não preencher.
Preencher somente em se tratando de parcelamento, com 6
algarismos, sendo 3 a 3, separados por barra, indicando os
primeiros o número da parcela recolhida e os últimos, o total
d.e parcelas previstas.
Preencher com um dos seguintes números, conforme a modalidade do recolhimento:
Em caso de parcelamento: n.o 1.
Em caso de recolhimento em um só pagamento: n.O 3.
Preencher com o número do processo administrativo. Exemplo:
0168-01274. Vide Campo 13.
Preencher com o número de inscrição da Divida Ativa da
União, de acordo com os Anexos D c E.
Preencher com a especificação da receita, conforme discriminado
no Anexo C.
Preencher com os códigos relativos a cada receita, previstos
no Anexo C.
Preencher com os valores em cruzeiros, inclusive centavos,
correspondentes às receitas recolhidas.
Preencher com o resultado da soma dos valores dos campos
21, 24, 27 e 33.
Não preencher.
Preencher com o resultado da soma dos valores dos campos
21, 24 e 27.
Preencher com o valor percentual de 20%, quando se aplicar o
Decreto-lei n.O 1025/69, e de 10'/0, no caso do Decreto-lei n.O
1569/77.
Preencher com o valor do cálculo efetuado, resultante da
aplicação do percentual indicado em 31 B sobre o valor constante
em 31 A.
Preencher com o nome da Seção Judiciária ou da Comarca
por onde tramita o processo de cobrança do débito.
Preencher com a identificação da Vara por onde tramita o
,processo judicial, quando for o caso.
Preencher com o número do processo judicial de execução e a
respectiva dezena do ano. Após o preenchimento, o funcionário
deverá datar e assinar o docwnento, que será visado pela
autoridade competente.

(7 e 8/7)
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ANEXO C Códigos de Receita

Códigos
Especificação da Receita
Receita
Imposto de Importação

I

Multa e/ou
Juros

I

I

Correoão
Monetária

3527

9697

9988

Imposto de Renda:
Pessoa Fisica ............... .

3543

9005

9523

Pessoa Jurldica ............. .

3551

9021

9540

Arrecadado na Fonte ....... .

3560

9902

9929

Imposto sobre Produtos Indus~
triallzados .................. .

3578

9048

9566

Imposto único sobre Minerais ..

3586

9822

9970

9515

9179

Outros Impostos ............... .

3615

Multas CLT ................... .

3623

Outras Cobranças ....... . ..... .

3640

Custas Judiciais ... . ... . ..... , .. .

1513

9890
9515

9179

Encargo do Dec.-Lei n.o 1025/69
ou Dec.-Lei n .O 1569/77 00'70) :
Recolhimento efetuado perante a Justiça Federal ..

9670

Recolhimento efetuado perante a Justiça Estadual .

7026

Recolhimento efetuado perante a Procuradoria da
Fazenda Nacional . . ..... .

7034

ANEXO D
INSTRUÇOES ANEXAS A PORTARIA PGFN N.o
PARA PREENCHIMENTO DO CAMPO N.o 18

DE
"N.O INSCruÇAO
NA D1VIDA ATIVA"

]00

BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUARIOS
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Essa informação poderá assumir uma das características:

1.1 Para as dívidas, que já. tenham recebido o número de inscrição gerado
pelo processamento eletrônico, a estrutura será a seguinte :

xx

x

xx

xxx

XXX

XX

L:=

Digitos de controle
Número da folha
Número do livro
Ano
Série: IRIA - 1
IRIS - 2
IPI - 3

TD -4
CLT - 5
DO - 6
Unidade da Federação
1.2 Para as demais inscrições de Divida Ativa, será especificado um número
com as seguintes caracterlstícas :

XX

X

XX

I

XXX

L

Número da inscrição
(somente algarismos)
Ano
Série: IRIA - 1
IRIS - 2
IPI - 3

TD -4
CLT - 5
DO - 6
Unidade da Federação
(7 e 817)
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ANEXO E
Unidades da Federação

TABELA
Unidades da Federação

Siglas

Códigos

DISTRITO FEDERAL ...................... .

DF

01

ACRE ............. . ....... . . .... . ....... . ... .

AC

02

ALAGOAS

................... . ........... . .. .

AL

03

...... . ..................... . ... .

AM

04

BAHIA

BA

05

CEARA

CE

06

ESPíRITO SANTO .............. . .......... .

ES

07

AMAZONAS

GOlAS ............. . ........................ .

GO

08

MARANHAO ...... .. ... . . ........ . . .... . . . . . .

MA

09

MATO GROSSO ............................ .

MT

10

MATO GROSSO DO SUL ..... .. ............ .

MS

11

MINAS GERAIS ... . ........................ .

MG

12

PARA ........................... . ........... .

PA

13

PB

14

PARA NA ......... . ............. .. ........... .

PR

15

PERNAMBUCO .... . ........................ .

PE

16

PIAUí ................................... . . .. .

PI

17

RIO GRANDE DO NORTE ......... . ........ .

RN

18

RIO GRANDE DO SUL ..................... .

RS

19

RIO bE JANEIRO .. . ....................... .

RJ

20

SANTA CATARINA .... . ...... .. ............ .

SC

21

BAO PAULO .......................... . ..... .

SP

22

PARAíBA ....................... .. ..... . .....

I

SERGíPE ....... . ............... . ...... . .... .

SE

23

AMAPA .............. . ...................... .

AP

24

F ERNANDO DE NORONHA .. . ..... .. . . . ... .

FN

25

RONDONiA ... . ...... .. ................ . .... .

RO

26

RORAIMA

RR

27
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A Corregedoria Geral da Justiça para ciência dos MM. Juízes
do Estado transcreve o ofício protocolado no DEGE sob n.o
17.837/78:
ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
CGJ n.o Of. Circular n.o 6/78
Manaus, 16 de junho de 1978
Senhor Desembargador Corregedor:
Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência
a fim de solicitar os seus bons ofícios para determinar a todos os
Juízes de Direito das Comarcas desse Estado, que ao enviarem Cartas
Precatórias às Varas deste Estado, o façam com as despesas de
Correio, para a devolução, devidamente pagas, em face de os Cartórios, em especial os criminais, reterem as Cartas Precatórias às
vezes até cumpridas, ocasionando sérios entraves ao bom andamento
da Justiça, por falta de verba para esse fim.
Esta solicitação visa a um maior rendimento nos trabalhos, destes
Cartórios.
Renovo os mcus protestos de alta estima e distinguida consideração.
Cordiais saudações
(a) Desembargador Joaquim Paulino Gomes, Corregedor Geral
de Justiça
Excelentíssimo Senhor
Desembargador Corregedor Geral da Justiça de São Paulo
São Paulo
D.O.J. 25-7-78
COMUNICADO
O Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, por
despacho proferido no Processo G-21.005/78, recomenda aos Ofícios
de Justiça para que observem os dispositivos do artigo 515 da
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral, no sentido de que
todos os termos de movimentação do processo, principalmente o de
conclusão, deverão ser datados e preenchidos com os nomes dos
Juízes que respondem pela Vara naquele dia, lançando-se a carga
no respectivo livro, Provimento do E. Conselho Superior da Magistratura n.o XXXI/67, e caso sejam os autos devolvidos sem despacho
ou sentença, deverão os Srs. Escrivães consignar por certidão e de
imediato nova conclusão e assim sucessivamente caso se repitam as
devoluções.
D.O.J. 25-5-78
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PROVIMENTO N.O 8/78
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições, e
Considerando a necessidade de concHiar o caráter sigiloso
dos atos notariais com a pretensão, manifestada pela Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, à ciência de disposições
testamentárias que a favoreçam;
Considerando, ainda, que a obrigatoriedade de comunicação,
determinada no Provimento CO 10/77, tem motivado incidentes
semelhantes ao do Processo CG-48. 942, resultantes da inconformidade do testador com a publicidade exigida, e
Considerando que, em tal assunto, deve prevalecer a vontade
do testador, mesmo porque o testamento é revogável a qualquer tempo,
Determina:
Artigo 1.0 - Quando lavrarem escrituras públicas de testamento, que contenham disposições favoráveis a associações de caráter
beneficente, os Tabeliães deverão consultar o testador sobre a conveniência de o comunicarem, por escrito, à entidade ou entidades
favorecidas.
Parágrafo único - Idêntica consulta será formulada nas hipóteses de escritura pública de revogação de testamentos ou de cláusulas
testamentárias favoráveis àquelas associações.
Artigo 2.° - As comunicações desejadas limitar-se-ão ao nome
do testador e à data, número do livro e folhas da escritura pública
de testamento ou de revogação.
Artigo 3.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua
publicação, revogado o Provimento CO 10/77.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 25 de julho de 1978.
(a) Des. Humberto de Andrade Junqucira. Corregedor Geral
da Justiça.
Proc. eG. N.o 49.822/78 - Capital - Int.: Corregedoria Geral
da Justiça.
PARECER NORMATIVO 2/78
Cuida-se de consultas formuladas por Juízos Corregedores Permanentes, acerca de questões nascidas da vigência da Lei 6.515, de
26 de dezembro de 1977, que, regulamentando o artigo 175, § L°,
da Constituição Federal, com a redação introduzida da Emenda
Constitucional n.O 9, de 28 de junho de 1977, disciplina dissolução
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da sociedade conjugal e do casamento. As indagações são especificadas e, conclusivamente, apreciadas em cada tópico deste parecer.
I -

Da Formalização da
Universal

Escolha do Regime

de

Comunhão

1. Em conseqüência da vigente redação do artigo 258,
"caput", do Código Civil, imposta pela invocada Lei 6.515 (art. 50,
inc. 7), que, neste passo, instituiu o da comunhão parcial como regime
comum de bens entre os cônjuges, o que se perquire é se a convenção do regime de comunhão universal quadraria mera declaração
de vontade dos nubentes, externada no procedimento de habilitação
e transcrita no assento, como forma substitutiva de escritura pública.

Negativa a resposta.
2. Conquanto manifestas as vantagens decorrentes da aclmissibilidade da forma sugerida para expressão da declaração de vontade,
enquanto equivale a opção reduzida a termo no procedimento de
habilitação matrimonial, como o alvitra o Projeto do Código Civil,
em trâmite no Congresso Nacional (Projeto de Lei n.o 634, de 1975,
art. 1.695, § único), sobretudo quando os nubentes careçam de
patrimônio por arrolar, estamos em que não a autorizam os textos
legais vigorantes. Há mister de provisão legislativa.
Em primeiro lugar, com efeito, permanecem incólumes as disposições dos arts. 134, 1, e 256, ~ único, I, do Código Civil, que
condicionam a validade absoluta das convenções ou pactos antenupciais à formalização por escritura pública. Trata-se de princípio
consagrado de nossa tradição jurídica (cf. Lobão, "Notas a Mello",
Livro lI, Título IX; Teixeira de Freitas, "Consolidação das Leis
Civis", RJ, B. L. Garnier, 3. a ed., 1876, art. 76 e nota 17 ao artigo
88, pág. 96; Coelho Rodrigues, "Projeto", artigo 1.877, ~ 5.°, e
Carlos Carvalho, "Nova Consolidação", artigo 1.418, § 4.° Cf. ainda,
quanto ao falecido contrato esponsalício, a lei de 6 de outubro de
1784). A preocupação de inequivocidade dessa exigência pode mensurada pela cdição do Decreto Legislativo 3.725, de 15 de janeiro
de 1919, que, dentre outros, no artigo 134, do Código Civil, alterou
'instrumento público" por "escritura pública". Clareza maior não
fora possível! Induvidoso, portanto, que não resiste à crítica, nenhuma
tentativa de dilatar o sentido da expressão, sabidamente espécie do
gênero "instrumento público", por abranger os assentos ou registros
exarados por oficial público, segundo suas atribuições e com as formalidades legais, nos livros dotados de fé pública. Escritura pública
é apenas o escrito lavrado por tabelião em seus livros de nota (cf.
Pereira e Souza, "Primeiras Linhas sobre o Processo Civil", RJ, Typ.
Perseverança, 1879, tomo I, pág. 233, § CCXXXIV, 3, e nota 486,
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de Teixeira de Freitas; Paula Baptista, "Compendio de Theoria e
Pratica do Processo Civil", A. M. Teixeira, 7. a ed., 1910, pág. 130,
§ 143; João Monteiro, "Programa do Curso de Processo Civil", SP,
Typ. Academica, 5. a ed., 1936, pág. 379, § 134, e Antonio Ferreira
Coelho, "Código Civil dos EU do Brasil Comparado, CDmmentado e
Analysado", RI, Off. Graph. do Jornal do Brasil, 1927, voI. IX, pág.
79, n.o 43, e pág. 94, n.O 51).
Consistente ou não, o fundamento de tão severa formalidade
está em que, envolvendo relações econômicas de tomo, com reflexos
sobre terceiros, a avença demanda a firmeza e a solenidade da escritura (cf. Clóvis, "Código Civil Comentado", RJ, Francisco Alves, 12. a
ed. ato .voI. n, pág. 126, obs. 3 ao art. 256; Teixeira de Freitas, op.
e loco cits., e Cândido de Oliveira, "Manual do Código Civil Brasileiro", de Paulo de Lacerda, "Do Direito de Família", RJ, Jacintho
Ribeiro dos Santos, 1918, voI. V, pág. 143).
A subsistência, já de si inconcussa, desse requisito de consumação válida do pacto antenupcial pode inferida, ao depois, à mera
adequação ao disposto no art. 195, VII, do Código Civil, ao regime
comum introduzido. A persistente necessidade de menção das circunstâncias individuantes da escritura (art. 50, inc. 4) confirma a
expressividade daquele princípio legal.
3 . O que desponta manifesto, ao ensejo, é a conveniência de
os Oficiais do Registro Civil advertirem os nubentes da transformação
processada. Grande parcela da população, principaJmente de condição
mais humilde, não se deu conta ainda da grave inversão operada, que
violentou orientação tradicional de nosso ordenamento jurídico.
Seria, destarte, de recomendar aos MM. Juízes Corregedores
Permanentes que fizessem observar a oportunidade dessa advertência,
inclusive através de avisos escritos no interior dos Cartórios.
II -

Do Registo da Sentença de Oivórcio
4. Considerando o teor dos artigos 32 e 50, da Lei 6.515/77,
a segunda consulta indaga se a scntença de divórcio deve scr registada no Livro "E", @xistente nos Cartórios do 1.0 Ofício ou da La
subdivisão judiciária, em cada comarca, com remissões recíprocas
ou comunicação (arts. 33, § 'Único, e 106, da Lei 6.015, de 31 de
dezembro de 1973), ou deve apenas averbada à margem do assento
matrimonial respectivo (arts. 29, § LO, e 100, "ex analogia").
Deve tão-só averbada, é a resposta.
5 . As objeções ordinárias a essa resposta cifram-se na natureza
do ato homologado ou decretado pela sentença e na literalidade
daqueles cânones da Lei sobrevinda (cf. Gastão de Moura Maia
Filho, "O Registro da Sentença de Divórcio").
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Argumenta-se, na verdade, que a distinção técnica entre "registo",
tomado na acepção de espécie de atos registários, e "averbação",
advém de o primeiro ordenar-se à exaração dos fatos e atos jurídicos
básicos do estado civil, enquanto o segundo se predispõe à consignação
de suas mutações jurídicas e, como tal, é acessório ou acidente do
primeiro. O asserto é procedente, mas, provando muito, nada prova.
O divórcio não pode comparado a nenhum desses fatos ou atos
jurídicos fundamentais ecpecificados no art. 29, "caput", da Lei de
Registros Públicos. Se afinidade apresenta, apresenta-a com a declaração de nulidade e decretação de anulabilidade do casamento e, de
certo modo com a homologação ou decretação da separação judicial,
cnquanto modos de desconstituição ou reconhecimento de desvalia
do matrimônio c da terminação sociedade conjugal. Não é preciso
insistir. Assim estes como aquele pressupõem ato básico ou capital
do estado civil, que é o casamento, do quar representam circunstâncias
acidentais supervenientes, que, em coerência com a distinçãoenunciada, devem merecer tratamento jurídico idêntico, ao nível dos
registos públicos.
Da distinção, pois, não se tira argumento contrário à resposta.
6. Nem do segundo vem coisa melhor.
Seria ocioso relembrar que, no açodamento legisferante a que se
assiste de uns tempos a esta parte, se não guarda precisão técnica na
redação das leis. Para não ir longe, basta examinar a ausência de
organicidadc de que padece a própria Lei 6.515/77 e as dúvidas
que, alimentadas de dicções menos rigorosas, têm sido praceadas da
doutrina. Não estranha, portanto, descobrir-lhe carência ou deficiência de propriedade terminológica, em assunto em que esta é essencial por extremar procedimentos técnicos, como os dos registros
públicos. Desse reparo, aliás, nem se salva o Código Civil (cf. Serpa
Lopes, "Tratado dos Registos Públicos", RJ, Freitas Bastos, 5. a ed.,
1962, vol. I, págs. 27 e 28, n.o 7).
Ora, a uma, a palavra "registro" não tem apenas o sentido de
ato-espécie. Acaciano seria tentar demonstrar que lhe convém o
conceito de ato-gênero, de que "averbação", "inscrição", "transcrição" e "registro" são espécies, como é correntio na própria Lei 6.015,
de 31 de dezembro de 1973. Não caberia, portanto as duas, desprezar
aquele significado primitivo de menção genérica de fatos ou atos,
enquanto termo conveniente a todas as espécies conceituais de registo
público, para entrever, nos precitados arts. 32 e 50, preocupação de
uso rigoroso dos verbos "registrar" e "inscrever". Os textos aprovados
não guardaram, nesse ponto, a precisão técnica observada noutros
projetos, como a da Emenda n. ° 1, de aútoria do ilustre Juiz Yussef
Cahali, por mãos do deputado Cleverson Teixeira (art. 2.°, que
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distingue entre registoe averbação, impondo esta à sentença de
divórcio). Do absurdo de outro entendimento, dizem-no a equivalência analógica entre a desconstituição do matrimônio por via de
sentença anulatória, que se averba, e por via dc divórcio, que sc
sustenta devesse inscrita, e o embaraço em que se meteria o intérprete
diante da nova redação do artigo 12, I, do Código Civil.
Do primeiro ponto, já se discorreu. Do segundo, fosse verdadeiro
o argumento, ter-se-ia de admitir que também as separações judiciais,
novo rótulo dos desquites, deixaram de ser averbadas, porque incluídas
entre os fatos e atos que o artigo 12, I, do Código Civil, na redação
atual, determina sejam inscritos! ... Por realçar a incongruência, nem
se faria mister recorrer ao art. 47, da mesma Lei 6.515/77, que
conserva o comando de averbação das sentenças do antigo desquite,
ou separação judicial! Esse cânone, ao propósito, não tem outro
alcance senão o de disciplinar a produção da prova da ocorrência do
desquite ou da separação judicial que se busque converter em divórcio.
Como se percebe, seria perigoso, não fosse despropósito, ceder à
tentação de entender "registo", em acepção estrita de ato-espécie,
onde se lê registrar ou inscrever! Bem por isto, a doutrina acentua
que, de ambas as disposições comentadas, o que se há de dessumir
é o cabimento de averbação (cf. Sílvio Rodrigues, "O Divórcio e a
Lei que o Regulamenta", SP, Saraiva, 1978, págs. 160 e 208, e
Limongi França, "A Lei do Divórcio Comentada e Documentada",
SP, Saraiva, 1978, págs. 125, 126 e 169).
7.

A Lei não criou novo livro.

Não se passa, entretanto, desse fato à conclusão, ofensiva às
inconfutáveis razões anteriores, de que as sentenças de divórcio serão
registadas no livro "E". Do contexto da Lei, não se extrai nenhum
indício ou circunstância que estimule descoberta de tão sensível intenção legislativa. Fora não enxergar a pobreza técnica de que se reveste.
desaguar em tão esforçada conclusão. Sc se não descobre nem intui
motivo bastante a esse registo autônomo, com remissõcs recíprocas
ou comunicações indispensáveis, providência que nada adiantaria a
segurança e publicidade da menção do divórcio, não há elucubrá-Io
por mera desafeição para com a tendência de simetria. Esta não é
gratuita, mas recurso simplificador do espírito humano, que, em tema
jurídico, informa oS procedimentos analógicos.
Naquele livro cabe apenas a inscrição dos atos, concernentes ao
estado civil, que não podem ser inseridós sob registos e averbações, nos
outros liVros. E já se viu que, enquanto mutação objetiva do conteúdo
do assento matríruonial, assemelhado à nulidade e anulação do casamento e à separação judicial, o divórcio postula e justifica averbação.
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Dc ludo, a resposta de que as sentenças de divórcio mcreccm
tão-só averbadas à margem do registo de casamento.
Das Costas da Ação e da Averbação
8 . A terceira questão entende com o cálculo das custas, emolumentos e contribuições, devidos pela distribuição e processamento
das ações de divórcio e pela prática de averbação das sentenças
respectivas.
Como corolário da exposição, em que se assentou a afinidade
entre essas sentenças e as de decretação e homologação de separação
judicial ou desquite, a analogia responde à consulta. Tratando-se de
lacuna legal, pois as hipóteses não estão previstas na Tabela aprovada
pelo Decreto estadual 9.555, de 4 de março de 1977, supre-a a
analogia (art. 4.°, da Lei de Introdução ao Código Civil). A distribuição e processamento de ações e pedidos consensuais de divórcio
e as averbações das sentenças respectivas suportarão as custas, emolumentos e contribuições, estatuídos para a distribuição e processamento
de ações e pedidos consensuais de desquite ou separação judicial e
averbações das sentenças correlatas, até que sobrevenha Tabela que
os contemple.
Não se professa analogia com os casos de nulidade e anulação
de casamento, com que o divórcio mantém vínculo mais estreito de
parentesco ou aproximação ideológicos, porquanto aqueles não comportam concretização mediante procedimento de jurisdição voluntária
e, assim, não autorizam integração analógica para as hipóteses de
divórcio consensual ou amigável.
Seria, por fim, oportuno relevar que já se encontra em mãos
da Secretaria da Justiça, para exame e encaminhamento, nova Tabela
de custas, elaborada por esta E. Corregedoria Geral da Justiça e
onde se regulamentam esses casos omissos.
9. f: o parecer que submetemos à alta apreciação de Vossa
Excelência, propondo que, eventualmente aprovado, se lhe outorgue
caráter normativo, publicando-se, no Diário da Justiça, por três dias.
São Paulo, 17 de julho de 1978.
(a) Dr. Antonio Cezar PeIoso, Juiz Auxiliar.
Aprovo o parecer. Expeça-se publicação. S.P., 24-07-78.
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça.
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PROVIMENTO N.o 7/78
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 a necessidade de adequar a distribuição, apontamentos e lavratura de protestos, às exigências do artigo 3.° e
parágrafo único, da Lei federal n.o 6.268, de 24 de novembro de
1975, evitando os inconvenientes de homonímia nos instrumentos e
certidões,
Determina:

Artigo 1.0 - Não se distribuirão, apontarão ou protestarão
títulos, letras ou documentos, a que falte identificação do devedor
pelo número de cédula de identidade, ou de inscrição no cadastro
de pessoa física, ou do título eleitoraf, ou da carteira profissional.
Parágrafo único - Os instrumentos e as certidões de protesto
deverão transcrever o elemento de identificação a que se refere este
artigo.
Artigo 2.° - Este Provimento entra em vigor dentro de 60
(sessenta) dias, a contar de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Registre-se. Publique-se. Os Juízos Corregedores Permanentes,
os Cartórios e o Serviço de Distribuição providenciarão ampla divulgação deste Ato inclusive através de avisos no interior dos Cartórios
e nas publicações oficiais.
São Paulo, 24 de julho de 1978
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça
D.O.J. 1.e -8-78
PROVIMENTO N.O 9/78
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições etc.,
Considerando a necessidade de adequar o exercício das competências, discriminadas naS leis de organização judiciária, ao disposto
nos artigos 153, § 12, da Constituição Federal, e 310, parágrafo
único e 322, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com
as redações introduzidas pela Lei n.O 6.416, de 24 de maio de 1977,
Determina:

Artigo 1.0 - Toda prisão em flagrante será imediatamente
comunicada ao juízo que, nos termos das leis de organização judi~
ciária, for competente para a respectiva ação penal.
§ 1.0 - A autoridade policial formalizará as comunicações,
indicando o endereço, o telefone e o teletipo do estabelecimento onde
se encontre o detento, através de ofício que, instruído com duas
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cópias do auto, protocolará no Distribuidor Central ou no do Distrito
Judiciário, no período das 11.00 (onze) às 16.00 (dezesseis) horas.
§ 2.° - Quando não houver expediente no foro judicial, os
ofícios serão entregues ao juiz de plantão, no período das 9.00 (nove)
às 13.00 (treze) horas.
Artigo 2.° - O órgão que receber a comunicação promoverá
a imediata distribuição e remessa de uma das cópias do auto ao
juízo sorteado, cientificando a autoridade policial. A distribuição
previne o juízo para a cognição do inquérito e de eventual ação
penal.
§ 1.0 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo subseqüente,
o órgão distribuidor cientificará a autoridade policial mediante ofício,
uma de cujas cópias deverá acompanhar o auto remetido ao juízo
sorteado. Encaminhará ainda a segunda cópia do auto à Vara
das Execuções Criminais, Corregedoria de Presídios e da Polícia
Judiciária.
§ 2.° - O Juiz de plantão e o Distribuidor Central, a par de
comunicações telefônicas cm casos de urgência, deverão, ao fim do
expediente, encaminhar relação das distribuições ao Departamento
da Corregedoria Geral da Justiça (DEGE), para comunicações por
teletipo. Os Distribuidores dos Distritos Judic·iários procederão a
comunicações telefônicas, no mesmo dia.
§ 3.° As distribuições processadas no plantão judiciário
serão compensadas no primeiro dia útil seguinte.
Artigo 3.0 - Recebendo o auto, o juízo sorteado conhecerá da
prisão em flagrante, relaxando-a incontinenti, se não for legal, ou,
registrada e autuada a cópia, ouvirá o representante do Ministério
Público, para os fins dos artigos 310 e parágrafo único e 322, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Parágrafo único - A cópia do auto será apensada ao inquérito
policial.
Artigo 4.° - Os recibos dos ofícios, entregues, em caráter
prioritário, por oficiais de justiça, bem como as cópias das comunicações por teletipo, previstos neste provimento, serão juntados aos
autos. As comunicações telefônicas serão certificadas pelo escrivão.
Artigo 5.° - Nas comarcas do interior, os Juízes Diretores
do Forum baixarão ato que adapte este Provimento às condições
locais, remetendo cópia à Corregedoria Geral da Justiça.
Artigo 6.° - Este Provimento entra em vigor dentro de 10
(dez) dias, contados de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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Registre-se. Publique-se. Oficie-se ao Exmo. Sr. Secretário da
Segurança Pública, ao Exmo. Sr. Presidente da Seção local da Ordem
dos Advogados do Brasil e aos Srs. Diretores do DEI C, DEOPS,
DEGRAN, DERIN etc. Divulgue-se.
São Paulo, 7 de agosto de 1978
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça
COMUNICADO
Por determinação do Exmo. Sr. Des. Humberto de Andrade
Junqueira, Corregedor Geral, solicita-se aos MM. Juízes de Direito
que façam anotar, nos espaços próprios das fichas a que se refere
o Ofício Circular n.o 2.802, o nome da respectiva comarca, e que
as encaminham sem quebra ou dobra, para efeitos de arquivamento.
Conforme ficou decidido no Proc. CG. n.O 49.940/78. Recomenda-se aos senhores Contadores Judiciais que deixem de calcular
o imposto de renda, para dedução na fonte, quando o beneficiário
dos honorários advocatícios for a Fazenda do Estado.
D.O.J. 8-8-78
PORTARIA N.o 57/78
O Desembargador Humberto de Andrade J unqueira, Corregedor
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
legais,
Autoriza o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do
2.° Subdistrito da Capital, instalado à Rua Tamandaré n,o 1060, a
manter um plantão, no horário das 17:30 às 8:30 de segunda a
sábado e das 12:30 às 8:30 horas aos domingos e feriados, no
Serviço Funerário do Município de São Paulo, Agência Central,
situada nos baixOS do Viaduto Dona paulina, na jurisdição do aludido
subdistrito, para atendimento do registro de óbito de pessoas falecidas dentro daqueles períodos e cujos corpos necessitam ser transferidoS para fora da Capital no período noturno ou então que demandam sepultamento urgente.
Esta Portaria entra em vigor a partir da publicação.
Publique-se. Anote-se. Comunique-se.
São Paulo, 7 de agosto de 1978.
Eu, (a) (f:zio Donati), Diretor do Departamento da Corregedoria Geral da Justiça (DEGE), subscrevi.
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça·
D.O. 10-8-78
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Processo CG. 11.° 49.976/78 - Capital - Int.: Ministério da
Indústria e do Comércio (Delegacia Estadual da Indústria e do
Comércio).
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
1 . Trata-se de representação subscrita pelo responsável pelo
expediente da Delegacia Estadual em São Paulo, do Ministério da
Indústria e do Comércio, almejando a alteração do modelo anexo
ao Provimento n.O 9/69, que determinou a remessa periódica àquele
órgão, de informações a propósito dos deferimentos dos pedidos de
concordatas preventivas e suspensivas, das falências decretadas e das
reabilitações concedidas (Processo C.G. n.o 29.532).
Com o modelo ora sugerido, propõe outrossim a referida Delegacia Estadua'l sejam divulgadas instruções para o seu preenchimento,
pelos Cartórios do Estado (fls. 4/5).
Passo a opinar.
2. O Provimento n.O 9/69 foi baixado por esta Corregedoria
Geral, tendo em vista as disposições constantes da Lei n.o 4.726, de
13 de julho de 1965, regulamentada pelo Decreto n.o 57.651, de
19 de janeiro de 1966, e exatamente tendo por meta a satisfação dos
objetivos afirmados na representação ora apresentada.
Destarte, desde que a coleta de dados infonnativos tem por
escopo exatamente fornecer elementos ao órgão competente do Ministério da Indústria e do Comércio, sem outra razão de ser, tenho que
caberia o atendimento da pretensão oferecida, com a publicação, pela
Imprensa Oficial, para conhecimento e observância dos Cartórios
Cíveis de todo o Estado, do modelo proposto (fls. 4), anotando-se
que passa a ser adotado como anexo do Provimento n.O 9/69, das
instruções enumeradas e adaptadas (fls. 4) e do próprio ofício inicial,
que bem esclarece a respeito do efetivo alcance das alterações.
3 . f: o que, respeitosamente, proponho à elevada consideração
de Vossa Excelência.
São Paulo, 30 de junho de 1978.
(a) Dr. Hélio Quaglia Barbosa, Juiz Auxiliar
Despacho: - Aprovo. Atenda-se. S.P., 06-07-78.
(a) Dr. Humberto de Andrade lunqueira, Corregedor Geral da
Justiça.
"MINISTÉRIO DA INDúSTRIA E DO COMÉRCIO"
OF. DEIC/Gb/SP/N.o 036/78 - São Paulo, 19 de junho de 1978
Senhor Desembargador,
Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a V. Exa., com o
objetivo de solicitar a colaboração dessa Corregedoria, no sentido de
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aprimorar o uso das informações que as Comarcas Judiciárias e suas
respectivas Varas nos enviam, referentes a Falências e Concordatas,
conforme o Provimento n.o 9/69.
Atualmente, os dados que nos são remetidos não possibilitam
a este Ministério u'a manipulação adequada das informações que
possam propiciar um panorama do comportamento de vida econômica
das empresas.
Por outro lado, os dados enviados não estão padronizados, o
que impede a montagem de um quadro geral que registre, quantifique
e qualifique as ocorrências relativas às Falências e Concordatas.
Esclareço a V. Exa. que, com as informações prestadas, não é
possível detectar em que setor econômico se registra o problema
nem a sua intensidade e periodicidade.
Em vista dos fatos e, visando obter dados que proporcionem a
montagem de indicadores que forneçam elementos conjunturais
setorializados, foi elaborado um quadro de informação que propicie
ao Departamento Nacional de Registro do Comércio acompanhar o
comportamento das empresas dentro do momento econômico
brasileiro.
Por conseguinte, para que este Ministério da Indústria e do
Comércio possa fazer chegar o referido quadro, cujo modelo segue
em anexo, as várias Comarcas do Estado, recorre a V. Exa., de
modo a que tais Órgãos possam recebê-lo e sejam informados das
normas de preenchimento, que também estão em anexo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Exa. meus protestos de estima e respeito.
(a) Francisco SaJazar, responsável pelo Expediente da Delegacia
Estadual da Indústria e do Comércio em São Paulo.
A Sua Excelência o Senhor
Desembargador Humberto de Andrade Junqueira
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo
(prot. CG. n.o 15.964/78).
INSTRUÇOES PARA O PREENCHIMENTO DO BOLETIM
PARA ATENDIMENTO AO PROVIMENTO N.O 9/ 69
DATA - Deverá ser fornecida a data em que o fato indicado
ocorreu,
REQUERENTE - Deverá ser mencionado o nome por extenso
da pessoa física ou jurídica que requereu a falência ou concordata
(poderá ser usada mais de uma linha);
REQUERIDO - Deverá ser mencionado o nome por extenso
da pessoa jurídica em causa (poderá ser usada mais de uma linha);
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CIDADE - Deverá ser indicado o Município onde a empresa
está sediada;
NATUREZA - Deverá ser indicado com um "x", se se trata
de falência requerida ou decretada, ou de concordata requerida,
deferida ou indeferida.
Ex.:

NATUREZA
FALENCIA
Req. I Decr.

x

Ref.

I

I
I

CONCORDATA
Def. I Indef.

I

ÁREA - Deverá ser indicado em que área econômica ocorreu
o fato (indústria ou comércio), mencionando-se o setor (têxtil, metalúrgico, drogaria, bazar, supermercado etc.);
OBSERVAÇÃO - A observação deverá ser utilizada para
esclarecer a informação ou ampliar o fornecimento de dados.
D.O.J. 11-8-78
Processo CG. 8. 0 49.875/78 - Americana - Int.: Juiz de
Direito da l.a Vara.
O Exmo. Sr. Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições, considerando o requerido e decidido no Processo CG n.o 49.875, determina, em caráter
normativo:
I. (item 6) As alterações necessárias de nomes, nos
assentos de nascimento de filhos legitimados, independem de procedimento de retificação, devendo processar-se, "ex officio", no ato
mesmo da averbação da legitimação por subseqüente matrimônio dos
pais (art. 103, da Lei de Registros Públicos).
2. (item 7) - A incestuosidade e a adulterinidade permanecem como condições impedientes de perfilhação. A primeira,
perpétua. A segunda, enquanto não dissolvida a sociedade conjugal.
3 . (item 8) - Para lavratura de assento de nascimento de
filhos legítimos, os oficiais devem exigir apresentação de certidão de
casamento dos pais, sempre que o declarante se mostrar de qualquer
modo inseguro . quanto aos elementos do registro, ou seja, a ordem
de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou
tiverem existido, os nomes e prenomes completos, a naturalidade e
profissão dos pais, o lugar e cartório onde casaram, a idade da
genitora do registrando em anos completos, na ocasião do parto, o
domicílio ou a residência do casal, e os nomes e prenomes dos avós
paternos e maternos (art. 54, 6.°, 7.° e 8.°, da Lei de Registros
Públicos) .
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Processo eG. 0.° 50.304/78 - Protocolado n.o 20.419/78 Transmito aos MM. Juízes de Direito, para a consideração que
merecer, a íntegra do ofício de n.O P-350/PJ-580/78 do Sr. Carlos
de Paiva Lopes, Vice-Presidente da TELESP - Telecomunicações
de São Paulo S/A.
TELECOMUNICAÇOES DE SÃO PAULO S/A.
CT. OF. P-350/PJ-580j78
São Paulo, 26 de julho de 1978
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Humberto de Andrade Junqueira
DD. Corregedor Geral de Justiça
São Paulo - SP
Excelentíssimo Corregedor:
1 . Esta Empresa tem, atualmente, cerca de quatro mil linhas
telefônicas envolvidas em penhoras e arrecadações em Massa Falida,
s6 na área da Grande São Paulo, número esse que se avoluma a
base de 15 novas medidas judiciais por dia.
2. Recebendo em média 15 (quinze) Oficiais de Justiça diariamente, nosso serviço de atendimento público que cuida dos casos de
penhora, se vê sensivelmente agravado, dada a enorme quantidade
de pessoas que nos procuram diariamente para tratar de assuntos
ligados a movimentação de linhas telefônicas.
3. Além disso, do jeito que são cumpridos os mandados
atualmente, mediante simples entrega de uma via à funcionária do
setor, resulta que um sem número de linhas não pertencentes aos
devedores réus nas ações, ou mesmo linhas com vultosos débitos,
são penhoradas sem perspectiva de assegurar-se o Juízo de efetiva
composição da lide, dada a inocuidade da medida.
Estas situações que tornam crítica a eficácia da penhora, têm
acarretado freqüentes decisões dos Juízes, tornando sem efeito a
arrematação, pois o arrematante, só tardiamente é informado dos
ônus que pesam sobre as linhas levadas a hasta pública.
4. Há casos de pluralidade de penhoras sobre única linha,
(um caso de dezoito penhoras).
Inúmeros telefones penhorados não têm ainda o direito aperfeiçoado, pois se trata de linhas adquiridas pelo plano de expansão e
os adquirentes desiStem de quitar o carnet, rompendo-se o contrato
de promessa de tomada de assinatura, tendo como conseqüência
penhora sobre direito inexistente.
5 . Recentemente fizemos uma exposição ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça
expondo as dificuldades e os enormes prejuízos que a Empresa tem
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sofrido com penhoras em ações nas quais não se identifica o seu
mais remoto interesse (cópia anexa).
6. Embora não se pretenda discutir aqui a penhorabilidade
do direito à assinatura, - a nosso ver, "data venia" incabível dada
a peculiaridade desse direito que resulta de um contrato de trato
continuado - é nosso intuito colaborar com o Judiciário, no que
atendemos a um dever de contribuir para que, nos termos do artigo
659 § 2.° do Código de Processo Civil, o ato processual se faça
de maneira mais segura em benefício do Juízo e das partes.
Por isto, fizemos organizar um serviço de informações prefercnciais de modo a que, ao realizar-se a penhora, esteja o Juízo
informado acerca da verdadeira titularidade da assinatura, bem como
do montante do débito e de pendências inclusive por penhoras anteriores que possam existir sobre a linha telefônica objetivada pela
medida.
Entretanto, tal informação não se pode obter de imediato, dado
o extraordinário volume de problemas ligados à inadimplência de
assinantes nesta Empresa que, como Vossa Excelência bem sabe,
tem, só em São Paulo, cerca de um milhão de telefones instalados,
exigindo organização complexa e mão-de-obra de nívcl para esse
tipo de trabalho.
Estas dificuldades impõe-nos, ao receber o Oficial de Justiça,
a necessidade de marcar com ele uma data posterior, de início fixada
em 5 (cinco) dias, para efetivação da penhora, quando, então, toda
a situação da linha desejada estaria devidamente levantada. (A
prática, entretanto, tem revelado que 5 (cinco) dias são insuficientes).
Mas esta iniciativa impõe seu reconhecimento a aceitação por
parte dos dignos Juízes da Capital.
Assim, almejando a que os elevados propósitos da Justiça sejam
alcançados garantindo o direito dos que pleiteiam a jurisdição, servlmo~nos da presente para solicitar de Vossa Excelência se digne de,
convencido de nossas ponderações, recomendar os seguintes proGedimentos das Varas:
1. que os Senhores Oficiais de Justiça, para cumprirem Os
mandados de penhora de linha telefônica, procedam à diligência em
duas etapas. A primeira, mediante aviso ao nosso escritório na
Rua 7 de Abril, a fim de fornecer os dados necessários à pesquisa
sobre a situação da linha a ser penhorada. Na data posterior, de
posse das informações o Oficial avalia se convém ou não penhorar
e, em caso positivo, efetiva o ato.
Nota: Este procedimento acautela o Juízo dos efeitos prejudiciais à execução, de conformidade com os artigos 659, § 2.° e 667,
inciso 111 do Código de Processo Civil.
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2. que não seja penhorada linha não pertencente ao executado;
3. que, por efeito do artigo 612 do Código de Processo Civil,
não se faça penhora de linha telefônica já penhorada anteriormente;
4. que não seja penhorada linha telefônica que apresente
débito de conta telefônica superior a três (3) meses;
5. que não seja penhorada linha telefônica cujo carnet dc
plano de expansão não haja sido integralizado. Isto se deve à
circunstância de que sendo condição para aquisição de assinatura,
a integralização do carnet, enquanto esta condição não seja atendida,
não se aperfeiçoa o direito correspondente. Se a TELESP, por antecipação, instala o telefone, tal instalação é feita a título precário,
havendo em relação a ela apenas uma expectativa de direito até a
integralização do valor do carnet;
6. que o depositário seja cientificado de que deve pagar,
mensalmente nos escritórios da TELESP, a conta relativa à linha
sob sua guarda (conforme artigos 148 a 150 do Diploma Processual);
7. que, em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias no
pagamento da conta, seja levantada a penhora, para que a concessionária possa cancelar a assinatura, consoante lhe está permitido pela
concessão.
Esteja Vossa Excelência certo de que este pleito se deve a
elevado propósito de evitar-se um sem-número de questões e
dificuldades resultantes de penhoras sem estas cu utelas, com as
conseqüências já acima relatadas, em nada desejáveis tanto para o
Judiciário quanto para as partes c esta Empresa, Glue está sofrendo
com isto prejuízo de milhões de cruzeiros, já que, em última análise,
tem, at.é aqui, propriamente financiado os devedores e credores nos
diferentes pleitos envolvendo expropriação de linhas telefônicas.
Desde já nos colocamos ao inteiro dispor de Vossa Excelência
para quaisquer informações outras que sejam julgadas de interessc
para uma completa apreciação do problema.
Na oportunidade, reiteramos os protestos do mais elevado
apreço.
A tenciosamen te
(a) Carlos de Paiva Lopes, Vice-Presidente
D .O.J. 16-8-78

Processo CG. N.o 49.069/18 -

Protocolado CG. N.o 23.431/78

A Corregedoria Geral da Justiça faz .saber a vista do Ofício n.o
417/78 da Associação dos Bancos do Estado de São Paulo, que com
referência ao Provimento CO. 7/78, só pode ser aplicado aos títulos
de edição posterior à data do referido Provimento.
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Processo eG. 48.863/78 do Estado de São Paulo SI A.

Capital -

Int.: Caixa Econômica

PARECER NORMATIVO 4/78
Senhor Desembargador Corregedor Geral:
1 . A Caixa Econômica do Estado de São Paulo representa a
esta E. Corregedoria Geral da Justiça, quanto à necessidade de disciplina normativa da cobrança de custas e emolumentos, devidos por
atos de registros de cédulas de crédito rural, em face da relutância
de algumas Serventias em observar a legislação federal, incidente
nesses casos.
2. Como reconhece a representante, não é nova a questão, que,
comportando distinções relevantes de procediment~ administr(\tivo,
tem sido objeto de decisões singulares desta E. Corregedoria Geral
da Justiça.
O primeiro ponto está na dilucidação dc que a vigorante Lei de
Registros Públicos (Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973) ampliou
o processo de registo de cédulas de crédito rural e de crédito industrial, desdobrando-o em atos sucessivos (arts. 178, lI, e 167, I, 2).
A apresentação da cédula, portanto, seguem-se-lhe, primeiro, o
rcgisto no Livro Auxiliar n.o 3 e, após, o rcgisto necessário no Livro
Geral n.o 2, concernente à hipoteca cedular, precedido de abertura
de matrícula do prédio, se ainda não providenciada.
3. No que diz com as cédulas de crédito rural, a prática desses
atos está submissa ao pagamento das custas e emolumentos
previstos na legislação federal, com observância das considerações
subseqüentes.
Dispõc, com efeito, o artigo 290, § 3.°, da Lei de Registros
Públicos:
"Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financiamento
rural serão cobrados dc acordo com a legislação federal".
Trata-se de preccito ordenado a uniformizar e minorar os custos
das operações de financiamento rural, enquanto instrumento político
de incentivo às atividades agrícolas. Essc princípio geral foi tomado
ao artigo 4.°, do Decreto federal 62.141, de 18 de janeiro de 1968,
que sistematizou as disposições dos artigos 34 a 40, do Decreto-lei
federal 167, dc ] 4 de fevcreiro de 1967. Em conseqüência, todos
estes preceitos subsistem, afastand.o o império dos Regimentos de
Custas dos Estados. Logo, a cobrança e o pagamcnto dos preços,
devidos por aqueles atos de registros de cédulas de crédito rural,
subordinam-se aos percentuais estatuídos em ambos os diplomas e
não podem, de nenhum modo, exceder os limites previstos nos artigos
34 e 36 do Decreto-lei 167 (art. 4.°, do Decreto 62.141). Os excessos
iJOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

-

119

serão restituídos em dobro, sem prejuízo de penalidades disciplinares
aos serventuários responsáveis, em medidas de competência de cada
Juiz Corregedor Permanente (arts. 4.°, § 1.°, e 5.°, do Decreto
62.141, invocado).
Quando a matrícula for aberta por ocasião e como pressuposto
necessário do registro da hipoteca cedular, nenhuma importância pode
ser exigida, à falta de previsão legal.
Por fim, para cálculo dessas custas e emolumentos, não se
considera o salário mínimo da região, senão os coeficientes
de atualização monetária, a que se refere o artigo 2.°, da Lei
federal 6.205, de 29 de abril de 1975. Para esta conclusão, nem há
mister recorrer ao artigo 1.0, da Lei estadual 994, de 25 de maio
de 1976, que ajustou o ordenamento jurídico do Estado à descaracterização do salário mínimo como fator de correção ou cálculo
monetário. Basta a Lei federal.
4. A orientação fixada não apanha os registros de cédulas de
crédito industrial.
A isenção relativa, acentuada neste parecer, respeita apenas aos
atos decorrentes de financiamento rural, donde aos registros de títulos
nascidos de financiamentos de outra natureza, como de cédulas de
crédito industrial, quadrar a aplicação do artigo 14, da Lei de
Registros Públicos.
O artigo 34, § 1.0, do Decreto-lei federal 413, de 9 de janeiro
de 1969, foi revogado (art. 2.°, § 2.°, da Lei de Introdução ao Código
Civil), e seus valores, circunscritos ao só registo da cédula, persistem
apenas em função do fato de terem sido incorporados ao regimento
estadual, por obra do Decreto 9.555, de 4 de março de 1977 (Tabela
11, V, b e Nota 2. a). A força legal, portanto, é deste c não da
norma ab-rogada.
Inconcusso, deste modo, que o registo da cédula de crédito
industrial, no Livro 3, está sujeito ao pagamento das custas e emolumentos previstos na Tabela 11, V, b, do Regimento aprovado pelo
Decreto estadual 9.555, de 4 de março de 1977, e o registo subseqüente da hipoteca, ao das custas e emolumentos contemplados na
Tabela 11, 1.
5. Em resumo, o que, s.m.j., nos parece é quc:
6. A vigente Lei dê R~gistros Públicos ampliou o processo
de registo de cédulas de crédito rural e industrial: o registro destas,
no Livro 3 - Registro Auxiliar, não dispensa o registro de hipoteca
cedular, no Livro 2 - Registro Geral.
7 . A prática desses registos, concernentes a cédulas de crédito
rural, está sujeita ao pagamento das custas e emolumentos, previstos
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serão restituídos em dobro, sem prejuízo de penalidades disciplinares
aos serventuários responsáveis, em medidas de competência de cada
Juiz Corregedor Permanente (arts. 4.°, § 1.°, e 5.°, do Decreto
62.141, invocado).
Quando a matrícula fo r aberta por ocasião e como pressuposto
necessário do registro da hipoteca cedular, nenhuma importância pode
ser exigida, à falta de previsão legal.
Por fim, para cálculo dessas custas e emolumentos, não se
considera o saIário mínimo da região, senão os coeficientes
de atualização monetária, a que se refere o artigo 2.°, da Lei
federal 6.205, de 29 de abril de 1975. Para esta conclusão, nem há
mister recorrer ao artigo 1.0, da Lei estadual 994, de 25 de maio
de 1976, que ajustou o ordenamento jurídico do Estado à descaracterização do salário mínimo como fator de correção ou cálculo
monetário. Basta a Lei federal.
4. A orientação fixada não apanha os registros de cédulas de
crédito industrial.
A isenção relativa, acentuada neste parecer, respeita apenas aos
atos decorrentes de financiamento rural, donde aos registros de títulos
nascidos de financiamentos de outra natureza, como de cédulas de
crédito industrial, quadrar a aplicação do artigo 14, da Lei de
Registros Públicos.
O artigo 34, § 1.0, do Decreto-lei federal 413, de 9 de janeiro
de 1969, foi revogado (art. 2.°, § 2.°, da Lei de Introdução ao Código
Civil), e seus valores, circunscritos ao só registo da cédula, persistem
apenas em função do fato de terem sido incorporados ao regimento
estadual, por obra do Decreto 9.555, de 4 de março de 1977 (Tabela
11, V, b e Nota 2. a). A força legal, portanto, é deste c não da
norma ab-rogada.
Inconcusso, deste modo, que o registo da cédula de crédito
industrial, no Livro 3, está sujeito ao pagamento das custas e emolumentos previstos na Tabela 11, V, b, do Regimento aprovado pelo
Decreto estadu~l 9.555, de 4 de março de 1977, e o registo subseqüente da hipoteca, ao das custas e emolumentos contemplados na
Tabela 11, I.
5. lim resumo, o que, s.m.j., nos parece é que:
6. A vigente Lei de Registros Públicos ampliou o processo
de registo de cédulas de crédito rural e industrial: o registro destas,
no Livro 3 - Registro Auxiliar, não dispensa o registro de hipoteca
cedular, no Livro 2 - Registro Geral.
7. A prática desses registos, concernentes a cédulas de crédito
rural, está sujeita ao pagamento das custas e emolumentos, previstos
120 -

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

na legislação federal (arts. 34 a 40, do Decreto-lei 167 de 14 de
fevereiro de 1967, e art. 4.°, do Decreto 62.141, de 18' de janeiro
de 1968), calculados com base no coeficiente de atualização monetária (art. 2.°, da Lei Federal 6.205, de 29 de abril de 1975). A
abertura eventual de matrícula, nesse caso, independe do pagamento
de custas e emolumentos.
8. A prática daqueles registos, concernentes a cédulas de
crédito industrial, está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos,
previstos na legislação estadual (Tabela 11, V, b, c 11, I, aprovada
pelo Decreto 9.555, de 4 de março de 1977)

9. Propomos que, eventualmente aprovado este, Vossa Excelência lhe outorgue caráter normativo, publicando-se por três dias
consecutivos.

A alta consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 18 de agosto de 1978.
(aa) Dr. Antonio Cezar Peluso, Juiz Auxiliar.
Despacho: Aprovo o parecer. Publique-se. S. P., 25-08-78.
(aa) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça.
PROVIMENTO N.o 10/78
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições
legais e,
Considerando o que ficou decidido no Processo n.O ........ .
CG-50.201/78.
Determina:
Artigo 1.0 - Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias
e autorizações judiciais, bem como dos demais atos de comunicação
processual, subscritos por Juízes, devem conter os prenomes, nomes
e cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os
lavrem, confiram c subscrevam, e guardar estrita coincidência entre
esses elementos idcntificativos e as pessoas que os assinem.
Artigo 2.0 - Este Provimento entra em vigor na data de sua
publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 06 de setembro de 1978.
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça.
D.O.J. 14-9-78
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DEGE 1

PROVIMENTO N.o 12/78
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando que o inciso II da Tabela 13, anexa ao Decreto
Estadual 12.369, de 2 de outubro corrente, instituiu custas pela
distribuição de letras e títulos para fins de protestos cambiá rios, e
Considerando que o Serviço de Distribuição de letras, títulos e
documentos, enquanto órgão desta Corregedoria, criado pelo Provimento CG-5/78, não tem função ncm meios de arrecadação de rendas
do Estado, em geral cobradas e rccolhidas pelos cartórios, juntamentc
com os emolumentos que lhe são devidos,

Detennina:
Artigo 1.0 - Incumbe a cada Cartório de Protesto da Capital
arrecadar e recolher as custas relativas "Ao Distribuidor", previstas
no inciso II da Tabela 13 anexa ao Decreto Estadual 12.369, de
2 de outubro de 1978, incidentes sobre os títulos, letras ou documentos apresentados.
§ único - Das quantias arrecadadas juntamente com as demais
custas, emolumentos e despesas devidos, os Cartór,ios passarão recibo
nos termos do artigo 10, do Decreto-Lei Estadual 203, de 25 de
março de 1970.

Artigo 2. 0 - Os Tabeliães dos Cartórios de Protestos recolherão
ao Estado os valores arrecadados na forma do artigo anterior, no
primeiro dia útil subseqüente ao da distribuição dos títulos sobr~ que
se fizerem devidos
§ 1.0 O recolhimento far-se-á através de guia própria
(modelo 12 Código 244) e será calculado com base no Livro
Protocolo, deduzidos os títulos que, por qualquer motivo, tenham
sido devolvidos na forma do inciso XIII do artigo 3. 0 , do Provimento
CG, n. O 5/78.
§ 2. 0 Cada guia especificará a data da distribuição a que
se refere o recolbimento, a quantidade dos títulos distribuídos nessa
data e dos que foram devolvidos, bem como o número correspondente
à base' de cálculo do preço público recolhido (modelo anexo).
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T!tuloB Distribuidos: ••• o • • • •
Títulos
Devolvidos:.o ••••• o
Número base: •••••••••.

G •••

~e

§ 3.0 - Os Tabeliães dos Cartórios de Protesto, sem prejU1ZO
do arquivamento das vias que lhes concernem, ficam obrigados a
encaminhar, às segundas-feiras ao Serviço de Distribuição, uma via
autenticada de cada guia de recolhimento diário. O Serviço de Distribuição manterá servidor para recepção, conferência, controle e arquivamento das guias.
Artigo 3.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua
publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao
Juízo Corregedor Permanente dos Cartórios de Protesto, ao Serviço
de Distribuição e a cada Cartório de Protesto.
São Paulo, 5 de outubro de 1978.
(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Gcral da
Justiça.

Recurso eG. N.o 85/18 - Franca - Int.: Acácio Lima, Escrivão do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis e Anexos. Excelentíssimo
Senhor Corregedor Geral.
1 . Cuida-se de recurso interposto pelo Ofícial do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Franca, contra decisão proferida
pelo MM. Juiz Corregedor Permanente, determinando que, para os
efeitos de cálculos de emolumentos nas transcrições, inscrições e
averbações relativas à aquisição de casa própria, em que for parte
Cooperativa Habitacional, seja observado o disposto no parágrafo
primeiro do artigo 290 da Lei n.o 6.0 J5, de 31 de dezembro de 1973.
Entende o recorrente que os emolumentos relativos ao registro
de aquisição de casa própria, em que figura como parte Cooperativa
Habitacional, devem ser calculados de acordo com a Lei Estadual
n.o 905, de 18 de dezembro de 1975 que prevê apenas uma redução
de 50% sobre o valor fixado no regimento de custas e não nos
termos da Lei Federal n.o 6015/73 que os fixa no valor teto de
40% do salário-mínimo regional.
Sustenta em razões de recurso, prevalecer a norma estadual em
razão de ser da exclusiva atribuição dos Estados Membros e sua
organização judiciária, competindo-lhes todos os podercs que não
lhes foram vedados, explícita ou implicitamente, pela Constituição
Federal (art. 13, § 1.0 e 8.°, letra "T" da Constituição Federal).
2 . As normas jurídicas não existem e atuam isoladamente. Elas
se integram num todo, em uma estrutura e organização, formando
um ordenamento e unidade que tem como pressuposto fundamental
uma base.
A norma, toda ela, haure sua validade jurídica de uma outra
que serve de fundamento a todo o sistema. :E: o princípio da constitu-

124 -

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

cionalidade que fixa este travamento lógico - estrutural do ordenamento jurídico.
Toda norma extrai sua validade, direta ou indiretamente, da
norma constitucional, devendo estar conforme com esta, sem discrepância com tal parâmetro, para que não seja destituída de valor
jurídico.
Na Constituição Federal é que devemos buscar, pois, a solução
atual do problema ora objeto; é cla a norma maior e fundamental.
3. Dispõe o artigo 8, XVII, letra "c" da Constituição Federal,
com redação lhe dada pela Emenda 0.° 7, de 13 de abril de 1977.
Artigo 8.° - Compete à União:
XVII - legislar sobre:
c) Normas gerais sobre orçamento, despesas e gestão patrimonial e financeira de natureza pública: taxa judiciária, custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses, de registros públicos
e notariais; de direito financeiro; de seguro e previdência social; de
defesa e proteção da saúde; de regime penitenciário."
Constitui competência específica da União editar normas gerais
sobre custas e emolumentos, definindo os fatos como suporte de
incidência, tanto em abstrato como em concreto, cabendo-lhe, ainda,
regular as exceções e os casos específicos de sua área de competência.
Destarte, insere-se no campo de sua atribuição estrita prever,
também., a forma de cobrança de emolumentos e custas remuneratórias dos registros públicos sobre os quais tem pleno poder para
editar as normas.
Sobre normas de taxas judiciárias, custas e emolumentos dos
serviços forenses e atos de registros públicos e notariais apenas
prevalece a norma estadual se não existem leis federais sobre a
matéria, podendo, no caso, a lei estadual, por supletiva, ter validade
plena, com vigência, eficácia e efetividade.
J:: o que adverte PONTES DE MIRANDA, ao dizer que
"enquanto não há legislação federal, a Iegis!Jação estadual é aplicada,
ainda em se tratando de regra jurídica geral, ou regra jurídica fundamental (Comentários à Constituição de 1967, com a emenda n.o 1,
de 1969, 2. a ed., tomo 1I/170).
No caso em apreço aí está a norma federal ditando uma conduta
e organizando um serviço, prevalentemente às regras do direito
estadual.
Seria oportuno discutir-se a inconstitucionalidade da lei federal
se inexistisse a Emenda Constitucional n. o 7, de 13 de abril de 1977,
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que ampliou as atribuições legislativas da União, outorgando-lhe
competência para ditar normas gerais sobre custas e emolumentos.
A discussão se cingiria apenas a simples deleite de uma lucubração jurídica e forense em azos de praticidade, que não se intenta no
momento.
Ao direito constitucional também corresponde, em última
análise e como princípio geral, o direito intertemporal. A Constituição
incide desde logo.
Acentua PONTES DE MIRANDA que a Constituição " tendo
de ser superior às leis ordinárias, corta o que é contrário no presente
e no futuro. .. O princípio jurídico fundamental é o da incidência
imediata da nova Constituição" (Dez anos de pareceres, ed. Livraria
Francisco Alves, 1975, 5.° vol., pág. 293).
Se com a nova Constituição, são inconciliáveis, implícita Oll
explicitamente, leis ordinárias, deixarão de vigorar no instante mesmo
em que se iniciou a vigência da nova Constituição. À Constituição
têm de se amoldar as leis, tanto as futuras como as já promulgadas.
Todo o material legislativo que existe, considera-se revogado, no que
contraria os novos dispositivos constitucionais.
Este fenômeno se explica porque a lei não tem sua vida ligada
ao momento de sua feitura e sim incide nos fatos à medida que eles
se dão.
Em continuação ao que afirmava na citação anterior, acrescenta
PONTES DE MIRANDA que "não é a mesma situação a que resulta
da existência de leis estaduais nas matérias do artigo 8.°, não mencionados no artigo 8.°, xvn, c) e q): tais leis, se existiam, estão
ab-rogadas; se depois foram feitas, são inconstitucionais."
Já, portanto, não é de se falar na lei estadual porque em última
hipótese estaria. revogada no inciso que dispÕe sobre custas e emolumentos quando parte Cooperativa Habitacional. :f: o principado do
princípio da imediata incidência das regras jurídicas constitucionais,
salvo se a própria Consttiuição protrai ou se retrotrai, o que não
ocorreu.
4. Não se infira, embora todas estas considerações, que o
objeto fático em exame, não se encarta em "normas gerais" a que
alude o artigo 8.°, XVlI, letra "c" da Constituição Federal.
A lei dos registros públicos por ser uma lei nacional vincula a
todos, opondo-se, no campo de sua aplicação, às demais normas quer
específicas federais, quer estaduais e municipais, abstraindo-se de
todas elas, transcendendo-se.
Embora no artigo 290 desta lei se cogite de custas e emolumentos previstos para um caso concreto, contemplou-se antecipada126 -
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mente uma possível distorsão entre os Estados Membros, com desigualdade de tratamento para um caso idêntico para o qual o critério
do governo da União foi o de assegurar o mínimo gasto, ante a
filosofia da política habitacional.
No âmbito das normas gerais se incluem tais previsões específicas, e inclusive critérios de fixação de contagem.
É o que afirma José Dutra no artigo publicado sobre a matéria,
n Boletim da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de
São Paulo e trazido para os autos nas xerocópias de fls. 43/46.
A intenção da lei foi resguardar a própria política habitacional,
que tem por fito minorar o mais possível os custos e as despesas
com tais operações Procurou o legislador uniformizar e conter, favorecendo o espírito próprio que instituiu a transação imobiliária através
de tais cooperativas.
5. Destarte, a prática destes atos está submissa ao pagamento
das custas c emolumentos previstos na legislação dos registros
públicos, que subsistem afastando o império dos Regimentos de
Custas dos Estados. Assim, a cobrança e o pagamento dos preços,
devidos por aqueles atos, subordinam-se ao percentual estatuído no
artigo 290 da Lei dos Registros Públicos.
Observe-se, no entanto, que para este cálculo não se deve considerar o salário mínimo da região e sim os coeficientes de atualização
monetária, a que se refere o artigo 2.° da Lei Federal n.O 6.205, de
29 de abril de 1975, que o legislador estadual firmou como aplicável
no âmbito local, por força do artigo 1.0 da Lei n,o 994, de 25 de
maio de 1976. A expressão salário mínimo deve ser substituída pelo
valor de referência.
6. É o parecer que submeto a Vossa Excelência e se eventualmente aprovado propondo-lhe caráter normativo, publicando-se.
São Paulo, 28 de setembro de 1978.
(a) Dr. José de Mello Junqueira, Juiz de Direito Auxiliar.
DESPACHO: - "Aprovo o parecer, pelo que nego provimento
ao recurso. 1. S.P., 2-10-78 - (a) Des. Humberto de Andrade Junqueira - Corregedor Geral da Justiça".
Processo CG. n.o 50.392/78 da 23. a Vara Cível
Sr. Des. Corregedor Geral:

Capital -

In!.: Juízo ele Direito

1 . O Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível comunica a esta
E. Corregedoria Geral da Justiça, que, tendo sido indeferida medida
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liminar em processo preventivo de sustação de protesto, de que desistiu
ao depois o requerente, este redistribuiu, no msmo dia e desta feita
a outra Vara, ação idêntica em que obteve a liminar. A Distribuição
informou o critério adotado.
,2. Trata-se de comunicação de expediente nada raro, destinado
a fraudar a regularidade da distribuição. Não é caso isolado. A experiência revela que, de quando em quando, não obtendo o interessado
decisão ou despacho inicial pretendido, junto ao Juízo a que tocou a
petição distribuída, repropõe a ação ou representa requerimento, cuja
distribuição a outra Vara pode ocasionar prestação jurisdicional de
conteúdo diverso. Outras vezes, buscando eleger Juizo certo ou evitar
cognição de Juízo determinado, distribuem-se ações sucessivas. de
que a parte vai desistindo até alcançar o objetivo perseguido.
Em tese, essas hipóteses são objeto da disciplina do art. 453
da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, cuja
redação genérica, exigente de apreciação subjetiva que os funcionários
nem sempre podem formular com rigor, se mostra insuficiente para
atalhar aquelas burlas. Nem parece adequado, s.m.j., o critério vigorante (fls. 7), que não evita a consumação das fraudes ou lhes subordina a interceptação a providência formal que se não observa ou
que o novo Juízo acaba não percebendo.
Fraca a provisão normativa.
3 . Tomamos a liberdade de acrescer que do mesmo pecado
sofrem outras disposições, no que concerne às prioridades absolutas
e relativas de distribuição.
A Consolidação, na verdade, apenas prevê e concede preferência relativa a processos falimentares e preventivos (artigo 443, caput)
e ainda assim dependente de estimativa casuística de quem esteja
na presidência da distribuição. Outros feitos há que, de sua natureza,
postulam igual prioridade, que não deve estar condicionada a preceitos singulares de manifesta inconveniência, na medida em que
possibilitam mensurações discrepantes em cada caso. O idea) seria
mandamento genérico, que discernisse entre as ações de distribuição
necessariamente urgente e as de urgência eventual, deixando-se
tão-s6 a ponderação destas à análise singular.
4. Seria, por fim. oportuno se regulamentasse o procedimento
de resolução dos incidentes de distribuição, por coartar delongas
prejudiciais ao bom conceito desse serviço judiciário, submisso a esta
E. Corregedoria Geral da Justiça.
5. Do exposto, sub censura opinamos que, sem prejuízo de
ofício ao Juízo da Décima Sétima Vara Cível, que o cientifique da
identidade dos processos e do indeferimento apontado, para as provi128 -
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dências que entenda curiais, se regulem os pontos ressaltados, através
de Provimento cuja minuta apresentamos à alta consideração de
Vossa Excelência.
São Paulo, 11 de setembro de 1978.
(a) Antonio Cezar Peluso - Juiz Auxiliar.
Despacho: "Aprovo. S. P., 29-9-78.
(a) Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça".
PROVIMENTO 11/78
O Exmo. Sr. lJes. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando a necessidade de preservar o princípio da regularidade das distribuições e de assegurar a cognição imediata dos feitos
que, de sua natureza, ou por circunstâncias singulares, reclamam
distribuição prioritária,
Determina:
Artigo 1.0 ~ Os artigos 433, § único, 443, 444, 453 e 461,
da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, passam
a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 433. § único. De cada registro e petição far-se-á constar
o número de ordem diária de protocolo ou entrada das petições na
seção, a indicação da Vara a que foi distribuída e a respectiva data.
As petições de distribuição prioritária ou preferencial, a que se refere
o artigo 443, "caput", serão numeradas em ordem autônoma."
Art. 443. As petições serão distribuídas, registradas e encaminhadas, rigorosamente na respectiva ordem de protocolo ou entrada
(art. 433, § único). Terão preferência na ordem dos sorteios as
petições concernentes a:
1 . ações de alimentos, definitivos ou provisionais;
2. processos falimentares, concordatas, dissolução e liquidação
de sociedades e execuções contra devedor insolvente;
3 . processos e medidas cautelares ou preventivos, incidentes
ou preparatórios, nominados ou inominados;
4.

ações de mandado de segurança;

5 . ações de nunciação de obra nova e possessória com requerimento de liminar e
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6. ações destinadas a conservação de direitos, que possam ser
prejudicadas pela distribuição ordinária, mediante despacho fundamentado do Juiz Corregedor Permanente da distribuição.
§ 1.0 ~ Não será distribuído requerimento de concordata preventiva ou liquidação judicial de sociedade, sem a prova negativa
de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, fornecida pelo
Cartório Distribuidor competente.
§ 2.° - Acusada a existência de execução fiscal, terá efeito
de certidão negativa aquela que vier acompanhada da prova da ocorrência de penhora aceita, mediante certidão expedida pelo Cartório
ou Secretaria do Juízo respectivo."
Art. 444 - Distribuída e registrada, cada petição, concernente
às ações, processos e medidas discriminados nCl "caput" do artigo
anterior, será imediatamente encaminhada ao escrivão do Cartório
a que foi distribuída, o qual, nela, certificará a horá de recebimento
e a anotará no protocolo de distribuição."
"Art. 453 - Serão distribuídas à mesma Vara e compensadas
as petições substancialmente idênticas a outras que tenham sido distribuídas nos últimos trinta dias. Entendendo o JuÍZo que não se trata
de expediente destinado a fraudar a regularidade das distribuições,
devolve-Ia-á para imediata redistribuição.
§ Único - Quando houver fundada suspeita de que a petição
apresentada visa a burlar, de outro modo, a regularidade das distribuições, será distribuída mediante despacho fundamentado do Juiz
Corregedor Pennanente."
"Art. 461 - Os casos omissos, as dúvidas e os incidentes serão
resolvidos, em vinte e quatro horas, pelo Corregedor Geral da Justiça,
por um de seus Juízes Auxiliares ou pelo Juiz Corregedor Permanente
designado."
Artigo 2.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua
publicação.
Registre-se. Publique-se. Comunique-se à Secção local da Ordem
dos Advogados, à Associação dos Advogados e ao Instituto dos
Advogados. Divulgue-se. Cumpra-se.
São Paulo, 29 de setembro de 1978.
(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor-Geral da
Justiça.
D.O.J. 3.10.78
PORTARIA N. 77/78
O Desembargador Humberto de Andrade Siqueira, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
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Considerando o pedido formulado pela Prefeitura Municipal
de Mauá,
Considerando os resultados satisfatórios com a implantação dos
Anexos dos Ofícios de Justiça das Varas dos Feitos da Fazenda
do Estado:
Resolve:
Artigo 1.0 - Fica autorizada a instalação, na Comarca de
Mauá, de Anexos aos Cartórios de Ofícios de Justiça, para atendi~
mento das execuções fiscais municipais.
Artigo 2. 0 - Os JuÍZes de Llircito das Varas da Comarca de
Mauá baixarão Portaria regulando o.> serviços e funcionamento destes
Anexos.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-~e.
São Paulo, 16 de outubro de 1978.
Eu, (a) (Ezio Donati), Diretor do Departamento da Corregeaoria
Geral da Justiça (DEGE), subscrevi.
(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor-Geral da
Justiça.
D.O.J. 18.10.78
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LEIS E DECRETOS
FEDERAIS

LEI N. 6.570, DE 30 DE SETEMBRO DE 1978
Prorroga o prazo de validade da carteira de identidade
para estrangeiros.
O PRESIDENTE DA REPúBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
a seguinte Lei:
Artigo 1.0 - O prazo de validade das carteiras de identidade
para estrangeiros, "Modelo 19", de que trata o artigo 2.° do
Decreto-lei n. 499, de 17 de março de 1969, alterado pelo que dispuseram as Leis.n.s 5.587, 5.815, 6.110, 6.370 e 6.447, de 2 de
julho de 1970, 31 de outubro de 1972, 1.0 de outubro de 1974, 27
de outubro de 1976 e 6 de outubro de 1977, respectivamente, fica
prorrogado até 1.0 de outubro de 1979.
Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de setembro de 1978; 157.° da Independência
e 90.° da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
D.O. 3.10.78
LEI N. 6.578, DE 11 DE OUTUBRO DE 1978
Revoga o Decreto-lei n. 1.004, de 21 de outubro de
1969, e as Leis n.os 6.016, de 1973, e 6.063, de 1974.
O PRESIDENTE DA REPúBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta eeu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1.0 - Ficam revogados o Decreto-lei n. 1.004, de 21
de outubro de 1969 (Código Penal), e as Leis n.os 6.016, de 31 de
dezembro de 1973, e 6.063, de 27 de junho de 1974.
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Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, em 11 de outubro de 1978; 157.° da Independência
c 90.° da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
D. O. União 13.10.78
DECRETO-LEI N.o 1.632, DE 4 DE AGOSTO DE 1978
Dispõe sobre a proibição de greve nos serviços públicos
e em atividades essenciais de interesse da segurança
nacional.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 55, item I, da Constituição,
Decreta:
Artigo 1.0 - São de interesse da segurança nacional, dentre
as atividades essenciais em que a greve é proibida pela Constituição,
as relativas a serviços de água e esgoto, energia elétrica, petróleo,
gás e outros combustíveis, bancos, transportes, comunicações, carga
e descarga, hospitais, ambulatórios, maternidades, farmácias e drogarias, bem assim as de indústrias definidas por decreto do Presidente
da República.
§ 1.° - Compreendem-se na definição deste artigo a produção,
a distribuição e a comercialização.
§ 2.° - Consideram-se igualmente essenciais e de interesse da
segurança nacional os serviços públicos federais, estaduais e municipais, de execução direta, indireta, delegada ou concedida, inclusive
os do Distrito Federal.
Artigo 2.° - Para os efeitos deste Decreto-lei, constitui greve
a atitude da totalidade ou de parte dos empregados que acarrete a
cessação da atividade ou diminuição de seu ritmo normal.
Artigo 3.° - Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o empregado que participar de greve em serviço público ou atividade essencial
referida no artigo 1.° incorrerá em falta grave, sujeitando-se às
seguintes penalidades, aplicáveis individual ou coletivamente, dentro
do prazo de 30 (trinta) dias do reconhecimento do fato, independentemente de inquérito.
I
Advertência;
11 - Suspensão de até 30 (trinta) dias;
UI - Rescisão do contrato de trabalho, com demissão, por
justa causa.
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§ 1.° - Quando se tratar de empregado estável, a demissão
será precedida de apuração da falta em processo sumário.
§ 2.° Sujeita-st> ao disposto neste artigo, igualmente, o
empregado que, por qualquer forma, concorrer para a greve.
Artigo 4.° - Cabe ao Ministro do Trabalho o reconhecimento
da ocorrência de greve em qualquer das atividades essenciais definidas
no artigo 1.0, para'os efeitos deste Decreto-lei.
Artigo 5.° - Sem prejuízo da responsabilidade penal, será
punido com advertência, suspensão, destituição ou perda de mandato,
por ato do Ministro do Trabalho, o dirigente sindical ou de conselho
de fiscalização profissional que, direta ou indiretamente, apoiar ou
incentivar movimento grevista em serviço público ou atividade
essencial.
Artigo 6.° - Incorre em falta grave, punível com demissão ou
suspensão, o funcionário público que participar de greve ou para ela
concorrer.
Artigo 7.° - Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de agosto de 1978; 157.° da Independência e 90.°
da República.

ERNESTO GEISEL
Annando Fakão
Geraldo Azevedo Henning
Fernando Bethlem
Antônio Francisco Azeredo da SUveira
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Euro Brandão
.Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Angelo Calmon de Sá
Shigeaki Ueki
João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
L. G. do Nascimento e Silva
Gustavo Moraes Rego Reis
Golbery do Couto e SUva
Octávio Aguiar de Medeiros
Tácito TheophiIo
D. O. União 4-8-78
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LEI N.O 1.671, DE 1.0 DE JUNHO DE 1978
Dá a denominação de Águas de Santa Bárbara ao atual Município
de Santa Bárbara do Rio Pardo

o

GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta eeu promulgo
a seguinte lei:
Artigo 1.0 - Passa a denominar-se Águas de Santa Bárbara o
atual Município de Santa Bárbara do Rio Pardo.
Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 1.0 de junho de 1978.
PAULO EGYDIO MARTINS
Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça
João Lopes Guimarães, Secretário do Interior
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, a 1.° de junho de
1978.
Nelson Petersen da Costa, Diretor (Divisão Nível lI) Subst.
D.O. 2-6-78
LEI N.o 1773, DE 10 DE OUTUBRO DE 1978
Autoriza a inscrição, como contribuintes facultativos do
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE, dos inativos, das viúvas dos membros
da Magistratura, dos servidores públicos e dos servidores
das Serventias de Justiça não oficializadas, inclusive dos
aposentados, no prazo que estabelece.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo
a seguinte lei:
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Artigo 1.0 - Poderão ser inscritos, como contribuintes facultativos do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
- IAMSPE, os inativos, as viúvas dos membros da Magistratura,
dos servidores públicos e dos servidores das Serventias de Justiça
não oficializadas, inclusive dos aposentados, desde que o requeiram
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta lei.
Artigo 2.° - Os que vierem a se inscrever, na forma do artigo
anterior, ficarão sujeitos ao pagamento das contribuições previstas na
legislação pertinente.
Artigo 3.° cação.

Esta lei entrará em vigor na data de suapubli-

Palácio dos Bandeirantes, 10 de outubro de 1978.
PAULO EGYDIO MARTINS
Fernando Milliet de Oliveira, Secretário da Administração
. Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 10 de outubro
de 1978
Nelson Petersen da Costa, Diretor (Divisão Nível 11) Subst. a

0.0. 11-10-78
DECRETO N.o 12.369, DE 2 DE OUTUBRO DE 1978
Aprova as Tabelas de Custas e Emolumentos Judiciais e Extrajudiciais
PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto no artigo 49 da Lei n.O 10.393, de 16 de dezembro de
1970 e a conveniência de manter-se o critério simplificador de leitura
direta dos preços dos atos judiciais e extrajudiciais,
Decreta:
Artigo 1.° - Ficam aprovadas, nos termos e para os fins dos
artigos 254 e 259 do Decreto-Lei Complementar n.o 3, de 27 de
agosto de 1969, e do ~creto-Lci n.o 203, de 25 de março dc 1970,
as quatorze Tabelas que acompanham este decreto.
Artigo 2.° - Além das custas, constituem renda do Estado os
emolumentos das serventias oficializadas e dos atos praticados pelos
Oficiais de Justiça.
Artigo 3.° - De acordo com o disposto no inciso lI, do artigo
18, do Decreto-Lei n.o 203, de 25 de março de 1970 com a nova
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redação que lhc foi dada pelo artigo 52, da Lei n.O 10.394, de 16 de
dezembro de 1970, das custas arrecadadas pelo Estado nos feitos e
recursos, tanto cíveis como criminais, 5% (cinco por cento) serão
entregues à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo
- e 15% (quinze por cento) à Carteira de Previdência dos Advogados
de São Paulo.
Parágrafo único - Os emolumentos que, nas serventias não
oficializadas, são devidos aos respectivos serventuários e que nas
oficializadas constituem renda do Estado, não se compreendem na
disposição deste artigo.
Artigo 4.° - A contribuição à Carteira de Previdência das
Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, embora mencionada nas Tabelas, somente será devida nos atos praticados em
Cartórios não oficializados e obedecerá ao disposto no artigo 49 da
Lei n.O 10.393, de 16 de dezembro de 1970.
Artigo 5.° - Nas colunas em que estiverem englobados os
emolumentos do escrivão e do distribuidor, ser-lhes-ão atribuídos,
respectivamente, 90% (noventa por cento) e 10% (dez por cento)
do total fixado.
Artigo 6.° - As Tabelas em anexo não se aplicam:
I - aos atos judiciais ou extrajudiciais já soliictados a qualquer
dos escrivães ou ao oficial do Registro de Imóveis, haja ou não a
parte feito depósito total ou parcial das custas e emolumentos
previstos;
II - aos recursos já interpostos e às execuções iniciadas.
Artigo 7.0 - As custas e emolumentos, tabelados neste decreto,
serão devidos pela metade quando o ato praticado ou as certidões
expedidas se destinarem à formalização de contratos de financiamento agropecuário".
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, das certidões e
papéis constará a seguinte observação: "somente terá valor para fins
de financiamento agropecuário".
Artigo 8.° - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogados os Decretos nYs 5.857, de 11 dc março de
1975, 7.246, de 10 de dezembro de 1975, e 9.555, de 4 de março
de 1977.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de outubro de 1978
PAULO EGYDIO MARTINS
Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça
Publicado na Casa Civil, aos 2 de outubro de 1978.
Maria Angélica Galiazzi, Diretora de Divisão de Atos do
Governador
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TABELA 1

DOS FEITOS E RECURSOS CíVEIS E CRIMINAIS
Notas genéricas:
La - Os preços desta Tabela remuneram todos os atos e termos do
respectivo feito, à exceção dos expressamente referidos nas Tabelas 2 a 9
e das despesas postais.
2." - Nos feitos de competência originá.ria dos Tribunais de Justiça e
de Alçada, os emolumentos consignados na coluna relativa ao escrivão e ao
distribuidor, constituem renda do Estado.
3." - Consideram-se de valor inestimável:
a) os pedidos de interdição, tutela, curatela, remoção e destituição de
tutor ou curador;
b) os protestos, interpelações e notificações:
c) os processos acessórios, preparatórios, preventivos e incidentes, salvo
os embargos de terceiros;
d) qualquer outro feito cível em que não seja formulado pedido economicamente apreciável.
4." - Os preços serão divididos em duas prestações iguais, pagas nas
seguintes oportunidades:
a) a primeira, obrigatoriamente, para a distribuição do feito, ou, se esta
não for necessária, para despacho da inicial;
b) a segunda, por ocasião de recurso voluntário, interposto da sentença.
5.8. - Excetuam-se da regra de recolhimento dos preços estabelecidos
na nota anterior a ação popular (v item I, nota l .a), a separação judicial
litigiosa (v . item I, nota 2.8.), a execução fiscal (v. artigo 2.° do Decreto-Lei n.o
203, de 25 de março de 1970, e Item lI, nota 2.8.), a ação de alimentos, o
pedido de alimentos provisionais, a ação de revisão de pensão alimentícia
(v. item lI, nota 4.8.), e os processos-crimes de ação pÚblica.
6.8. - Pal'a que se processe a oposição, o opoente deverá pagar importância igual à devida até o momento, pelo autor ou requerente.
7.0. - Para ser admitido no feito como litisconsorte ativo ou assistente
do autor, deve o interessado reembolsar previamente a este uma quota-parte
correspondente de custas e emolumentos já pagos, ressalvado o disposto na
3." Nota do item lI.
8.& - Aplica-se ao recurso interposto por litisconsorte, assistente, opoente
ou terceiro prejudicado a disposição da letra "b" da 4." Nota. genérica.
9." - Se o feito estiver tabelado em mais de um item, a disposição
especifica prevalecerá sobre a genérica.
10.a - Os feitos cíveis com mais de 200 folhas passarão automaticamente
a ser tabelados de acordo com o item I, sendo exiglvel a partir desse momento
o complemento do preço, vedados espaços inúteis entre os termos do processo.
11." - Nos feitos em que o valor declarado for interior ao da liquidação,
a parte vencedora não pOderá prosseguir na execução sem que efetue o
pagamento da diferença de custas, emolumentos e contribuições recalculados
de acordo com a importância a final apurada ou resultante da condenação
definitiva.
12." - A reconvenção está sujeita à distribuição autônoma e preparo
calculado sobre a metade do seu valor, sem outros acréscimos no curso da
lide, não podendO 1ler junta aos autos antes desse preparo.

138 -

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

I -

Feitos cIveis não tabelados nos itens II e III -

"alor da Cllusa

Ao Escrivão
eao
Distribuidor

Ao Estado

Total

prestação inicial:
Carteira
das
Se"entlas

Total

Até
2 . .000,00
78,.0.0
43,.0.0
121,.0.0
11,7.0
132,7.0
de 2 . .0.01,.01 a 3.00.0.00
52,00
152,.05
13,.05
87,.0.0
139,.0.0
62,00
97,.0.0
14,55
173,55
de 3 . .0.0.0,.01 a 4 . .000,.0.0
159,.0.0
15,75
175,.0.0
de 4.00.0,.01 a 5 . .0.0.0,.00
1.05,00
7.0,00
19.0,75
de 5.00.0,.01 a 6 . .000,.0.0
113,00
78,00
191,00
2.07,95
16,95
de 6.00.0,.01 a 8 . .000,00
132,.0.0
229,00
248,8.0
97,.0.0
19,8.0
22,2.0
de 8.00.0,.01 a 1.0 . .0.0.0,.0.0
113,00
261,00
283,2.0
148.00
de 1.0 . .0.0.0,.01 a 12 . .0.0.0,.0.0
167,.0.0
25,.05
332,.05
14.0,.0.0
3.07,.0.0
27,45
377,45
de 12 . .0.0.0,.01 a 14 . .0.0.0,.0.0
167,00
35.0,00
183.00
192,00
de 14 . .0.0.0,.01 a 16 . .000,00
202,.0.0
394,.0.0
3.0,3.0
424,3.0
218,00
de 16 . .o00,ül a 18 . .0.0.0,00
218,.0.0
436,.0.0
32,7.0
468,7.0
34,.05
253,00
de 18.00.0,.01 a 2.0 . .000,.0.0
227,.0.0
48.0,.0.0
514,.05
de 2.0 . .0.0.0,.01 a 25 . .0.0.0,.0.0
235,.0.0
297,.0.0
532,.0.0
35,25
567,25
de 25 . .000,.01 a 3.0 . .0.0.0,00
245,00
34.0,00
36,75
621,75
585,00
253,00
de 3.0.000,.01 a 4.0.000,.0.0
385,.0.0
638,00
37,95
675,95
262,.0.0
437,.0.0
39,3.0
de 4.0.00.0,.01 a 5.0 . .0.0.0,.0.0
699,.0.0
738,3.0
825,50
785,.0.0
de 5.0 . 00.0,01 a 6.0 . .000,00
27.0,00
515,00
4.0,50
28.0,.0.0
594,.0.0
874,.0.0
42,.0.0
916,.0.0
de 6.0 . .0.0.0,.01 a 8.0.00.0,.0.0
de 8.0 . .0.0.0,.01 a 1.0.0 . .000,00
288,00
672,00
96.0,.0.0
43,2.0
1.003,2.0
1.093,55
752,.0.0 1..049,00
44,55
de 10.0 . .000,.01 a 15.0.000,.00
297,.0.0
45,75
1.135,00
de 15.0 . .0.0.0,.01 a 200 . .000,00
3.05,00
83.0,.0.0
1.18.0,75
48,45
1.358,45
323,00
987,.0.0 1.31.0,00
de 2.0.0 . .000,.01 a 25.0.000,.0.0
332,00
49,8.0
1.486,00
1.535,8.0
de 25.0 . .0.0.0,.01 a 300.00.0,00
1.154,.0.0
350,00
de 300 . .0.0.0,.01 a 4.0.0.000,.0.0
1.399,.0.0 1.749,.0.0
52,50
1.8.01,5.0
Pelo que exceder de
Cr$ 400.00.0,00: cada Cr$
lO.o.OOO,OO ou fração
65,.0.0
1,95
13,00
52,.0.0
66,95
Ue valor inestimável ....
57,.0.0
13,.05
157,.05
87,00
144,.0.0
Notas:
1. 8 - Na ação popular, as custas, emolumentos e outras despesas somente
serão pagos a final.
2. 8 - Na separação judicial litigiosa e divórcio litigioso, o autor pagará
inicialmente de acordo com o estabelecido no item III para a causa de
valor inestimável. Se rejeitada a conciliação, deverá, até a contestação,
efetuar o complemento do preço de acordo com o item I.
Havendo bens a partilhar, o interessado deverá pagar sobre o valor
destes, ao ser iniciada a execução, mais a prestação inicial do item I, sendo
devida nova prestação por ocasião do recurso, se houver, da decisão que
julgar a partilha.
Os incidentes processados em apartado estão sujeitos a pagamento inicia:!
(v. itens II e lI!).
3. 8 - Na falência ou concordata, as custas e emolumentos serão complementados, se for o caso, quando apurado o valor do ativo, e calculados
sobre este.
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

-

139

As ações que surgem de falência ou de concordata estão sujeitas ao
tabelamento deste item, segundo o seu valor. Os processos de habilitação
retardatária de crédito, os pedidos de restituição de mercadorias, as impugnações de crédito e o pedido de extinção das obrigações do falido estão
enquadrados em tabelamento especial (v. item IH).
4.8 - Nos seguintes feitos, o preço minimo será igual ao das causas de
valor inestimável; separação judicial litigiosa, divórcio litigioso, investigação
de paternidade, falência, concordata, dissolução e liquidação de sociedade,
divisão, demarcação e qualquer processo em que se instaure concurso de
credores, devendo ser pago o complemento do preço para que prossiga.
5. a - Desapropriação e outras ações movidas pela Fazenda Pública: a
União e o Estado nada pagarão; os Municipios somente recolherão os
emolumentos dos serventuários dos Cartórios não oficializados, ficando
dispensados do pagamento das custas devidas ao Estado e, nas serventias
oficializadas, dos emolumentos que a este competem.
6." - Inventário, arrolamento, arrecadação de herança jacente, bens de
ausente e vagos: a prestação inicial será paga por estimativa calculando-se
ulteriormente o preço, de acordo com () valor do monte-mor ou dos bens
arrecadados.
H - Ação de despejo; ação de acidente do trabalho; execução fiscal;
mandado de segurança; ação de alimentos, pedido de alimentos provisionais
ou de revisão de pensão aliment1cia: interdição - prestação inicial :

Valor da Cauoa

Até Cr$
2.000,01
de
de
4.000,01
de 5.000,01
de
6.000,01
de 8.000,01
de 10.000,01
de 12.000,01
de 14.000,01
de 16.000,01
de 18.000,01
de 20.000,01
de 25.000,01
de 30.000,01
de 40.000,01
de 50.000,01
de 60.000,01
de 80.000,01
de 100.000,01
de 150.000,01
de 200.000,01
de 250.000,01
de 300.000,01

140 -

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2.000,00
3.000,00
5.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14 .000,00
16.000,00
18.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
400.000,00

Ao Escrivão
e ao
Distribuidor

39,00
43,00
52,00
57,00
66,00
74,00
83,00
92,00
101,00
109,00
113,00
118,00
122,00
126,00
132,00
136,00
140,00
144,00
148,00
153,00
161,00
167,00
175.00

Ao Estado

22,00
27,00
35,00
39,00
48,00
57,00
70,00
83,00
97,00
109,00
126,00
148,00
171,00
192,00
218.00
258,00
297,00
336,00
375.00
414,00
494,00
577,00
699,00

Total

61,00
70.00
87,00
96,00
114.00
131,00
153,00
175,00
198,00
218.00
239,00
266.00
293,00
318,00
350,00
394,00
437,00
480,00
523,00
567,00
655.00
744,00
874,00

Carteira
das
Serventia.

5,85
6,45
7,80
8,55
9,90
11,10
12,45
13,80
15,15
16,35
16,95
17,70
18.30
19.90
19,80
20,40
21,00
21,60
22,20
22.95
24,15
25.05
26,25

Total

66,85
76,45
94,80
104,55
123,90
142,10
165,46
188,80
213,15
234,35
255,95
283,70
311.30
336.00
369,80
414,40
458,00
501,60
545,20
589,95
679,15
769.05
900,25
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Pelo que exceder de
Cr$ 400.000,00: cada Cr$
100.000,00 ou fração
De valor inestimável

7,00
43,00

27,00
29.00

34,00
72,00

1,05
6,45

35,05
78,45

Notas:

1. a Acidente do trabalho: quando houver acordo homologado pela
autoridade judiciária, o preço total será calculado à razão de 1,5% sobre a
indenização paga em dinheiro e rateado proporcionalmente, depois de
deduzidas as despesas de condução do Oficial de Justiça, pela forma seguinte:

Ao Escrivão ........................................
Ao Distribuidor ......... .. ....... . ..... . . ....... . ..
Ao Oficial de Justiça... ... . . .... ... ... ..... . .. .....

63%
7%
30%

Se as despesas de condução já estiverem incluídas no preço da diligência
do Oficial de Justiça, o rateio assim se fará:
Ao Escrivão . . ............................ ... .......
Ao Distribuidor ........................... . ..... .. .
Ao Oficial de Justiça ...............................

54%
6%
40%

Nestas hipóteses, a Ordem dos Advogados e as Carteiras de Previdência
nada receberão.
2. n - Execução Fiscal: antes de (lecorrido o prazo para embargos à
penhora, aplica-se o Item IH.
A Fazenda Pública nada pagará, sujeito o vencido aos encargos da
sucumbência <C.P.C. - artigo 27).
3. 8 - Para ser admitido como assistente em mandado de segurança.
cada interessado deverá juntar aos autos, sem prejuízo do andamento do
feito, comprovante de haver pago:
CrS

Ao Escrivão ................... . ...................
Ao Distribuidor .......... .. ........................
Ao Estado ..................................... . ...

27,00
4,00
27,00

A Carteira das Serventias ................. . .......

58,00
4,05
62,05

4. - Nas ações de alimentos, de alimentos provlSlonais e de revlsao
de pensão allmentlcia, o autor pagará Inicialmente de acordo com o estabelecido no item IH. Se rejeitada a conciliação em audiência, deverá no prazo
de três dias, efetuar o complemento da prestacão inicial. fixada no Item lI.
8

IH - Feitos não contenciosos: separação consensual; processos preparatórios, preventivos e incidentes, inclusive alvará de separação de corpos,
busca e apreensão de menor, arrolamento de bens do casal; protestos, interpelaçbes e notificações; retificações e averbações do registro civil; nomeaçao
remoção e destituição de tutor ou curador, pedido de extinção das obrigaçõe'i
do falido; habilitação de credor retardatário, pedido de restituição de mercadorias; impugnação de crédito em falência ou concordata; registro de
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imóvel hipotecado; eleição de cabedal de bens infitêuticos, prestação inicial :
testamento ; venda de quinhão em coisa COlnUm; ação de remição de
Ao Escrivão
eao
DIstribuIdor

Valor do Causa

Até Cr$
de 2.000,01
de 3.000,01
de 4 . 000,01
de 5 . 000,01
de 6.000,01
de 8.000,01
de 10.000,01
de 12.000,01
de 14.000,01
de 16.000,01
de 18 . 000,01
de 20 . 000,01
de 25.000,01
de 30 . 000,01
de 40.000,01
de 50.000,01
de 60 . 000,01
de 80.000,01
de 100.000,01
de 150 . 000,01
de 200 . 000,01
de 250.000,Ql
de 300.000,01
Pelo

que

a

a
a
a
a
a

a
a
a.

a
a.
a
a
a
a
a.

a
a

a
a
a
a
a

2.000,00
3 . 000,00
4 . 000,00
5.000,00
6.000,00
8.000 00
10.000,00
12.000,00
14 . 000,00
16 .000,00
18 . 000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60 . 000,00
80.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300 . 000,00
400 . 000,00

exceder

valor inestimável

das

Ao Eslado

11,00
13,00
15,00
17,00
20,00
24,00
28,00
35,00
42,00
48,00
55,00
63,00
74,00
85,00
97,00
109,00
129,00
148,00
168,00
188,00
207,00
246,00
288,00
350,00

Tolol

31,00
35,00
39,00
44,00
48,00
56,00
66,00
77,00
88,00
98,00
110,00
120,00
133,00
147,00
160,00
175,00
196,00
218,00
239,00
262,00
284,00
327,00
371,00
437,00

Serveoltas

3,00
3,30
3,60
4,05
4,20
4,80
5,70
6,30
6,90
7,50
8,25
8,55
8,85
9,30
9,45
9,90
10,05
10,50
10,65
11,10
11,55
12,15
12,45
13,05

Tolal

34,00
38,30
42,60
48,05
52,20
60,80
71,70
83,30
94,90
105,50
118,25
128,55
141,85
156,30
169,45
184,90
206,05
228,50
249,65
273,10
295,55
339,15
383,45
450,05

de

Cr$ 400 . 000,00': cada CrS
100.000,00 ou fração
De

20,00
22,00
24,00
27,00
28,00
32,00
38,00
42,00
46,00
50,00
55,00
57,00
59,00
62,00
63,00
66,00
67,00
70,00
71,00
74,00
77,00
81,00
83,00
87,00

Carteira

3,00

13,00

16,00

0,45

16,45

22,00

14,00

36,00.

3,30

39,30

Notas:
1." - Separação consensual e divórcio consensul: a prestação corresponderá à dos feitos de valor inestimável.
Havendo partilha de bens, sobre o valor destes será paga prestação
de acordo com o item III. Havendo recurso da decisão que julgar a partilha,
nova prestação será devida.
2." - Extinção das obrigações do falido : o valor da causa eqUivalerá
a 40% dos créditos habilitados na falência.
3." ---, Habilitação de credor retardatário e pedidO de restituição de
mercadorias: o preço será calculado de acordo com o valor do crédito ou das
mercadorias.
4." - Impugnação de crédito em falência ou concordata: gozam de
isenção total o sindico, o comissl\r1o, o falido, o concordatário e o representante do Ministério Público.
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IV - Processos-Crimes:
Ao Esc:rivão
e ao DIsIrIbuldor

a) de ação
processo
processo
b) de ação

pÚblica:
comum
especial
privada

0.00.00.0

........
.0.0

••

0.0

32,00
43,00
153,00

Ao
Eslado

Nihil
24,00
97,00

Total

Carteira
das
Servendas

Tolal

32,00
67,00
250,00

4,80
6,45
22,95

36,80
73,45
272,95

:Notas:
1 ,~ Os pl'fÇ'OS deste item compreendem o custo total do feito, inclusive
recurso:! processados nos autos principais.
2,a - Nos processos-crimes de ação privada, o querelante pagará, na
distribuição, metade do previsto na letra "b", a outra metade será paga por
ocasião do recurso pelo recorrente.
Nos demais casos, o pagamento será feito a final, conforme o disposto
no artigo 38 do Decreto-lei n.O 203, de 25 de março de 1970.
3," - Os "habeas corpus" , inclusive os de competência originária dos
Tribunais, estão isentos de qualquer pagamento com base neste item.
4. a _ Se no mesmo feito funcionarem o escrivão do oficio e o escrivão
do júri, os emolumentos destinados ao escrivão serão divididos à razão de
2/3 para. o primeiro e 1/3, para o segundo.
5. a - Os preços acima estão sujeitos ao acréscimo de 1/4 "per capim",
quando houver mais de um réu, até o máximo de três vezes o fixado nesta
Tabela.
V - Cartas-precatórias, rogatórias ou de ordem, recebidas para cumprimento:

Ao Esc:rlvão
e ao Dlstrlbuldor
F.)

para citação ou intimação :
Até Cr$ 5.000,00 ou de
valor inestimável ,.' " . "
De Cr$ 5.000,01 a Cr$
50.000,00 ........ ,., ......
Mais de Cr$ 50 .000,00 .. ,.

b)

Para outros fins:
Até CrS 5.000,00 ou de
valor inestimável . . . , . . ..
De Cri 5,000,01 a CrS
50.000,00 .. . ... .. .. . .. .. . .
Mais de Cr$ 50 . 000,00

Ao
Eslado

Tolal

Carteira
das
Serventias

Total

18,00

4,00

22,00

2,70

24,78

24,00
31,00

8,00
13,00

32,00
44,00

3,60
4,65

35,60
48,65

35,00

8,00

43,00

5,25

48,23

46,00
62,00

17,00
25,00

63,90
87,00

6,90
9,30

69,96
96,30

.Notas:

La - O preço acima deverá ser integralmente pago por ocasião da
àistribuição.
2.a - Nos feitos criminais, as precatórias, rogatórias e cartas de ordens
expedidas a requerimento da Justiça Pública ou de beneficiário de assistência
judiciária, serão distribuídas e processadas independentemente de pagamento
do preço estabelecido neste item, sendo por ~le responsável, a final, o réu, se
condenado, ou o Estado, nos demais casos.
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3.a - As precatórias expedidas a requerimento do empregado, nas ações
de acidente do trabalho, não estão sujeitas ao pagamento estabelecido neste
item.
4." - Nas cartas precatórias vindas de outros Estados para avaliação
de bens e recolhimento do imposto de transmissão, o requerente pagará
inicialmente de acordo com a letra "b" e, se for o caso, completará o paga~
mento, antes da devolução ou entrega da precatória, como se se tratasse de
feito tabelado no item 111.
5." - As cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, não estão sujeitas
a pagamento, quando de sua extração, devendo as cartas precatórias e de
ordem ser confeccionadas em até três vias, para que as cópias sirvam de
contra fé, quando de seu cumprimento no juizo deprecado ou ordenado.
6.0. - Deverá semper constar das cartas precatórias ou de ordem o
valor da causa.
7." - Nas precatórias expedidas a requerimento da Fazenda PÚblica,
as custas serão pagas a final pelo vencido.
VI - Recurso que se processe em apartado - além das despesas de
traslado e certidões para a formação do instrumento:

a) quando Interposto perante
Juiz .................... .
b) quando interposto perante
Tribunal de Justiça ou de
Alçada ........ . ..... . ... .

Ao Escrivão
e ao Dl.llrlbuldor

Ao
ESlado

Carlelra
Tolal

ServenU:u

28,00

28,00

56,00

4,20

55,00

55,00

da.'

60,20

Notas:
1." - Não estão sujeitos ao pagamento do preço constante deste item
recursos que se processam nos próprios autos, salvo os agravos de petição
em processo de dúvida suscitada pelo oficial do registro de imóveis, que
pagarão de acordo com a letra "a", cabendo ao oficial a cota destinada ao
escrivão.
2." - O preço deve ser pago na sua totalidade de uma só vez no Juízo
ou Tribunal em que interposto o recurso.
3." - Os feitos criminais estão isentos das custas e emolumentos referidos neste Item; não, porém, das despesas com a extração de traslado e
certidões.
VII - Correição parcial: o mesmo que o tabelado no item 6, letra "a",
sendo o pagamento total feito em Primeira Instância.
VIII - Conflito de jurisdição - para distribuição: .
Ao Estado ..................................... Cr$ 22,00
05

TABELA 2

DOS ESCRIVÃES JUDICIAIS E DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS
DE JUSTIÇA E DE ALÇADA
Notas Genéricas:
1.& Além dos emolumentos especificados na Tabela 1, o escrivão
judicial tem direito aos previstos na Ta.bela abaixo.
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2. 8 - Se o ato for praticado em serventia oficializada ou em Secretaria
de qualquer dos Tribunais está. sujeito aos mesmos preços, arrecadando o
Estado os respectivos emolumentos.
I - Certidão extraida de autos, livros ou documentos, "verbo ad vertum"
ou em breve relatório, datilografada.:
Ao
Escrivão

Carteira
das
Serventias

21,00
7,00

3,15
1,05

À

Pela primeira folha ................ . ............ .
Por página que acrescer ...... . ................ .

Notas:
1. 8 Se a certidão somente contiver peças transcritas na integra,
nenhum acréscimo será devido sobre o preÇO deste item.
2." - Se na mesma certidão existir mais de um breve relatório, pelo
que exceder será pago, além do preço fixado neste item, o correspondente
a uma página.
II - Traslado de documentos ou de peças de processos:
A Carteira

Ao
Elcrlviío

das
Serventias

Por página dat!lografada ............ . .......... .
7,00
1,05
Notas:
1." - Cobrar-se-ão de acordo com este :item os traslados para a formação
de recursos que se processam em apartado ou para desentranhamento de
documentos; os formais de partilha; as cartas de sentença, de arrematação,
de adjudicação ou de remição, bem como qualquer outro documento autêntico
extraido de autos para produzir efeito fora deles e que não revista a forma
de certidão.
2." - Se o cartório não dispuser de máquina fotocopiadora ou xerocopiadora será livre ao advogado interessado fornecer as fotocópias necessárias
à formação de instrumentos de recurso, cartas e formais de partilha, fazendo
o escrivão jus unicamente aos emolumentos de autenticação (item IV), mais
o correspondente, no item I, a uma folha, por instrumento, carta ou formal.
III - Reprodução de peças dos autos, por página:
Ao
Escrivão

Carteira
das
Serventias

5,00

0,75

1,50

0,22

14,00

2,10

À

a)

IV VVI -

mediante xerocópias ou fotocópias
autenticadas ..................... .
Autenticação de peça extraida de autos judiciais
- por página ........................ .
Alvarás, mandados e oficios, pelo seu
processamento e expedição ........... .
Resposta em folha corrida:
- na comarca da Capital, compreendendo todos os Cartórios Criminais:
~ Ao Estado ......................... .
- Nas demais comarcas por serventué.rio que certificar .................. .

28,00
6,00

0,90

Nota:
Na Capital, o interessado recolherá antecipadamente o preÇO total.
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TABELA

3

DOS DISTRIBUIDORES
I -

Distribuição de feito judicial, de reconvenção ou de carta precatória, rogatória ou de ordem, inclusive lançamento do nome dos
interessados nos livros-Indices: v. Tabela 1.

Notas:
l.a - Nada será. devido pela anotação de cancelamento ou retificação
de distribuição.
2.a - Estão sujeitos a averbação à margem da distribuição a oposição,
os embargos de terceiro, a assistência em mandado de segurança e qualquer
intervenção no curso da lide.
n - Distribuição, entre os Juízes das Varas Cíveis da Comarca, e
preparo do livro comercial, para visto em balanço:
Ao Distribuidor . . . . ... .. ... .. . . . .. . . . . .
8,00
A Carteira das Serventias . . , _. _. _. . . . .
1,20

In -

9,20
Distribuição e preparo de livro comercial, inclusive todas as diligências, para autenticação judicial:
Carteira
das
Sernnllas

À

Ao
Escrivão

IV -

a) de livro até 1.000 folhas . _.. _. ___ .
25,00
3,75
b) de livro de mais de 1.000 folhas ..
50,00
7,50
Distríbuição não compreendida nos itens I e n, inclusive lançamento do nome dos interessados nos livros-índices:
Ao Distribuidor ' " _. __ . __ __. _" _.... _. .
7,00
A Carteira das Serventias _...... . _. . .
1,05

Nota:
Não estão sujeitas à distribuição as escrituras nem os respectivos
registros.
V - Certidão de distribuição:
Ao
Dlatrl·
boldor

período de 5 anos:
por pessoa . ...... . .. . ... . . . . . ... .. .
b) período superior a 5, até 10 anos:
por pessoa . __ .. __. _. _. . ... . .. . . .. . _
c) periodo superior a !O, até 20 anos:
por pessoa . . . ... . ... . ..... _.. .. . . . .
d) período superior a 20 anos:
por pessoa . ... . __. ______ . . . . . __. . _.
e) expedição de certidão por sistema de
processamento de dados :
o . previsto nas alineas anteriores
e mais .. __ . . ...... . .... . . . . .. . _. . . _

À

Carteira
das

Serventias

a)

14,00

2,10

22,00

3,30

25,00

3,75

34,00

5,10

5,00
Notas:
1. a - Os preços acima se referem à certidão por pessoa não havendo
qualquer acréscimo se for solicitada a menção de seu nome por extenso e
abreviado, ele solteira e de casada, bem como de espólio ou massa falida
correspondente à mesma pessoa.
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2." - Se a certidão constar de diversos nomes em vários períodos, o
preço será calculado pela média de todos os períodos.
3." - Pela informação verbal se o interessado dispensar a certidão,
poderá o serventuário cobrar a quarta parte dos emolumentos previstos
neste item.
4." Os preços estabelecidos neste item correspondem à primeira
folha de certidão, sendo pelas páginas seguintes cobrados de acordo com a
Tabela 2, item I.
5." - Os emolumentos devidos pelas certidões expedidas pelo Cartório
de Distribuição e Informação, compõem-se dos originariamente atribuídos a
cada um dos Oficios de Distribuição hoje existentes.
TABELA 4

DOS CONTADORES
I -

Conta de liquidação, inclusive juros e rateios sobre o valor apurado :
Ao
Contador

Carteira
das
Se.... entlaJ

17,00
28,00
42,00
63,00

2,55
4,20
6,30
9,45

17,00

2,55

À

- até Cr$ 5.000,00 ....... . ...................... .
- de Cr$ 5.000,Q1 a Cr$ 10.000,00 ............. .
- de Cr$ 10 . 000,01 a Cr$ 50.000,00 ............. .
- de Cr$ 50 . 000,01 a Cr$ 100.000,00 ............. .
- pelo que exceder de Cr$ 100.000,00:
cada Cr$ 5 . 000,00 ou fração ........... . ....... .
Nota:

Não haverá acréscimo de preço pela emenda ou reforma de conta.
II - Conta de liquidação, para purgação de mora, nas ações de despejo:
Sobre o valor da causa:
Ao
Contador

A Carteira
das
Se.... enltas

até Cr$ 5.000,00 . . . ......................... . . .
10,00
1,50
de Cr$ 5.0oo,Q1 a Cr$ 10.000,00 .... .. ......... .
2,10
14.00
de Cr$ 10.000,01 a Cr$ 50.000,00 ............ . .
21,00
3,15
de Cr$ 50.000,01 a Cr$ 100.000,00 ............. .
28,00
4.20
pelo que exceder de Cr$ 100.000.00:
cada Cr$ 50.000,00 ou fração ............ . . . . .
1,05
7.00
III - Cálculo de imposto de transmissão, em qualquer processo, e de
liquidação em arrolamento ou inventário, o dobro do constante no item I,
sendo o cálculo feito sobre o valor do monte-mor.
Nota:
1." - O preçO inclui todos os cálculos necessários à formação do aUvo
e do passivo, não estando sujeito a acréscimo, ainda que no mesmo processo
haja mais de uma sucessão.
2." - Quando o passivo absorver 80 %, ou mais, do valor do ativo,
aplicar-se-á o item I.
IV - Emenda ou reforma de cálculo: o mesmo do item I. calculado
sobre o valor do monte-mor.
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Nota:

Se a emenda ou reforma resultar de erro ou culpa do contador, nada
perceberá.
V - Verificação ou conferência de crédito e contas em falências, concordatas, concurso creditório e prestações de contas em geral:
- metade dos estabelecidos no item I, calculada sobre o valor total dos
créditos.
VI - Conversão à moeda nacional ou estrangeira, de papel de crédito,
título da dívida pública, ações de companhias ou de instituições financeiras:
Carteira
das
Serventias

À

Ao
Contador

Por cálculo .. . ....................................
7,00
1,05
VII - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2 item I
VIII - Conta de liquidação da pena em ação penal:
Cada liquidação:
À Carteira
Ao
das
Escrlviío Servenllas

7,00

1,05

Tolal

8,05

TABELA 5
DOS PARTIDORES
I - Esboço de partilha ou sub-repartilha:
- o dobro do previsto na Tabela 4, item I, calculado sobre o valor do
monte-mor.
Nota:

Quando o passivo absorver 80%, ou mais, do valor do ativo, o preço
será reduzido à metade.
II - Emenda ou reforma de esboço de partilha ou sub-repartilha:
- o mesmo que o fixado na Tabela 4, item I, calculado sobre o valor
do monte-mor.
Nota:

Se a emenda ou reforma resultar de erro ou culpa do partidor, nado.
receberá.
III - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item I.

TABELA 6
DOS DEPOSITARIOS
I - ~epósito em mãos do depositáriO público, qualquer que seja o 'falor
da coisa:
- o mesmo que o estipulado para os distribuidores, na Tabela I.
Notas:

1." - As quantias em dinheiro, as pedras e os metais preciosos serão
depositados em estabelecimento oficial de crédito de acordo com instruções
da Corregedoria Geral da Justiça e sem quaisquer custas ou emolumentos.
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2. a - o depositário tem direito à indenização das despesas autOlizadas,
pela guarda, fiscalização. conservação e administração dos bens depositados.
3.& - N!!.o será pedido mandado de levantamento de penhora, arresto
ou seqüestro, sem o comprovante, nos autos de recolhimento dos emolumentos fixados nesta Tabela e das despesas feitas com os bens depositados.
4.& O depositário particular que não seja parte ou interessado no
feito fará jus a salário, que o Juiz fixará por ocasião do levantamento da
penhora, entre metade até o dobro do que caberia ao depositário judicial,
podendo ainda abonar-lhe até 50% sobre os rendimentos lIquidos do bem
depositado.
II Certidão:
- o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item 1.
TABELA '1

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
I - Citação, notificação ou intimação:
a) de uma pessoa, em horário normal:
Valor da Causa:
- até Cr$ 5.000,00 ......................... . . . . Cr$ 21,00
- de CrS 5.000,01 a CrS 50.000,00 .......... . . . Cr$ 28,00
- mais de Cr$ 50.000,00 ....................... . Cr$ 35,00
b) de uma pessoa, com hora certa ou nos termos do artigo 172, § 2.°
do Código de Processo Civil:
Valor da Causa:
- até Cr$ 5.000,00 ........................ . . . . . Cr$ 28,00
- de Cr$ 5.000,01 a CrS 50.000,00 ..... . . ..... . . . Cr$ 42,00
- mais de CrS 50.000,00 .................... . . . CrS 56,00
c) por pessoa que acrescer, residente ou encontrada debaixo do mesmo
teto:
- um quarto do preço tabelado nas letras "a" e "b".
I.B - Os emolumentos deste item serão devidos quando o Oficial certificar, após as necessárias diligências, que a pessoa procurada se encontra
em lugar incerto e não sabido ou residente em outra comarca. Neste caso,
deverá indicar minuciosamente as diligências que praticou, os locais em que
esteve e as fontes de informações.
2.& - Nos feitos de valor inestimável (v. Tabela I, Nota genérica 3.")
a diligência será cobrada: se for contencioso, como se tivesse o valor de
CrS 10.000,00; se não contencioso, como se tivesse o valor de Cr$ 5.000,00.
3.& - Se a parte interessada não fornecer cópias das petições ou dos
mandados, para servirem de contra fé, o Oficial de Justiça terá direito à
rasa de Cr$ 2,00 por página datilografada de contra fé, n!i.o se computando
na rasa as cópias a carbono até o limite de três, e devendo cotar à margem
o custo da rasa, em parcela independente.
4.& - O preço acima não inclui despesas de conduç!i.o, que serão fixadas, anualmente, mediante portaria da Corregedoria Geral da Justiça, na
comarca da Capital, ou do Juiz Diretor do Forum nas demais comarcas.
5." - Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo tempo, em
locais vizinhos, com o uso de apenas uma. condução, o Oficial de Justiça só
terá direito ao reembolso de uma verba.
6.& - Nos processos-crimes movidos contra. réu pobre e nas diligências
realizadas a requerimento do Ministério Público, nos atos de oficio, os Oficiais
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de Justiça serão reetnbolsados das despesas de condução. que correrão à
conta de verba própria do orçamento do Tribunal de Justiça. O disposto
nesta nota aplica-se também nas diligências realizadas em feitos relativos
a menor infrator ou abandonado.
II - Auto de penhora. seqüestro. arresto. apreensão. despejo. prisão
e outros não especificados. inclusive todos os atos complementares:
- o dobro do previsto no item I. letra "a".
TABELA

8

DOS PERITOS

Notas genéricas:
1.& - Os salários dos peritos serão fixados pelo Juiz do feito até os
limites máximos previstos nesta Tabela, atendendo à relevância e dificuldade do trabalho, tempo consumido, condição financeira das partes e valor
da causa.
2.& - Nos exames, vistorias e perícias de maior complexidade, ou que
exijam verificação demorada, desde que o valor da causa ou a condição
financeira das partes o comporte, o Juiz poderá fixar os salários do perito
em quantia superior à prevista nesta Tabela, prOferindo despacho devidamente fundamentado.
3.a - Nos feitos de valor até Cr$ 10.000.00, o salário do perito não
poderá, em caso algum, exceder de 3,5% do valor da causa.
4. a - O Juiz está obrigado a fixar salários iguais para os peritos da
causa. desde que fundamente a diversidade de arbitramento.
5.& - O perito tem o direito ao reembolso das despesas feitas, desde
que justificadas e proporcionais ao valor da causa ou à condição financeira
das partes.
6. a - Quando a perícia tiver de ser feita fora do perímetro urbano.
terá o perito direito à. condição, se o interessado não a fornecer.
7. a - Nas ações de divisão e demarcação de terras, os salários do agrimensor serão fixados de acordo com as normas previstas no Código Civil.
TABELA
I - Exames. vistorias e outras perícias de qualquer natureza - máximo.
conforme o valor da causa:
- até Cr$ 10.000.00 ...... .. ........ . ... . . ... ... até Cr$
700.00
.- de Cr$ 10.000,01 a crS 50.000,00 .... . . .. . ... até Cr$ 1.050.00
- de Cr$ 50.000,01 a Cr$ 100.000,00 .. .. ... ... .. até Cr$ 1.680.00
- acima de Cr$ 100.000,00 . .......... . . . .. ... . . até Cr$ 2 . 800,00
II - Arbitramento: avaliação de imóveis e outros bens - máximo.
conforme o valor dos bens:
- até Cr$ 5.000.00 ............ . ... . .......... . .. até Cr$
420.00
- de Cr$ 5.000,01 a Cr$ 10.000,00 ......... . .. até Cr$
700,00
- de Cr$ 10.000,01 a crS 50.000,00 ............ até CrS
980,00
- de Cr$ 50.000,01 a Cr$ 100.000,00 .... . ... .. .. até CrS 1.400.00
- acima de Cr$ 100.000,00 .......... . ....... . .. até CrS 1.960.00
Nota:
Os salários serão calculados sobre o conjunto dos bens avaliados ou o
arbitramento total. Excedendo de cinco o número de bens, os máximos
estabelecidos poderão ser aumentados até o dobro.

150 -

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

UI - Avaliação de ações de companhias, debêntures ou titulas semelhantes e aluguéis ou rendas:
- por Cr$ 100.000,00 ou fração ................... até Cr$ 14,00
- emolumento máximo ........................... até Cr$ 70,00
TABELA 9

DOS PORTEIROS
I -

Arrematação de bens em hasta pÚblica ou leilão:
À

-

Carteira

Ao

das

porteiro

Serrendas

Sobre o valor de arrematação, venda ou
arrendamento ............................ .

2%

Total

0,3%

2,3%

Notas:
L" - Havendo remição ou adjudicação, a percentagem será reduzida
à metade.
2." - São gratuitos os pregões em audiência, qualquer que seja o
número de apregoados, e Serão feitos pelo porteiro.
3." - A afixação de editais de qualquer natureza será efetivada e certificada pela escrivão do feito, sem custas nem emolumentos.
4." - As praças e leilões judiciais serão realizados pelo porteiro das
respectivas Varas sob fiscalização do Juiz.
TAB ELA 10

DOS TABELIÃES DE NOTAS
I -

Escrituras com valor declarado:
Carteira

Valor da escritura

Ao
Tabelião

Até Cr$ 5.000,00
de Cr$
10.000,00
5.000,01 a
15.000,00
de CrS 10.000,01 a
de Cr$ 15.000,01 a
20.000,00
de Cr$ 20.000,01 a
25.000,00
de Cr$ 25.000,01 a
30.000,00
40.000,00
de Cr$ 30.000,01 a
' de Cr$ 40.000,01 a
50.000,00
60.000,00
de Cr$ 50.000,01 a
70.000,00
de Cr$ 60.000,01 a
80.000,00
de Cr$ 70.000,01 a
90.000,00
de Cr$ 80.000,01 a
de Cr$ 90.000,01 a
100.000,00
120.000,00
de Cr$ 100.000,01 a
150.000,00
de Cr$ 120.000,01 a
200.000,00
de Cr$ 150.000,01 a
de Cr$ 200.000,01 a 300.000,00
400.000,00
de Cr$ 300.000,01 a
500.000,00
de Cr$ 400.000,01 a
Pelo que exceder de Cr$ ......
500.000,00 :
cada Cr$ 100.000,00 ou fração ..

Ao
Estado

das

Serventias

Total

440,00
590,00
7611,00
810,00
840,00
880,00
910,00
950,00
1.000,00
1.020,00
1.040,00
1.050,00
1.120,00
1.190.00
1.230,00
1.260,00
1.350,00
1.430,00
1.510,00

88,00
118,00
152,00
162,00
168,00
176,00
182,00
190,00
200,00
204,00
2Ó8,00
210.00
224,00
238,00
246,00
252,00
270,00
286,00
302,00

44,00
59,00
76,00
81,00
84,00
88,00
91,00
95,00
100,00
102.00
104,00
105.00
112,00
119,00
123,00
126,00
135,00
143,00
151,00

572,00
767,00
988,00
1.053,00
1.092,00
1.144,00
1.183,00
1.235,00
1.300,00
1.326,00
1.352,00
1.365,00
1.456,00
1.547,00
1.599,00
1.638,00
1. 755,00
1.859,00
1.963,00

90,00

18,00

9,00

117,00
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H IH -

IV -

V -

VI -

VII -

Escritura sem valor declarado . ... .. . . . . .. ..

420,00

84,00

42.00

546,00

Escritura de testamento público e revogação
ou aprovação de testamento .. ... .. . .... . .. .

1 . 120,00

224,00

112,00

1.456,00

420,00

84,00

42,00

546,00

70,00

14,00

7,00

91,00

Escritura de Convenção
ou Especificação de
Condom1nlo em planos
horizontais ou suas modificações:
a) Pela Convenção . .
b) Por Unidade Autônoma ......... . .. .
Procuração ou subestabelecimento em Livro
Especial ou Comum:
a) Com poderes para
o foro em geral e
fins previdenciários
b) Ou tras procurações
c) Em qualquer hipótese: de cada outorgante que acrescer, não sendo cônjuge, mais ..... . .
Certidões ou Traslados:
a) Pela primeira folha
b) Por página que
acrescer
Xerocópia ou fotocópia
de documento lavrado
ou arquiVado no cartório . . .... ....... . . .. .

60,00

12,00

6,00

78,00

140,00

28,00

14,00

182,00

20,00

4,00

2,00

26,00

50,00

10,00

5,00

65,00

20,00

4,00

2,00

26,00

5,00

1,00

0,50

6,50

Nota:
Se o interessado dis-

pensar a certidão, o
tabelião poderá cobrar,
pela informação, Cr$
8,00 de emolumentos.
VIII -

152 -

Pública forma de qualquer documento:
a)

Pela primeira folha

20,00

4,00

2,00

26,00

b)

Por página
àCrescer

10,00

2,00

1,00

13,00

que
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IX -

X -

Autenticação de Plantas, Mapas e Documentos semelhantes, de xerocópias, fotocópias e
outras reproduções fotogrificas; conferência
e consertos de públicas
formas:
Por página

2,69

0,54

0,27

S,50

Reconhecimento de firmas, inclusive de Letra
e Sinal ..... .. .... . . . .

5,38

1,08

0,54

7,00

Notas:
1,8 No preço da escritura, procuração ou subestabeleclmento se Inclui
o primeiro traslado.
2.0. - Nenhum acréscimo será devido pela transcrição nas escrituras,
de alvarás, talões de sisa, certidões fiscais e outros papéis necessirios ia
perfeição do ato, nem pela expedição de guias de recolhimento de tributoll
relativos às escrituras e registro ou arquivamento de procuração ou qualquer
outro documento pertinente ao ato.
3.0. - O preço do ato será calculado com base nos valores tributários
aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor declarado
na escritura for inferior a estes.

4. a - Se a escritura contiver mais de um contrato, ainda que entre as
mesmas partes, será devido por inteiro o preço relativo ao contrato de maior
valor e pela quarta parte o dos demais contratos.
5.0. - As intervenções ou anuências de terceiros não autorizam acréscimo de preço.
6.0. - Os atos lavrados fora do horário normal de expediente ou fora.
de Cartório, salvo em repartições pÚblicas centralizadas ou descentralizadas,
terão os respectivos preços acrescidos da metade.
7.0. item I.

As escrituras de quitação pagarão um quinto do preço fixado no

8.0. - O valor das procuraç.ões em causa própria será igual ao das escrituras com valor declal·ado.
9. B - Pela escritura declarada sem efeito por culpa ou a pedido de
qualquer das partes, será devido um terço do preço.
10." - Pela procuração ou subestabeleclmento declarado sem efeito será.
devida a metade do preço.
11.0. - Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a primeira
aquisição imobiliária financiada pelo sistema financeiro da habitação, nos
casos previstos no al'tigo 59 da Lei n.o 4.380, de 21 de agosto de 1964, serão
reduzidos em 50%.
12. B - Nas escrituras de permuta, cada permutante pagari os emolumentos sobre o valor do imóvel por ele adqu1r1do.
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TABELA 11
DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE IMÓVEIS
I -

Registro, incluindo buscas, indicações reais ou pessoais:
Ao
Oficiai

VALOR DO CONTRATO
Até Cr$
20.000,00
de Cr$ 20.000,01 a
30.000,00
de Cr$ 30.000,01 a
40.000,00
de Cr$ 40.000,01 a
50.000,00
de Cr$ 50.000,01 a
75.000,00
de Cr$ ~5.000,01 a 100.000,00
de Cr$ 100.000,01 a 150.000,00
de Cr$ 150.0oom a 200.000,00
de· Cr$ 200.000,01 . a 300.000,00
de Cr$ 300.000,01 a 400.000,00
de Ors 400.000,Q1 a 500.000,00
de Cr$ 500.000,01 a 750.000,00
de Cr$ 750.000,01 a 1.000.000,00
Acima de Cr$ 1.000.000,00:
cada Cr$ 100.000,00 ou fração

290,00
330,00
380,00
430,00
470.00
510,00
540,00
570,00
600,00
630,00
670,00
800,00
1.000,00
40,00

Ao
Estado

58,00
66,00
76,00
86.00
94,00
102,00
108,00
114.00
120,00.
126,00
134;00
160,00
200,00
8,00

Carteira
das
Se"entias

Total

43,50
49,50
57,00
64,50
70,50
76,50
81,00
85,50
90,00
94,50
100,50
120,00
150,00

391,50
445.50
513,00
580,50
634,50
688,50
729,00
769,50
810,00
850,50
904,50
1.080,00
1.350,00

6,00

54,00

Nota:
O preço do ato será calculado com base nos valores aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, respec··
tivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor declarado na escritura
for inferior a estes.
II -

Averbação, inclusive buscas, indicações:
Carteira
das
Se"entlas

VALOR DO CONTRATO

Ao
Oficiai

Até Cr$
30.000,00
·de Cr$ 30.000,01 a 40.000,00
de Cr$ 40.000,01 a · 50.000,00
de Cr$ 50.000,01 a 80.000,00
de Cr$ 80.000m a 120.000,00
je Cr$ 120.1100,01 a 170.000,00
de crS 170.000m a 250.000,00
de Cr$ 250.000,01 a 350.000,00
de Cr$ 350.'000,01 a 500.000,00
Acima de Cr$ 500.000,00:
cada Cr$ 150.000,00 ou fração
Sem valor declarado ..........

90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
150,00
170,00
190,00
210,00

18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
30,00
34,00
38,00
42,00

13,50
15,00
16,50
18,00
19,50
22,50
25,50
28,50
31,50

121,50
135,00
148,50
162,00
175,50
202,50
229,50
256,50
283,50

16,00
50,00

3,20
10,00

2,40
7,50

21,60
67,50

Ao
Estado

Total

Notas:
La - O preço da averbação será calculado com base nos valores tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor
declarado pelo interessado for inferior a estes.
2. a _ Consideram-se sem valor declarado, entre outras, as averbações
referentes a mudança de numeração, desmembramento ou demoliçãD, alte-
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ração do nome por casamento, separação consensual, separação judicial
litigiosa, divórcio consensual ou divórcio litigioso, averbação de casamento,
viuvez, separação judicial ou consensual e divórcio litigioso ou consensual.
III - Loteamento:
Carlelra

Valor do contrato
Registro de memorial de
loteamento urbano
por lote, além das despesas de publicação pela
imprensa .............. .
b) Registro de memorial de
loteamento, por gleba,
além das despesas de publicação pela imprensa
c) Averbação no registro o mesmo valor do item lI.
d) Intimação, além das despesas de condução e publicação pela imprensa

Ao
Escrivão

Ao
E.lado

Tolal

a)

6,00

1,20

0,90

8,10

16,00

3,20

2,40

21,60

50,00

10.00

7,50

67,50

Notas:
La - Os emolumentos mínimos do Oficial, no caso da letra "a n , serão
de Cr$ 200,00.
2. a - A qualificação do loteamento como urbano ou rural atenderá ao
critério estabelecido pela Lei Federal.
3. a - Os preços deste item incluem o fornecimento de uma certidão.

IV - Condomínio:
a) O registro de memorial de incorporação ou instituição de condomínio:
- o mesmo preço do item I, calculado sobre o valor do terreno
e o custo global da obra (artigo 32, alinea "h", da Lei Federal
n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964).
Ao
Escrivão

Registro de Convenção
de Condomlnio, qualquer
que seja o número de
unidades ............ '"
c) Averbação de unidade
autônoma

Ao
E.lado

Carleira
das
Se"enlias

Tolal

bl

••

0.0

•••••••••

1.000,00

200.00

150,00

1.350,00

36,00

7,20

5,40

48,60

V - Registro, inclusive buscas, indicações reais ou pessoais:
al Da cédula de crédito rural (Decreto-lei Federal n.O 167, de 14 de
fevereiro de 1967, artigo 34, parágrafo único):
Cr$ 200,00 ................... .
Até
0,10%
de Cr$ 200,01 a Cr$ 500,00 ................... .
0,20%
de Cr$ 500,01 a Cr$ 1.000,00 ... . ............... .
0,30%
de CrS l. 000,01 a CrS 1. 500,00 ............... . ... .
0,40%
Acima de
Cr$ l. 500,00 ... . ............... .
0,50%
Até o máximo de 1/4 do salário-mlnimo da região.
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b)

Da cédula de crédito Industrial (Decreto-lei Federal n.o 413, de
9 de janeiro de 1969, artigo 34, § 1.°):
Até
Cr$ 200.00 ................... .
0,10%
de CrS 200,ol a Cr$ 500,00 ................... .
0,20%
de Cr$ 500,01 a Cr$ 1.000,00 .... . ...... . ....... .
0,30%
de CrS l. 000,01 a Cr$ 1. 500,00 ................... .
0,40%
Cr$ 1.500,00 ................... .
Acima de
0,50%
Até o máximo de 1/4 do salário-mínimo da região.

Notas:
l,B Os atos previstos neste Item não estão sujeitos a pagamento de
custas do Estado, nem ao recolhimento de contribuição à Carteira de Previdência das Serventias não Oflcallzadas da Justiça do Estado.
2. a - No caso de registro de cédula industrial, cinqüenta por cento
dos emolumentos caberão ao Oficial do Registro de Imóveis, devendo os
restantes cinqüenta por cento serem recolhidos pelo serventuário ao Banco
do Brasil, a crédito do Tesouro Nacional (Decreto-lei Federal n.O 413, de
9 de janeiro de 1969, artigo 34, § 2.°).
VI - Averbação no registro da cédula de crédito rural ou industrial:
10% (dez por cento) do preço fixado no item anterior, até o máximo de
um quadragéSimo do salário-minimo, para os emolumentos do oficial.
VII - Certidões:
Certidão em breve relatório ou "verbo ad verbum" - por pessoa, ainda
que se referia ao seu nome por extenso e abreviado, de casada e de solteira,
ou se trate de espólio ou massa falida:

Ao
Oficiai

Pela primeira folha:
a) até 10 anos
b) até 20 anos ..............
c) até 30 anos ..............
d) mais de 30 anos
Por página que acrescer ......
Certidão de matricula:
(por xerocópia) ...............
.0.00.0

oI

,

••••••

•••••••

Ao
ESlado

Carlelra
das
Servenllas

Tolal

20,00
30,00
42,00
56,00
14.00

4,00
6,00
8,40
11,20
2,80

3,00
4,50
6,30
8,40
2,10

27,00
40,50
56,70
75,60
18,90

20,00

4,00

3,00

27,00

VIII - Informação verbal, quando o interessado dispensar a certidão,
cobrar-se-á a quarta parte do fixado no item anterior.
IX - Relação de transferência de imóveis, em forma de listagem, por
soliCitação de Prefeituras Municipais:

Por transferência de imóvel ...

Ao
OficiaI

Ao
Eslado

10.00

2,00

Carleira
da.
Ser"enUa~

1,50

Tolal

13,50

x - Xerocópia ou fotocópia de documento arquivado em Cartório:
Ao
OficiaI

Ao
Eslado

Carleira
das
Suvenlias

Tolal

5,00
1,00
0,75
6,75
XI - Prenotação do titulo, a requerimento do interessado, para satiSfação de exigência legal ou suscltação de dúvida! o mínimo previsto nos itens
I e lI, Conforme se trata de registro ou averbação.
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XII -

Microfilmagem de documento referido nesta tabela:

Qualquer que seja o número de
páginas, mais .................

Ao
Oficiai

Ao
Eslado

Carteira
do
SeneoUu

Total

28,00

5,60

4,20

37,80

TABELA 12

DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
I Registro integral de contrato,
declarado:

titulo ou documento com valor

Ao
Oficial

VALOR DO CONTRATO
Até
1.000.00
de CrS 1. 000,01 a
3.000,00
6.000,00
de Cr$ 3.000,01 a
de CrS 6.000,01 a 10.000,00
de Cr$ 10.000,01 a 20.000,00
de Cr$ 20.000,01 a 40.000,00
de Cr$ 40.000,01 a 70.000,00
de Cr$ 70.000,01 a 100.000,00
Pelo
que exceder de
CrS
100.000,00:
cada Cr$ 50.000,00 ou fração

Ao
Eslado

Carteira
do
Sernotias

Tolal

28,00
42,00
56,'00
70,00
98,00
126.00
154,00
168,00

5,60
8,40
11,20
14,00
19,60
25,20
38,80
33,60

4,20
6,30
8,40
10,50
14,70
18,90
23,10
25,20

37,80
56,70
75,60
94,50
132,30
170,10
207,90
226,80

10.00

2,00

1,50

13,50

H - Registro integral de título, documento ou papel sem valor declarado
ou para notificação:

Até uma página ..............
por página que acrescer
•••

OficiaI

Ao
Eslado

Carteira
du
Sernollas

Total

28,00
7,00

5,60
1,40

4,20
1,05

37,80
9,45

Ao

VALOR DO CONTRATO

0'0

IH - Entrega de notificação, inclusive a respectiva certidão à margem
do registro e no documento; além da condução:
Pela primeira página
a) no perímetro urbano
b) no perimetro rural ........
por página que acrescer
0·00.0

IV -

Ao
Oficial

Ao
Eslado

42,00
70,00
7,00

8,40
l4,OO
1,40

Carteira
du
SeneoU",

Total

56,70
94,50
9,45

6,30
10,50
1,05

Registro resumido de penhora, caução ou parceria:
Carleira

Até uma página ..............
por página que acrescer ......
V -

Averbação

Ao
Oficiai

Ao
Eslado

14.00
7,00

2,80
1,40

2,10
1,05

18,90
9,45

14,00

2,80

2,10

18,90
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VI -

VII -

Matricula de oficina Impressora, jornal e outros
periódicos: ............ .

70,00

14,00

10,50

94,50

Inscrição de pessoa juridica de fins cientificos,
culturais, beneficentes ou
religiosos, inclusive todo.>
os atos do processo, registro e arquivamento:

42,00

8,40

6,30

56,70

VIII -

Inscrição de pessoa jurídica de fins econômicos, inclusive todos os
atos do processo, registro e arquivamento:
Ao

Escrivão

Valor do Contrato

Até CrS

de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
de Cr$
Pelo que

5.000,01
10.000,Ql
30.000,01
50.000,01
75.000,01

a
a
a
a
a

5.000,00
10.000,00
30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00

Ao

Eslado

Carteira
das
Serventias

42,00
56,00
84,00
112,00
140,00
168,00

8,40
11,20
16,80
22,40
28,00
33,60

6,30
8,40
12,60
16,80
21,00
25,20

56,70
75,60
113,40
151,20
189,00
226,80

20,00

4,00

3,00

27,00

28,00
14,00

5,60
2,80

4,20
2,10

37,80
18,90

7,00

1,40

1,05

9,45

exceder de Cr$ .....

100.000,00 :

cada Cr$ 40.000,00 ou fração
IX - Cancelamento de inscrição:
a) em geral: o mesmo que o
cobrado por averbação (item V).
b) de pessoa juridica de fins
econômicos: a terça parte
do preço do item VIII.
X - Certidão:
a) pela primeira folha " ..... .
b) por página que acrescer ..
c) pelo sistema de processamento de dados por nome
a mais ................... .
Nota:

Se o interessado dispensar a certidão, o oficial poderá cobrar, pela
informação verbal, 50% (cinqüenta por cento) dos emolumentos"
XI -

XII -
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Xerocópia ou fotocópia
de documento lavrado
ou arquivado no cartório ............... .

5,00

1,00

0,75

6,75

Microfilmagem de documento
l"eferido
nesta Tabela:
- qualquer que seja o
número de páginas,
mais ................. .

28,00

5,60

4,20

37,80
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XIII -

XIV -

Sistema de processamento de dados de documento referido nesta
Tabela:
- por documento, mais

14,00

Au tenticação procedida
de acordo com a Lei
Federal n.O 5.433, de
8-3-1968, regulamentada pelo Decreto n. o
64.393 de 24-4-1969:

b)

2,10

18,90

Carteira
Ao
Oficiai

a)

2,80

Ao
Estado

da!!

Serventias

Total

de microfilmagem por rolo
de 16 mm ................ .
por rolo de 35 mm ....... .

70,00
112,00

14,00
22,00

10,50
16,80

94,50
151.20

de cópia extraída de rolo
de microfilme legalizado:
por página ou fotograma

14,00

2,80

2,10

18,90

TABELA 13

DOS ESCRIVAES DE PROTESTOS DE TíTULOS
Apresentação, protesto e registro de instrumento de protesto, quando
houver, letra de câmbio, nota promissória, duplicata ou qualquer outro titulo,
inclusive intimação e notificação pes,ooal ou por edital - além das despesas
de edital e condução:
I -

Ao
Escrivão

2.000,00
Até Cr$
2.000,01 a 20.000,00
de Cr$
de Cr$ 20.000,01 a 100.000,00
acima de Cr$
100.000,00
II -

32,00
120.00
200,00
300,00

Ao
Estado

6,40
24,00
40,00
60,00

Distribuição:
Ao Distribuidor ....................... .. .... .
A Carteira das Serventias ...... . .......... .

das
Serventias
Carteira

Total

4,80
18.00
30,00
45,00

43,20
162,00
270,00
405,00

Cr$ 5,00
Cr$ 0,75

Nota:

As intimações de protestos deverão ser entregues em mão própria ou
feitas por carta registrada, com Recibo de Volta (AR), só se admitindo edital
quando o devedor estiver em lugar incerto ou desconhecido, o que deverá ser
expressamente certificado.
Ao
Escrivão

II -

Pelo cancelamento de
protesto - processado
na própria serventia,
qualquer que seja o seu
valor ................ .

42,00
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Ao
Estado

8,40

Carteira
.das
Serventias

Total

56,70

6,30

-
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Certidão de protesto
negativa :
a) pela primeira página, por pessoa:
até 5 anos
até 10 anos . .... .
b) por página que
acrescer, qualquer
que seja o número
de pessoas ....... .
c) certidão de protesto positiva ou de
cancelamento
de
protesto ou negativa de homônimo:
por pessoa ....... .
d) certidão
extraída
por sistema de processamento de dado
(computador) :
o mesmo fixado na
letra "a", e mais ..

10,50
21,00

2,10
4,20

1,57
3,15

14,17

4,20

0,84

0,63

5,67

17,00

3,40

2,55

22,95

6,00

1,20

0,90

8,10

Certidão de protestos
positiva, inclusive sob
forma de relação, para
entidade de classe:
por protesto ......... .

2,00

0,40

0,30

2,70

Informação
ver b a I
quando o interessado
dispensar certidão ....

2,80

0,56

0,42

3,78

VI -

Xerocópia ou fotocópia
de documento lavrado
ou arquivado no Cartório:
por página .......... .

4,00

0,80

0,60

5,40

VII -

Microfilmagem de documento referido nesta
Tabela, qua.lquer que
seja o número de páginas ........ .. ..... .

8,00

1,60

1,20

10,80

Sistema de processamento de dados (computador), de documento referido nesta Tabela, qualquer que seja
o número de páginas ..

8,00

1,60

1,20

10,80

IV -

V-

VIII -

28,35

Nota:
Os emolumentos devidos pelas certidões expedidas pelo

Cartório de
Distribuição e Informação compõem-se dos originariamente atribuídos a
cada um dos Cartórios de Protestos de Títulos.
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TABELA H
DOS ESCRIVÃES DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

Ao
Escrivão

I -

II -

Assento de Nascimento, de Óbito,
inclusive uma certidão:
a)
quando feito no prazo legal .
b) quando feito mediante petição ou mandado, ou por força
da Lei de exceção .. . . . ... .
Casamento:
a) pela habilitação, lavratura do
assento, excluldas as despesas da publicação, pela imprensa, incluindo o fornecimento de uma certidão ....
b) pela dispensa parcial ou total
do prazo de proclamas, mais .
c) pela diligência para realização do casamento fora do
cartório, dentro do horário
normal de expediente, exclu1das as despesas de condução,
que será. fornecida pelo interessado, mais ..... . . . . ... . . .
d) pela diligência para realização de casamento, fora do
cart6rio, depois do horário
normal de expediente, será
cobrado mais a metade do
preço taxado na letra "c" ..
e) pela traslado de documento
desentranhado dos autos, de
cada um, mais . .. . . . ...... .
f)
pelo registro e afixação de
edital de proclamas recebidos de outro cartório e pelo
fornecimento de certidão respectiva ... . .. . . . . .. . .. . . . . .
g) pela lavratura de assento de
casamento, à vista de certidão de habilitação expedida
por outro cartório e fornecimento de uma certidão ....

Carteira.
das
Serventias

Total

135,00

13,50

148,50

130,00

13,00

143,00

450,00

45,00

495,00

100,00

10,00

110,00

1.000,00

100,00

1 . 100,00

30,00

3,00

33,00

100,00

10.00

110.00

120,00

12,00

132.00

Nota:
Qua.ndo o casamento não for realizado no cartório, por impossibilidade de comparecimento de um
dos nubentes, devidamente comprovada, cobrar-se-á de acordo
com a letra "a", com acréscimo
da metade do preço.
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III -

Registro ou inscrição de casamento religioso com efeito civil,
emancipação, interdição, ausência
ou aquisição definitiva de nacionalidade brasileira, transcrição de
registro de nascimento, casamento ou óbito, verificado no estrangeiro, inclusive uma certidão fornecida à parte.

350,00

35]0

385,00

Averbação de retificação lavrada
à margem do assento ..... .... .

120,00

12,00

132,00

V-

Averbação de divórcio ou separação Judicial .. ......... ...... .

300,00

30,00

330,00

VI -

Certidão, inclu1da a busca:
a) em breve relatório ........ .
b) "verbo ad verbum", no todo
ou em parte ..... ... ...... .
c) por averbação que acrescer,
mais ....... ........ .... .... .

50,00

5,00

55,00

100.00

10,00

110,00

45,00

4,50

49,50

IV -

VII -

Xerocópia ou fotocópia, autenticada, de ato da serventia a seu
cargo: o mesmo que o fixado na
Tabela lI, item III.

Nota:

Pela informação verbal, se o interessado dispensar a certidão,
PQderá o serventuário cobrar a
quarta parte dos emolumentos
previstos na letra "a".
VIII -

IX -

Arquivamento de lei, decreto, resolução ou decreto legislativo
municipais, nos termos do artigo
55, § 4.°, do Decreto-lei Complementar n.O 9, de 31 de dezembro
de 1969:
- até duas páginas . ...... .. .. .
mais de duas, até cinco
páginas
- mais de dez até vinte páginas
- mais de vinte páginas ...... .

14,00

1,40

15,40

28,00
60,00
70,00

2,80

6,00
7,00

30,80
66,00
77,00

Certidão integral ou parcial "verbo ad verbum" ou em breve relatório, de ato mencionado no item
anterior:
- pela primeira folha ... ..... .
- por página que acrescer ... .

14,00
8,00

1,40
0,80

15,40
8,80

Nota:

A consulta dos atos municipais é
gratuita e não poderá ser negada
a qualquer interessado.
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x - Ato que lhe seja permitido praticar como Tabelião de Notas:
- O mesmo que o cobrado na
Tabela 10.
Nota:
Não será cobrado emolumento algum pelo Registro Civil e respectivas certidões, das pessoas pobres, nos termos do artigo 30, da
Lei Federal n.O 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, podendo o
Oficial do Registro dispensar o
atestado de pobreza.

INDICE PRATICO DA LEI N.o 6.015

31 de dezembro de 1973
O índíce prático da Lei 6.015 de 31-12-1973, é um trabalho dos escreventes
cIo Cartório do 16.0 Registro de Imóveis da Capital, Vanda Maria de Oliveira,
Penna Antunes da Cruz e Lincoln Bueno Alves. Trabalho despretensioso,
porém de grande utilidade e rapidez no exame dos títulos e documentos
apresentados nos Cartórios Imobiliários.
O paciente esforço e a boa vontade demonstrada pelos mesmos, foi
voltada e dirigida para o aperfeiçoamento do serviço pertinente aos imóveis,
e portanto, é digno de elogios e servirá para que outros sigam o mesmo
caminho.
Publicando-o, antecipamos a Sua aceitação como obra de utilidade prática.
"A"

ALVARA

-

JUdicial - Autorização aos EspÓlios para a venda de imóveis
Conservação - Para a averbação de construção; licença para obras
da Prefeitura

APELAÇÃO

-

Artigo 202 (recurso em dúvida)

ANTI-CRESE

-

Artigo 241

ANTI-NúPCIAS

-

Artigo 244

ADJUDICAÇÃO
- ll: uma forma de aquisição Judicial de imóvel
ARREMATAÇÃO

-

Pressupõe sempre a hasta pública OeilãD)

ARRESTOS

-

Artigo 239

AVERBAÇOES

-

Artigo 246

ARQUIVO
- 26 e 27
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BUSCAS
- Ato de verificar os ônus e disponibilidade de bens.
BEM DE FAM1LIA
- Artigo 260

B.N.H.
-

Artigo 290

"C"
CAUÇÃO
- Artigo 167, item 2, n. o 8
CERTIDÃO ATUALIZADA
- Artigo 229
CERTIDÃO
- Prazo 5 dias - Artigo 19 - para expedição
CONTRmUINTE
- Artigo 176 - n.O 3
CARACTER1STICAS
- Artigo 176 - n.O 3
CONFRONTAÇOES
- Artigo 176 - n.O 3
CANCELAMENTO (matricUla)
- Artigo 233 de I a III
CERTIDOES
- Artigo 239 - Penhoras; Arrestos; e SeqUestros - Vide Mandado
CARTA DE \SENTENÇA
COMPROMISSOS
CONDOM1NIO
- Especificações à margem das transcrições
CONVENÇÃO
- Lei 4.591/64 de 16-12-1964 e Decreto 55.815 de 8-3-1965.
CÉDULAS DE CR}tDITO RURAL E INDUSTRIAL - abaixo
CANCELAMENTO
- Artigo 248
CARIMBO
- Artigo 211
CIC
- Artigo 17ü, § único, letra "A"
CPF
- Pessoa Juridlca - Artigo 176, § único, letra "A"
CADASTRAL
CERTIDOES DE PENHORAS
- Artigo 239, § único
CONSTRUÇOES
- Artigo 167, itens 4 e 5, inciso II, combinado - Artigo 246
CONVENÇOES ANTI-NUPCIAllS
- Artigo 178, n.O V, livro 3, § único e Artigo 244 - dom. - conjugal
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CÉDULAS
- Crédito Rural, Dec. Lei 167, de 14-2-67
- Crédito Industrial, Lei 413, de 9-1-69
CONSTITUIÇÃO DE RENDA
- Artigo 167, n.O 8 da Lei 6.015 e CódiiO Civil Artigo 1.424
- Figura jur1dica e previsto o seu registro, porém pouco usual
CENSUARIO
- Código Civil Artigo 1.427
"D"

DECISOES JUDICIAIS
- Exame da validade e legalidade do titulo pelo Oficial, fls. 72, n.O 2,
Revista do Tribunal
DÚVIDAS
- Artigo 198 - protocolo I a IV - item I a IV
IlESAPROPRIAÇAO
DIVISA0
DENOMINAÇÃO - (ruas)
- Artigo 246, § único, comb. com 167, itens 4 e 5
DESQUITE
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
- Artigo 246, § único
DESMEMBRAMENTO
- Artigo 167, inciso lI, item 4, AV.

"E"
I;XTRATO
- Artigo 193 - sem dependência de extratos
LRRO EVIDENTE
- Artigo 213, § 1.0
EMOLUMENTOS
- Artigo 14
EDITAL
- Bem de Familia - prazo 30 dias, artigo 262, n.o II
"F"
FORMA NARRATIVA
- Os registros devem ser lançados em:
- Fusão - Artigo 234
- Formais - Artigo 221, n.o IV
}<'IDEICOMISSO
- Artigo 1.733 - Código Civil
FIDEICOMISSARIO
- Artigo 1.735 - Código Civil
FIDUCIARIO
- Artigo 1.734 - Código Civil
U·G"
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HIPOTECA
"I"

INDISPONWILIDADE DE BEM
- Artigo 247
INVENTARIO
IMPOSTOS DEVIDOS
- Artigo 289
INDICADOR DEVIDOS
.
- ·Artigo 289
.
INDICADOR REAL
- Artigo 179
INDICADOR PESSOAL
- Artigo 180
IMPEDIMENTO
"J"

"L"
LOCAÇÃO
- Cláusula de vigência -

artigo 242

LIVROS ANTIGOS
- Artigo 294, § único
LIVROS
- Artigo 173

UM"
l\IATR1CULAS
- Artigo 227 - Vide Artigo 196
MINIST~RIO PÚBLICO
- Artigo 213, § 3.° - Artigo 275 MANDADOS
- Artigo 239 -

(quandra intervem)

Penhoras; Arrestos; e Seqüestros -

(Vide Certidão)

"N"
NULIDADE
- Artigo 214
NUA PROPRIEDADE
NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA
- Artigo 260
NUMERAÇÃO - (Prédios)
- Aviso de Imposto da Prefeitura e Certidão -
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ONUS
- Artigo 230
OFICIAIS DE REGISTRO
- Artigo 289

"P"
PRENOTAÇãO
- Artigo 205 - de hipoteca convencional PRAZO
- (Trinta Dias) Prenotação

30 anos

PRAZO
- <Dúvida.) - 15 dias - Artigo 198, n.o III
PENHORA
- Artigo 239
PROTOCOLO
- Artigo 174
PACTO ANTENUPCIAL
- Artigo 178, n.O I, livro 3 - Vide Artigo 244
PACTO·COMISSORIO
- Artigo 1.163, § único do Código Civil. Definição
- Artigo 167, n.O 7, Lei 6.015
PERMUTA OU TROCA
- Artigo 167, n.O 30, Código Civil Artigo 1.164

QUITAÇãO
- Artigo 167, Capitulo lI, n.o 2
- Pode ser a requerimento do credor com firma reconhecida ou por meio
de escritura pública. l!: o ato necessário para o cancelamento de uma
divida, contraida através de hipoteca de imóvel

"R"
REGISTRO ANTERIOR
- Artigo 222
ItETIFICAÇãO
- Artigo 213, § J.O e 2.°
REGISTRO
- Artigo 236
REQUERIMENTO
- Artigo 250, n.O 111
RUBRICA
- Artigo 198, n.o 11
REGISTRO - (nl!.o cancelado)
- Artigo 252
REGISTRO TORRENS
- Artigo 277
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REGISTRO GERAL
- Artigo 176
REGISTRO AUXILIAR
- Artigo 177

us"
SEQUESTRO
- Artigo 239
SUB-ROGAÇÃO
- Artigo 246

UT"
TALAO
- Artigo 211
T1TULOS
- Artigo 221
"U"

USUCAPIÃO
- Artigo 226
USUFRUTO
- :a: o direito real de fruir as utilidades e frutos de uma coisa, enquanto
temporariamente destacado na propriedade

"V"
'ENDA E COMPRA
- Artigo 167, número 29
VALIDADE DOS AT06
- Artigo 292
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