BOLETIM,
da
Associa~ão dos Serventuários da
Justi~a do Estado de São Paulo

"

ANO XXVII

JANEIRO A JUNHO DE 1979

N.O 107

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA
LUIZ DE TOLEDO MENDES PEREIRA ......... -

Presidente

ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA ........ -

Diretores

CONSELHO SUPERIC

ALDO NEVES GODINHO ....................... .
Apelação
Apelação
Apelação
Apelação
Apelação
Apelação

Cível n."
Cível n.0
Cível n.o
Círel n."
Cível n.O
Cível n.o
APel~ção Cível n.O :
Apelação Cível n.O :
Apelação Cível n.o !

OSWALDO DE OLIVEIRA PENNA .............. .
ARMANDO VERIDIANO LARANJA ............. .
ADROALDO JOSll: DE MENEZES ............... .
BENEDICTO SILVEIRA ......................... .
CASSIO RIBEIRO PORTO ...................... .
BRANCA REGINA MARTINS FORSTER ........ .

CONSELHO FISCAL
JOSll: AUGUSTO LEITE DE MEDEIROS ....... "

NOTAS VARIAS
-

Presidente

MARCOS MILANI ............................... .
JACINTHO GUGLIELMI ........................ .
SIMAS POMPEO DE TOLEDO .................. .
ALCEBíADES NASCIMENTO MORENO ........ .

As atividades e irnll
mente ao Registro
6.015, de 31 de de2
6.216, de 30 de jur
Filiação Adotiva 
Validade do Casaml

CORREGEDORIA GEIl

SUPLENTES
JARBAS TUPINAMBA DE OLIVEIRA FILHO .... -

Capital

CASIMIRO PINTO NETO ........................ -

Capital

RUBENS PEREIRA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -

Capital

ADELINA PENNA NAVARRO .................... -

Capital

ANTONIO GILHERME DE PAULA LEITE ...... -

Campinas

DOMINGOS LOTTI NETO ....................... -

Ribeirão Preto

OSWALDO CANHEO ............................. -

Ribeirão Preto

Lll:O MODESTO TORRES ........................ -

Atibaia

IDEU ROCHA .................................... -

Santos

Comunicado - envie
Portaria n.o 102/78
buidor de São Bernl
Comunicado - uni{,
Provimento n.o 13/71
Processo CG. n.o 50
Processo CG. n.O 51
Processo CG. n." 49.
mento n.O CG. 2/78
Processo CG. n.O 51
Provimento n.O 1/79 .
Recurso CG. n.o 251'
Provimento n." 03/79
Ordem de Serviço n.'
25.° Ofício Cível da I
BOLETIM DA ASSOCIAÇ.W

DA JUSTIÇA DO ESTADO I

íNDICE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação
Apelação
Apelação
Apelação
Apelação
Apelação
Apell'fÇão
Apelação
Apelação

Cível
Cível
Cível
Círel
Cível
Cível
Cível
Cível
Cível

n.o 273.895 -

Piratininga .......................
Taquaritinga .....................
Campinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
São Bernardo do Campo ..........
Capital ............................
São Paulo ........................
Martinópolis .......................
Femandópolis .....................
Capital ............................

3
4
5
6
8
9
10
12
14

As atividades e implicações extrajudiciais e jUdiciais concern'ente
mente ao Registro de Imóveis em decorrência da nova lei n.O
6.015, de 31 de dezembro de 1973, com as alterações da Lei n.O
6.216, de 30 de junho de 1975 ..................................
Filiação Adotiva - de Waltler Tebet .............................
Validade do Casamento por autoridade religiosa de Walter Tebet

16
21
23

n.0 275.009 n.o
n.o
n.o
n.O
n.O
n.O
n.O

276.469
277.170
278.753
279.051
278.038
279.278
279.635

-

NOTAS VARIAS

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
Comunicado - envio de fichas Modelos CGJ-112 e CGJ-3
Portaria n.o 102/78 - transferência da Corregedoria do Distribuidor de São Bernardo do Campo ..............................
Comunicado - uniformização dos C.R.S. e CQ ................
Provimento n.O 13/78 - dá nova redação ao art. 500 da C.N.C.
Processo CG. n.o 50.801/78 - Serra Negra .....................
Processo CG. n.o 50.857/78
Tatui ...........................
Processo CG. n. O 49.800/78 - interpretação do art. 5.° do Provimento n.O CG. 2/78 .............................................
Processo CG. n.O 51.222/79
Capital..........................
Provimento n.O 1/79 - Tabela de condução dos Oficiais d>a Justiça
Recurso CG. n.o 25/79 - Americana ...........................
Provimento n,o 03/79
certidão de antecedentes ................
Ordem de Serviço n.O 1/79
do Juiz de Direito e Corregedor do
25.0 Ofício Cível da Comarca da Capital •.......................
BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO Dhõ SAO PAULO
•

25
25
25
26
27
30
32
34
40
43
46
47
-

1

Oficiais de Justiça ............................................. .
Capital - Provimento n.O 2179 - repro
Processo C.O. 50.555/78
duções de docwnentos .......................................... .
Comunicado - férias de servidores de cartórios ................. .

49
51
55

JURISPRUD1!:NCIA
Advogados ...................................................... .

56

ASS04
JUSTI

"DECI
LEI :ti

ANO XXVIII

LEIS E DECRETOS

Federais
Emenda Constitucional n.a 12, assegura direitos aos deficientes
Lei n.O 6.584, de 24 de outubro de 1978 - prorroga prazo de
registro de propriedade de bens imóveis ............. . ........ .
Lei n.a 6.616, de 16 de dezembro de 1978 - mercado de valores
mobiliários ..................................................... .
desapropriação por
Lei n.O 6.602, de 07 de dezembro de 1978
utilidade pÚblica ................................................
Lei n. O 6.620, de 17 de dezembro de 1978 - Lei de Segurança
Nacional ........................................................ .
Lei n.a 6.629, de 16 de abril de 1979 - prova de residência ..... .
Lei n.a 6.649, de 16 de maio de 1979 - regula a locação urbana
Lei Complementar n.O 035, de 14 de março de 1979 - Lei Orgânica
da Magistratura Nacional ...................................... .
Decreto n.a 82.935, de 26 de dezembro de 1978 - dimensionamento
de módulo rural .................................. . ............. .

2

57
57
58

CONSELHO

~

Apelação Cí
Crepaldi e sua ml
Juízo de Direito (

59
60
70
71
84
89

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTU..lRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

Vistos, relaU
273.895, da com
Crepaldi e sua ml
o Juízo de Direit,
conhecer do recll
Corregedoria Ger
1. Não se
dúvida inversa, iJ
fundidas, calcanc
delas, se fazia m
O recurso insiste
cada condômino '
pectivo título. O
dões dos registro!
2. Não se
Como se nru
os requerentes e
Ora, consoante ~
insere na compe
limitada aos proo
de 31 de dezemb
É assunto a
Egrégia Correged
ciário, Decreto-le:
a que se determi
São Paulo, ~

BOLETIM DA ASSO(
DA JUSTIÇA DO BS'

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

:x:xvm

JANEmO A JULHO DE 1979

N.O 107

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível n,O 273.895
Piratininga
Aptes.: Osório
Crepaldi e sua mulher Maria Rodrigues Manzutti Crepaldi - Apdo.:
Juízo de Direito da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n,o
273.895, da comarca de Piratininga, em que são apelantes Osório
Crepaldi e sua mulher Maria Rodrigues Manzutti Crepaldi e apelado
o Juízo de Direito da comarca, acordam, por votação unânime, não
conhecer do recurso e determinar a remessa dos autos à Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça. Custas ex lege.
1 . Não se vergam os apelantes à r. sentença que, acolhendo
dúvida inversa, indeferiu pretensão de matrícula de duas unidades
fundidas, calcando-se em que, subsistente comunhão sobre uma
delas, se fazia mister divisão prévia para a unificação perseguida.
O recurso insiste em que não haveria glebas por dividir, desde que
cada condômino ocuparia parte certa,· em conformidade com o res
pectivo título. O Oficial prestou esclarecimentos, apresentando certi
dões dos registros mencionados e encadeados.
2 . Não se conhece do recurso.
Como se não desenhou nenhum conflito, atual ou virtual, entre
os requerentes e o Oficial do Registro Imobiliário, dúvida não há.
Ora, consoante ponderou a douta Procuradoria, a espécie não se
insere na competência deste Conselho Superior da Magistratura,
limitada aos procedimentos de dúvida (arts. 198 e 293, da Lei 6.015,
de 31 de dezembro de 1973).
f: assunto administrativo submisso à competência recursal da
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça (art. 246, do Código Judi
ciário, Decreto-lei Complementar n.o 3, de 27 de agosto de 1969),
a qUe se determina a oportuna remessa dos autos.
São Paulo, 22 de fevereiro de 1979.
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(aa)

Addo Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Cosia Manso, Vice-Presi
sidente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogados: Drs.
Roberto José Libel e Antonio Gaivão de Castro Neto.

Apelação Cível N.o 275.009 - Taquaritinga - Apte.: Fran
cisco Ascencio Machado - Apdo.: Sr. Oficial do Registro de Imó
veis da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
275.009, da comarca de Taquaritinga, em que é apelante Francisco
Ascêncio Machado 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 dobra o apelante à r. sentença que, acolhendo
dúvida inversa, denegou matrícula e registro de escritura pública de
partilha, sob fundamentos de que esta não escusa homologação judi
cial e de que, não sendo herdeiro, o apresentante não tinha como
compartir daquele ato senão como cessionário de direito à sucessão.
O recurso defende que o vigente Código de Processo Civil dispen
saria a homologação e, como o apelante recebera parte dos bens
ao herdeiro, com este poderia concorrer na partilha.
2. Inconsistente o recurso.
Como acentuou a r. sentença apelada, a escritura de doação
não operou nem poderia operar transmissão de domínio que capa
citasse o apresentante a intervir na partilha subseqüente, como se
herdeiro fosse, quando indiscutível que essa tolera apenas a parti
cipação dos sucessores. Trata-se, na verdade, de mero negócio jurí
dico de cessão de direitos hereditários, suposto rotulado de doação
para lhe denotar o caráter gratuito, e que, consoante já se dilucidou,
não tem efeito de "transferir o domínio dos bens do espólio, mas,
tão-somente o de transferir os direitos de sucessores, a serem apu
rados em inventário" (cf. "Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo", Lex, vol. XV, pág. 497). As
cessões de direitos hereditários, por fundru:nentar título posterior de
aquisição de propriedade, dependem de apuração dos bens que, na
partilha, tocarem aos herdeiros cedentes! Estes é que, na cadeia de
transmissão dos registos públicos, devem figurar como adquirentes
mortis causa das coisas registadas em nome do falecido.
Autorizar o registo, portanto, aqui, importaria flagrante viola
ção do prindpio da continuidade dos registos imobiliários, na medida
em que, figurando na partilha quem herdeiro não é, Se reconheceria
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transferência de propriedade, que não ocorreu por ausência de poder
de disposição. Não é preciso insistir em que, enquanto não registado
o formal ou carta de adjudicação, não têm os herdeiros, disponibi
lidade do domínio que lhes adveio à abertura da sucessão (cf. Ape
lações Cíveis 267.427 e 269.915).
A posição jurídica do apresentante é de cessionário de direitos
hereditários. Como tal, não disporá de título aquisitivo da proprie
dade, em que se especificarão os direitos sucessórios de que é titular,
senão em conseqüência do registo do título dos herdeiros cedentes.
Noutras palavras, segundo o indigitou a r. sentença recorrida, deve
integrar o inventário na qualidade de cessionário de uma parte dos
direitos que lhe adjudiquem os herdeiros. Registados, sucessivamente,
o título destes e o seu, preservando-se, destarte, a continuidade dos
registos públicos, concretizará a aquisição do domínio"
Este é fundamento bastante.
3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provi
mento ao recurso. Custas ex lege.
São Paulo, 22 de fevereiro de 1979.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça;
Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator; Young da Costa Manso~ Vice-Presi
dente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr.
Adail Nunes da Silva.
Apelação Cível N.o 276.469 - Campinas - Aptes.: Caio
Soares Pinto e outros - Apdo.: Oficial do 1.0 Cartório de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. O
276.469, da comarca de Campinas, em que são apelantes Caio Soares
Pinto e outros e apelado o Oficial do 1.0 Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca, acordam, por votação unânime, julgar
prejudicado o recurso, pagas as custas ex lege.
1. Insurgem-se os apelantes contra a r. sentença que, acolhendo
dúvida, indeferiu averbações concernentes à abertura de logradouros
públicos em loteamento, fundando-se na necessidade de prévio registo
deste. O recurso sustenta que, com doação de áreas à Municipalidade
para implantação de logradouros públicos, o aproveitamento destes
caracterizaria a hipótese como desmembramento. O Oficial suscitante
certificou que os proprietários do terreno providenciaram o registo
do loteamento, após a prolação da sentença recorrida.
2. Prejudicado o recurso.
Certificando-se que, após a r. sentença apelada, os proprietários
do terreno iniciaram o processo de registo do loteamento exigido
BOLETIM DA ASSOCTAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

-5

.
,

(fls. 187 a 197), não subsiste objeto de cognição recursal. Cuida-se
de aquiescência explícita ao mandamento decisório que suprime inte
resse ao conhecimento do recurso, prejudicando a própria dúvida.
Se as averbações pretendidas estavam subordinadas ao registo prévio
do loteamento clandestino, o espontâneo processamento desse confi
gura adesão ao comando da sentença que exclui interesse no recurso.
3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, julgar preju
dicado o recurso. Custas ex: lege.
São Paulo, 22 de fevereiro de 1979.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça Humberto de Andrade J'unqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator --- Young da Costa Manso, Vice-Presi
dente do Tribunal de Justiça e Revisor. Advogado: Dr.
Gilberto Vicente de Azevedo.
Apelação Cível N.o 277.170 - São Bernardo do Campo Apte.: Ministério Público - Apdo.: Sr. Oficial do 1.0 Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
277 .170, da comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
Ministério Público e apelado o Sr. Oficial do 1.0 Cartório de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca, acordam, contra o voto do Presi
dente, negar provimento ao recurso, pagas as custas ex: lege.
. 1. Rebela-se a douta Curadoria contra a r. sentença que, desa
colhendo dúvida, autorizou matrícula e registo de escritura de venda
e compra de imóvel rural, outorgada, em condomínio, a estrangeiro,
que não estaria impedido de adquirir, porque lavrada antes da edição
do Decreto n.o 74.965, de 26 de novembro de 1974, que regula
mentou a aquisição de áreas entre três e cincoenta módulos. Aduz
o recurso que o instrumento teria sido apresentado na vigência desse
Decreto e estaria, portanto, submisso à lei vigente na data da apre
sentação.
.
2 . Inconvincente o recurso.
Arredando o obstáculo entrevisto do Oficial suscitante, a r.
sentença apelada acomodou os preceitos jurídicos à realidade social
e, fazendo justiça, não merece nenhuma censura.
Trata-se de instrumento de venda e compra de área rural de
dimensão superior a três e inferior a cincoenta módulos de explo
ração indefinida, outorgada, em condomínio, a estrangeiro, em cumpri
mento a promessa de venda e compra, irretratável e irrevogável, muito
anterior ao Decreto n.o 74.965, de 26 de novembro de 1974, que
regulamentou a Lei Federal n.O 5.709, de 7 de outubro de 1971.
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Em primeiro lugar, não é exato que a escritura tivesse sido
apresentada já na vigência do Decreto regulamentar, que subordinou
a aquisição, por parte de estrangeiro, de áreas intermediárias, à
prévia autorização do Incra. Conquanto não emerjam elementos
bastantes à dilucidação do ponto, não pode aceitar a data a que se
apegou a douta Curadoria recorrente (fls. 16). :t3. que o processo
de registo parece ter sido iniciado muito antes de vinte e nove de
novembro de 1974, data de carimbo de prenotação e de cálculo de
emolumentos, ao depois anulado (fls. 15 verso). Esta circunstância
é decisiva na convicção de que o instrumento teria sido apresen
tado antes da edição daquele Decreto que introduziu a exigência
inobservada.
Nesse contexto, como bem argumentou a r. decisão recorrida,
invocando precedente deste Conselho que assentou a inoperância de
norma dependente de regulamentação, "o que ficou para ser regula
mentado e que, portanto, não pode prejudicar aos destinatários da
norma legal, pela ausência de regulamentação, é a forma em que se
daria a aquisição, por estrangeiro, de imóvel rural não excedente a
50 (cincoenta) módulos de exploração indefinida. Por outro lado,
não pode a lei ficar dependendo, em sua execução, ad aeternitatem,
do arbítrio do Poder Executivo. Assim, não editada a regulamentação
do prazo fixado, que no caso era de 90 dias, os doutrinadores, à
unanimidade, afirmam que os destinatários da lei podem se valer
de seus preceitos, obviamente desde que se possa prescindir do
regulamento (cf. Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Bra
sileiro", ed. 1966, pág. 77; Pontes de Miranda, "Comentários à
Constituição de 1967", com a emenda n.O 1, de 1969, págs. 312
e segs.). Ora, somente agora, a 26 de novembro de 1974, expediu-se
o Decreto n.O 74.965, regulamentador da Lei n.o 5.709/71, mas
sem que anteriormente se impedissem aos estrangeiros, pela falta de
regulamentação, de adquirirem imóveis rurais, respeitado o módulo
máximo fixado" (Agravo de Petição n.o 238.753, in "Acórdãos do
Conselho Superior da Magistratura do Biênio 1974/1975", Lex 1977,
pág. 148. Grifos nossos).
Em segundo lugar, infere-se que o terreno, posto cadastrado
como rural, não o é de todo, consoante inculca a declaração de
utilidade pública, emanada da Municipalidade local e concernente
também a prédios limítrofes (fls. 44). Bastaria, dessarte, se provi
denciasse averbação da transformação por suprimir o fundamento
da dúvida.
Cumpriria, ao depois, não restringir o conteúdo do direito real
inerente a promessa anterior. Não mais corresponde à natureza desse
direito, segundo o perfil construído da jurisprudência, sustentar revele
apenas limitação do poder dispositivo do titular do domínio. Como
já se acentuou, em exegese das conseqüências jurídicas da elaboração
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pretoriana, "temos que o direito de propriedade que restou ao
compromitente vendedor após o pagamento do preço se aniquilou
a~ ponto de se converter em mera obrigação de assinar uma escritura.
essa obrigação integra, por certo, o complexo de relações jurídicas
do promitente vendedor mas, por não ter expressão econômica, não
integra seu patrimônio" (.José Osãrio de Azevedo .Jr., "O Compro
misso de COIDpI1Il e Venda - Uma Tentativa de Atualização", SP,
tese de mestrado na PUCSP, 1978, pág. 42).
Nenhuma heresia jurídica, pois, se perpetraria no ponderar a
extensão do caráter real da promessa de venda e compra, de muito
antecedente à entrada em vigor do regulamento que condicionou a
aquisição e cujo preço foi totalmente pago. Neste caso concreto,
assim, não fosse pelas manüestas inconveniências sociais de uma
desconstituição indireta do negócio jurídico, a autonomia substantiva
da promessa postula o argumento concorrente de que o registo consu
mará o cumprimento de obrigação economicamente inexpressiva. A
coisa de há muito está no patrimônio dos adquirentes, por força de
negócio de natureza real, que se exauriu antes da vigência do Decreto
n.O 74.965, de 26 de novembro de 1974.
3 . Do exposto, acordam, contra o vto do Presidente, negar
provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
São Paulo, 22 de fevereiro de 1979.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça, dei
provimento - Humberto de Andrade .Junqueim, Corre
gedor Geral da Justiça e Relator - Young da Costa
Manso, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Revisor.
Advogado: Dr. Paulo Ruggeri.
Apelação Cível N.o 278.753 - Capital - Apte.: Irmãos Kher
laldan - Exportação, Indústria, Comércio e Importação Ltda. Apdo.: Sr. Oficial do 12.° Cartório de Registro de Imóveis da Capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.O 278.753, da comarca da Capital, em que é apelante Irmãos Kher-l
laldan - Exportação, Indústria, Comércio e Importação Ltda. e
apelado o Sr. Oficial do 12.0 Cartório de Registro de Imóveis da
Capital, acordam, por votação unânime, negar provimento ao recurso,
pagas as custas ex lege.
1. Insurge-se a recorrente contra a r. sentença que, acolhendo
dúvida, indeferiu registo de contrato de locação cuja cláusula de
vinculação de herdeiros e sucessores não equivaleria a convenção
de vigência em caso de alienação. O recurso invoca decisão isolada
em sentido contrário à exigibilidade de cláusula expressa.
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2. Insubsistente o recurso.
Por que tenham acesso ao registo imobiliário e assegurem o
efeito previsto no artigo n.o 1.197, capot, segunda parte, do Código
Civil, devem os instrumentos de contrato de locação ostentar cláusula
expressa de vigência no caso de alienação do prédio locado (arts.
167. I, n,o 3, e 242, da Lei de Registros Públicos,. Não basta a
convenção usual de que o negócio obriga a herdeiros e sucessores.
"A expressão heJ."tiliros e SlKessores, embora a palavra suces
sores possa indicar tanto a sucessão inter-vivos como a mortis causa,
é geralmente usada como fórmula de praxe em todas as escrituras
públicas, para signüicar a sucessão :nwrtis Causa, mesmo porque a
designação de herdeiro é mais restrita que a de sucessor, pois há
também o legatário. .E. preciso considerar que o artigo 1.197 do
Código Civil consagra, como princípio básico e geral, que a alienação
rescinde o contrato de locação. Para que tal não ocorra é mister,
dispõe o referido artigo 1.197, que seja consignada a c1ánsula de
Sua vigência no caso de alienação, etc. Por conseguinte, não é sufi
ciente o simples emprego das expressões herdeiros e sucessores, a
menos que outros elementos do contrato indiquem, da parte dos
contratantes, uma inequívoca vontade de manter vigente o contrato,
no caso de alienação" (Serpa Lopes, "Tratado de Registos Públicos",
RJ, Freitas Bastos, 5.a ed., 1962, vol. TIl, pág. 105, 0.° 428. Grifas
são do original).
Ora, o instrumento questionado, para além da cláusula equívoca,
não abriga nenhum elemento de que se pudera inferir tenham os
contratantes acordado a vigência no caso de alienação.
3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provi
mento ao recurso, pagas as custas ex lege.
São Paulo, 22 de fevereiro de 1979.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator - Adriano Marrey, Vice-Presidente do
Convocado. Advogado:
Tribunal de Justiça e Revisor
Jorge Abud Simoo.
Apelação Cível N.o 279.051 - São Paulo - Aptes.: Octávio
Vivone, sua mulher e outra - Apda.: Sra. Oficial do 11.0 Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n,o
279.051, da comarca de São Paulo, em que são apelantes Octávio
Vivone, sua mulher e outra, e apelada a Sra. Oficial do 11,0 Cartório
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de Registro de Imóveis da comarca, Acordam, por votação unânime,
negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
1. Não se dobram os apelantes à r. sentença que, acolhendo
dúvida, denegou abertura de matrícula e registo de escrituras de
venda e compra de imóvel, cujo certificado de cadastramento não
foi exibido. Insiste o recurso em que parte da área estaria cadastrada
e o excedente seria regularizado após conclusão de ações judicias
em andamento.
2 . Inconsistente o recurso.
Não está em xeque o princípio de que o certificado de cadastro,
conseqüente à declaração obrigatória (art. 4.°, § 2.°, da Lei n.O 4.504.
de 30 de dezembro de 1964, e art. 2.0, capot, da Lei n.O 5.868, de
12 de dezembro de 1972), é condição necessária de validade de
negócios jurídicos dispositivos que tenham por objeto prédios rurais e,
portanto, sua apresentação é indeclinável à lavratura de matrícula
e registos (Apelação Cível n.0 271.969). Não o questionam os recor
rentes, que se apegam a outros argumentos.
Sem razão, contudo.
Não foi exibido o certificado concernente a parte das terras
alienadas (fls. 11, 24 e 88). Respondendo, aliás, a súplica dos inte
ressados, esclareceu o Instituto que a inclusão cadastral do excesso
depende de apresentação de certidões atualizadas de registos ante
riores (fls. 75). Não se verifica, pois, o pretenso círculo vicioso.
3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provi
mento ao recurso. Custas ex lege.
São Paulo, 22 de fevereiro de 1979.
(aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator - Adriano Mlllfty, Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça e Revisor - Convocado. Advogado:
Or. Joio José Rodrigues.
D.O.J. 22-4-79
Apelação Cível N.o 278.038 - Martinópolis - Apte.: Caixa
Econômica Federal de São Paulo - Apdo.: Sra. Oficial do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. °
278.038, da comarca de Martinópolis, em que é apelante Caixa Eco
nômica Federal de São Paulo e apelado a Sra. Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime,
negar provimento ao recurso, pagas as custas ex lege.
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1 . Insurge-se a recorrente contra ar. sentença que, acolhendo
dúvida, indeferiu registo de carta de arrematação, passada em execução
extrajudicial, sob fundamento de que a suscitada não teria juntado
certificado de quitação, expedido em seu nome. O recurso alega que
o certificado é expedido em nome dos proprietários e sua apresen
tação estaria dispensada pela jurisprudência.
2. Inconsistente o recurso. A r. sentença recorrida não resis
tiria, na verdade, ao argumento contraposto de que o certificado é
expedido em nome dos proprietários. Subsiste, entretanto, pelo funda
mento que sustentou a dúvida. Não se controverte que, afeiçoando-se
à orientação emanada do Colendo Plenário do Egrégio Tribunal de
Justiça, tem este Conselho sustentado a inexigibilidade de exibição de
certificado de quitação de dívidas previdenciais, para o registo de
cartas de adjudicação e de arrematação. Trata-se de princípio norma
tivo, enraizado na necessidade de recomposição do sentido axiológico
do art. 152, § 3.°, "d", do Decreto n,o 77.077, de 24 de janeiro de
1976, por evitar conseqüências exegéticas disparatadas. E o despro
pósito, que se busca atalhar, estaria na submissão da sorte dos processos
judiciais ao aviso dos responsáveis por débitos da previdência e no
correlato comprometimento do interesse público subjacente à atividade
jurisdicional. Esse o fundamento substantivo da jurisprudência invo
cada (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, 270.748 e 271.967).
Ora, as coordenadas da espécie são muito distintas e não guardam
proporcionalidade alguma com os pressupostos daquela conclusão
pretoriana.
A carta não proveio de atividade jurisdicional, cercada das
garantias de controle, próprias do exercício do Poder judicante. Cuida
se de documento de índole privada, expedido no curso da chamada
execução extrajudicial, prevista nos arts. 31 e seguintes, do Decreto-lei
federal 70, de 21 de novembro de 1966, em favor de instituições
financeiras. Como se percebe, esse anômalo instituto de autodefesa
de créditos determinados, que outorga aos agentes fiduciários a
faculdade de promover autênticos leilões das coisas hipotecadas, de
nenhum modo se equipara ao processo, enquanto instrumento técnico
do exercício da função jurisdicional. Falto das notas essenciais da
jurisdição, tal expediente discriminativo não pode aspirar à condição
processual dos atos publicísticos de expropriação da disponibilidade,
cujos interesses transcedentes se procura resguardar por via daquela
interpretação.
Noutras palavras, não há simetria possível entre os interesses
do desenvolvimento regular da atividade jurisdicional, inerente às
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execuções judiciais, e os de procedimento singular de satisfação de
créditos, apelidado de execução extrajudicial. Todo dano ou embaraço
àqueles é dano ou embaraço direto à Jurisdição. A estes, não passará
de dano ou embaraço a uma forma extravagante de autodefesa, que
não exclui recurso à última instância do processo jurisdicional (recUus,
processo).
Os argumentos, predispostos a assegurar a operância das trans
missões forçosas, decorrentes de atos jurisdicionais, quando se não
desenhe fraude, não convêm, portanto, às peculiaridades das alienaçõe~
autorizadas no artigo 32, do Decreto-Lei 70/66. Equiparam-se estas,
antes, aos demais atos de disposição negociai, consumados no plano
das iniciativas dos sujeitos das relações jurídicas materiais. Os leilões
mais não são que procedimentos do próprio sujeito ativo do vínculo
de débito e crédito, tendentes ao adimplemento.
Força concluir, destarte, que não há costear incisivas disposições
legais, que condicionam a validade absoluta de atos de transformação
subjetiva da propriedade à apresentação do certificado. Sobretudo na
hipótese vertente, em que a arrematação configura a primeira trans
ferência de domínio de prédio, construído ao depois de 22 de novem
bro de 1966, e a exigência ordena-se a preservar a responsabilidade
solidária do dono ou comitente das obras, para com possíveis dívidas
previdenciais do construtor (arts. 142, § 2.°, e 152, § 4.°, e 153, do
Decreto 77.077, de 24 de janeiro de 1976).
O registo de cartas de arrematação, passadas em execuções
extrajudiciais, na forma do art. 37, caput, do Decreto-Lei Federal, 70,
de 21 de novembro de 1966, está subordinado à apresentação de
certificado de quitação de débitos previdenciais (cf. Apelação Cível
271.939). Não lhe aproveita orientação contrária, firmada ao propó
sito de cartas de adjudicação ou arrematação, expedidas em execuções
judiciais.
3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provi
mento ao recurso. Custas ex lege.
São Paulo, 12 de março de 1979.
aa)

Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Hum
berto de Andrade Juuqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tri
bunal de Justiça e Revisor. - Advogado - Dr. José Ro
berto Barbosa de Castro.

Apelação Cível N.o 279.278 - Fernandópolis - Apte.: José
Manoel de Mattos
Apdo.: Sr. Oficial Interino do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
279.278, da comarca de Fernandópolis, em que é apelante José Ma
noel de Mattos e apelado o Sr. Oficial Interino do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca, acordam, por votação unânime, negar provi
mento ao recurso, pagas as custas ex causa.
1 . Rebela-se o apelante contra a r. sentença que, acolhendo
dúvida, denegou registo de instrumento particular de retificação e
ratificação de promessa de venda e compra, calcando-se em que não
haveria possibilidade de controle de disponibilidade, a demonstração
da área não procedera de perito e seria casado o promitente vendedor.
Aduz o recurso que as novas certidões atenderiam às exigências do
oficial e era solteiro o promitente quando firmara mandato em causa
própria.
2. Inconvincente o recurso.
Abstraídas as questões concernentes a intervenção de terceiros c
à qualificação do promitente vendedor, pesa, por entravar o registo
pretendido, obstáculo insuperável.
Inconcusso que, no vigente sistema, nenhum registo ou averbação
se opera sem prévia matrícula do corpo físico.
Necessário seria, portanto, se procedesse à matrícula da unidade
imobiliária a que se refere a fração ideal, objeto do instrumento apre
sentado (fls. 10). Trata-se do quinhão quarenta e oito da antiga
Fazenda "Marinheiro", cuja descrição e confrontação são minudentes
no compromisso.
Acontece, entretanto, que a divisão, de que teria resultado tal
quinhão, não foi registada senão no Cartório de Títulos e Documentos
(fls. 16 e verso), nem consta dos autos que tivesse sido homologada
ou decidida por sentença. Impossível, em conseqüência, matricular o
imóvel correspondente ao quinhão quarenta e oito e proceder ao registo
subseqüente da promessa. E é o quanto basta por sustentar a con
clusão de procedência da dúvida.
3. Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provi
mento ao recurso. Custas ex causa.
São Paulo, 12 de março de 1979.
aa) Acácio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça; Hum
berto de Andrade Júoqueira, Corregedor Geral da Justiça
e Relator; Young da Costa Manso, Vice-Presidente do Tri
bunal de Justiça e Revisor. - Advogados: - Drs. Maria
Aracy Bittencourt, Wanderley Louzada e Délcio Francisco
Ramos.
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Apelação Cível N.o 279.635 - Capital - Apte.: Benedicto da
Paixão Branco, e Outra.
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
279.635, da comarca da Capital, em que são apelantes Benedicto da
Paixão Branco e Outra 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.
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1. Não se conformam os apelantes com a r. sentença que,
acolhendo dúvida inversa, denegou matrícula e registo de carta de
adjudicação, sob fundamento de que não estaria registado o título da
ré da ação de adjudicação compulsória. O recurso insiste em que,
como a sentença valeria como título para transcrição, líquido e certo
seria o direito ao registo recusado.
2 . Insubsistente o recurso.
Tenciona violentar o princípio da continuidade dos registos imo
biliários, em pretendendo dar ingresso a sentença de ação de adjudi
cação compulsória, que se não encadeia ou liga aos assentos corres
pondentes à mesma coisa. Noutras palavras, o imóvel está transcrito
em nome de outrem que não a promitente cedente, vencida na ação
de adjudicação compulsória.
Ora, este Conselho já teve, em caso análogo, oportunidade de
notar que, "se o imóvel não estiver matriculado ou registado em nome
do outorgante, não se admite, hoje, registo, antes da matrícula e do
registo do título anterior, qualquer que seja sua natureza (arts. 195,
227, 228 e 236, da vigente Lei de Registros Públicos).
A deficiência inculcada configura obstáculo absoluto aos atos
pretendidos, porque nenhuma prova há, no fundo, de que o promitente
vendedor fora proprietário dos prédios adjudicados. Essa é circuns
tância que não, é purgada pela força de sentença que acolha pretensão
de adjudicação compulsória, circunscrita à substituição jurisdicional
de declaração de vontade recusada. Ação de adjudicação compulsória
não cria nem transfere domínio.
Atém-se à pretensão de suprir declaração de vontade negociai,
cuja eficiência jurídica assume. Logo, éonseqüente carta de adjudicação
não pode mais do que o poderia o instrumento do negócio recusado"
(Apelação Cível 272.223).
A solução, portanto, está no registo prévio de título aquisitivo da
promitente cedente.
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3 . Do exposto, acordam, por votação unânime, negar provi
mento ao recurso, pagas as custas ex lege.
São Paulo, 12 de março de 1979.
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 Tri
bunal de Justiça e Revisor. - Advogado: - José Francisco
de Souza.
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NOTAS VÁRIAS

AS ATIVIDADES E IMPLICAÇõES EXTRAJUDICIAIS E
JUDICIAIS CONCERNBNTEMENTE AO REGISTRO DE IMó
VEIS EM DECOR.R.'SNCIA DA NOVA LEI N,o 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, com as alterações da Lei n.o 6.216, de 30 de
junho de 1975.
Lodovico Trevizamt OficiaI Maior do 1.0 Registro de Imóveis
e da Corregedoria Permanente.
Nos últimos anos muitos pensaram em modificar o nosso sistema
de registro imobiliário que regia através do Decreto-lei n,o 4.857,
de 9 de novembro de 1939, não pelo prazer de reformar o que lhes
parecia antiquado, mas por um sincero propósito de aperfeiçoamento.
Esse propósito busca raízes nas idéias de L YSIPO GARCIA, que foi
um grande jurista e Oficial de Registro de Imóveis no Rio de Janeiro,
procurando dar um passo à frente no caminho do sistema germânico,
do qual todavia ainda se acha distante, como de resto não poderia
deixar de acontecer em virtude das nossas naturais deficiências de
estrutura. As boas leis, as verdadeiras leis, não são aquelas que
pairam na estratosfera pretendendo soluções ideais, porém, fora da
realidade. A realidade brasileira não está somente nas suas capitais;
está também na sua imensa hinterlândia. As nossas leis não podem
esquecer este fato incontornável. Por isso elas não devem ser meras
tradições ou simples adaptações de leis alienígenas. Em vez de asas,
devem ter principalmente pés.
E, se bem que seja natural que os nossos juristas e legisladores
se inspirem nas fontes do direito estrangeiro, nunca devem esquecer
que em direito, como em literatura, é preciso manter os pés em
terra e consultar, com igual freqüência, a realidade sócio-econômica
nacional.
A nova Lei 6.015, ora enfocada, está prestando serviços de
grande relevo colaborando com a coletividade e com os poderes
públicos no aperfeiçoamento da nossa legislação imobiliária e regis
trai e da nossa organização judiciária, bem como no aprimoramento
dos seniços cartorários que lhe disserem respeito, tudo isso porque
os integrantes desse novo organismo conhecem, teórica e pratica
mente, as atribuições de cada um, sendo assim lícito esperar que as
suas contribuições intelectuais e sugestões funcionais sejam reconhe
cimento válidas e mereçam o acatamento, o apreço e a valiosa aco16 
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Ihida de todos aqueles que desejem sinceramente acertar nesse campo
de atividades.
Todos os problemas que direta ou indiretamente se relacionem
com as nossas funções vão ser agora versados, debatidos, analisados,
conferidos, estudados e esclarecidos, empreendendo efetiva colabora
ção aos advogados, aos cartórios de notas (onde se lavram escrituras)
e ofícios de justiça (processamentos de inventários, arrolamentos,
desquites e divórcios, arrematações em hasta pública, etc.), as auto
ridades em geral e ao Poder Judiciário; de servir à coletividade e
aos governantes oferecendo-lhes o testemunho da nossa sincera inten
ção de ir ao encontro dos objetivos colimados.
REQUISITOS ESS:E:NCIAIS PARA
MATRICULA E REGISTRO
Ao elucidarmos os fatos da problemática admitida, não pode
ríamos deixar de início transcrever o artigo 225 do citado diploma,
assim vazado:
Os tabeliães, escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e
nos autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os caracterÍs
ticos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando
os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno,
se esse fica ao lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que
quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais
próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário.
S 1.0 - As mesmas minúcias, com relação à caracterização
do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados
em cartório para registro.
S 2.° - Consideram-se irregulares, para efeito de matrícuia,
os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a
que consta do registro anterior".
Passaremos a analisar de forma objetiva e peremptória o artigo
em tela e seus parágrafos.
I - Comumentemente o cartório imobiliário devolve a escritura
levada a registro pela inobservância daqueles preceitos legais, apesar
de insistirmos no aperfeiçoamento. Há casos em que o comprador
já alienou parte do imóvel, sem que, para tanto, tenha o Tabelião
o cuidado necessário para evitar o engano, para posterior correção.
Há casos em que a transcrição (na lei anterior 4.857) já foi encer
rada pela abertura de matrícula, em razão do registro de um contrato
de locação, de arrendamento, ou por constituição de cédula rural
pignoratícia e hipotecária. Para se evitar tais dissabores, o legislador,
no artigo 225, parte final, introduziu ... " exigindo dos interessados
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(vendedores) certidão do registro imobiliário". É óbvio que, cumprin
do o preceito legal, o fato jamais viria a ocorrer.
11 - Por aualogia, debatidos, analisados, conferidos e estuda
dos, deparamos, freqüentemente, com formais de partilha extraídos
de inventários homologados, desquites, penhoras, arrematações, onde,
por evidente equívoco, fatos ocorrem na Comarca de Piracicaba,
demais comarcas, até mesmos nos ofícios de justiça da Capital.
Expedido o título declaratório e levado a cartório para registro, às
vezes é ele impugnado, não só em razão do artigo 225 e seus pará
grafos, como, precipuamente, pela falta da individualização do imóvel
objeto de partilha. Exemplo típico: O advogado presta as primeiras
declarações e descreve o imóvel como um só todo e deixa o inven
tário ter o processamento normal. Na Liquidação, recolhe-se o
imposto "causa-mortis". Ao se lavrar o Esboço de Partilha, por
intermédio do Cartório do Distribuidor e Contador do Juízo, de
acordo com o procurador das partes, é aí que a coisa entorta: Paga
mentos: Á viúva meeira ... , o prédio X, da rua, .. , no valor de
Cr$ ... Ao herdeiro ... , o prédio H, da rua ... , no valor de Cr$ .. .
Ao herdeiro ... , o prédio P, da mesma rua ... , no valor de Cr$ .. .
Onde os característicos e confrontações de cada um - separada
mente - dos imóveis atribuídos no Esboço? Existem casos em que
na inicial os imóveis são descritos, separadamente, e, no Esboço de
Partilha, aparecem com um só valor, como proceder-se os registros?
Inúmeros casos em que o imóvel nem sequer é descrito, constando
apenas o prédio n.o da rua ... , havido pela transcrição, ou Matrícula
n.O, Há casos em que a transcrição foi encerrada em virtude de
alienação de parte ideal de condômino, formando-se matrícula do
todo, ou, em havendo locação e outras avenças, constantes do item I.
Por tais fundamentos, insistimos na parte final do artigo 225, ou
seja, "certidão do registro imobiliário", evitando-se, conseqüente
mente, um novo processamento judicial, acarretando, evidentemente,
sobrecarga de trabalho aos dignos membros da Magistratura, do
Ministério Público, dos cartórios, das partes e dos Advogados, estes,
em particular.
111 - Quando o artigo 225 enumera as exigências legais,
expressamente determinadas, imprimindo esta redação: "Os tabeliães,
escrivães e juízes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais,
as partes indiquem, com precisão, os característicos, as COIlfrontações
e as localizações dos imóveis (especialmente suas metragens, de frente,
da frente aos fundos, e dos fundos), quando se lratar só de terreno,
se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que
quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais
próxima", teve o legislador o necessário cuidado de assim proceder,
a fim de evitar, destarte, futuros aborrecimentos às partes ao se
defrontarem diante do Oficial de Registro de Imóveis.
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FUSÃO DE IMóVEIS
Em consonância com o que já nos referimos anteriormente,
estipula a lei que nenhum registro poderá ser feito, sem que o imóvel,
a que se referir, esteja matriculado, nos termos do artigo 236 da
Lei 6.015.
Quando um cidadão possuir dois ou mais imóveis contínuos,
constarem de matrículas autônomas (art. 234), pode ele requerer ao
Oficial a Fusão destas em uma só, encerrando-se as primitivas, com
a abertura de nova matrícula-unificadora.
Idêntica providência pode ser pleiteada quando dois ou mais
imóveis constantes de transcrições anteriores (decreto-lei 4.857), face
ao artigo 235, inciso I da nova Lei, à margem das quais será aver
bada a abertura da matrícula que os unificar.
Os documentos comprobatórios são os elementos colhidos por
certidão no Registro de Imóveis, quando se tratar de imóvel urbano,
nalguns casos, de memorial e planta elaborados. por engenheiro civil
ou agrimensor; para imóvel rural, são indispensáveis memorial des
critivo e planta, necessariamente a área levantada deve corresponder
aos títulos aquisitivos, além de Cadastrada no INCRA, para imóvel
rural. (Revista dos Tribunais, volume 456/116).
Em havendo área superior aos títulos de origem, é óbvio que
o Oficial não poderá atender o pedido, inflingindo o disposto no
artigo 213, § 2.°, da Lei em referência, que diz: "a retificação será
feita mediante despacho judiciar', serão citados, para se manifesta
rem sobre o requerimento, todos os confrontantes e o alienante ou
seus sucessores, ouvindo-se o Ministério Público. Com fundamento
no § 4.°, se o pedido de retificação for impugnado, o MM. Juiz de
Direito Corregedor do Cartório remeterá o interessado para as vias
ordinárias, deferindo ou não o requerimento com ambos os efeitos,
cabendo recursos de apelação ao Egrégio Conselho Superior da
Magistratura.
INCRA
Nos inventários e escrituras o E. Supremo Tribunal Federal
reformulou seu entendimento anterior (R.T.J. 52/331), ao asseverar,
recentemente, que "ex vi" dos artigos 65, da Lei n,O 4.504-66 
Estatuto da Terra, e 11, do Decreto-lei n.o 57-66, é inadmissível a
divisão da gleba em quinhões menores do que os módulos, ainda que
para fazer cessar o condomínio entre os co-proprietários. O fim da
lei, no caso, é o de evitar a proliferação de minifúndios antieconâ
micos e deve preponderar sobre a literalidade do dispositivo (RE n.O
78.048 - SP; reI. Ministro Aliomar BaIleeiro.
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Saliente-se haver o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado firma
do jurisprudência, nesse sentido, vide Revistas dos Tribunais, volu
mes 495/96 - janeiro/977, e 506/117 - dezembro/977.
PERMISSIBILIDADE
A Lei Federal n.o 5.868, de 12 de dezembro de 1972, artigo 8.°,
§ 4.°, permite a alienação de área inferior ao módulo desde que se

destine comprovadamente à sua anexação ao prédio rústico, confron
tante, cujo imóvel do qual se desmembre permaneça com área igual
ou superior à fração mínima do parcelamento.
FUNRURAL
Em recente Acórdão do Egrégio Conselho Superior da Magis
tratura Paulista, preferido no Agravo de Petição n.o DJ 229.209,
decidiu que o Decreto n.O 69.919, de 11 de janeiro de 1972, através
de seu artigo 165, torna obrigatória, em todas as transações relativas
a imóveis rurais, entre outras hipóteses, a exibição do Certificado de
Situação e de Quitação do FUNRURAL, de conformidade com os
preceitos dos artigos 141 e 142 da Lei n.o 3.807/960 (Lei Orgânica
da Previdência Social) exigência a que estão sujeitos os contribuintes
a que se reporta o artigo 15, item I, alíneas "a" e "b", da Lei
Complementar n.o 11, de 25 de maio de 1971. Ainda, Revista dos
Tribunais, volume 450/120.
lAPAS -
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O Decreto Federal n.o 77.077, de 24.01.1976, artigos 152, § 4.°,
e 154, não revogou o disposto no artigo 4.0 do Decreto Federal
n.O 60.368/967, que condiciona a apresentação do Certificado de
Quitação com a Previdência Social na primeira transação a ser rea
lizada com prédio ou unidade imobiliária, seja qual for a sua forma,
desde que a respectiva constmção tenha sido terminada após a vigên
cia de Decreto-lei n.o 66, de II de novembro de 1966.
Ora, mesmo que construção tenha sido iniciada antes de 20 de
novembro de 1966, se o seu término ocorreu posteriormente a essa
data, para a primeira venda é exigida a apresentação do Certificado
de Quitação.
Na forma do Decreto-lei 821/969, artigo 1.0, inciso lI, do
§ 5.°, independem da apresentação do Certificado de Quitação as
transações realizadas pelas empresas que exercitem a atividade de
comercialização de imóveis, desde que apresentem o Cerdficado de
Regularidade de Situação e que dele conste expressamente essa
finalidade.
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Para que a operação se enquadre na hipótese figurada no inciso
II do § 5.° do artigo 1.0 do Decreto-lei n.o 821, não há necessidade
de que a empresa exercite exclusiva ou precipuamente a atividade
de comercialização de imóveis; basta que, na realidade, a exercite.
Seria, porém, quase desnecessário acrescentar que só se dispensa o
Certificado de Quitação no caso de venda imóvéis que se destinam
efetivamente à comercialização; não de outros que, por exemplo,
integrem o ativo imobilizado da empresa.
EXTRATO DO REGISTRO
Ressalte-se uma falha "gritante" da Lei ao eliminar o livro-talão
obrigatoriamente exigido pelo Decreto-lei n.o 4.857. Na atual legis
lação (art. 193) prescreve:
"O registro será feito pela simples exibição do título, sem
dependência de extratos".
De modo algum podemos estar acordes, já chegamos a criticar
veementemente esse absurdo, por ocasião da realização do IV Con
gresso dos Oficiais dos Registros Públicos do Brasil, em Serra Negra,
de 7 a 10 de outubro de 1976, quando fomos os primeiros na
apresentação de tese.
CONCLUSÃO
A responsabilidade civil e penal dos cartórios pelos atos por
eles praticados implica a concessão do direito, aos seus servidores,
à contraprestação correspondente, mesmo porque as obrigações e
responsabilidades sempre estiveram e deverão estar sempre na razão
diretamente prerrogativas inalienáveis.
A segurança da coletividade ou da Nação resulta segurança
individual dos que a integram.
Não há segurança sem ordem nem ordem sem segurança. Sem
ordem e segurança também não se pode pensar em tranqüilidade.
E sem tranqüilidade o progresso é uma utopia!
Transcrito do "Jornal de Piracicaba", de 25-11-1978.
FILIAÇÃO ADOTIVA
WALTER TEBET
Registro Civil- Americana

Os filhos adotivos são considerados "legítimos" para todos efeitos
e para todos os fins de direito; com exceção apenas em alguns casos
específicos que não abrangem os da sucessão hereditária.
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in!tituto de direito que estabelece essa forma de filiação
adotiva desde 1916, no próprio Código Civil Brasileiro, se completou
com as leis específicas n,o 3.133, de 8 de maio de 1957 e de n.Ú!
4.655, de 2 de junho de 1965, que condicionam as regras respectivas,
sendo que esta última é que promove práticas diferentes, sem contudo
caracterizar distinções causadoras das finalidades objetivadas nessa
filiação adotiva. Exatamente nessas promoções é que se pretende
cuidar da matéria em tela.
A Lei n.O 4.655, denominada legitimação adotivà, obedece
maiores requisitos e somente concedida judicialmente; e a diferen"
dação com o Código Civil e a Lei n.O 3.133, especifica também,
consiste na principal condição de ser "irrevogável".
Quanto à sucessão hereditária, quando assim também for conce
dida, mediante escritura pública e sobrevindo filhos ao casal, no caso
de ambos adotarem essa filiação, também ocorrerá a restrição prevista
para os filhos, legítimos ou legitimados, consangüíneos; somente a
metade caberá aos adotivos que, embora também legítimos, não
sendo consagüíneos, são civis.
O vínculo da adoção somente se estende à família dos legiti
mantes quando os seus ascendentes derem adesão ao ato que o
consagrou, salvo se forem falecidos, conforme prevê o artigo 95,
da Lei dos Registros Públicos.
Outra diferenciação existente entre a última lei reguadora da
matéria em tela (n.o 4.655), quanto à forma, reside na anulação do
registro de nascimento anterior e promoção de novo registro, causando
assim imperfeição à estatística, quando, pelo Código Civil e pela
Lei n,o 3.133, se procede somente à averbação dessa adoção à margem
direita do assento de nascimento respectivo.
Quanto ao segredo de justiça que se torna obrigatório, é genérico
para todas as formas de adoção.
Destarte, somente nos casos imprescindíveis, tais como da impos
sibilidade dos pais consangüíneos comparecerem, principalmente pelo
desaparecimento ou falecimento, para se estabelecer a adoção ou essa
legitimidade adotiva se deve recorrer à Lei n.o 4.655. Em sentido
contrário, havendo possibilidade dos pais, ou outro meio que o supra,
por intermédio da curadoria, deve-se estabelecer a adoção através de
escritura pública, de acordo com as duas primeiras legislações (Código
Civil e Lei n.O 3.311).
A Lei n.O 4.655, surgiu para resolver a legitimação adotiva do
infante exposto, cujos pais sejam desconhecidos ou hajam declarado
por escrito que pode ser dado bem como do menor abandonado,
cujos pais tenham sido destituídos do pátrio-poder, ou ainda, do filho
natural reconhecido apenas pela mãe, impossibilitada de prover sua
criação.
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Para o órfão não reclamado por qualquer parente, por mais de
um ano, também se aplica a Lei n.O 4.655, desde que o menor esteja
sob a guarda dos legitimantes.
A legitimidade adotiva somente é concedida após o período da
guarda do menor, diligências e conveniências que se apresentam para
o casal legitimante e para o menor em causa.
Excepcionalmente ao viúvo, com mais de 35 anos será autorizada
a legitimidade adotiva e ainda se o menor estiver integrado em seu
lar e onde viva há mais de cinco anos, quando geralmente, a guarda
dos menores em situação prévia é de sete anos, para posteriormente
se tomar concedida a legitimidade adotiva pelo Juízo competente,
que a procederá, quando solicitada pelos legitimantes ou pelo Minis
tério Público.
Toda concretização da adoção, quer por uma ou outra forma
deve ser precedida de registro de nascimento do menor.
Publicado pela imprensa "O Liberal", de 8 de janeiro de 1979,
de Americana - SP.
VALIDADE DO CASAMENTO POR
AUTORIDADE RELIGIOSA
WALTER TEBET

Registro Civil -

Amerieana

O casamento religioso com efeito civil, originou-se com a
Constituição de 1934, cujo artigo 46 o consagrava. A Constituição
de 1937 não fez alusão a casamento dessa espécie e daí foi sancio
nada a Lei n.o 397, de 1937, regulando os efeitos civis do casamento
religioso, modificada posteriormente pelo Decreto-lei n.o 3.200/41
(Lei da Proteção à Família). pelos artigos 4.0 e 5.0.
Pela Lei n.o 1.110, de 23-5-1950, o instituto desse casamento
se estabeleceu em definitivo, consagrando a validade perfeita e
acabada, sem nenhuma fixação de prazo para o registro da Cele
bração do casamento religioso com efeito civil.
A entrega do ato religioso em apreço tem sido feita em Cartório
pelas autoridades religiosas, para se evitar que o ato não seja concluído
e acabado, quando da lei prevê a entrega por outro interessado
também.
As autoridades religiosas fazendo a entrega direta devem fazer
com que as partes efetuem o pagamento devido, porque o fato de
ser entregue dentro de trinta (30) dias não se lhes assegura o registro
previsto no prazo estabelecido; embora seja aposta a assinatura desse
recebimento apenas, por que o pagamento para o registro dessa ceIeBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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bração é antecipado e nem poderia ser diferente, eis que, o trabalho
executado para recebimento a posteriori, resulta num desembolso
da taxa previdenciária que deve ser recolhida, por um recebimento
incerto ou demorado.
Sendo o prazo em causa de decadência, face a nova lei dos
registros públicos, os interessados perderão o direito da habilitação,
se decorridos os três meses de sua validade também e daí, não
somente a celebração terá que ser repetida, como a própria habi
litação.
O legislador foi realmente muito rigoroso; pois para o sentido
educativo o prazo não deveria ser de decadência, pois poderia ser
de prescrição, com multa ou outra modalidade, mas nunca da perda
do direito.
Embora se tenha afirmado anteriormente pelo "O Liberal" que
celebração não se repete, reside tal entendimento antes de 1.0-1-76,
o que vale dizer antes da vigência da nova lei dos Registros Pú1llicos.
Publicado no "O Liberal", de 21-1-79
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DEGE 1
COMUNICADO
A Corregedoria Geral da Justiça, recomenda aos MM. Juízes
de Direito das Comarcas do Estado que determinem aos Srs. Escrivães
que enviem mensalmente as fichas modelo CGJ-1/2 e CGJ-3, refe
rentes ao Ofício Circular n.O 2.802, de 6 de junho de 1978, preen
chidas à máquina, verso e anverso: Nome do MM. Juiz de Direito
um nome em cada ficha), mês, ano, Comarca e Vara; "Visto" do MM.
Juiz, data, nome por extenso e assinatura do Sr. Escrivão e Cartório,
ficando proibida a remessa de fichas em xerox, devendo ser requi
sitadas com antecedência ao Departamento da Corregedoria Geral
da Justiça, o encaminhamento suplementar, sempre que necessário.
(15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 27-12\..78)
DEGE 1
Portaria N.o 102/78
O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o decidido no Processo G. 21.389/78 às
fls. 208.
Resolve transferir para o Juízo da 3. a Vara de São Bernardo
do Campo a Corregedoria Permanente do Cartório do Distribuidor
da Comarca.
Publique-se. Anote-se. Comunique-se.
São Paulo, 13 de dezembro de 1978.
Eu (a) ltzio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria
Geral da Justiça (DEGE) , subscrevi.
(a) Dr. Humberto de Andrade lunqueira, Corregedor Geral
da Justiça.
COMUNICADO
Para conhecimento geral transcreve-se o ofício enviado pelo
Ministério da previdência e Assistência Social - Gerência Regional
no Estado de São Paulo, ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça
do teor seguinte:
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"Ministério da Previdência e Assistência Social - Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social.
Gerência Regional no Estado de São Paulo.
IAPAS/421-000.0/169j78 - São Paulo, 15 de dezembro de 1978
Senhor Corregedor,
Temos a honra de nos dirigir a Vossa Excelência para solicitar
a divulgação dos esclarecimentos e orientação, no objetivo de unifor
mizar os procedimentos com referência aos Certificados de Qui
tação (CQ) e de Regularidade de Situação (CRS) expedidos pelos
órgãos do lAPAS.
2. Diante do que dispõe o artigo 142 da Lei n.o 3.807, de
26-8-60, e o contido no artigo 152 da Consolidação das Leis da
Previdência Social - CLPS, expedida pelo Decreto n.O 77.077, de
24-1-76 e ainda o artigo 4.° da Lei n.o 5.757, de 3-12-71, foram
cometidos ao lAPAS - Instituto de Administração Financeira da
Previdência e Assistência Social os poderes, competência e atribuições
do INPS originário e do extinto Funrural, no tocante a observância
das normas legais pertinentes às obrigações e direitos dos contri
buintes, conforme o disposto no artigo 13 da Lei n.O 6.439, de 1.0
de setembro de 1977, que institui o Sistema Nacional de Previdência
e Assistência Social - SINPAS.
3 . Deste modo, em consonância com essa legislação os Certi
ficados acima referidos, a serem fornecidos aos contribuintes do
INPS originário e do extinto Funrural, tem embasamento normativo
na legislação de previdência geral, cabendo, em conseqüência, ao
lAPAS, como foi dito, pelas suas Agências de previdência Social e
ainda, aos Representantes Locais do Funrural, a expedição dos Certi
ficados de Quitação (CO) e de Regularidade de Situação (CRS), a;
partir de fevereiro próximo como Certificados do lAPAS, deixando-se,
portanto de se mencionar Certificados do INPS ou Funrural.
4. Queremos, ainda, esclarecer a Vossa Excelência que cabe
ao lAPAS, através da Secretaria Regional de Arrecadação e Fiscali
zação desta Superintendência, a fixação de rotinas uniformes de
processamento dos documentos referidos.
Valendo-nos do ensejo apresentamos a Vossa Excelência expres
sões de nosso mais elevado apreço.
(a) Agenor Maciel de Lemos, Superintendente Regional
D.O.J. 16-12-78
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Considerando a necessidade de racionalizar os serviços de distri
buição cível de primeira instância e dilatar os prazos de eficácia
de alvarás,
Determina:

Artigo 1.0 - O artigo 590 da Consolidação de Normas da
Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 590
Requerimentos de alvarás não comportam distri
buição. Quando formulados por inventariante, herdeiro ou sucessor,
serão juntados nos autos do inventário ou arrolamento e, quando
formulados por terceiros, serão registrados, autuados e processados
em apenso.
Parágrafo único - O prazo de eficácia não será inferior a
trezentos e sessenta dias, sempre que o permitam os interesses das
partes."
Artigo 2. 0 - Este provimento entra em vigor na data de sua
publicação.
Registe-se. Publique-se e Cumpra-se.
São Paulo, 18 de dezembro de 1978.
(a) Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da
Justiça.
D.O.l. 29-12\-78
Processo eG. N.o 50.801/78 - Serra Negra - Int..: Juízo de
Direito
Senhor Desembargador Corregedor Geral:
1 . O MM. Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Serra
Negra encaminha consulta, formulada pelo Oficial de Registro de
Imóveis, acerca da exigibilidade, ou não, de apresentação de cadastro
de imóvel rural para inscrição de cédula hipotecária, tendo em vista
que, em recente decisão, o E. Conselho Superior da Magistratura
teria assentado a obrigatoriedade da prova do cadastramento, que
estaria, contudo, dispensada pelo artigo 6.° do Decreto n.o 62.141,
de 19 de janeiro de 1968.
2. Desnecessária a exibição.
Foi sempre preocupação do legislador desembaraçar a concessão
do denominado crédito rural, consistente no suprimento de recursos
financeiros a produtores rurais e suas cooperativas, para determi
nadas aplicações. Nesse sentido, a Lei n.O 4.829, de 5 de novembro
de 1965, que o institucionalizou, dispôs, no artigo 37, que a concessão
e a constituição de suas garantias independem da exibição de compro
vante de cumprimento de obrigações fiscais, previdenciais, de decla
ração de bens ou de certidão negativa de multas por infringência
do Código Florestal. Vale dizer, desatrelou o acesso efetivo àqueles
)
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financiamentos, de manifesto alcance social, a condicionantes laterais,
tendentes a assegurar o cumprimento de deveres de índole fiscal
"lato sensu", a que a legislação costuma subordinar a obtenção de
recursos oriundos de entidades públicas e estabelecimentos particulares
do sistema financeiro, em sede de política de incentivos.
A exibição de certificado de cadastramento, na medida em que
pode assimilada a esses ônus ou obrigações paralelas, como provi
dência indireta, necessária à disponibilidade para constituição de
garantia hipotecária, não foi objeto de dispensa do artigo 37, pela
singela razão de que apenas passou a exigida pela posterior Lei n.o
4.947, de 6 de abril de 1966 (art. 22, § 1.0). Neste tema, aliás,
cumpriria relevar que tal norma se ordena a tutela de outro interesse
público que, tão só pelo caráter de generalidade ( ... "hipotecar ... "),
apanharia, em princípio, o conjunto dos requisitos de concessibilídade
do crédito rural. Doutro lado, nenhuma dúvida presiste, hoje, quanto
à compreensão de "cédula rural hipotecária", ao lado da rural pigno
ratícia, rural pignoratícia e hipotecária e nota de crédito rural, dentro
da categoria de "cédula rural', ou mais precisamente, de cédula de
crédito rural. Todas consubstanciam espécies ou modalidades da
promessa de pagamento em dinheiro, com ou sem garantia real cedu
larmente constituída, e que se qualifica, "ope legis", como cédula
de crédito rural (art. 9.°, do Decreto-lei federal n.O 167, de 14 dei
fevereiro de 1967).
Ora, quando, por obra deste Decreto-lei n.o 167, se procedeu
ao redisciplinamento dos títulos de crédito rural, instituindo-se as
cédulas como instrumentos técnicos de expressão creditícia (título)
e também de garantia dos empréstimos, de par com os institutos
tradicionais relacionados no art. 25, da Lei n.O 4.829, precitada, não
se esqueceu o legislador de arredar o embaraço que a exigência de
prova do cadastramento passou a representar desde a edição da Lei
n.O 4.947/66. Estatuiu-se, em consequência, no artigo 78, "capút",
do Decreto-Iei federal 167, que "A exigência constante do artigo 22,
da Lei n.O 4.947, de 6 de abril de 1966, não se aplica às operações
de crédito rural proposta por produtores rurais e suas cooperativas,
de conformidade com o disposto no artigo 37 da Lei n.o 4.829, de
5 de novembro de 1965".
Intuitivo, destarte, que se retomou, a partir de 14 de fevereiro
de 1967, a linha de preocupação de desembaraço na concessão de
crédito rural, enunciada como princípio no artigo 37 da Lei n.O
4.829/65, que, entretanto, carecia de força bastante para costear o
requisito sobrevindo com o artigo 22, § 1.0, da Lei n.o 4.947/66.
Isto é, o artigo 78, "caput", suso transcrito, visou a suprimir o
obstáculo superveniente, reassumindo a insubordinabilidade dos negó
cios jurídicos de constituição de crédito rural ao adimplemento de
deveres jurídicos "a latere". de caráter fiscal ou geral.
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Ora, quando o artigo 6.°, do Decreto federal n.o 62.141, de
18 de janeiro de 1968, sublinhou que a inscrição da cédula de
crédito rural independe de apresentação do Certificado de Cadastro
expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, mais não
fez que especificar uma das conseqüências do princípio, insculpido
no Decreto-Iei regulamentado, de que a validade do negócio ou negó-
cios jurídicos indispensáveis à concessão de crédito rural e consti
tuição de suas garantias está desvinculada do dever de apresentação
do certificado de cadastro. Noutras palavras, a constituição válida
da garantia de crédito rural, seja ou não cedular, não se submete à
necessidade de exibição do certificado de cadastro de propriedade
rural.
3. :E: verdade que, como problematiza o consulente, o E. Con
selho Superior da Magistratura assentou que: " ... Acontece entretanto,
que essa prova do cadastramento já deve ter sido exibida quando o
registo de cédula hipotecária, nos expressos e precisos termos do
artigo 22, § 1.0, da Lei n.O 4.947, de 6 de abril de 1966. O oficial
não poderia ter procedido a esse registro, acaso não apresentada,
presumindo-se, portanto, que o tenha sido. Basta, dessarte, seja reexi
bida tal prova ... " (Apelação Cível n.O 271.969, de Garça).
A primeira impressão, conseqüente à natureza normativa das
decisões desse E. Orgão, em tema de dúvida, poderia figurar orien
tação contrária aos textos legais retroinvocados.
:E:, no entanto, superficial. Atento em que se não há de presumir,
em qualquer dicção normativa, assim legal como judiciária, signifi
cado contrastante com preceitos hierarquicamente superiores, aquelas
proposições devem ajustadas ao contexto concreto que as justificou.
D.O.J. 13-11-79
Assim, desconhecendo-se os dados da situação ali decidida, não
há postular entendimento que afronte, em tese, cláusulas da lei. O
que se tem de dessumir, portanto, é que as asserções se afinaram
às peculiaridades da hipótese, cujos elementos indicariam que o
certificado já teria sido exibido e, desse modo, se acenou para a pos
sibilidade de representação. Por outro lado, bem pode ter sucedido
que o registro da cédula, naquele caso, se efetivou entre a edição
da Lei 4.947, de 6 de abril de 1966, e a superveniência do De
creto-lei 167, de 14 de fevereiro de 1967, que, então e só então,
afastou a incidência do art. 22, § 1.0, daquela, nos casos de consti
tuição de garantia de crédito rural. Nessa hipótese, a veneranda
decisão estaria, de per si, justificada quando suscitou que o Oficial
não poderia ter procedido ao registro sem a apresentação do certi
ficado. :s que, nesse interregno, perdurava a necessidade de
apresentação.
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4 . De todo exposto, parece-nos, s. m. j., que o venerando
acórdão relembrado (Apelação Cível 271.969) não introduziu orien
tação normativa que insulte o princípio legal dos arts. 78, "caput",
do Decreto-lei 167/67, e 6.°, do Decreto 62.141/68. Apreciou e
solveu caso singular. Entendemos, "sub censura", que prevalece
a desnecessidade de exibição de certificado de cadastro para registo
de instrumento de garantia de crédito rural. E, nesse sentido, a
resposta à consulta, que, eventualmente aprovada por Vossa Exce
lência, sugerimos seja publicada.
A alta consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 5 de janeiro de 1979.
(a) Dr. Antonio Cezar Peluso, Juiz Auxiliar.
Despacho: Aprovo o Parecer. S. P., 8-01-79.
(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira - Corregedor-Geral
da Justiça.
Processo eG. 0.° 50.857/78 - Tatuí - Inl. Juízo de Direito.
Senhor Desembargador Corregedor Geral
1. O MM. Jiuz de Direito da comarca de Tatuí transmite,
sob forma de consulta, a esta E. Corregedoria, promoção da Subseção
local da OAB, que se há por competente para também deferir assis
tência judiciária a necessitados (provisionar patronos), ao lado da
competência judicial que reconhece. A Lei federal 4.215, de 27 de
abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados) é que fecundaria
esse entendimento.
2. Posto, "in concreto", se verse de matéria em princípio
submissa ao exercício jurisdicional, a forma genérica da indagação
permite pronunciamento teórico, enquanto mero subsídio à orien
tação procurada pelo. Juízo consulente.
Infundada a tese.
As Seções e Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil
carecem de atribuição legal para conhecer de requerimentos de con
cessão dos benefícios da assistência judiciária, disciplinada pela Lei
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e para expedir conseqüentes
provisões. Trata-se de competência exclusiva do Judiciário.
O argumento básico da Subseção centra-se em que a Lei 4.215,
de 27 de abril de 1963, teria dilatado as fontes dos benefícios, em
acrescendo à via judicial de acesso, prevista no artigo 4.°, "caput",
da Lei 1.060, de 5 de fevreiro de 1950, a possibilidade de os obter
à Ordem.
Engano crasso. O Estatuto, nesse ponto, nada inovou. Sem intro
duzir nenhuma regra que ressumbre princípio oposto, ao estatuir que
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a assistência judiciária, destinada à defesa judicial dos necessitados
no sentido da lei, se regularia por legislação especial (art. 90),
confirmou, antes, que a concessão desses benefícios advém através
do ato próprio do Juiz (arts. 4.°, "caput", e 5.°, "caput" e § 1.0,
da Lei 1.060/50). Bastaria tão vistosa cláusula legal. que se não
acanhou em face de outras disposições do mesmo Estatuto, por
desautorizar a esforçada conclusão aqui repelida.
Há mais, porém. O art. 91, da Lei 4.215/63, cuja redação
inserta na publicação oficial envolve manifesto erro de imprensa já
notado (cf. Theotonio Negrão, "Código de Processo Civil e Legis
lação Processual em vigor", Ed. RT, 2.a ed., 1974, pág. 267, nota
58-a), ao preceituar que, onde não houver (e não, "onde houver")
Assistência Judiciária organizada pelo Estado, a nomeação toca à
Ordem, "depois de deferido o pedido em Juízo, mediante a compro
vação do estado de necessidade", não poderia estimular nenhuma
dúvida razoável. O deferimento é ato exclusivo do Juiz, preenchidos
os requisitos legais. A indicação ou nomeação (igual a nominação)
do advogado é que, depois da concessão judicial dos benefícios,
poderá ser feita pela Ordem, onde não houver o serviço mantido
pelo Governo. Note-se ainda que tal indicação ou nomeação não
é sequer privativa da Ordem, porque ao Juiz e à parte também é
dado fazê-lo, consoante se depreende ao art. 92, "caput" do Esta
tuto, e ao art. 14, § 1.0, da Lei 1.060/50, com a redação intro
duzida pela Lei 6.465, de 14 de fevereiro de 1977.
A Ordem, por éonseguinte, não impede deferir a concessão dos
benefícios da assistência judiciária, senão e apenas indicar ou nomear
o patrono, após deferimento judicial, onde não houver serviço man
tido pelo Estado.
Se a Subseção interpreta "provisionar" como sinônimo de indicar
ou nomear advogado, nesse caso, só se lhe poderia argüir reparo
terminológico. Se professa, contudo, como o faz, que significaria poder
concorrente de deferir os benefícios da assistência judiciária, prescin
dindo da intervenção do Juiz, o entendimento é francamente insus
tentável, e sua prática, absolutamente ineficaz.
Em suma, a concessão dos benefícios da assistência judiciária
depende sempre de requerimento ao juiz competente.
3 . Do exposto, opinamos em que, eventualmente aprovado
este, seja publicado, oficiando-se ao Juízo interessado e à Seção
local da OAB.
A alta consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 26 de janeiro de 1979.
(a) Dr. Antonio Cezar Peluso, Juiz Auxiliar.
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Despacho: "Aprovo o parecer. PubJique-se, oficie-se. S.P.,
31-01-79.
(a) Dr. Humberto de Andrade lunquea, Corregedor-Geral
da Justiça".
D.a.J. 01-02-79
Processo CG. N.o 49.800/78 - Capital- Int.: Henrique Braga
de Araújo, Escrivão-Diretor do Cartório do 2.° Contador e 4. 0 Par
tidor.
Interpretação do Art. 5.0 do Provimento CG 2/78
Senhor Desembargador Corregedor Geral:
1 . a Superintendente da Receita Federal em São Paulo inculca
a necessidade de revisão do Parecer, emitido nestes autos e publicado
no "Diário da Justiça" de 10, 13 e 14 de junho último, que assentou
deveria aplicado aos rendimentos previstos no art. 7.°, inciso 11, do
Decreto-lei n. O 1.302/73, com a redação do Decreto-lei n.o 1.584/77,
o disposto no inciso lU da Instrução Normativa SRF 73/77. Sustenta
que este Ato não incidiria na espécie, sujeita, antes, à disciplina traçada
na Portaria 747177 e nas Instruções Normativas SRF 74/77 e 36/78.
2 . Com razão a Superintendência.
Por bem estimar a diversidade das situações envolvidas na
exegese do art. 5. 0 , do Provimento CG 2/78, conviria remontar à
origem legal da distinção.
Ex vi do art. 6.0, § 1.0, do Decreto-Lei federal n.O 1.198, de 27
de dezembro de 1971, sujeitavam-se ao imposto de oito por cento,
mediante desconto na fonte, as quantias superiores a trezentos e qua
renta e cinco cruzeiros, pagas ou creditadas, em cada mês, por pessoas
jurídicas a pessoas físicas, a título de comissões, corretagens, gratifi
cações, honorários, direitos autorais ou remunerações por quaisquer
serviços prestados. a § 2.° desse dispositivo estabelecia alíquota de
sete por cento sobre os rendimentos pagos a vendedores, viajantes
comerciais, corretores ou representantes comerciais autônomos, sem
vínculo empregatício com a empresa vendedora.
Acareando-as com o artigo 7.° do mesmo Decreto, o qual cuidava
da tributação dos proventos do trabalho assalariado, escorre que tais
disposições legais entendiam apenas com a incidência do IR, mediante
alíquota invariável, sobre rendimentos de trabalho não assalariado, ou
seja, prestado sem vínculo empregatíco, pagos ou creditados por
pessoas jurídicas.
Sucede, entretanto, que, dessa categoria tributável de remune
ração do trabalho despido de subordinação hierárquica, o art. 7,°
"caput", do Decreto-Lei federal n. O 1.302, de 31 de dezembro de
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1973, destacou os honorários, recebidos em decorrência de conde
nação judicial, para os submeter, ao lado das importâncias represen
tativas de juros e indenizações por lucros cessantes, ao imposto de
cinco por cento, descontado na fonte, como antecipação do que fosse
devido na declaração da pessoa física ou jurídica beneficiária.
Percebe-se que este cânone não apenas tributou as quantias
pagas ou creditadas a título de juros e ressarcimento por lucros
cessantes, objeto de condenações judiciais, como lhes estendeu o tra
tamento aos honorários "lato sensu", pagos ou creditados por qualquer
pessoa, em cumprimento a imposição jurisdicional. Vale dizer, alfor
riou os honorários, recebidos a pessoas jurídicas, em decorrência de
condenação judicial, ao jugo do preceito do art. 6.°, § 1.0, do Decreto
lei n.o 1.198/71, os quais, como espécie autônoma, entraram a
pautar-se no regime dos juros e indenizações, como os honorários
recebidos a pessoas físicas também passaram a fato gerador. Neste
ponto, operou-se a independência das situações, discernindo-se as
hipóteses de incidência.
O mais é seqüência histórico-jurídica. Pelo art. 9.0, "caput", do
Decreto-Lei federal n.o 1.493, de 7 de dezembro de 1976, o IR,
incidente nos rendimentos contemplados no artigo 6.0, §§ 1.0 e 2.°,
do Decreto-lei n.o 1.198/71, e, genericamente, denominados rendi
mentos de "trabalho não assalariado" (cf. Tabelas IV das Instruções
Normativas SRF 73/77 e 72/78), passou a ser calculado por alíquotas
progressivas. Este mandamento legal superveniente, não fosse explícito
no modificar a alíquota de hipótese determinada de incidência, não
apanhou nem poderia apanhar os fatos geradores previstos no artigo
7.0, do Decreto-lei n.O 1.302/73, enquanto objeto de disciplina inde
pendente, que só padeceu alteração quando da edição do Decreto-Iei
n.o 1.584, de 29 de novembro de 1977, cujo art. 3.° lhe deu redação
destinada a sujeitar (ou tomar mais explícita a sujeição?) ao mesmo
desconto na fonte, à alíquota UJlifonne de cinco por cento, "os hono
rários advocatícios, bem como remunerações pela prestação de serviços
no curso do processo judicial, tais como serviços de engenheiro, mé
dico, contabilista, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico,
testamenteiro, liquidante, etc.". Em 15 e 16 de dezembro de 1977,
respectivamente, baixaram-se a Portaria 746 e a Instrução Normativa
SRF 74, tendentes a regulamentar a execução do artigo 7.°, do
Decreto-lei n.o 1.302/73, com a redação do Decreto-Iei n.o 1.584/77.
Temos, dessarte, que o desconto, a que se refere o artigo 5.° do
Provimento CG 2/78, ordenado à observância destes últimos disposi
tivos, não se consuma pela aplicação de alíquotas progressivas, ade
quadas apenas a específica tributação dos demais rendimentos de
trabalho não assalariado, de que versa o artigo 6.0, §§ 1.0 e 2.°, do
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Decreto-lei n.o 1.198/71 (consolidado no artigo 317 e § 1.0, do
Decreto federal n.o 76.186, de 2 de setembro de 1975), senão pela
só incidência do percentual de cinco por cento, aliás muito mais
vantajosa aos credores desses honorários.
3 . Concluindo, poderíamos sintetizar a orientação que, com a
devida vênia, se nos mostra curial para o caso, na seguinte fórmula:
"Os pagamentos ou créditos, efetuados através de Cartório, a
título de juros ou indenizações por lucros cessantes decorrentes de
sentença, bem como de honorários advocatícios e remunerações de
serviço prestado no curso de processo judicial (tais como serviços de
engenheiro, médico, contabilista, leiloeiro, perito, assistente técnico,
avaliador, síndico, testamenteiro, liquidante etc.), estão sujeitos à
retenção do Imposto de Renda, na forma do artigo 5.° do Provimento
CG 2/78, à alíquota de 5% (cinco por cento), qualquer que seja
seu montante".
4. É o que, "sub censura", nos parece. Estamos ainda em que,
eventualmente aprovado este, seja encaminhado por cópia à SRF em
São Paulo e, para conhecimento dos demais interessados, especial
mente os srs. contadores judiciais, seja publicado, por três vezes
consecutivas, na Imprensa Oficial.
À alta consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 5 de fevereiro de 1979
(a) Dr. Antônio Cezar Pelnso - Juiz Auxiliar
Despacho: - Aprovo o parecer. I. SP., 09-02-79 - (a) Dr.
Humberto de Andrade Junqueira - Corregedor Geral da Justiça.
D.O.J. 15-2-79
Processo CG. N.O Sl.2Uj79 - Capital - Int.: Juízo de Direito
da 1.a Vara de Registros Públicos.
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
1. Cuida-se de expediente formado a partir de consulta dirigida
pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), ao MM.
Juiz de Direito da 1. a Vara de Registros Públicos da Capital, versando
a propósito de itens encartados na Tabela 11 - Dos Oficiais do
Registro de Imóveis - , aprovada pelo Decreto n.o 12.369, de 2 de
outubro de 1978, e, simultaneamente, propondo deliberações inter
pretativas, com o escopo da uniformização da cobrança de emolu
mentos em todo o Estado.
Quatro são os temas suscitados e as proposições pertinentes
ofertadas: a) a averbação de edificação e de reconstrução, propon
do-se que o interessado mencione no requerimento próprio o valor
da edificação ou da reconstrução, valor que será acolhido caso
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esteja em harmonia com o custo unitário do metro quadrado de
construção, fixado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Cons
trução Civil, se não se verificar essa correspondência, prevaleceria
aquele valor calculado segundo tais parâmetros técnicos; de outra
parte, é proposto que, em se tratando de edificação ou de recons
trução antiga, o interessado faça ver o seu valor, mediante o respectivo
valor venal, fixado pela Municipalidade local; e, finalmente, em se
tratando de edificação ou de reconstrução, cujo requerimento de
averbação se contenha na própria escritura, uma vez realizada pelo
compromissário comprador, se aplique, segundo o caso, um dos
critérios anteriores; b) a averbação do ônus na abertura da matrícula,
na forma determinada pelo artigo 230 da Lei dos Registros Públicos,
que se propõe seja cobrada sem valor declarado; c) o registro de
pacto antenupcial. que diante da alteração introduzida no artigo 258
do Código Civil e não havendo, na Tabela 11 do Regimento de Custas
e Emolumentos, previsão específica para a freqüente apresentação de
escrituras de pacto antenupcial para o estabelecimento do regime da
comunhão universal de bens, se propõe seja cobrado pelo valor
mínimo da Tabela, no seu item 1; e, por final d) a certidão da
matrícula (por xerocópia), referida no item VII, propondo-se que
seja entendida a expressão "por xerocópia", abrangendo frente e
verso, daí só se adicionar à cobrança mais Cr$ 20,00 por peça, ou
quanto se estipule em futuras atualizações do Regimento, quando a
certidão se complete por duas ou mais folhas.
Após ouvida a digna Curadoria de Registros Públicos (fls. 11/12),
decidiu o MM. Juiz, assim respondendo em suma, a consulta formu
lada, em seus compartimentos acima noticiados: a) pela cobrança da
averbação de edificação e de reconstrução, com base no valor para
o cálculo do imposto predial, quando possível, ou, quando não, pelo
valor declarado pelo próprio interessado, ainda quando se trate de
pedido formulado no corpo de escritura, desacolhido o critério corre
tivo calcado nos valores fixados pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil; b) pela impossibilidade da cobrança da averbação
ordenada pelo artigo 230 da Lei dos Registros Públicos; c) pela
acolhida da cobrança do registro dos pactos antenupiciais, segundo
o valor mínimo fixado para qualquer ato de registro; e d) igualmente
pela acolhida da interpretação proposta a respeito dos emolumentos
das certidões de matrícula por xerocópia, como tal se entendendo
frente e verso de cada folha (fls. 13/17).
Assim deslindando a matéria suscitada, não obstante entendeu
o MM. Juiz que a consulta versou sobre critérios gerais, a serem
observados, segundo a manifestação do IRID, em todo o Estado,
por isso que reputou oportuno fosse apreciada pela Corregedoria
Geral da Justiça, a quem fez encaminhar os presentes autos.
Passo a opinar.
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2 . Segundo se viu, à exposição da consulta e ao desfecho que
se lhe seguiu, por força da r. decisão proferida pelo MM. luiz
Corregedor Permanente, quatro são os tópicos a merecerem apre
ciação, para efeito de se tornar geral a orientação almejada pelo
consulente, com vista aos Registros Imobiliários de todo o Estado.
Pela ordem de apresentação, passam, por conseguinte, a ser
examinados:

Útil, pois, que se busque a fixação de parâmetros para o
encontro incontroverso de tais valores, aplicáveis genericamente aos
casos concretos que se ofereçam a registro; e, de outra parte, per
feito que se conclua pela necessidade, em todas as espécies do
gênero, de se perseguir um valor determinado, expressivo em relação
à obra encetada, que dê corpo à edificação ou reconstrução.
Paralelamente, se deve considerar que as averbações da edifi
cação e da reconstrução devem ser feitas mediante requerimento dos
interessados, segundo preceitua, dentre outras espécies. o artigo
246, parágrafo único, da Lei n.O 6.015, de 31 de dezembro de
1973 (Lei dos Registros Públicos), em combinação com o artigo 167,
11, 4., do mesmo diploma, exigindo-se, nesses termos, requerimentos,
"com firma reconhecida, instruído com documento comprobatório
fornecido pela autoridade competente".
Ora, sem dúvida, tal é a oportunidade que se afigura própria
e respaldada em lei, para a obtenção pelo Oficial do Registro de
Imóveis, dos valores perquiridos, até porque, segundo o caso, incum
birá aos interessados a demonstração da aceitabilidade de sua esti
mação, de forma documental que ret;ratará valor adotado, para fins
tributários, pela autoridade competente.
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I - Averbação da Edificação e da Reconstrução:
O tema se ofereceu suscitado à vista de alteração entrevista,
diante da nota 2. a do item 11, todos da Tabela 11, do Regimento de
Custas e Emolumentos, aprovada pelo Decreto n.o 9.555, de 4 de
março de 1977, através da redação atribuída à nota correspondente,
encartada no atual Regimento, aprovado pelo Decreto n.o 12.369,
de 2 de outubro de 1978.
Com efeito, a nota anterior mencionada, cogitando das averba
ções sem valor declarado, incluía nessa categoria aquelas atinentes
a edificações e reconstruções; já a nota inserida no atual Regimento,
com idêntico escopo, exclui menção àquelas modalidades de aver
bação, o que permite, conforme feito sentir pelo consulente, concluir
que foi propósito normativo não mais serem tidas aquelas averbações?
como das que dispensam perquirição de valor, singelamente reputadas
"sem valor declarado".
D.O.l. 7-3-79

36 

Destarte, exibido pelo interessado, o hábil comprovante do valor
venal estimado para fins de cálculo do imposto predial corres
pondente, o mais atualizado possível, outro não poderá ser o valor
acolhido para fins de cobrança, do que for devido pela averbação,
à vista do vigente Regimento de Custas e Emolumentos.
Resta indagar da aceitabilidade da proposição formulada, quando,
na ausência daquele valor venal fixado, propugna por que o valor
a ser adotado promane de declaração do próprio interessado, com a
ressalva, porém, de se sujeitar ao crivo do Oficial, que só o aco
lherá, quando de acordo com o custo unitário, por metro quadrado,
de construção, estampado em tabela mensal, que publica o Sindicato
da Indústria da Construção Civil (artigo 94, da Lei n.o 4.591), de
16 de dezembro de 1974).
Tenho para mim que a melhor solução foi a que ofertou a R.
decisão do MM. Juiz da l.a Vara dos Registros Públicos, ao reputar
adequado que, nesses casos, a menção do valor da edificação ou da
reconstrução seja de exclusiva atribuição do próprio interessado, seja
quando tal se contenha no requerimento apropriado, seja quando
na própria escritura, em se tratando de obra materializada pelo
compromissário comprador.
Com efeito, encampando manifestação da lavra do digno
Curador de Registros Públicos, que já se opusera a consagração de
bases de valor não agasalhadas pelo Regimento (cf. fls. 11, 1, "in
fine"), sustentou a R. decisão, com figura de irretocabilidade, que
'não parece, contudo, aceitável a proposição no sentido de que,
inexistindo lançamento fiscal, possa a averbação ser cobrada com
esteio no custo unitário de metro quadrado de construção fixado
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, já que esse sistema
seria, inevitavelmente, fonte de atritos entre os requerentes de tais
averbações e os Cartórios" (fls. 15).
Mas o que sobreleva e cumpre aditar é que a fixação daqueles
valores, propostos à guisa de paradigma, se faz com o objetivo espe
cífico e diverso, decorrente de lei especial; e sua extensão ou emprés
timo aos atos do Registro Imobiliário, especificamente às averbações
em estudo, careceriam de qualquer base normativa, que os abrigasse,
quando de eventual insurreição dos interessados.
A título de confirmação, tem-se que, quando o diploma regi
mental desejou se reportar a paradigmas extravagantes, para fixação
de valores, com vista à cobrança de atos nele previstos, fê-lo através
de menções expressas, como as que se contêm, v.g., na nota 3.a,
da Tabela 10, atinente aos Tabeliães de Notas, sobre valores de
escrituras, assim reputados com base naqueles tributários aceitos,
conforme o caso, pelas Prefeituras Municipais ou pelo !NCRA
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I
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária); destarte,
s6 quando o Regimento agasalhasse, formalmente, o critério proposto,
poderia ele prevalecer em relação ao valor declarado pelo interes
sado, razão de a solução entrevista pelo IRIB, ainda que em caráter
emergencial, s6 poder ser cogitada, validamente, "de lege ferenda".
Nessas condições, tenho que, nessa parte da consulta, merece
confirmada a solução. que lhe foi disposta pela R. decisão de pri
meiro grau administrativo, no sentido de que a cobrança da averbação
de edificação ou de reconstrução seja feita com vista ao valor do
lançamento fiscal correspondente e' atual, e, à falta deste, consi
derado o valor declarado pelo próprio interessado, seja em requeri
mento, seja através do que constar de escritura, quando se cuidar
de obra empreendida por compromissário comprador.
11 - Averbação do ônus na abertura da matrícula:
Diante da determinação constante do artigo 230 da Lei dos
Registros Públicos, no sentido de que, em se havendo ônus gravando
imóvel a ser objeto de matrícula, o Oficial deverá, assim que a
fizer e logo em seguida ao registro, averbar a existência do ônus,
certificando o fato no título que devolver à parte, alvitra o consu
lente que, diante dos encargos conferidos ao Oficial para a
desincumbência dessa obrigação, e de se manter silente o Regimento
quanto ao valor a se adotar para a cobrança do referido ato, seja ele
cobrado, sempre uma só vez, sem valor declarado, segundo o comando
da Tabela 11, item 11.
Tenho que, ainda desta feita, a proposição desmerecida guarida,
que não a ofereceu, efetivamente, a R. decisão do MM. Juiz da 1.a
Vara dos Registros Públicos.
Com efeito, é patente e indiscutido que a averbação em causa
promana de comando legal impositivo, qual o apontado artigo 230 da
Lei dos Registros Públicos, que a vislumbra como conseqüência inse
parável da própria abertura da matrícula, em havendo o ônus incidente
sobre o imóvel objeto; donde, inclusive à mingua de previsão espe
cífica de cobrança do ato conseqüencial, não se vislumbra onde se
possa escorar tal exigência, ainda que pelo mínimo montante sugerido.
E, nem se divide, como anotou a R. decisão proferida, que, em tais
hipóteses, anteriormente, "o Cartório já percebeu emolumentos e o
Estado arrecadou custas quando da inscrição (registro) do referido
ônus" (fls. 16), não se justificando, pois, a nova exigência, que, a ser
admitida, tomaria incensurável que também se cobrassem as averba
ções conseqüentes às alterações de nomes de logradouros públicos
(artigo 167, 11, 13., da Lei dos Registros Públicos), o que, evidente
mente, fere a mínima razoabilidade.
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Tenho, destarte, que, nesse compartimento, a resposta à consulta
deve se orientar pela impossibilidade de cobrança da averbação efe
tuada em cumprimento ao artigo 230 da Lei dos Registros Públicos.

111 - Registro de Pacto AndnupclaJ.:
A instituição do regime legal da comunhão parcial de bens, por
efeito da alteração consumada no artigo 258 do Código Civil pela
Lei n.o 6.515, de 26 de dezembro de 1977, motiva a consulta no
sentido da base a ser adotada para a cobrança do registro de pactos
antinupciais que estabeleçam o seguimento do regime da conmunhão
universal de bens.
Certo que, malgrado inexistente previsão especial para a cobrança
desse registro, ele não pode ser gratuito, devendo ser cobrado, como
registro que é (artigo 178, V, da Lei dos Registros Públicos) e não
mera averbação, diversamente do que cogitado no artigo 167, 11, 1.,
do mesmo diploma
versando sobre a que incide sobre registros
refesentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer um dos
cônjuges, na hipótese em que exista convenção antinupcial e regime
de bens diverso do legal - , com base no item I, da Tabela 11 do
Regimento de Custas e Emolumentos.
Adotada tal premissa, a da não gratuidade do mencionado registro
e de dever ser ele cobrado como tal, o mais é resultado de operação
de boa razão, com a acolhida justificada da proposição do consulente,
pugnando pela cobrança pelo valor mínimo de tabela, para exigência
de custas e emolumentos; é o que tenho por adequado e razoável,
na esteira do pronunciamento do MM. Juiz e do digno Curador, à
parte final do item 3 de sua manifestação de fls. 11 vs.
IV
Certidão de Matricula (por xerocópia):
A Tabela 11, do vigente Regimento de Custas e Emolumentos,
em seu item VII, parte derradeira, versou sobre a chamada "certidão
de matrícula (por xerocópia)", cuidando a consulta de saber qual a
forma adequada de entendimento para a cobrança de tais atos, quando
se trate de certidão que envolva, singelamente, "frente e verso", e
quando se corporifique em duas ou mais folhas, assim que acrescidas
também em frente e verso.
Na verdade, a questão se cinge a definir o que se deva entender
à vista da expressão "por xerocópia", ou. até mais especificamente
definir o que resulta do emprego da partícula "por": se indicação de
meio, ou de unidade em sentido distributivo (cf. Aurélio Buarque de
Holanda Ferreira, "Novo Dicionário da Língua Portuguesa", l.a
edição, verbete "por", alínea "d", itens 3 e 13).
Parece adequado, porém, que se vislumbre na partícula, presente
no texto regimental, a retratação da idéia de meio, assim como se
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fosse dito "por meio de xerocópia" ou "através de xerocópia"; daí
porque, também adequado se oferece que, mesmo em frente e verso,
a cobrança se faça pela taXa unitária, assim que o documento repro
duzido e adotado à guisa de certidão só se integraliza, quando focado
nas duas faces da folha que o abriga.
Da mesma forma se afigura justo e rawável que, sendo necessá
rias reproduções de duas ou mais folhas, quando essa pluralidade se
oferecer na matrícula a ser certificada, que a cobrança para compo
sição inclusive dos custos materiais do processo de reprodução, seja
feita por unidade de folha xerocopiada, sempre porém em frente e
verso, na trilha do que se respondeu à indagação inaugural deste
compartimento da consulta.
3. g o que me parece, s.m.j., diante dos temas suscitados e
trazidos à manifestação desta Corregedoria Geral, e em face do
alcance pretendido pelo consulente, desbordando dos limites da Corre
gedoria Permanente a que se dirigiu.
Nessas condições, e diante do objetivo perseguido, proponho que,
caso aprovado este parecer por Vossa Excelência, seja ele publicado,
por três vezes, pelo Diário Oficial da Justiça, para conhecimento e
orientação dos interessados, devolvendo-se estes autos, a seguir, à
Vara de origem, e ficando copia de todo o expediente arquivada junto
ao DEGE-l, incluindo todos os pronunciamentos nele contidos.
São Paulo, 28 de fevereiro de 1979.
(a) Dr. Hélio Quaglia Barbosa, Juiz Auxiliar.
Despacho: "Aprovo o parecer. I. e Publique-se. SP., 1-3-79 
(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira - Corregedor Geral da
Justiça."
DEGE 1
PROVIMENTO N.o 1/79
O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Decreto-Iei n.O 203, de
25 de março de 1970 e pelas notas 4.a e 6.a da Tabela 7 do
Decreto n.o 5.857, de 11 de março de 1975,
Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n.O
31.723/69, 3.0 volume,
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Artigo 1.0 - Fixar a seguinte tabela de despesas com condução
dos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Família e
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Sucessões, das Fazendas Públicas, de Acidentes do Trabalho, de
Registros Públicos e de Menores:
a) para o primeiro perímetro, correspondente ao raio de
8 quilômetros, contados do marco zero da cidade (praça da Sé)
Cr$ 16,00;
b) para o segundo perímetro, correspondente ao raio de dis
tâncias superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade
(praça da Sé) Cr$ 32,00;
c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa-se a
importância de Cr$ 16,00 por diligência, independentemente das
distâncias efetivamente percorridas.
Artigo 2.°
Os valores referidos no artigo anterior serão adian
tados pelos interessados na efetivação das diligências, diretamente aos
Oficiais de Justiça, em dinheiro trocado, no montante exato do devido,
mediante recibo.
§ 1.0 - Os interessados poderão, se preferirem, adiantar as
despesas de condução dos Oficiais de Justiça através de depósito
em mãos do Escrivão, contra recibo deste, que anotará o pagamento
do livro de carga de mandados. Neste caso, a carga do ronndado,
assinada sem ressalva, valerá como recibo do Oficial, do pagamento
da despesa de condução.
§ 2.° - Salvo em casos de urgência, mediante ordem do Juiz,
ou nos casos de justiça gratuita e nos processos referidos no artigo 3.0
(terceiro), os Oficiais de Justiça não estão obrigados a assinar carga
dos mandados sem o prévio pagamento, pelos interessados, das
despesas de condução.
§ 3,° Cumprida a diligência os Oficiais de Justiça cotarão,
em item apartado, as despesas de condução, assinalando já ter ocor
rido o adiantamento, se for o caso; se cobradas em excesso, as
importâncias recebidas a esse título serão glosadas, ficando o Oficial
obrigado a devolver a diferença no prazo de 3 (três) dias, sob pena
de suspensão.
§ 4,° - Quando várias diligências forem efetuadas ao mesmo
tempo, em locais vizinhos, usada apenas uma condução, o Oficial
de Justiça fará jus ao reembolso de uma só verba. Quando necessária
mais de uma diligência, ao mesmo local, para cumprimento de um
mesmo mandado, o Oficial certificará o fato para reembolsar-se, ulte
riormente, contra recibo.
§ 5,° - Os valores tabelados não serão devidos quando o
próprio interessado na diligência fornecer a condução necessária.
Artigo 3.° - Nas diligências realizadas em processos-crime de
réus pobres, inclusive as que forem requeridas pelo Ministério Público
nos seus atos de ofício, e nas realizadas em feitos relativos a menores
infratores ou abandonados, os Oficiais de Justiça serão reembolsados
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das despesas com condução, as quais correrão à conta da verba
própria do Orçamento do Tribunal de Justiça, observada a tabela
fixada no artigo 1.0 e respeitada a respectiva dotação orçamentária.
Artigo 4.° - Para os fins do artigo anterior, considere-se pobre:
I - o que for assim declarado pela Autoridade presidente do
Inquérito Policial, mediante atestado constante do relatório de que
trata o artigo 10, § 1.0, do Código de Processo Penal;
II - o que for assim declarado pela Autoridade Policial da
circunscrição em que residir o interessado;
lU - o que for assim declarado pelo Diretor do Estabeleci
mento Penal em que o interessado se encontrar preso;
IV
o que for assim declarado por despacho judicial;
V - o que for defendido pela Procuradoria de Assistência
Judiciária ou por Advogados dativos, ainda que se trate de réu revel.
§ 1.0
As diligências realizadas anteriormente à declaração
da pobreza somente serão reembolsáveis depois dessa mesma decla
ração.
§ 2.° - O disposto no artigo 4.° aplica-se aos processos-crime
de ação privada, quando se tratar de querelante considerado pobre,
nos termos do 'caput' deste artigo.
Artigo 5.° - Não são reembolsáveis, à conta da verba orça
mentária própria do Tribunal de Justiça, as diligências determinadas
de ofício pelo Juízo, requeridos pelo Ministério Público ou pela
Defesa, em se tratando de processo-crime de réu não pobre.
Artigo 6.° - São reembolsáveis as diligências realizadas em
cartas precatórias de réus pobres, devendo os Escrivães dos Juízos
deprecantes assinalar com realce a pobreza, quando regularmente
declarada.
Artigo 7.° - Para os fins dos reembolsos de que trata o
artigo 4.° os Escrivães, após verificarem e conferirem os dados
constantes' dos mapas apresentados pelos Oficiais de Justiça, certi
ficarão a veracidade dos elementos· insertos nos aludidos mapas,
especialmente no que respeitam à pobreza dos interessados.
D.O.J. 29-3-79
Artigo 8.°
Na Capital, a vista da certidão mencionada no artigo
anterior, os Juízos Corregedores Permanentes aporão seus ''vistos''
e encaminharão os mapas ao Departamento Técnico de Contabilidade
da Secretaria do Tribunal de Justiça (DECO), até o 10.° dia útil do
mês seguinte ao vencido, salvo motivo devidamente justificado quanto
ao eventual atraso.
§ único - Se forem constatadas irregularidades a propósito dos
elementos constantes dos referidos mapas, serão as mesmas comu
42 -

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

nicadas à Corregl
a fim de ser apl.i
prejuízo da susp
daquele órgão.
Artigo 9.°
aos Oficiais de JU!
respectivas dotaçõ
Artigo 10 
quais compete bai
dução de Oficiais
203170, remeterã
Justiça, para os d
Artigo 11 
gedores Permanen
a apresentação de
artigo 7.°, e prest
1/77, da E. Pre!
Artigo 12 
abril de 1979, I'I
Publique-se.

São Paulo, (
(a) Des. Dl
da Justi

Recurso C.(
Alfredo Malufe }I
Pelo Exmo. ~
foi proferido o de
"O recurso
O Dec.-Lei n
lumentos na nos
constante do art.
Tabelas 'abrangeI
fase da ação com
suplementares, pu
tância, remessa, di
e baixa dos autos
As exceções
Ora, não tel
inicial, que é o I
caminha, esteja el

DA JUSTIÇA DO ES1
BOLETIM DA ASSoe

nicadas à Corregedoria Geral da Justiça para as medidas cabíveis,
a fim de ser apurada a responsabilidade de quem de direito, sem
prejuízo da suspensão do pagamento correspondente, a critério
daquele órgão.
Artigo 9. 0 - Este provimento se aplica também, no que couber,
aos Oficiais de Justiça das demais Comarcas do Estado, respeitadas as
respectivas dotações orçamentárias.
Artigo 10 - Os JuÍZes de Direito Diretores dos Foruns, aos
quais compete baixar portarias sobre as tabelas de despesas com con
dução de Oficiais de Justiça, segundo o artigo 32 do Decreto-Lei n.O
203/70, remeterão cópias das mesmas à Corregedoria Geral da
Justiça, para os devidos fins.
Artigo 11 - Nas demais Comarcas do Estado, os Juízes Corre
gedores Permanentes efetuarão o pagamento das diligências mediante
a apresentação dos mapas, estes com os requisitos estabelecidos no
artigo 7. 0 , e prestarão as contas na forma da Ordem de Serviço n. O
1/77, da
Presidência do Tribunal de Justiça.
Artigo 12 - Este Provimento entrará em vigor no dia 1.0 de
abril de 1979, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 05 de março de 1979.
(a) Des. Hwnberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça.
Recurso C. G. n.o 25/79 - Americana - Int.: Dr. Miguel
Alfredo Malufe Neto
Pelo Exmo. Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
"O recurso merece provimento.
O Dec.-Lei n.o 203, que disciplina a cobrança de custas e emo
lumentos na nossa organização judiciária, introduziu a inovação
constante do art. 19, segundo a qual, os emolumentos previstos nas
Tabelas 'abrangerão todos os atos judiciais do processo, tanto na
fase da ação como na da execução, inclusive organização dos autos
suplementares, publicação de intimações em primeira e segunda ins
tância, remessa, distribuição e julgamento na instância superior, porte
e baixa dos autos'.
As exceções estão expressamente referidas no § único.
Ora, não tem sentido afirmar-se que exatamente o mandado
inicial, que é o primeiro ato do processo, sem o qual a ação não
caminha, esteja excluído da regra geral do art. 19; se 'todos os atos
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO
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j,
judiciais do processo" devem ser considerados pagos pela importância
que a parte é obrigada a depositar logo de início,
'por ocasião da distribuição de qualquer feito ou, 'se esta
não for necessária, do despacho inicial (art. 20, inciso I, do
referido decreto lei)',
segue-se que também o mandado de citação está incluído.
Interpretar-se a lei, como o fez o magistrado de primeira
instância, importa em negar aplicação ao citado artigo 19, pois,
entender-se que a expedição do mandado inicial está previsto na
Tabela 2 importa em subversão completa do princípio, sadio e
prático, adotado pelo legislador, princípio esse que tem por fina
lidade exatamente evitar à parte (e quando se diz parte logo vem à
mente o advogado que a representa) a amolação ou incômodo de
estar a toda hora sendo chamado a cartório para depositar suce's
sivas importâncias relativas ao pagamento de cada ato processual;
o advogado tem coisas mais importantes a fazer do que se preocupar
com essas pequeninas importunações, razão pela qual o legislador
adotou a norma geral de simplificar o sistema, estipulando uma
quantia fixa para todos os atos do processo, de modo que o advo
gado já sabe que somente em duas oportunidades terá que recolher
custas, ou seja, quando da distribuição ou despacho inicial, quando
então depositará metade, e quando for interposto recurso (art. 20,
incisos I e 11); fora daí, a parte não será incomodada com o paga
mento picado de custas e emolumentos,
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E a prova disso está em que a parte que apresente uma preca
tória para citação de alguém, pagará as custas e os emolumentos
previstos na Tabela I, de acordo com a Nota Genérica La;
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Dir-se-á que o inciso V da Tabela 2 prevê emolumentos a
título de 'Alvarás' mandados e ofícios, pelo seu processamento e
expedição', não reproduzindo a Tabela atual a menção de que cuidou
o decreto n. O 52.425, de 25-03-1970, expedido para dar cumpri
mento ao decreto-lei n. O 203.
Irrelevante, a meu ver, o argumento.
Houve omissão evidente na expedição dos Decretos posteriores,
inclusive no Decreto n. O 12.369, de 02-10-1978, em não reproduzir
na integra o que constava do item V, isto é, que aqueles emolu
mentos eram devidos pelo seu processamento e expedição 'Em pro
cessos findos e arquivados'; os decretos posteriores ao primeiro repro
duziram o texto inicial 'ipsis litteris virgulisque', somente alterando
o 'quantum' dos emolumentos, pelo que a omissão daqueles vocá
bulos está evidente; não houve intenção alguma de inovar nesse item.
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"Os preços desta Tabela remuneram todos os atos e termos
do respectivo feito, à exceção dos expressamente referidos nas
Tabelas 2 a 9 e despesas postais".
Nesse feito, isto é, precatória para citação de alguém, a parte
pagará as custas e emolumentos previstos no item V da Tabela I,
letra a); o escrivão perceberá o emolumento ali previsto, emolu
mentos que corresponderão ao seu trabalho de expedir o mandado
de citação, que é o maior e quase único serviço a ser executado
nesse feito simples.
No entanto, pela interpretação dada em primeira instância, o
escrvião terá direito às custas da Tabela I e mais ainda aos emolU!
mentos da Tabela 2, inciso V, numa evidente duplicidade de emolu
mentos por um único serviço.
E isso acontecerá com todos os feitos!
Na interpretação das normas jurídicas nunca se deve esquecer,
o intérprete, de que se procura sempre esclarecer o sentido das
palavras; se a finalidade da norma geral era a de simplificar o paga
mento de custas e emolumentos, repartindo-o em duas prestações a
serem pagas em épocas pré-determinadas, inadmissível cogitar de
exigir da parte que efetuou tal pagamento o ter de voltar a cartório
para pagar custas pela expedição de um mandado que teria forçosa
mente de ser expedido em tal feito; daí porque Carlos Maximiliano
ensinou que na aplicação do método teleológico, o intérprete há de
verificar que 'se o fim decorre de uma série de leis, cada uma há
de ser, quanto possível, compreendida de maneira que corresponda
ao objetivo resultante do conjunto" e "cumpre atribuir ao texto um
sentido tal que resulte haver a lei regulado a espécie a favor, e não
em prejuízo, de quem evidentemente visa proteger" (Hermenêutica
e Aplicação do Direito, pág. 194, 3. a ed.).
A situação do Escrivão não é diversa da do distribuidor, pois,
sendo obrigatória a distribuição de qualquer feito, recebe o Distri
buidor emolumentos previstos na Tabela 1, por sinal em quantia
idêntica às dos escrivães, o que não deixa de ser absurdo, porquanto
o Distribuidor pratica o ato uma vez, anotando-o em seus livros, ao
passo que o Escrivão fica com o processo em cartório, nele traba
lhando durante dias, meses e até anos a fio.
E, a se adotar a interpretação acolhida em primeira instância,
o Distribuidor teria direitp não somente aos emolumentos da Tabela I
como também aos emolumentos da Tabela 111, item IV, que assim
dispõe:
"Distribuição não compreendida nos itens I e 11, inclusive lança
mento do nome dos interessados nos Livros índices:
Ao distribuidor ................................ 7,00
A Carteira das Serventias ....................... 1,05"
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I
E, isso pela simples razão de que a distribuição de um pedido
de alvará, de um pedido de expedição de ofício ou de um mandado
também não estariam compreendidos nos itens I e II da Tabela III,
pela mesma forma como se entendeu, em primeira instância, que a
expedição de uma mandado de citação em um feito que acaba de
ser distribuído, dá direito aos emolumentos da Tabela lI, item V.
Examinem-se os diversos itens da Tabela II e verificar-se-á que
os "alvarás", mandados e ofícios, pelo seu processamento e expe
dição" somente podem ser aqueles expedidos em autos findos e
arquivados, pois somente assim guardarão similitude com os itens I,
lI, In, IV e VI, da mesma Tabela, pois todos estes não se referem
a processos novos, que pagaram custas inicialmente mas, sim, à
extração de certidões de autos, livros e documentos (I); a traslado
de documentos e peças de processos (lI); à reprodução de peças de
autos (III); à autenticação de peça extraída de autos (IV); e resposta
em folha corrida (VI).
Enfim, todos esses atos são estranhos ao procedimento normal
de um feito em juízo, que está em andamento e que necessita ser
praticado para que o processo caminhe como determina a lei e para
cujos atos a parte pagou custas.
Afirma o recorrente que normalmente, o distribuidor gasta 48
horas para ser feita a distribuição de um feito da Comarca de Ame
ricana, o que está em desacordo com as normas gerais da Correge
doria Geral, porquanto a distribuição há de ser imediata, no mesmo
dia da apresentação do feito em cartório (art. 450 e seguintes).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para o efeito de
determinar a devolução dos emolumentos pagos, evitando-se para o
futuro semelhante cobrança.
São Paulo, 23 de março de 1979.
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça

Artigo 3.° 
sua publicação re
Publique-se.
São Paulo, :
(a) Des. H
da Justi
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Artigo 1.0 - As certidões de antecedentes, a pedido da parte
interessada, quando destinadas a fins judiciais ou a concursos públicos
e posse em cargo público, consignarão todas as informações constantes
dos registros.
Artigo 2.° - As certidões de que trata este Provimento deverão
ser requeridas por escrito pelo próprio interessado ou por procurador
com poderes especiais.
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PROVIMENTO N.O 03/79
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
DetermiDa:
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Artigo 3. 0 - Este Provimento entrará em vigor na data de
sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se e Intime-se.
São Paulo, 26 de março de 1979.
(a) Des. Humberto de Andrade Junqneira, Corregedor Geral
da Justiça
ORDEM DE SERViÇO NÚMERO 1/79 DO MERITlSSIMO JUIZ
DE DIREITO CORREGEDOR PERMANENTE DO 25.0 OFICIO
CIVEL DA COMARCA DA CAPITAL, PUBLICADA PARA CO
NHECIMENTO E COMO SUGESTÃO AOS MERITISSIMOS JUI
ZES DE DIREITO CORREGEDORES PERMANENTES DE SÃO
PAULO.
ORDEM DE SERViÇO N.o 1/79
O Dr. Laerte Nordi, Juiz de Direito Corregedor Permanente do
25. 0 Ofício Cível, no uso de suas atribuições, baixa a seguinte Ordem
de Serviço:
CARTÓRIO
1 . Nenhum processo ficará paralisado em Cartório, por mais
de trinta dias, aguardando providências, salvo os casos de suspensão
do processo. Vencido o prazo, o fato será certificado, fazendo-se
conclusão dos autos.
2 . Quando ocorrerem as hipóteses do artigo 267, 11 e In, do
Código de Processo Civil, a parte será intimada para providenciar o
andamento do feito através de publicação no Diário Oficial. Não o
fazendo, será intimada, pessoalmente, para suprir a falta em quarenta
e oito (48) horas, importando o não atendimento na declaração de
extinção do processo e conseqüente arquivamento.
3 . N as ações principais, vinculadas às cautelares de sustações
de protesto,· em havendo necessidade de citação por precatória, o
autor deverá provar, em vinte (20) dias, a distribuição da carta e o
pagamento das custas no Juízo Deprecado.
4. Nas precatórias expedidas nas ações em que há assistência
judiciária gratuita ou determinação do Juízo, se houver negativa no
cumprimento por falta de pagamento das custas, oficiar-se-á direta
mente ao Juiz da Comarca solicitando o cumprimento independente
mente do pagamento exigido.
5 . Havendo insuficiência de cópias para a citação inicial, a
parte será intimada para fornecer tantas quantas necessárias, sob pena
de extinção do processo.
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6 . As precatórias serão expedidas com observância de todas
as formalidades previstas no artigo 202, § 1.0, do Código de Processo
Civil.
7 . Os despachos e sentenças serão encaminhados à publicação
no Diário Oficial dentro de cinco (5) dias a contar da devolução dos
autos em Cartório.
8. Recomenda-se, inclusive, mais atenção na datilografia desses
despachos e sentenças encaminhados à imprensa, evitando-se a reite
ração de erros já anotados, que prejudicam a compreensão do texto
e obrigam à republicação.
9 . Desentranhadas as contestações ou quaisquer outras peças
por intempestividade, serão colocadas em pasta própria e devolvidas
à parte, evitando-se o costume de grampeá-las na contracapa do
processo.
10. Evitar erros na numeração das folhas dos processos, várias
vezes observados.
11 . Abrir-se o segundo volume a partir de fls. 200, ou, em
casos especiais, segundo determinação expressa do Juízo.
12. Distribuídas às respectivas seções as petições despachadas,
providenciar-se-á o seu entranhamento nos autos, diariamente, no final
do expediente, fazendo-se imediata conclusão.
13. Os mandados devolvidos pelos srs. Oficiais de Justiça
deverão ser juntados nos autos no mesmo dia.
14 . Haverá o controle do prazo para recurso, certificando-se o
decurso do prazo corretamente em não recorrendo a parte.
15. Prestado o compromisso pelos srs. peritos, colher-se-á
imediatamente a assinatura do Juiz, evitando-se a prática de se colher
posteriormente.
16. As xerocópias solicitadas pelas partes serão colocadas em
pasta própria, inutilizando-se aquelas que não forem procuradas no
prazo de três (3) meses.
17. Os funcionários observarão, na conclusão dos autos, a
divisão estabelecida entre o Juiz Titular e o Juiz Auxiliar, no tocante
à numeração. Em havendo processos apensados, prevalecerá o número
daquele distribuído em primeiro lugar.
18. Determina-se que, nas cartas de adjudicação, arrematação,
certidões, etc., sujeitas ao Registro Imobiliário, se mencionem o Re
gistro Geral (RG) e o Cartão de Identificação do Contribuinte (CIC)
dos intervenientes, esclarecendo, quando for o caso, que as partes
não o têm.
19. Para a pronta identificação dos processos em que haja
interesse de menores ou incapazes e nos quais funciona o Represen-
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tante do Ministério Público se colocará na capa uma fita colorida
indicativa da circunstância. Idem em relação aos processos em que
figurar beneficiário da assistência judiciária gratuita.
20. Não se lançará termos (conclusão, vistas, datas, etc.) no
verso de sentenças, petições, guias de custas, etc.).
21. Nas medidas cautelares, o cartório controlará o decurso
do prazo para propositura da ação principal, certificando, no 30. 0
dia, contado da efetivação da liminar, o decurso "in albis" do prazo
legal.
22. Haverá, igualmente, o controle do prazo para oposição de
embargos, nas execuções contra devedor solvente, devendo, o Cartório,
certificar o decurso "in albis" do prazo para embargos logo após a
ocorrência do mesmo.
23 . Certificar nos autos os motivos da não realização das
audiências designadas.
24. Expedir ofício ao Distribuidor logo após o trânsito em
julgado da sentença que julgou elidido o pedido de falência.
25. Anotar na autuação dos processos os embargos de terceiro
e agravos de instrumento e retido.
26. Nas ações de despejo por falta de pagamento, não
contestadas, expedir-se-á o mandado independentemente do trânsito
em julgado, se a parte o requerer; nas contestadas, aguardar-se-á o
trânsito em julgado ou se extrairá, a requerimento, carta de sentença,
para a execução provisória.
27 . Designada a praça e leilão, o devedor será intimado no
prazo de cinco (5) dias, sendo prioritário o cumprimento do mandado,
expedindo-se após os editais.
São Paulo, 1.0 de fevereiro de 1979.
(a) Laerte Nordi, Juiz de Direito.
OFICIAIS DE JUSTIÇA

:essos em que haja
lDCiona o Represen-

1 . Os mandados, devidamente cumpridos, serão devolvidos
a Cartório quarenta e oito (48) horas antes das audiências, exce
tuados os casos especiais.
2. Nas ações sumaríssimas, o Sr. Oficial de Justiça diligenciará
para que a citação do réu se concretize quinze (15) dias antes da
audiência, ressalvados os casos excepcionais.
3. Nas citações por hora certa, certificar-se-á nos autos os
dias e horas em que o réu foi procurado, justificando-se após os
motivos da suspeita de ocuJtação, fazendo-se a citação. preferente
mente, em pessoa da família.
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4. N as citações de pessoas jurídicas ou sociedades sem perso
nalidade jurídica, observar os incisos VI e VII do artigo 12 do Código
de Processo Civil, cercando a diligência das cautelas necessárias no
sentido de evitar prejuízos às partes.
5. Na condução coercitiva, o Sr. Oficial de Justiça diligenciará,
no dia da audiência, o comparecimento da testemunha, acompa
nhando-a até o Forum com bastante antecedência, usando suas prerro
gativas legais para conseguir êxito na diligência.
6. Se o Sr. Oficial de Justiça for maltratado pela parte o.U
testemunha, deverá certificar no.s autos, detalhadamente, a fim de
que na audiência, se advirta a pessoa quanto. ao. seu procedimento.,
pod~ndo-se, co.nfo.rme o. caso, ado.tar outras medidas mais rigo.ro.sas.
7. Não se justificará a indevida retenção. do.s mandados a
pretexto. de aco.rdo. entre as partes ou so.licitação. do. interessado. e~c1u
sivamente ao Juiz sustar o cumprimento do.s mandado.s expedldo.s.
8. Co.branças indevidas ou excessivas não. serão to.leradas,
implicando., desde que apuradas, na adoção. das medidas necessárias
à apuração. das responsabilidades.
9. Os mandados serão cumprido.s e devo.lvidos dentro do.
prazo. legal, salvo. os caso.s excepcio.nais e auto.rizados pelo Juiz.
10. No. cumprimento do mandado de citação., o. Sr. Oficial
de Justiça atenderá sempre ao que dispõe o. artigo 226 e inciso.s do.
Código. de Pro.cesso. Civil.
11. Antes de o Sr. Oficial de Justiça certificar que o réu se
enco.ntra em lugar desco.nhecido., incerto. o.U inacessível, deverá esgotar
todas as po.ssibilidades de localização pesso.al, co.nsiderada a gravidade
das conseqüências deco.rrentes de uma info.rmação. incorreta.
12 . Os Srs. Oficiais de Justiça deverão. fiscalizar, junto. ao
funcionário do. Cartório, a baixa do. mandado..
13. Os Srs. Oficiais de Justiça deverão. assinar as cargas no.
Livro de Carga de Mandados e nos processos.
14. Os mandados, devidamente cumpridos, serão devo.lvidos
a Cartório. no dia seguinte ao cumprimento e também quando ficarem
cientes de petições de desistência ou depósitos no.s auto.s.
15. Os Srs. Oficiais de Justiça, no. seu próprio interesse, contro
larão. o.s mandado.s em atraso, que deverão. ser certificados para a
Egrégia Co.rregedo.ria Geral da Justiça, fazendo. a necessária confe
rência co.m a relação. da escrivania.
16. Os Srs. Oficiais de Justiça certificarão., sempre, a ho.ra
em que a diligência for realizada.
17. Os mandado.s para intimação do.s devedo.res da designação
da praça e leilão serão. cumpridos, prio.ritariamente, no. prazo. impro.r
rogável de cinco. (5) dias.
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18. Salvo quando autorizados por despacho judicial, os Srs.
Oficiais de Justiça não excederão o prazo de trinta (30) dias para
a devolução dos mandados, devidamente cumpridos.
19. Os mandados para lacração de estabelecimentos comer
ciais, cuja falência for decretada, serão cumpridos no dia imediato
ao da sentença pelo Oficial de Justiça de plantão.
20. Todos os Oficiais de Justiça deverão entregar à parte ou
advogado o recibo correspondente à quantia paga para a diligência
realizada, observando-se no mais os Provimentos n.o 7/76 e 11/77.
Registre-se e Cumpra-se.
(a) Iaerte Nordi, Juiz de Direito
Processo CG. N.O 50.555/78 da 2. a Vara de Registros Públicos.

Capital- Int.: Juízo de Direito

Senhor Desembargador Corregedor Geral.
1. O MM. Juiz da 2. a Vara de Registros Públicos representa
a esta E. Corregedoria quanto à necessidade de disciplinar a extração
de certidões e reproduções através do processo reprográfico, bem
como as autenticações. Apresentou minuta de provimento, que, subme
tida ao Colégio Notarial do Brasil, resultou em nova proposta.
2. Indiscutível, "venia permissa", a necessidade de regulamen
tação da matéria. A natureza do processo reprográfico enseja falsifi
cações de difícil ou impossível percepção, quando não se obtenha
acarear a reprodução com o original. Não podem, pois, os Tabeliães,
a que toca competência exclusiva para autenticar as cópias, fiar-se
nas reproduções desacompanhadas da identificação de seu autor e do
original, quando extraídas por terceiros. Nem pode a segurança da
coletividade estar a mercê de agentes inescrupulosos, sempre que
inevitável reproduzir xerocópia de xerocópia.
3 . Do exposto e fundando-nos nas considerações inseridas em
seu texto, tomamos a liberdade de submeter à alta apreciação de
Vossa Excelência a anexa minuta de Provimento, para disciplina do
assunto, sugerindo, outrossim, que, eventualmente aprovado este, se
oficie ao Sr. Prefeito Municipal para as urgentes e necessárias provi
dências, no sentido de coibir a generalizada propaganda de "xerocó
pias autenticadas", denunciada pelo MM. Juiz representante.
São Paulo, 13 de março de 1979.
(a) Dr. Antonio Cezar Peluso, Juiz Auxiliar.
Despacho: - "Aprovo o parecer. Expeça-se provimento. São
Paulo, 26-03-79 - (a) Des. Humberto de Andrade .Junqueira Corregedor Geral da Justiça".
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PROVIMENTO N.o 2/79
O Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Humberto de
Andrade Junqueira, no uso de suas atribuições,
Considerando que à Corregedoria Geral da Justiça impende
estabelecer o regime jurídico-administrativo das reproduções de
documentos públicos ou particulares e das autenticações;
Considerando que ao Tabelião de Notas compete extrair públicas
formas de qualquer natureza, traslados, certidões e cópias, através
de processo mecânico, de impressão ou reprográfico, de documentos
públicos e particulares, certificando, expressamente, se acharem con
formes com o original (art. 152, do Decreto n.o 123, de 10 de
novembro de 1892, artigo 2.°, do Decreto Federal n.o 2.148, de 25
de abril de 1940, e arts. 739, "caput" e §§ 4.° e 5.°, e 499, "caput"
e § 2.°, da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça);
Considerando que pública-forma é a cópia integral e fiel de
documento avulso que, para esse fim, o interessado apresenta ao
Tabelião;
Considerando que o Tabelião de Notas está autorizado a auten
ticar reproduções de documentos públicos (art. 365, lII, do Código de
Processo Civil) e goza de competência privativa para autenticar cópias
de documentos particulares e traslados de instrumento do foro judicial,
extraídos por sistema reprográfico (arts. 500 e 739, § 1.0, da Conso
lidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça), e
Considerando a necessidade de, evitando abusos e preservando
a autenticidade de que se devem revestir as reproduções reprográficas,
disciplinar a matéria, segundo o decidido no Processo CG-50.555.
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MODELO 1:

DETERMINA:
Artigo 1.0 - Não será extraída, autenticada ou utilizada para a
prática de nenhum ato notarial ou de registo público, reprodução
reprográfica de cópia, autenticada ou não, de documento público ou
particular, senão sob pública-forma.
§ 1.0 - Não se sujeitam a esta restrição a cópia ou o conjunto
de cópias reprográficas que, emanadas e autenticadas de autoridade
ou repartição pública, constituam documento originário, tais como
cartas de ordem, de sentença, de arrematação, de adjudicação, formais
de partilha, certidões positivas de registos públicos e de protestos e
certidões da Junta Comercial.
§ 2.0 - Quando a reprodução reprográfica for extraída por
Cartório de Notas ou Ofício de Justiça, do instrumento de autenti
cação deverá constar a circunstância (modelo dois).

.......0 CARTÓ

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

BOLETIM DA ASS(
DA JUSTIÇA DO E

52 

Certifi
(artig(

ador Humberto de
a Justiça impende
reproduções de

li

:8.ÇÕes;

etc extrair públicas
e cópias, através
icot de documentos
e, se acharem con
L.o 123, de 10 de
li 0.° 2.148, de 25
S.o, e 499, "caput"
a Geral da Justiça);
integral e fiel de
;000 apresenta ao

!J

autorizado a auten

r, IH, do Código de

ra autenticar cópias
I1to do foro judicial,
~, § 1.0, da CODSO
iça), e
usos e preservando
lIÇÕeS reprográficas,
:180 CG-50.555.

ou utilizada para a
úblico, reprodução
umento público ou

6pia ou O conjunto
adas de autoridade
,ginário, tais como
cljudicação, fonnais
IS e de protestos e

for extraída por
llDento de autenti
).

§ 3.°
Só se extrairá pública-fonna de reproduções reprográ
ficas oriundas de outras comarcas, se estiver reconhecida a firma do
signatário da autenticação.
Artigo 2.0 - A cada documento reproduzido, ainda que mais
de um o seja na mesma peça, corresponderá sempre um instrumento
de autenticação.
§ 1.0 - Sempre que possível, o instrumento de autenticação
constará do anverso da cópia. Quando tenha de constar do verso,
inutilizar-se-ão os espaços remanescentes através de carimbo apro
priado (modelo cinco).
§ 2.° - Só serão autenticadas cópias reprográficas extraídas por
terceiros, que estejam assinadas pelo autor identificado da reprodução
e mediante exibição do original (modelo três).
Artigo 3.°
Os Tabeliães de Notas manterão arquivadas e
atualizadas, junto às Corregedorias Permanentes, fichas com assina
tura própria, do Oficial Maior e dos escreventes autorizados.
Artigo 4. 0 Os atos, de que trata este Provimento, serão
formalizados através de carimbos que obedeçam aos modelos anexos.
Artigo 5.°
Este Provimento entra em vigor dentro de 15
(quinze) dias da sua publicação.
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se por 5 (cinco) dias conse
cutivos e encaminhem-se cópias à 2. a Vara de Registros Públicos e à
secção local do Colégio Notarial do Brasil.
São Paulo, 26 de março de 1979.
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça.
(07 e 10-4-79)

MODELO 1:
....... 0

Pública-Forma

CARTÓRIO DE NOTAS DA COMARCA DE..............................
(nome do Tabelião, endereço)

PÚBLICA.FORMA
Extraída por reprodução reprográfica
Certifico e dou fé que confere com o original.
(artigo 2.°, do Decreto Federal n.O 2.148/40)
............................................................, ............de............................................................de 19............
Em Test.°.......................da Verdade

iI.
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MODELO 2:
......• 0

Autenticação de cópias reprográficas extraídas no
próprio cartório
CARTóRIO DE NOTAS DA COMARCA DE..............................

MODELO 5:

In:

(nome do Ta.belião, endereço)

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestas
notas, a qual confere com o original, do que dou fé .
............................................................, ............de............................................................de 19............
Tabelião, OficiaJ. Maior ou
Escrevente Autorizado
(7 e 10-4-79)

MODELO 3:
....... 0

Autenticação de cópias reprográficas extraídas fora
do Cartório

CARTÓRIO DE NOTAS DA COMARCA DE..............................
(nome do Tabelião, endereço)

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica conforme
ao original a mim apresentado, do que dou fé.
............................................................, ............de............................................................de 19............

O Departamf
aos Escrivães dos
de dezembro de J
escalas de férias d
ser encaminhadas,
do artigo 239 do
Publicar nos

Tabelião, OficiaJ. Maior ou
Escrevente Autorizado
(7

MODELO 4:
......• 0

e 10-4-79)

Certidão extraída nos termos do artigo 2.0 do De
creto-lei Federal n.o 2.148/40

CARTÓRIO DE NOTAS A COMARCA DE
OFttCIO DE JUSTIÇA D
..............................
(nome do Tabelião, endereço)

CERTIDÃO

A presente certidão, extraída por processo reprográfico,
foi expedida de acordo com o artigo 2.° do Decreto-lei
Federal n. O 2.148/40, estando de conformidade com o
original constante do livro (de notas ou procuração) (ou
dos autos ... ) n.o........................, página..................a..................deste
cartório, do que dou fé .
............................................................, ............de............................................................de 19............
Ta.belião ou Oficial Maior
(7 e 10-4-79)
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Inutilização de espaços remanescentes

~DE..............................
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EM BRANCO

_._._de 19........_..

iCial Mator ou

Autorlzado
('I

e 10..4-79)

(7 e 10-4-79)

icas extraídas fora

COMUNICADO
~DE..............................

:onforme
~ dou fé.
._.__......de 19............

claJ Ma.ior ou

O Departamento da Corregedoria Geral da I ustiça, faz saber
aos Escrivães dos Cartórios Extrajudiciais que o Ofício circular SjN.,
de dezembro de 1978, expedido pelo DEPE-4., não se referem às
escalas de férias dos Servidores dos Cartórios supra, as quais deverão
ser encaminhadas, anualmente conforme vinha sendo feito, nos termos
do artigo 239 do Provimento 11/75 de 14-10-75 .
Publicar nos dias 27/28-04 e 2-3-4-5-05.
D.O.I. 3-5-79

Autorlzado
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LEIS E DE(

JURISPRUD:e.NCIA

ADVOGADOS

* A questão das custas de diligência do oficial de justiça foi
apreciada pelo juiz da 26. a Vara Cível na precatória n.o 3.610/78.
Diz a manifestação do magistrado que, consoante entendimento juris
prudencial acolhido no 1.° Tribunal de Alçada Civil e no Tribunal
de Justiça, "não está o meirinho obrigado a financiar o andamento
das custas, desembolsando as despesas de condução, para só ressar
cir-se dos gastos afinal, mesmo quando haja interesse das Fazendas
Públicas". A partir de abril a matéria foi reiterada pelo Provimento
1/79, da Corregedoria Geral, o qual, em seu artigo 2.°, mantém a
orientação do Provimento n.o 11/77, embora preveja a possibilidade
de dispensar-se o depósito quando o meirinho tenha recebido, de
outro interessado, o aditamento para as despesas de condução, rela
tivo à diligência que deva fazer nas proximidades do mesmo local,
não se justificando o pagamento de duas conduções, quando só uma
bastará para cumprir os dois mandados.
* A comprovação de residência para efeito de expedição de
documento público poderá ser feita, a partir da recente Lei n.O 6.629,
além do atestado de residência firmado por autoridade policial ou
judicial, mediante a apresentação dos seguintes documentos: I 
notificação do Imposto de Renda do último exercício ou recibo da
declaração referente ao exercício em curso; 11 - contrato de locação
em que figure como locatário; lU
conta de luz, água, gás ou
telefone correspondente ao último mês. Quando o interessado for
menor de vinte anos bastará a comprovação da residência do pai ou
responsável legal.
* No RE 90.837-4-MG a matéria da promessa de venda de
imóvel, não inscrita no registro imobiliário, foi esclarecida pela l. a
Turma do STF (rel. mino Xavier de Albuquerque). O entendimento
é o de que ao contrato não inscrito não se aplica o regime do
Decreto-lei n.o 58/37 nem Decreto-lei n.O 745/69.
Transcrito da "Folha de S. Paulo" de 15-5-79.
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LEIS E DECRETOS FEDERAIS

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 12
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:
Artigo único - :f: assegurado aos deficientes a melhoria de sua
condição social e econômica especialmente mediante:
I
educação especial e gratuita;
11 - assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e
social do País;
111 - proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão
ao trabalho ou ao serviço público e a salários;
IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos.
Brasília, em 17 de outubro de 1978.
LEI N.o 6.584, DE 24 DE OUTUBRO DE 1978
Prorroga o prazo estabelecido no artigo 1.° da Lei n.O 5.972, de 11
de dezembro de 1973, que regula o procedimento para o registro de
propriedade de bens imóveis discriminados administrativamente ou
posslÚdos pela União.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1.0 - Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 1988, o
prazo estabelecido no artigo 1.0 da Lei n.O 5.972, de 11 de dezembro
de 1973, e modificado pelo artigo 1.0 da Lei n.O 6.282, de 9 de
dezembro de 1975.
Artigo 2.°
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.
.
Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 24 de outubro de 1978; 157.° da Independência e
90.° da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Mário Henrique SimoDSen
(D.O.V. de 25-10-1978)
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LEI N.o 6.616, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1978

Artigo 3.°_
dezembro de 197,

Acrescenta artigos à Lei n.o 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que
dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de
Valores Mobiliários

Artigo 4.° 
cação.
Artigo 5.°

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1.0 - Os artigos 31 e 32 da Lei n.o 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, passam a ter a seguinte redação:
"Artigo 31 - Nos processos judiciais que tenham por objeto
matéria incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários,
será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar
esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação.
§ 1.0 - A intimação far-se-á, logo após a contestação, por
mandado ou por carta com aviso de recebimento, conforme a Comis
são tenha, ou não, sede ou representação na comarca em que tenha
sido proposta a ação.
§ 2.°
Se a Comissão oferecer parecer ou prestar esclareci
mentos, será intimada de todos os atos processuais subseqüentes, pelo
jornal oficial que publica expediente forense ou por carta com aviso
de recebimento, nos termos do parágrafo anterior.
§ 3.° - A Comissão é atribuída legitimidade para interpor
recursos, quando as partes não o fizerem.
§ 4.° - O prazo para os efeitos do parágrafo anterior começará
a correr, independentemente de nova intimação, no dia imediato em
que findar o das partes.
Artigo 32 - As multas impostas pela Comissão de Valores
Mobiliários, após a decisão final que as impôs na esfera administra
tiva, terão eficácia de título executivo e serão cobradas judicialmente,
de acordo com o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil para
o processo de execução."
Artigo 2.° - A intimação da Comissão de Valores Mobiliários,
consoante previsto no artigo 31 da Lei n.O 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, far-se-á, em relação aos processos em curso na data da
entrada em vigor desta Lei, dentro de trinta dias dessa data.
Parágrafo único - A intimação, na hipótese deste artigo, será
dispensada relativamente aos processos que, na data a que se refere
o caput, estiverem conclusos, ou incluídos em pauta, para julgamento.
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Artigo 3.0 - Os atuais artigos 31 e 32 da Lei n.O 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, passam a ter, respectivamente, os ns. 33 e 34.
Artigo 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.
Artigo 5.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 16 de dezembro de 1978; 157.° da Independência
e 90.° da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso
D.O.U. 19-12-78
LEI N.O 6.602, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1978
Altera a redação da alínea i do artigo 5.° do Decreto-lei n.0 3.365,
de 21 de jnnho de 1941, qne dispõe sobre desapropriações por
utilidade pública, e acrescenta parágrafos ao mesmo artigo.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Artigó 1.0 - A alínea i do artigo 5.° do Decreto-lei n.O 3.365,
de 21 de junho de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5.° - ....................................... .
i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logra
douros públicos; a execução de planos de urbanização; o loteamento
de terreno, edificados ou não, para sua melhor utilização econômica,
higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos
industriais" .
Artigo 2.° - São acrescentados ao artigo 5.° do Decreto-Iei n.o
3.365, de 21 de junho de 1941, os seguintes parágrafos:
"Art. 5.° - ....................................... .
§ 1.0 - A construção ou ampliação de distritos industriais, de
que trata a alínea i do caput deste artigo, inclui o loteamento das
áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas,
bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes a empresas
previamente qualificadas.
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§ 2.° - A efetivação da desapropriação para fins de cnaçao
ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação, prévia
e expressa, pelo Poder Público competente, do respectivo projeto dc
implantação" .

Artigo 3.° - A desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios, para os fins de criação ou ampliação de distritos indus
triais, que tenha por objeto imóvel rural, incluído em área declarada
prioritária para fins de reforma agrária, nos termos do artigo 161
e parágrafos da Constituição Federal, depende de decreto autoriza
tivo do Presidente da República, não se aplicando nesse caso o
disposto no artigo 2. Q do Decreto-lei n.O 554, de 25 dei abril
de 1969.
Artigo 4.°.- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Artigo 3.° 
nadas à preservaç
prevenção e repre
revolucionária ou :
§ 1.0 - A Si
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forma ou natureza

Brasília, em 07 de dezembro de 1978; 157.° da Independência
e 90.° da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
D. O. União de 12-12-78
LEI N.o 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978
Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a siste
mática para o seu processo e julgamento e dá outras providêoclas.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
CAPITULO I

Regime R
Paz Social
Prosperida
Harmonia

\

I

§ 2.° - A g
ganda, da contrapr
mico, psicossocial
provocar opiniões,
estrangeiros, inimil
objetivos nacionais
§ 3.0 - A l
mente inspirado e
vise à conquista
da Nação.
Artigo 4.° 
couber, o dispostc
na Parte Especial
Artigo 5.° 
inspirar-se nos co
nos artigos anteri(

Da aplicação da Lei de Segura:nça Nacional
Artigo 1.° - Toda pessoa natural ou jurídica é responsável
pela segurança nacional, nos limites definidos em lei.
Artigo 2.° - Segurança Nacional é o estado de garantia pro
porcionado à Nação, para a consecução dos seus objetivos nacionais,
dentro da ordem jurídica vigente.
Parágrafo único Constituem objetivos nacionais, espe
cialmente:
- Soberania Nacional
Integridade Territorial

Parágrafo úni
deados.
Pena: reclusã,
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Artigo 6.° 
governo estrangeir
atos de hostilidade
Pena: reclusâ,

-

Regime Representativo e Democrático
paz Social
Prosperidade Nacional
Harmonia Internacional

Artigo 3.° - A Segurança Nacional envolve medidas desti
nadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a
prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra
revolucionária ou subversiva.
§ 1.0 - A segurança interna, integrada na segurança nacional,
corresponde às ameaças ou pressões antagônicas, de qualquer origem,
forma ou natureza, que se manifestem ou produzam efeito no país.
§ 2.° - A guerra psicológica adversa é o emprego da propa
ganda, da contrapropaganda e de ações nos campos político, econô
mico, psicossocial e militar, com a finalidade de influenciar ou
provocar opiniões, emoções, atitudes e comportamentos de grupos
estrangeiros, inimigos, neutros ou amigos, contra a consecução dos
objetivos nacionais.
§ 3.° - A guerra revolucionária é o conflito interno, geral
mente inspirado em uma ideologia, ou auxiliado do exterior, que
vise à conquista subversiva do poder pelo controle progressivo
da Nação.
Artigo 4.° - Na aplicação desta Lei observar-se-á, no que
couber, o disposto na Parte Geral e, subsidiariamente, o disposto
na Parte Especial do Código Penal Militar.
Artigo 5.° - Na aplicação desta Lei o juiz, ou Tribunal, deverá
inspirar-se nos conceitos básicos da segurança nacional definidos
nos artigos anteriores.

CAPITULO 11

Dos crimes e das penas
Artigo 6.° - Entrar em entendimento ou negociação com
governo estrangeiro ou seus agentes, a fim de provocar guerra ou
atos de hostilidade contra o Brasil.
Pena: reclusão, de 2 a 15 anos.
Parágrafo único - Se os atos de hostilidade forem desenca
deados.
Pena: reclusão, . de 8 a 30 anos.
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Artigo 7.° - Tentar, com ou sem auxílio estrangeiro, submeter
o território nacional, ou parte dele, ao domínio ou soberania de
outro país, ou suprimir ou pôr em perigo a independência do Brasil.
Pena: reclusão, de 4 a 20 anos.
Parágrafo único - Se, da tentativa, resultar lesão corporal
grave ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a30 anos.
Artigo 8.° Aliciar indivíduos de outra nação para que
invadam o território brasileiro, seja qual for o motivo ou pretexto.
Pena: reclusão, de 4 a 20 anos.
Parágrafo único - Verificando-se a invasão.
Pena: reclusão, de 6 a 30 anos.
Artigo 9.° - Comprometer a Segurança Nacional, sabotando
quaisquer instalações militares, navios, aviões, material utilizável
pelas Forças Armadas, ou, ainda, meios de comunicação e vias de
transporte, estaleiros, portos e aeroportos, fábricas, depósitos ou
outras instalações.
Pena: reclusão, de 4 a 15 anos.
§ 1.° - Se, em decorrência da sabotagem, verifica-se para
lisação de serviço público ou atividade essencial.
Pena: reclusão, de 6 a 20 anos.
§ 2.° -

Se, da sabotagem, resultar lesão corporal grave ou

morte·
Pena: redusão, de 8 a 30 anos.

Artigo 10 - Apoderar-se ou exercer o controle, ilicitamente,
de aeronave ou embarcação.
Pena: reclusão, de 1 a 8 anos.
Artigo 11 - Redistribuir material ou fundos de propaganda
de proveniência estrangeira, sob qualquer forma ou a qualquer
título, para a infiltração de doutrinas ou idéias incompatíveis com
a Constituição.

Pena: reclusãl
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§ 1.0 - Obt
notícia de fatos ou
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Artigo 12 - Formar, integrar ou manter associação de qualquer
título, comitê, entidade de classe ou agrupamento que, sob a orien
tação ou com o auxílio de governa estrangeiro ou organização inter
nacional, exerça atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança
Nacional.

Artigo 14 
social, notícia fals
deturpado, de mOI
autoridades constit
Pena: detençã
Parágrafo úni
ordem pública ou
crédito ou o pres
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Pena: reclusão, de 1 a 5 anos.
Artigo 13 - Promover ou manter, em território nacional,
serviço de espionagem em proveito de país estrangeiro ou de orga
nização subversiva.
Pena: reclusão, de 2 a 20 anos.
§ 1.0 - Obter ou procurar obter, para o fim de espionagem,
notícia de fatos ou coisas que, no interesse do Estado, devam perma
necer secretas, desde que o fato não constitua delito mais grave.
Pena: reclusão, de 2 a 12 anos.
§ 2.° - Destruir, falsificar, subtrair, fornecer ou comunicar à
potência estrangeira, organização subversiva ou a seus agentes ou,
em geral, a pessoa não autorizada, documentos, planos ou instruções
classificados como sigilosos por interessarem à Segurança Nacional.
Pena: reclusão, de 3 a 12 anos.
§ 3° - Entrar em relação com governo estrangeiro, organi
zação subversiva ou seus agentes, para o fim de comunicar qualquer
outro segredo concernente à Segurança Nacional.
Pena: reclusão, de 2 a 8 anos.
§ 4.° - Fazer ou reproduzir, para o fim de espionagem, foto
grafias, gravuras ou desenhos de instalações ou zonas militares e
engenhos de guerra, de qualquer tipo; ingressar para o mesmo fim,
clandestina ou fraudulentamente, nos referidos lugares; desenvolver
atividades aerofotográficas, em qualquer parte do território nacio
nal, sem autorização de autoridade competente.
Pena: reclusão, de 2 a 8 anos.
§ 5.0 - Dar asilo ou proteção a espiões, sabendo que o sejam.
Pena: reclusão, de 3 a 15 anos.
§ 6.° - Facilitar o funcionário público, culposamente, o conhe
cimento de segredo concernente à Segurança Nacional.
Pena: detenção, de 6 meses a 5 anos.
Artigo 14 - Divulgar, por qualquer meio de comunicação
social, notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou
deturpado, de modo a indispor ou tentar indispor o povo com as
autoridades constituídas.
Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos.
Parágrafo único - Se a divulgação provocar perturbação da
ordem pública ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o
crédito ou o prestígio do Brasil.
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1
I

Pena: detenção, de 2 a 5 anos.

Artigo 15 - Falsificar, suprimir, tornar irreconhecível, subtrair
ou desviar de seu destino ou uso normal algum meio de prova relativo
a fato de importância para o interesse nacional.
Pena: reclusão, de 1 a 6 anos.
Artigo 16 - Violar imunidades diplomáticas, pessoais ou reais,
ou de Chefe ou representante de Nação estrangeira, ainda que de
passagem pelo território nacional.
Pena: reclusão, de 6 a 12 anos.
Artigo 17 - Violar neutralidade assumida pelo Brasil em face
de países beligerantes.
Pena: reclusão, de 2 a 4 anos.

I,

Pena: reclusã,

Parágrafo úni,
Pena: reclusã,
Artigo 24 ou ameaça de vio
da União ou dos
Pena: reclusãl
Artigo 25 transporte a servi~
de crime à ação
meio de comunica~
Nacional.
Pena: reclusã,
Artigo 26 incendiar, depreda]
rismo, com finalid
Pelul: reclusã,
Parágrafo úni,
grave ou morte.
Pena: reclusã

Artigo 18 - Destruir ou ultrajar bandeira, emblemas ou escudo
da Nação amiga, quando expostos em lugar público.
Pena: detenção, de 6 meses a 1 ano.
Artigo 19 - Ofender publicamente, por palavras ou escrito,
Chefe de Governo de Nação estrangeira.
Pena: reclusão, de 6 meses a 4 anos.
Artigo 20 - Exercer violência de qualquer natureza, contra
Chefe de Governo estrangeiro, quando em visita ao Brasil ou de
passagem pelo território brasileiro.
Pena: reclusão, de 2 a 15 anos.
Parágrafo único  Se, da violência, resultar lesão corporal grave
ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 21 - Tentar subverter a ordem ou estrutura político
-social vigente no Brasil, com fim de estabelecer ditadura de classe,
de partido político, de grupo ou indivíduo.
Pena: reclusão, de 2 a 12 anos.
Artigo 22 - Promover insurreição armada ou tentar mudar,
por meio violento, a Constituição, no todo ou em parte, ou a forma
de governo por ela adotada.
Pena: reclusão, de 3 a 15 anos.
Parágrafo único - Se, da prática do ato, resultar lesão corporal
grave ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 23 - Praticar atos destinados a provocar guerra revo
lucionária ou subversiva.

Artigo 27 essenciais, adminis
cessão, autorizaçãe
Pena: reclusã
Parágrafo úni,
grave ou morte.
Pena: reclusã
Artigo 28 para constituir pa
Pena: reclus~
Artigo 29 função pública, r,
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Pena: reclusão, de 2 a 12 anos.
Parágrafo único - Se, em virtude deles, a guerra sobrevém.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 24 - Impedir ou tentar impedir, por meio de violência
ou ameaça de violência, o livre exercício de qualquer dos Poderes
da União ou dos Estados.
Pena: reclusão, de 2 a 6 anos.
Artigo 25 - Favorecer ou permitir a utilização de meios de
transporte a serviço de prática subversiva, para subtrair-se o autor
de crime à ação de autoridade pública ou, ainda, a utilização de
meio de comunicação para efetivar qualquer crime contra a Segurança
Nacional.
Pena: reclusão, de 2 a 12 anos.
Devastar, saquear, assaltar, roubar, seqüestrar,
Artigo 26
incendiar, depredar ou praticar atentado pessoal, sabotagem ou terro
rismo, com finalidades atentatórias à Segurança Nacional.
Pena: reclusão, de 2 a 12 anos.
Parágrafo único - Se, da prática do ato, resultar lesão corporal
grave ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 27 - Impedir ou dificultar o funcionamento de serviços
essenciais, administrados pelo Estado ou executados mediante con
cessão, autorização ou permissão.
Pena: reclusão, de 2 a 12 anos.
Parágrafo único - Se, da prática do ato, resultar lesão corporal
grave ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 28 - Tentar desmembrar parte do território nacional,
para constituir país independente.
Pena: reclusão, de 4 a 12 anos.
Artigo 29 - Revelar segredo obtido em razão de cargo ou
função pública, relativamente a ações ou operações militares ou
qualquer plano contra revolucionários, insurretos ou rebeldes.
Pena: reclusão, de 2 a 10 anos.
Matar, por motivo de facciosismo ou inconfor
Artigo 30
mismo político-social, quem exerça autoridade ou estrangeiro que se
encontrar no Brasil, a convite do Governo brasileiro, a serviço de
seu país ou em missão de estudo.
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Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 31 - Exercer violência, por motivo de facciosismo ou
inconfonnismo político-social, contra quem exerça autoridade.
Pena: reclusão, de 2 a 15 anos.
Parágrafo único - Se, da violência, resultar lesão corporal grave
ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 32 - Atentar contra a liberdade pessoal do Presidente
ou do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal,
de Ministros de Estado e de Governadores de Estado, do Distrito
Federal e de Territórios.
Pena: reclusão, de 4 a 12 anos.
Artigo 33 - Ofender a honra ou a dignidade do Presidente
ou do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal,
de Ministros de Estado e de Governadores de Estado, do Distrito
Federal ou de Territórios.
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.
Parágrafo único
Se o crime for praticado por motivo de
facciosismo ou inconformismo político-social.
Pena: reclusão, de 2 a 5 anos.
Artigo 34 - Exercer violência, por motivo de facciosismo ou
inconformismo político-social, contra estrangeiro que se encontre no
Brasil, a serviço de seu país, em missão de estudo, ou a convite do
Governo brasileiro.
Pena: reclusão, de 2 a 12 anos.
Parágrafo único - Se, da violência, resultar lesão corporal grave
ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 35 - Promover paralisação ou diminuição do ritmo
normal de serviço público ou atividade essencial definida em lei,
com o fim de coagir qualquer dos Poderes da República.
Pena: reclusão, de 1 a 3 anos.
Artigo 36 - Incitar:
I - à guerra ou à subversão da ordem político-social;
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IH - à animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas
e as classes sociais ou as instituições civis;
IV - à luta pela violência entre as classes sociais;
V - à paralisação de serviços públicos, ou atividades essenciais;
VI - ao ódio ou à discriminação racial.
Pena: reclusão, de 2 a 12 anos.
Parágrafo único - Se, do incitamento, decorrer lesão corporal
grave ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 37 - Cessarem funcionários públicos, coletivamente, no
todo, ou em parte, os serviços a seu cargo.
Pena: detenção, de 8 meses a 1 ano.
Parágrafo único
Incorrerá nas mesmas penas o funcionário
público que, direta ou indiretamente, se solidarizar com os atos
de cessação ou paralisação do serviço público ou que contribua para
a não execução ou retardamento do mesmo.
Artigo 38 - Perturbar, mediante o emprego de vias de fato,
ameaças, tumultos ou arruídos, sessões legislativas, judiciárias ou
conferências internacionais, realizadas no Brasil.
Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos.
Parágrafo único - Se, da ação, resultar lesão corporal grave
ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
Artigo 39 - Constituir, integrar ou manter organização de
tipo militar, de qualquer forma ou natureza, armada ou não, com
ou sem fardamento, com finalidade combativa.
Pena: reclusão, de 2 a 8 anos.
Artigo 40 - Reorganizar ou tentar reorganizar, de fato ou
de direito, ainda que sob falso nome ou forma simulada, partido
político ou associação, dissolvidos por força de disposição legal ou
de decisão judicial, ou que exerça atividades prejudiciais ou peri
gosas à Segurança Nacional, ou fazê-lo funcionar, nas mesmas con
dições, quando legalmente suspenso.
Pena: reclusão, de 1 a 5 anos.
Artigo 41 - Destruir ou ultrajar a bandeira, emblemas ou
símbolos nacionais, quando expostos em lugar público.
Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.
Artigo 42 - Fazer propaganda subversiva:
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I - utilizando-se de quaisquer meios de comunicação social,
tais como jornais, revistas, periódicos, livros, boletins, panfletos,
rádio, televisão, cinema, teatro e congêneres, como veículos de propa
ganda de guerra psicológica adversa ou de guerra revolucionária ou
subversiva;
11 - aliciando pessoas nos locais de trabalho ou ensino;
lU - realizando comício, reunião pública, desfile ou passeata;
IV - realizando greve proibida;
V - injuriando, caluniando ou difamando quando o ofendido
for órgão ou entidade que exerça autoridade pública, ou funcionário,
em razão de suas atribuições;
VI - manifestando solidariedade a qualquer dos atos previstos
nos itens anteriores.
Pena: rec1usão, de 1 a 3 anos.
Artigo 43 - Importar, fabricar, ter em depósito ou sob sua
guarda, comprar, vender, doar ou ceder, transportar ou trazer consigo
armas de fogo ou engenhos privativos das Forças Armadas ou quais
quer instrumentos de destruição ou terror, sem permissão da auto
ridade competente.
Pena: reclusão, de 1 a 6 anos.
Artigo 44 - Incitar à prática de qualquer dos crimes previstos
neste Capítulo, ou fazer-lhe a apologia ou a de seus autores, se o
fato não constituir crime mais grave.
Pena: reclusão, de 1 a 5 anos.

°

Parágrafo único
A pena será aumentada de metade, se
incitamento, publicidade ou apologia for feito por meio de imprensa,
radiodifusão ou televisão.
Artigo 45 - Promover ou facilitar a fuga de pessoa legal
mente presa, em decorrência da prática de crimes previstos nesta Lei.
Pena: reclusão, de 2 a 8 anos.
Parágrafo único
Se, do crime, resultar .lesão corporal grave
ou morte.
Pena: reclusão, de 8 a 30 anos.
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11 - ter sido o crime praticado com a ajuda de qualquer espécie
ou sob qualquer título, prestada por Estado ou organização interna
cional ou estrangeiro;
111 - ter, no caso de concurso de agentes, promovido ou orga
nizado a cooperação no crime, ou dirigido a atividade dos demais
agentes.
Artigo 47 - A tentativa de crime, previsto nesta Lei, será
punida com a pena cominada para o crime, reduzida de um a dois
terços, se não houver cominação específica.
Artigo 48 - Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos
nesta Lei:
a) pela morte do autor;
b) pela prescrição da pena.
Artigo 49 - Atendendo à gravidade do fato e suas conse
qüências, quando o crime for praticado por meio de jornal, revista,
rádio ou televisão, o juiz poderá, na sentença, decretar a suspensão
por até sessenta dias da publicação ou do funcionamento da emissora
de radiodifusão ou televisão.
Artigo 50 - O Ministro da Justiça poderá, sem prejuízo da
ação penal, determinar a apreensão de livro, jornal, revista, boletim,
panfleto, filme, fotografia ou gravação de qualquer espécie que
constitua, ou possa vir a constituir. o meio de perpetração de crimes
previstos nesta lei, bem como adotar outras providências necessárias
para evitar a consumação de tais crimes ou seu exaurimento, como a
suspensão de sua impressão, gravação, filmagem ou apresentação ou,
ainda, a proibição da circulação, distribuição ou venda daquele
material.
Artigo 51 - A responsabilidade penal pela propaganda subver
siva independe da civil e não exclui as decorrentes de outros crimes,
na forma desta Lei ou de outras.
CAPITULO 111
Do Processo e Julgamento

Artigo 52 - O processo e julgamento dos crimes contra a
Segurança Nacional são da competência exclusiva da Justiça Militar
e reger-se-ão pelas disposições do Código de Processo Penal Militar,
no que não colidirem com as disposições especiais desta Lei.
Artigo 53 - Durante as investigações, a autoridade responsável
pelo inquérito poderá manter o indiciado preso ou sob custódia por
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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até trinta dias, fazendo comunicação reservada à autoridade judiciá
ria competente.
§ 1.0 - O responsável pelo inquérito poderá manter o indi
ciado incomunicável por até oito dias, observado o disposto neste
artigo, se necessário à investigação.

§ 2.0 - Os prazos de prisão ou custódia fixados neste artigo
poderão ser prorrogados uma vez, pelo mesmo período de tempo
acima referido, mediante solicitação do encarregado do inquérito à
autoridade judiciária competente, que decidirá, ouvido o Ministério
Público.
§ 3.° - O preso ou custodiado deverá ser recolhido e man
tido em lugar diverso do destinado aos presos por crime comum,
observando-se, ainda, os artigos 239 a 241 do Código de Processo
Penal Militar.
§ 4.0

Em qualquer fase do inquérito a defesa poderá soli
citar ao encarregado do inquérito que determine exame na pessoa
do indiciado para verificação de sua integridade física; do laudo
expedido pela autoridade médica será feita juntada aos autos do
inquérito.
§ 5.° - Esgotado o prazo de trinta dias de prisão ou custódia
ou de sua eventual prorrogação, o indiciado será imediatamente
libertado, salvo se decretada prisão preventiva, a requerimento do
encarregado do inquérito ou do órgão do Ministério Público.

formidade com a l~
e não colidir com
inquérito ao órgão
§ 3.°
Será
for militar ou pess
I - lesar paI
11 - for prati
militar ou contra m
IH - for pra
tas nos artigos n.o:
Artigo 55 
cação, revogados (J
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Brasília, em l'
e 90.0 da Repúb1i~
ERNESTO G
Armando Fale

LEI N.'

Estabelece normas :
por autorida

§ 6. 0 - O tempo de prisão ou custódia será computado na
execução da pena privativa de liberdade.
Artigo 54 - O inquérito policial nos crimes contra a Segu
rança Nacional compete à Polícia Federal e será iniciado:
I - de ofício;
H - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Minis
tério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver
qualidade para representá-lo;
IH - mediante requisição de autoridade militar responsável
pela segurança interna, instruída com as informações por esta colhida
sobre o fato.
§ 1.0 - Mediante convênio, a União poderá delegar a Estado,
ao Distrito Federal ou a Território a realização do inquérito de que
trata este artigo, por órgão especializado da respectiva polícia
judiciária.
§ 2.0 - A Polícia Federal, ou no caso de convênio, a Polícia
do Estado, do Distrito Federal ou do Território, procederá em con-

Faço saber qll
seguinte Lei
Artigo 1.0  .
dição de document
residência firmado
apresentação dos SI
I - notificaçi
recibo da declaraçã
11 - contrato
111 - conta ~
último mês.
Parágrafo únie
um anos bastará a
legal.
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O PRESIDEN

à autoridade judiciá

formidade com a legislação processual penal militar, no que couber
e não colidir com as disposições especiais desta Lei, remetendo o
inquérito ao órgão competente da Justiça Militar.
§ 3.° - Será instaurado Inquérito Policial-Militar se o agente
for militar ou pessoa assemelhada, ou quando o crime:
I - lesar patrimônio sob administração militar;
11
for praticado em lugar diretamente sujeito à administração
militar ou contra militar ou assemelhado, em serviço;
111 - for praticado nas regiões atingidas pelas normas previs
tas nos artigos n.os 155, 156 e 158 da Constituição Federal.
Artigo 55
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogados os Decretos-leis n.Os 898, de 29 de setembro de
1969, e 975, de 20 de outubro de 1969, a Lei n.O 5.786, de 27
de junho de 1972, e as demais disposições em contrário.

lderá manter o indi
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Brasília, em 17 de dezembro de 1978; 157.° da Independência
e 90.° da República.
ERNESTO GEISEL
D.O.V. de 20-12-78
Armando Falcão

e prisão ou custódia
será imediatamente
a requerimento do
~stério Público.

LEI N.o 6.629, DE 16 DE ABRIL DE 1979
Estabelece normas para a comprovação de residência, quando exigida
por autoridade pública para a expedição de documento.

será computado na

O PRESIDENTE DA REPúBLICA

mes contra a Segu
rá iniciado:

convênio, a Polícia
procederá em cou-

Faço saber que o Congresso N acionaI decreta e eu sanciono a
seguinte Lei
Artigo 1.0 - A comprovação de residência para efeito de expe
dição de documento público poderá ser feita, aIém do atestado de
residência firmado por autoridade policial ou judicial, mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
I
notificação do Imposto de Renda do último exercício ou
recibo da declaração referente ao exercício em curso;
11 - contrato de locação em que figure como locatário;
111 - conta de luz, água, gás ou telefone correspondente ao
último mês.
Parágrafo único - Quando o interessado for menor de vinte e
um anos bastará a comprovação da residência do pai ou responsável
legaI.
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Artigo 2.° cação.
Artigo 3.° -

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 16 de abril de 1979; 158.° da Independência e 91.°
da República.
JOÃO B. DE FIGUEIREDO
Petrônio Portella
D.O.U. de 17-04-1979

LEI N.o 6.649, DE 16 DE MAIO DE 1979

Artigo 3.0
trato, não poderá
alugado; nem o lO(
multa (VETADO)
Artigo 4.°
tário continuar Dl
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§ 1.0
Sej.
locação, a ação j
despejo.
§ 2.0 -

O

Artigo 1.° - A locação do prédio urbano regula-se pelo disposto
nesta Lei.
§ 1.0 - Aplica-se à sublocação o disposto quanto à locação,
no que couber.
§ 2.°
As locações para fins comerciais ou industriais conti
nuam regidas pelo Decreto n.o 24.150, de 20 de abril de 1934.
§ 3.° - Não proposta a ação renovatória do contrato, prevista
no Decreto n.o 24.150, de 20 de abril de 1934, sujeita-se à locação
ao regime instituído nesta Lei.
§ 4.° - A locação dos prédios urbanos de propriedade da União
continua regida pela legislação que lhe é própria.
§ 5.° - Havendo mais de um locador ou mais de um locatário,
entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou.
Artigo 2.° - O contrato de locação pode ser ajustado por
qualquer prazo; se por mais de dez anos, depende de vênia conjugal.

relação de locaçã\
imissão do exproI
Artigo 5.0
direito, findo o p
ou aviso, (VETAl
Parágrafo ún
TADO) presumir
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Artigo 6.° 
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Artigo 7.°
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Artigo 8.0 
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Regula a locação predial urbana e dá outras providências
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPITULO I
Disposições Gerais
SEÇÃO I
Da Locação em Geral
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a data de sua publi

,is de um locatário,
se estipulou.

ArtÍgo 3.° - Havendo prazo estipulado para a duração do con
trato, não poderá o locador, antes do vencimento, reaver o prédio
alugado; nem o locatário poderá devolvê-lo ao locador, senão pagando
multa (VETADO).
Artigo 4.° - A partir do término do contrato, enquanto o loca
tário continuar na posse do prédio alugado, a relação de locação
reger-se-á pelas condições do contrato terminado, com as modificações
decorrentes do disposto nesta Lei.
§ 1.0 - Seja qual for o fundamento do término da relação de
locação, a ação do locador para reaver o prédio alugado é a de
despejo.
§ 2.° - O disposto no parágrafo anterior não se aplica se a
relação de locação termina em decorrência de desapropriação, com
imissão do expropriante na posse do prédio alugado.
Artigo 5.° - O contrato por tempo determinado cessa, de pleno
direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação
ou aviso, (VETADO).
Parágrafo único - (VETADO), findo o prazo contratual, (VE
TADO) presumir-se-á prorrogada a locação, nas condições ajustadas,
mas sem prazo determinado.
Artigo 6.° - O locatário pode, mediante notificação ou aviso
ao locador, com antecedência mínima de trinta dias, dar por findo o
contrato por tempo indeterminado.
Artigo 7.° - O contrato de locação ajustado pelo usufrutuário
ou fiduciário termina com a extinção do usufruto ou fideicomisso,
salvo se com ele anuiu, por escrito, o nu-proprietário ou o fideicomis
sário, ou se a propriedade se consolidar em mãos do usufrutuário.
Artigo 8.° - O empregador pode (VETADO) dar por findo o
contrato de locação com o empregado, quando houver rescisão do
contrato de trabalho e o prédio locado se destinar a moradia de
empregado.
Parágrafo único - (VETADO).
Artigo 9.° - (VETADO).
Artigo 10
A cessão de locação, a sublocação e o empréstimo
do prédio, sejam totais ou parciais, dependem do consentimento prévio,
por escrito, do locador.
Parágrafo único - Não se presume o consentimento da simples
demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.

: ser ajustado por
de vênia conjugal.

Artigo 11 - Morrendo o locador, transfere-se aos seus herdeiros
a locação por tempo determinado ou indeterminado.
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Artigo 12 - Morrendo o locatário, terão direito a continuar a
locação ajustada por tempo indeterminado ou por prazo certo:
I - nas locações residenciais, o cônjuge sobrevivente e, sucessi
vamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na depen
dência econômica do locatário, desde que residentes no prédio;
II
nas locações não residenciais, o espólio do inquilino fale
cido e, a seguir, se for o caso, seu sucessor no negócio.
Artigo 13 - Extinta, por separação judicial ou divórcio, a socie
dade conjugal do locatário, prosseguirá a locação com o cônjuge que,
por acordo ou decisão judicial, continuar residindo no prédio.
§ 1.0 - Durante a separação de fato, sub-rogar-se-á na locação
o cônjuge que permanecer no prédio.
§ 2.° - Nos casos deste artigo e do seu § 1.°, a sub-rogação
será comunicada ao locador, se o sub-rogado for pessoa diversa da
que contratou a locação, e o locador terá direito de exigir, nos termos
do artigo 31, novo fiador ou depósito em caução.
Se, durante a locação, for alienado o prédio, poderá
Artigo 14
o adquirente denunciá-la, salvo se a locação for por tempo determi
nado e o respectivo contrato contiver cláusula de vigência em caso de
alienação e constar do Registro de Imóveis.

Dos 1

Artigo 18 
I - a entreg
servir ao uso a que
II - a garanti
do prédio locado;

IH - a man!
destino do prédio I
IV

a pagar

V - a dar ac
com a discriminaçl
vencionados;

:E: livre a convenção do aluguel.
A correção monetária do aluguel somente poderá ser
exigida quando o contrato a estipular, fixando a época em que será
efetuada e as condições a que ficará sujeita.
§ 2.° - A correção monetária do aluguel não poderá ultra
passar a variação do valor nominal da Obrigação Reajustável do
Tesouro Nacional.
§ 3.° - Sem prejuízo do disposto no artigo 31 do Decreto n.o
24.150, de 20 de abril de 1934, é admitida a correção monetária dos
alugueres, na forma e pelos índices que o contrato fixar, limitada pelo
disposto no § 2.° deste artigo.
Artigo 16 - (VETADO).
Parágrafo único - (VETADO).
Artigo 17
(VETADO).

VI
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de condomínio.
§ 1.0 - Por
endem-se todos O!
estrutura integral o
como os necessáric
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do artigo 19.
§ 2.° - O c(
pagar o imposto Sl
as taxas municipai!
Artigo 19 
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seu;
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SEÇÃO IH
Dos Deveres do Locador e do Locatário
Artigo 18 - O locador é obrigado:
I - a entregar o imóvel locado, ao locatário, em estado de
servir ao uso a que se destina;
11 - a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico
do prédio locado;
lU - a manter, durante o contrato de locação, a forma e o
destino do prédio alugado;

19ar-se-á na locação

IV -

a pagar os impostos que incidam sobre o imóvel;

V - a dar ao locatário recibo das importâncias por este pagas,
com a discriminação do aluguel e de cada um dos encargos con
vencionados;

1.0, a sub-rogação
. pessoa diversa da
e exigir, nos termos

VI - a pagar as taxas e quaisquer despesas de intermediação
ou administração imobiliária, bem como as despesas extraordinárias
de condomínio.

do o prédio, poderá
por tempo determi
figência em caso de

§ 1.°
Por despesas extraordinárias de condomínio compreendem-se todos os encargos referentes a obras que interessem à
estrutura integral ou à aparência interna ou externa do prédio, bem
como os necessários para repor suas condições de habitabilidade, e
que não se incluam nos custos de condomínio previstos no § 1.0
do artigo 19.
§ 2.° - O contrato pode estipular a obrigação de o locatário
pagar o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e
as taxas municipais relativas ao prédio locado.
Artigo 19 - O locatário é obrigado:
I - a servir-se do prédio locado para o uso convencionado
ou presumido, compatível com a natureza deste e com os fins a que
se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado, como se fosse
seu;
., "';~1:'.m.
11 - a pagar pontualmente o aluguel, no prazo ajustado, ou,
na falta de ajuste, até o dia dez do mês seguinte ao vencido;
IH - a levar ao conhecimento do locador as turbações de
terceiros;
IV - a restituir o prédio, finda a locação, no estado em que
o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal;
V - a pagar os encargos de limpeza, força e luz, água e sanea
mento, bem como as despesas ordinárias de condomínio.

~l.

omente poderá ser
época em que será
não poderá ultra
ão Reajustável do
31 do Decreto n.o
:ção monetária dos
fixar, limitada pelo
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§ 1. 0 Por despesas ordinárias de condomínio entendem-se
as necessárias à administração respectiva, a saber:
a) salários e demais encargos trabalhistas, além de contribui
ções previdenciárias dos empregados;
b) água, luz e força utilizadas nas instalações e partes de uso
comum;
c) limpeza e conservação das instalações e dependências de
uso comum;
d) manutenção e conservação de equipamentos hidráulicos e
elétricos de uso comum;
e) manutenção e conservação de elevadores;
f) pequenos reparos em partes externas das instalações hidráu
licas e elétricas.
§ 2. 0 - A indenização dos danos, no caso de descumprimento
do disposto no inciso IV, ficará sujeita a correção monetária.

Artigo 20 - O locador resguardará o locatário dos embaraços
e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre
o prédio locado, e responderá pelos seus vícios ou defeitos, ante
riores à locação.
Artigo 21 - Incumbem ao locador todas as reparações de que
o prédio necessitar.
Artigo 22
O locatário é obrigado a fazer por sua conta, no
prédio, as reparações de estragos a que der causa, desde que não
provenham do uso normal.
Artigo 23 - O locatário tem direito de eXlglr do locador,
quando este lhe entregar o prédio, relação escrita do seu estado.
Artigo 24 - No caso de venda, promessa de venda, ou cessão
de direitos, o locatário tem preferência para adquirir o prédio locado,
em igualdade de condições com terceiros, devendo o proprietário
dar-lhe conhecimento do negócio, mediante notificação judicial ou
comprovadamente efetuada.
§ 1.0
Se o prédio estiver sublocado em sua totalidade, a
preferência caberá ao sublocatário e, sendo vários os sublocatários,
a todos em comum ou a qualquer deles, se um só for o interessado.
§ 2.° - Em se tratando de venda de mais de uma unidade
imobiliária, a preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto
de alienação.
§ 3. 0 Havendo pluralidade de candidatos, caberá a prefe
rência ao locatário mais antigo.
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§ 4.° O direito de preferência, previsto neste artigo, não
alcança os casos de venda judicial, permuta e doação.
§ 5.° - Aplica-se o disposto neste artigo às locações regidas
pelo Decreto n.O 24.150, de 20 de abril de 1934.
Artigo 25 - O locatário a quem não se notificar a venda,
promessa de venda, ou cessão de direitos poderá, depositando o
preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o
imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses a contar da
transcrição ou inscrição do ato competente no Cartório do Registro
de Imóveis.
Artigo 26 - Não é lícito ao locatário reter o prédio alugado,
exceto no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias
úteis, se estas houverem sido feitas com consentimento, por escrito,
do locador.
Artigo 27 - O sublocatário responde, subsidiariamente, ao
locador, pela importância que dever ao sublocador, quando este for
demandado, e, ainda, pelos alugueres que se vencerem durante a
lide.

§ 1.0 - Neste caso, notificado o sublocatário da ação, se não
declarar logo que adiantou alugueres ao sublocador, presumir-se-ão
fraudulentos todos os recibos de pagamentos adiantados, salvo se
constarem de escrito com data autenticada.
§ 2.° - Salvo o caso deste artigo, a sublocação não estabelece
direitos nem obrigações entre sublocatário e locador.
Artigo 28
Rescindida ou finda a locação, resolvem-se as
sublocações, salvo o direito de indenização que possa competir ao
sublocatário contra o sublocador.
Parágrafo único Permanecendo sublocatários no prédio,
(VETADO) terão estes, mediante aviso ou notificação, o prazo de
noventa dias para desocupá-lo.
Artigo 29 - Se o prédio necessitar de reparos urgentes, o
locatário será obrigado a consenti-los.
§ 1.0 - Se os reparos durarem mais de quinze dias, o locatá
rio poderá pedir abatimento proporcional no aluguel.
§ 2.° - Se durarem mais de um mês, e tolherem o uso regular
do prédio, o locatário poderá rescindir o contrato.
Artigo 30 - O contrato pode estipular que, em caso de mora
do locatário no pagamento de aluguel ou encargos convencionados,
a importância devida vencerá juros de até um por cento ao mês e
que, se o atraso for superior a trinta dias, ficará também sujeita a
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correção monetária, com base na vanaçao do valor nominal da
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional.

Parágrafo único
do pedido aos subloc
assistentes do réu «

SEÇÃO IV

Artigo 36 - Fl
mento, poderá o ré1
prazo da contestaçãl
e dos encargos devi
vação do pagamento:
aplicáveis; dos juros
gado do locador, fu
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Das Garantias Locatícias
do

Artigo 31 - No contrato de locação, pode o locador exigir
as seguintes garantias:

~ocatário

I 11 Civil;

lU -

caução em dinheiro;
garantia fidejussória, na forma do artigo 1.481 do Código
seguro de fiança locatícia.

Parágrafo único - É vedada mais de uma modalidade de
garantia num mesmo contrato de locação.
Artigo 32 - A caução em dinheiro não poderá exceder ao
valor de três meses de aluguel.
§ 1. 0

A caução será efetuada mediante depósito em carteira
de poupança autorizada pelo Poder Público pelo prazo de duração
da locação, cabendo ao locatário as vantagens dai decorrentes, por
ocasião do levantamento da soma respectiva.
§ 2. 0
A infração ao disposto no § 1.0 sujeitará o locador
ou seu representante ao pagamento de uma multa equivalente às
vantagens decorrentes do depósito, que o locatário poderá cobrar
por via executiva.
Artigo 33 - O Poder Êxecutivo expedirá, no prazo de noventa
dias a contar da publicação desta Lei, as normas regulamentares do
seguro de fiança a que se refere o inciso lU do artigo 31.
Artigo 34 - Se a fiança for por prazo certo, poderá o locador
exigir do locatário, durante a prorrogação contratual, a apresentação
de novo fiador, no prazo de trinta dias. Se este não o fizer, ficará
sujeito à caução prevista no inciso I do artigo 31.
SEÇÃO V
Da Ação de Despejo
Artigo 35 nesta Seção.
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A ação de despejo será regulada pelo disposto
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Parágrafo único - Além de citar-se o locatário, dar-se-á ciência
do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo, como
assistentes do réu (Código de Processo Civil, art,igo 50).
Artigo 36
Fundando-se a ação de despejo em falta de paga
mento, poderá o réu evitar a rescisão da locação requerendo, no
prazo da contestação, lhe seja permitido o pagamento do aluguel
e dos encargos devidos, inclusive os que se vencerem até a efeti
vação do pagamento; das multas, ou penalidades contratuais, quando
aplicáveis; dos juros de mora; das custas e dos honorários do advo
gado do locador, fixados estes, de plano, pelo juiz, em percentual
sobre o valor do débito.
§ 1.0 - O juiz marcará dia e hora para que, dentro em quinze
dias, seja purgada a mora, procedendo-se ao depósito da importância,
caso o locador se recuse a recebê-Ia.
§ 2.°
Não se admitirá a purgação da mora se o locatário
já se houver beneficiado desta faculdade, por duas vezes, nos doze
meses imediatamente anteriores à propositura da ação, e se o débito,
na data do ajuizamento da petição inicial, for superior a dois meses
de aluguel (VETADO).
§ 3.0
Para os fins do disposto no parágrafo anterior, não
serão consideradas as purgações realizadas até a entrada em vigor
desta Lei.
§ 4.0 - O disposto neste artigo aplica-se às locações ampa
radas pelo Decreto n.o 24.150, de 20 de abril de 1934.

Artigo 37 - O juiz, ao julgar procedente a ação de despejo,
assinará ao réu o prazo de sessenta dias para a desocupação do
prédio, sailvo se,. entre a data da citação e a da sentença de primeira
instância, tiverem decorrido mais de três meses, ou, ainda, se a loca
ção houver sido rescindida por infração ao disposto no § 2.° do
artigo 18, nos incisos 11 e V do artigo 19 e no artigo 29, ou nos
casos do inciso VI do artigo 52 e do inciso 11 do artigo 54, quando
o prazo para a desocupação não excederá de quinze dias.
Artigo 38 - Ressalvada a preferência do locatário, o subloca
tário legítimo, desde que satisfaça as exigências do artigo 35 e
ofereça uma das modalidades de garantia previstas no artigo 31,
sub-rogar-se-á nos direitos decorrentes desta, com relação ao prédio.

ada pelo disposto

Parágrafo único - Se houver mais de um pretendente, o juiz,
ouvido o locador, decidirá por eqüidade, concedendo a locação a
um dos interessados.
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Artigo 39 - Ficará o retomante sujeito a pagar ao locatário
multa arbitrada pelo juiz, até o máximo de vinte e quatro meses de
aluguel, e mais vinte por cento de honorários de advogado, se, salvo
motivo de força maior, nos casos dos incisos IH a V e VII a X do
artigo 52, não usar o prédio para o fim declarado, dentro de sessenta
dias, ou nele não permanecer durante um ano.

§ 1.0 Find,
oficiais de justiça, SI
arrombamento.

Parágrafo único - A cobrança da multa e honorários far-se-á
nos próprios autos da ação de despejo (VETADO).

§ 3.° - Sob
não executarão o de!
do cônjuge, ascende
soas que o habitem,
no prédio pessoa ai

Artigo 40 - Se, rescindida amigavelmente a locação escrita ou
verbal, ou sendo a locação por prazo indeterminado, morrer o loca
tário sem qualquer dos sucessores previstos no artigo 12, o subloca
tário legítimo poderá continuar a locação, desde que ofereça qualquer
das garantias previstas no artigo 31.
§ 1.° - Havendo mais de um sublocatário legítimo, é facultado
ao locador optar entre reconhecer a todos, daí por diante, como
locatários diretos, ou indicar aquele que deve continuar como loca
tário sublocador, o qual manterá as sublocações existentes.

§ 2.0 - Os of
tário judicial, se nã

Artigo 44 - (J
donado, o juiz, se o
mandado de imissão
no § 2.° do artigo

§ 2.° Não aceita a indicação pelo sublocatário escolhido,
nem por qualquer daqueles que, em substituição, o locador indicar,
todos os sublocatários serão havidos como locatários diretos.

Artigo 45 - (
simples, de cinco di
a dez alugueres vige

Artigo 41 - A sentença que julgar procedente a ação de des
pejo de hospitais, unidades sanitárias oficiais, estabelecimentos de
saúde ou de ensino, ou asilos, assinará ao réu o prazo de um ano
para a desocupação do prédio, salvo se, entre a data da citação e
a da sentença de primeira instância, houver decorrido mais de um
ano, caso em que o prazo para a desocupação não excederá de
seis meses.

I - exigir, pOi
valor além do alugu

Parágrafo único - Em Se tratando de estabelecimento de ensi
no, o juiz, respeitado o prazo mínimo de seis meses, disporá de
modo a que a desocupação se dê durante as férias escolares.
Artigo 42 - Será recebida, somente no efeito devolutivo, a
apelação interposta contra sentença que decretar o despejo por infra
ção ao disposto no § 2.° do artigo 18, nos incisos H e V do artigo
19 e no artigo 29, ou nos casos do inciso VI do artigo 52 e do
inciso H do artigo 54.
Artigo 43 - A execução da sentença que decretar o despejo
far-se-á por notificação ao réu, e, quando presentes, às pessoas que
habitem o prédio, para que o desocupem no prazo assinado, sob
pena de despejo.
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§ 1.0 Findo o prazo, o prédio será despejado por dois
oficiais de justiça, se necessário com o emprego de força, inclusive
arrombamento.
§ 2.0 - Os oficiais entregarão os móveis à guarda de deposi
tário judicial, se não os quiser retirar o despejado.
~ 3.0 Sob pena de suspensão ou demissão, os oficiais
não executarão o despejo até o sétimo dia seguinte ao do falecimento
do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pes
soas que o habitem, e o sobrestarão, até nova ordem, quando houver
no prédio pessoa acometida de enfermidade grave.

Artigo 44 - Quando, após ajuizada a ação, o prédio for aban
donado, o juiz, se o requerer o autor, verificado o fato, expedir-lhe-á
mandado de imissão de posse, aplicando-se, se for o caso, o disposto
no § 2.0 do artigo 43.
SEÇÃO VI
Das Penalidades
Artigo 45 - Constitui contravenção penal, punível com prisão
simples, de cinco dias a seis meses, ou multa entre o valor de um
a dez alugueres vigentes à época da infração:
I - exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou
valor além do aluguel e dos encargos permitidos;

11 -

recusar-se a fornecer recibo de aluguel ou de encargos;

111 - cobrar o aluguel antecipadamente, salvo nos casos dos
incisos I e 11 do artigo 54;
IV - deixar o retomante, dentro de cento e oitenta dias após
a entrega do prédio, nos casos dos incisos 111, Ve X do artigo 52,
de usá-lo para o fim declarado;

V - não iniciar o proprietário, promitente comprador ou pro
mitente cessionário, nos casos dos incisos VIII e IX do artigo 52,
a demolição ou a reparação do prédio, dentro de sessenta dias con
tados da entrega do imóvel salvo motivo de força maior.

Artigo 46 ~ São nulas de pleno direito as cláusulas do con
trato de locação que visem a elidir os objetivos da presente Lei, e,
nomeadamente, aquele que proíbe a sua prorrogação.
Artigo 47 comum.

No que for omissa esta Lei, aplica-se o direito
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CAPITULO II
Disposições Especiais sobre Locações Resideneiais

por novo acordo,
artigo 49.

SEÇÃO I
Da Prorrogação Contratual e do Reajustamento do Aluguel
Artigo 48 - Consideram-se prorrogadas por tempo indeter
minado todas as locações que se vencerem na vigência desta Lei,
continuando em vigor as demais cláusulas contratuais.
Parágrafo único - Regulam-se, igualmente, por esta Lei os
reajustamentos de alugueres.
Artigo 49 - Durante a prorrogação da locação de que trata
o artigo 48, o aluguel somente poderá ser reajustado quando o
salário mínimo legal no País for aumentado, ou por mútuo acordo.
§ 1.0
O aluguel reajustado será exigível a partir do segundo
mês após o da entrada em vigor do novo salário-mínimo.
§ 2.° -

O aluguel será reajustado na mesma proporção da
variação do valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro
Nacional, ocorrida entre os meses da entrada em vigor do antigo
e do novo salário-mínimo.
§ 3.° - O primeiro reajuste após a entrada em vigor desta Lei
será na mesma proporção da variação do valor nominal da Obri
gação Reajustável do Tesouro Nacional, ocorrida entre o mês-base
e o da entrada em vigor do novo salário-mínimo, considerando-se
como mês-base:

a) o mês do último reajustamento do aluguel efetuado nos ter
mos da legislação anterior à vigência da presente Lei;
b) o mês do último reajustamento contratual, no caso de
locação por prazo certo, terminando na vigência desta Lei;
e) o último mês do prazo contratual, no caso de locação por
prazo certo, terminado na vigência desta Lei, que não estipular
reajustamento ou correção do aluguel.
O disposto nos §§ 2.° e 3.° não invalida a estipulação
contratual de outros critérios de reajustamento que importem aluguel
menor.
§ 4.° -

Artigo 51 
I -

(vetadc

II -

nos ca

III -

por m

Artigo 52 

I - se o loe
encargos no prazo
do mês seguinte ac

II - se o loc
à obrigação contra

III - se o I
cessionário, em ca
registrado, pedir o
dente que não dis]
dencial próprio;

IV-seol,
que reside, para se
ascendente ou de !

V
se o le
de que seja promil
para seu uso outro
comprador ou proll
com imissão de 1
a necessidade do p

VI - se o (
quando houver res
imóvel se relacion;

Artigo 50 - O locador e o locatário podem, na vigência das
prorrogações de que trata o artigo 48, ajustar novo aluguel, fixado

VII - se o j
o prédio para resi.
comprador;
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por novo acordo, assim como seu reajustamento nos termos do
artigo 49.

lesidenclais

SEÇÃO 11

Da Rescisão e Retomada

nto do Aluguel

)Or tempo indeter
vigência desta Lei,
:uais.
~,

Artigo 51 I
11

por esta Lei os

IH -

cação de que trata
ijustado quando o
por mútuo acordo.

1

A locação somente poderá ser rescindida:

(vetado);
nos casos dos artigos (vetado) 7.°, (vetado) 14, 52 e 54;
por mútuo acordo ou por denúncia do locatário.

Artigo 52 -

O despejo (vetado) será concedido:

I - se o locatário não pagar o aluguel da locação e demais
encargos no prazo convencionado ou, na falta deste, até o dia dez
do mês seguinte ao vencido;

partir do segundo

J-mínimo.

H - se o locatário infringir obrigação legal ou cometer infração
à obrigação contratual;

~

proporção da
IStável do Tesouro
m vigor do antigo

IH - se o proprietário, promitente comprador ou promitente
cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título
registrado, pedir o prédio para residência de ascendente ou descen
dente que não dispuser, nem o respectivo cônjuge, de prédio resi
dencial próprio;

em vigor desta Lei
nominal da Obri
L entre o mês-base
10, considerando-se

IV - se o locador pedir parte do prédio que ocupa, ou em
que reside, para seu uso próprio ou para residência de descendente,
ascendente ou de seu cônjuge;

:1 efetuado nos ter
~ Lei;

de locação por
que não estipular

V - se o locador que residir ou utilizar prédio próprio, ou
de que seja promitente comprador ou promitente cessionário, pedir
para seu uso outro de sua propriedade, ou do qual seja promitente
comprador ou promitente cessionário, sempre em caráter irrevogável,
com imissão de posse e título registrado, comprovada em juízo
a necessidade do pedido;

ralida a estipulação
~ importem aluguel

VI - se o empregador pedir o prédio locado a empregado,
quando houver rescisão do contrato de trabalho, e a ocupação do
imóvel se;; relacionar com o emprego;

n, na vigência das
IVO aluguel, fixado

VII - se o Instituto ou a Caixa, promitente vendedor, pedir
o prédio para residência de seu associado ou mutuário, promitente
comprador;
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itual, no caso de
desta Lei;
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VIII - se o proprietário, promitente comprador ou promitente
cessionário, que preencha as condições do inciso 111, e haja quitado
o preço da promessa, ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo
proprietário, pedir o prédio para demolição e edificação licenciada,
ou reforma, que lhe dêem maior capacidade de utilização, conside
rando-se como tal a de que resulte aumento ao menos. de vinte por
cento na área construída. Se o prédio for destinado a exploração de
hotel, o aumento deverá ser, no mínimo, de cinqüenta por cento;
IX - se o proprietário, promitente comprador ou promitente
cessionário, nas condições do inciso 111, pedir o prédio para repara
ções urgentes determinadas por autoridade pública, que não possam
ser normalmente executadas com a permanência do locatário no
imóvel, ou, podendo ser, ele se recuse em consenti-las;
X - se o proprietário, promitente comprador ou promitente
cessionário, nas condições do inciso 111, residindo em prédio alheio
ou dele se utilizando, pedir, pela primeira vez, o prédio locado para
uso próprio, ou se, já o havendo retomado anteriormente, com
provar em juízo a necessidade do pedido.

Artigo 53
A atualização dos alugueres das locações resi
denciais, contratadas antes de 7 de abril de 1967, será feita por
arbitramento judicial ou por acordo entre as partes. Após, reajustar
-se-á na forma do artigo 49 desta lei.
§ 1.0

a)

A ação poderá ser proposta:

para as locações contratadas até 30 de novembro de 1957;

b) a partir de 1.0 de agosto de 1979, para as locações contra
tadas entre 1.0 de dezembro de 1957 e 30 de novembro de 1964;

pedido de deso
sentença, na qu
para desocupaç
custas, fixando
valor da causa.
imóvel, ficará
Em caso contrt

§ 5.° - 4
assinará ao réu
do prédio, salv
primeira instân(
se a locação he
11, VI e IX do
não excederá di

§ 6.° - 1
obrigado a dar
ceiros, a prefed
se queira mudai
ou de interdiçã

l

Artigo 54
cobrar antecipai

I

(VEl

II - se SI
estação climátic
pessoa domicilia
cionado o paga

c) a partir de 1.0 de dezembro de 1979, para as locações
contratadas entre 1.0 de dezembro de 1964 e 6 de abril de 1967.
§ 2.° -

Na falta de acordo, o aluguel será arbitrado pelo

juiz.
§ 3.° - Os acréscimos de aluguel correspondentes aos meses
decorridos durante a ação de revisão serão pagos pelo locatário,
corrigidos na proporção da variação do valor nominal da Obrigação
Reajustável do Tesouro Nacional, em parcelas mensais fixadas pelo
juiz, até o máximo de seis, a partir do mês seguinte ao em que a
sentença da ação de revisão transitar em julgado.

Artigo 55 .
processos em Cl

Artigo 56 .
Parágrafo I

Fundando-se a ação de despejo nos casos previstos
nos incisos IIl, IV, V, VII, VIII e X do artigo 52, se o locatário,
no prazo de quinze dias, declarar nos autos que concorda com o

Artigo 57
pelo Banco Nac:
entidades do Sis
dezembro de 19
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pedido de desocupação do prédio, o juiz homologará o acordo por
sentença, na qual fixará o prazo de seis meses, contados da citação,
para desocupação, e imporá ao mesmo o ônus do pagamento das
custas, fixando os honorários do advogado em vinte por cento do
valor da causa. Se, findo o prazo, o locatário houver desocupado o
imóvel, ficará isento do pagamento das custas e dos honorários.
Em caso contrário, será expedido mandado de despejo.
§ 5.° - Contestada a ação, o juiz, se a julgar procedente,
assinará ao réu o prazo de cento e vinte dias para a desocupação
do prédio, salvo se, entre a data da citação e a da sentença de
primeira instância, houver decorrido mais de seis meses, ou, ainda,
se a locação houver sido rescindida com fundamento nos incisos I,
lI, VI e IX do artigo 52, casos em que o prazo para a desocupação
não excederá de trinta dias.
§ 6.° - No caso do inciso V do artigo 52, o retomante é
obrigado a dar ao locatário, em igualdade de condições com ter
ceiros, a preferência para a locação do prédio que ocupa e do qual
se queira mudar, a menos que a mudança decorra de desapropriação
ou de interdição do prédio por autoridade pública.

Artigo 54 - .f: vedado ao locador, nas locações residenciais,
cobrar antecipadamente o aluguel, salvo:
I -

(VETADO);

II - se se tratar de prédio situado na orla marítima ou em
estação climática, alugádo por prazo não superior a três meses a
pessoa domiciliada em outra cidade, caso em que poderá ser conven
cionado o pagamento antecipado do aluguel pela temporada.
CAPITULO 11I
Das Disposições Tl'81lSitórias

Artigo 55 - Não se aplicam as disposições desta Lei aos
processos em curso (VETADO).
Artigo 56 -

(VETADO).

Parágrafo único -

(VETADO).

Artigo 57 ~ Observadas as condições e os limites fixados
pelo Banco Nacional da Habitação, as Caixas Econômicas e demais
entidades do Sistema Financeiro de Habitação poderão, até 31 de
dezembro de 1983, destinar até quarenta por cento de suas aplicaBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
•
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ções, no setor habitacional, a empréstimos a inquilinos para aquisição
do prédio em que residam, qualquer que seja a data da concessão
do 'habite-se'.

LEI COMPLEM

Dispõe sobrl

Artigo 58 publicação

Esta Lei entrará em vigor na data de sua

O PRESIDI

Artigo 59 pecialmente:

Ficam revogadas as disposições contrárias, es

Faço saber
seguinte Lei Con

I -

o Decreto-Lei n.o 7.959, de 17 de setembro de 1945;

II 1951;

o artigo 9.0 da Lei n.o 1.521, de 26 de dezembro de

III -

a Lei n.O 4.494, de 25 de novembro de 1964;

IV de 1965;
V-

os artigos 17 e 28 da Lei n.O 4.864, de 29 de novembro
o Decreto-lei n.O 4, de 7 de fevereiro de 1966;

VI -

o Decreto-lei n.o 6, de 14 de abril de 1966;

VII -

o Decreto-lei n.O 322, de 7 de abril de 1967;

VIII IX X -

a Lei n.o 5.334, de 12 de outubro de 1967;
a Lei n.O 5.441, de 24 de maio de 1968;

o Decreto-Iei n.O 890, de 26 de setembro de 1969;

XI de 1973;

os artigos 8.° e 16 da Lei n.o 6.014, de 27 de dezembro

XII de 1974;

os artigos 3.°, 5.° e 6.° da Lei n.O 6.071, de 3 de julho

XIII -

a Lei n.o 6.146, de 29 de novembro de 1974;

XIV -

o Decreto-lei n.o 1.534, de 13 de abril de 1977.

Brasília, em 16 de maio de 1979; 158.° da Independência e
91.° da República.
JOÃO B. DE FIGUEIREDO
Petrônio PorteUa
Karlos Rischbieter
Mário Henrique Simonsen
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Artigo 1.0 
órgãos:

1 - SUf

II -

CO!

111 -

Tril

IV -

Tri'

V -

Tril

VI -

Tril

VII -

Tril

VIII -

Tril

Artigo 5.° 
dente da Repúblic
organizada pelo 1
com idade superic
moral, aprovados
satisfação de oub:
§ 1.0 - Ca
uma Seção J udici~
localizadas segunc
BOLETIM DA ASsoe:
DA JUSTIÇA DO ES1

ílinos para aquisição
. data da concessão

LEI COMPLEMENTAR N.o 035, DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional

. na data de sua

çóes contrárias, es

o

PRESIDENTE DA REPúBLICA,

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

:tembro de 1945;

nruwI

Z6 de dezembro de

Do Poder Judiciário

de 1964;
de 29 de novembro

CAPITULO I

Dos Órgãos do Poder Judkiário

de 1966;

l de 1966;
de 1967;

J

de 1967;

.e 1968;

Artigo 1.0 órgãos:
I -

11

O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes

Supremo Tribunal Federal;
Conselho Nacional da Magistratura;

lbro de 1969;

IH -

Tribunal Federal de Recursos e juízes federais;

de 27 de dezembro

IV -

Tribunais e juízes militares;

V -

Tribunais e juízes eleitorais;

.071, de 3 de julho

ro de 1974;

e abril de 1977.

ia Independência e

DOS SERVENTUÁRiOS
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•

VI
VII
VIII -

Tribunais e juízos do trabalho;
Tribunais e juízes estaduais;
Tribunal e juízes do Distrito Federal e dos Territórios.

Artigo 5.° - Os juízes federais serão nomeados pelo Presi
dente da República, escolhidos, sempre que possível, em lista tríplice,
organizada pelo Tribunal Federal de Recursos, dentre os candidatos
com idade superior a vinte e cinco anos, de reconhecida idoneidade
moral, aprovados em concurso público de provas e títulos, além da
satisfação de outros requisitos especificados em lei.
§ 1.0
Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constitui
uma Seção Judiciária, que tem por sede a respectiva Capital, e Varas
localizadas segundo o estabelecido em lei.
BOLETIM DA ASSOCiAÇÃO DOS SERVENTUÁRiOS
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Artigo 11 - Os juízes de direito exercem as funções de juízes
eleitorais, nos termos da lei.
§ 1.0 - A lei pode outorgar a outros juízes competência para
funções não decisórias.
0

§ 2. - Para a apuração de eleições, constituir-se-ão Juntas
Eleitorais, presididas por juiz de direito, e cujos membros, indicados
conforme dispuser a legislação eleitoral, serão aprovados pelo Tribunal
Regional Eleitoral e nomeados pelo seu Presidente.

Artigo 14 - As Juntas de Conciliação e Julgamento têm a
sede, a jurisdição e a composição definidas em lei, assegurada a
paridade de representação entre empregadores e trabalhadores, e
inadmitida a recondução dos representantes classistas por mais de
dois períodos de três anos.
§ 1.0 - Nas Comarcas onde não for instituída Junta de Con
ciliação e Julgamento, poderá a lei atribuir as suas funções aos juízes
de direito.
§ 2.0 Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça
do Trabalho.

Artigo 17 - Os juízes de direito, onde não houver juízes substi
tutos, e estes, onde os houver, serão nomeados mediante concurso
público de provas e títulos.
§ 1.0 -

(VETADO).

Artigo 21 

I - eleger SI
observado o dispol

11 - organiz!
na forma da lei; pl
de cargos e a fixai

111 - elabol
observada esta LI
isoladas, Grupos, ~
ou administrativas

IV - concel
membros e aos j\
subordinados;

V - exercer
lhes forem subord

VI - julgar,
seus atos, os dos re
ou Seções.

§ 2. 0 - Antes de decorrido o biênio do estágio, e desde que
seja apresentada a proposta do Tribunal ao Chefe do Poder Executivo,
para o ato de exoneração, o juiz substituto ficará automaticamente
afastado de suas funções e perderá o direito a vitaliciedade, ainda que
o ato de exoneração seja assinado após o decurso daquele período.
§ 3. 0

Os juízes de direito e os juízes substitutos têm a sede, a
jurisdição e a competência fixadas em lei.

§ 4. 0 Poderão os Estados instituir, mediante proposta do
respectivo Tribunal de Justiça, ou Órgão Especial, juízes togados,
com investidura limitada no tempo e competência para o julgamento
de causas de pequeno valor e crimes a que não seja cominada pena
de reclusão, bem como para a substituição dos juízes vitalícios.
§ 5.0

Podem, ainda, os Estados criar justiça de paz tempo
rária, competente para o processo de habilitação e celebração de
casamento.

88 -
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Artigo 95 
vância do disposÍ(

Artigo 96 
território do Estac
crição e dividi-las
Artigo 97 
cas, a legislação
em conta:
BOLETIM DA ASSOCl
DA JUSTIÇA DO EST

as funções de juízes

es competência para

~

Julgamento têm a
n lei, assegurada a
e trabalhadores, e
ssistas por mais de

:uída Junta de Con
s funções aos juízes
s órgãos da Justiça

lOuver juízes substi
mediante concurso

Itágio, e desde que
lo Poder Executivo,
'á automaticamente
iciedade, ainda que
o daquele período.

Dos Tribunais

11

ti
nstituir-se-ão Juntas
membros, indicados
)vados pelo Tribunal
lte.

CAPITULO II

Artigo 21 -

Compete aos Tribunais, privativamente:

I - eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção,
observado o disposto na presente Lei;

II - organizar seus serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos,
na forma da lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou a extinção
de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;
1I1 - elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer,
observada esta Lei, a competência de suas Câmaras ou Turmas
isoladas, Grupos, Seções ou outros órgãos com funções jurisdicionais
ou administrativas;

IV - conceder licença e férias, nos termos da lei, aos seus
membros e aos juízes e serventuários que lhes são imediatamente
subordinados;
V - exercer a direção e a disciplina dos órgãos e serviços que
lhes forem subordinados;
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra
seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas
ou Seções.

nruwvm
Da Justiça dos &1ados
CAPITULO I

tutos têm a sede, a

Iiante proposta do
ai, juízes togados,
para o julgamento
~ja cominada pena
ízes vitalícios.

iça de paz tempo
) e celebração de
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Da Organização Judiciária
Artigo 95 - Os Estados organizarão a sua Justiça com obser
vância do disposto na Constituição Federal e na presente Lei.
Artigo 96 - Para a administração da Justiça, a lei dividirá o
território do Estado em comarcas, podendo agrupá-las em circuns
crição e dividi-las em distritos.
Artigo 97 - Para a criação, extinção e classificação de comar
cas, a legislação estadual estabelecerá critérios uniformes levando
em conta:
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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I 11 -

o número de habitantes;

UI -

o número de eleitores;

IV -

a receita tributária;

V § 1.0

ordinária, sem p
parciais, que ente]
Conselho da Ma~

a extensão territorial;

o movimento forense.
Os critérios a serem fixados, conforme previsto no

Artigo 112 .
mediante propost~
para o processo •

caput deste artigo, deverão orientar, conforme índices também esta
belecidos em lei estadual, o desdobramento de juízos ou a criação
de novas Varas, nas Comarcas de maior importância.
§ 2.° - Os índices mínimos estabelecidos em lei poderão ser
dispensados, para efeito do disposto no caput deste artigo, em relação
a município com precários meios de comunicação.

CAPíTULO 11

Dos Tribunais de Justiça
Artigo 103 - O Presidente e o Corregedor da Justiça não
integrarão as Câmaras ou Turmas. A lei estadual poderá estender a
mesma proibição também aos Vice-Presidentes.
§ 1.0 - Nos Tribunais com mais de trinta desembargadores
a lei de organização judiciária poderá prever a existência de mais
de um vice-presidente, com as funções que a lei e o Regimento Interno
determinarem, observado quanto a eles, inclusive, o disposto no caput
deste artigo.

I

§ 1.0 - O
mediante escolha
Tribunal de J usti~
de eleitores resideJ
ou de ação de pa
tríplice serão nOlI
§ 2.° - O
serviço público r
crime comum, ate
§ 3.° -

Nc

de Paz e de seus
nomeação de JuÍJ

Artigo 113
habilitação matrir
decididas pelo jui

§ 2.° - Nos Estados com mais de cem Comarcas e duzentas
Varas, poderá haver até dois Corregedores, com as funções que a
lei e o Regimento Interno determinarem.

Artigo 104 - Haverá nos Tribunais de Justiça um Conselho
da Magistratura, com função disciplinar, do qual serão membros natos
o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, não devendo, tanto
quanto possível, seus demais integrantes ser escolhidos dentre os
outros do respectivo Órgão Especial, onde houver. A composição,
a competência e o funcionamento desse Conselho, que terá como
órgão superior o Tribunal Pleno ou o Órgão Especial, serão estabe
lecidos no Regimento Interno.

Artigo 130
mento das ações
pedido tiver por
não incluída na .
e Assistência Soe
o Tribunal Feder

Artigo 105 - A lei estabelecerá o número mínimo de Comarcas
a serem visitadas, anualmente, pelo Corregedor, em correição geral

§ 1.0 - O
cesso e julgamen
a entrada em vil
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oforme previsto no
ldices também esta
juízos ou a criação
meia.

em lei poderão ser
e artigo, em relação

l.

.or da Justiça não
[ poderá estender a

a desembargadores
existência de mais
Regimento Interno
o disposto no caput

>marcas e duzentas
as funções que a

ordinária, sem prejuízo das correições extraordinárias, gerais ou
parciais, que entenda fazer, ou haja de realizar por determinação do
Conselho da Magistratura.
CAPíTULO IV
Da Justiça de paz

Artigo 112 - A Justiça de Paz temporária, criada por lei,
mediante proposta do Tribunal de Justiça, tem competência somente
para o processo de habilitação e a celebração do casamento.
§ 1.0 - O Juiz de Paz será nomeado pelo Governador,
mediante escolha em lista tríplice, organizada pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, ouvido o juiz de direito da Comarca, e composta
de eleitores residentes no distrito, não pertencentes a órgão de direção
ou de ação de partido político. Os demais nomes constantes da lista
tríplice serão nomeados primeiro e segundo suplentes.
§ 2.° - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz constitui
serviço público relevante e assegurará prisão especial, em caso de
crime comum, até definitivo julgamento.
§ 3.° - Nos casos de falta, ausência ou impedimento do Juiz
de Paz e de seus suplentes, caberá ao juiz de direito da Comarca a
nomeação de Juiz de Paz ad hoc.

Artigo 113 - A impugnação à regularidade do processo de
habilitação matrimonial e a contestação a impedimento oposto serão
decididas pelo juiz de direito.
TtTULO X

Disposições Finais e Transitórias

stiça um Conselho
:rão membros natos
lão devendo, tanto
~olhidos dentre os
er. A composição,
10, que terá como
ecial, serão estabe

Artigo 130 - Compete à Justiça Federal o processo e julga
mento das ações decorrentes de acidentes do trabalho, quando o
pedido tiver por objetivo o reconhecimento de doença profissional
não incluída na relação organizada pelo Ministério da Previdência
e Assistência Social. O recurso cabível no caso será interposto para
o Tribunal Federal de Recursos.

línimo de Comarcas
em correição geral

§ 1.0 - Continuam na competência da Justiça Estadual o pro
cesso e julgamento das ações a ela distribuídas até seis meses após
a entrada em vigor da presente Lei.

I)()S SERVENTUÁRIOS
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§ 2.° - Nas Comarcas onde houver juiz federal, ressalvadas
as localizadas em região metropolitana onde não houver seção judi
ciária da Justiça Federal, os litígios relativos a acidentes do trabalho
ou a doenças a eles equiparadas continuarão sendo processados e
julgados pela Justiça Estadual.

Artigo 139 - Dentro de seis meses, contados da vigência desta
Lei, os Estados adaptarão sua organização judiciária aos preceitos
nela estabelecidos e aos constantes da Constituição Federal.
Artigo 146 publicação.
Artigo 147 -

Esta lei entrará em vigor sessenta dias após sua
Revogam-se as disposições em contrário.

Parágrafo únl
sindical rural pod<
guias de cobrança
Artigo 3.° 
sua publicação, re,
Brasília, 26 de
da República.

ERNESTO G
Alysson Pauli
Arnaldo Priet

Bras.ília, em 14 de março de 1979; 158.° da Independência e
91.0 da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
D.O.União 14-3-1979
DECRETO N.o 82.935, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1978
Dispõe sobre o dimensionamento do módulo rural, para efeito de
enquadramento sindical e dá outras providências
O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
Decreta:
Artigo 1.° - O dimensionamento do módulo rural regional,
para efeito do enquadramento sindical rural, é o fixado pela Instrução
Especial INCRA n.o 5-A, aprovada pela Portaria n.O 196, de 07 de
junho de 1973, expedida pelo Ministério da Agricultura.
Artigo 2.°
As entidades sindicais poderão firmar convênio
com o INCRA com o objetivo de deferir à autarquia, em caso de
falta de pagamento da contribuição sindical rural, a cobrança judicial
dos débitos, valendo as guias de lançamento por ela emitidas como
documento hábil para execução, na forma do estabelecido no artigo
6.° do Decreto-Lei n. o 1.166, de 15 de abril de 1971.
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Parágrafo único - A dívida ativa resultante da contribuição
sindical rural poderá ser incorporada, com os acréscimos legais, às
guias de cobrança do Imposto Territorial Rural.
Artigo 3.°
O presente decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1978; 157.° da Independência e 90.0
da República.

ERNESTO GEISEL
Alysson PaulineUi
~I1IaIGkJ
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