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COLABORAÇÕES 

JUIZES DE CASAMENTO 

Luiz Carlos da Silva 
Serventuário Aposentado 

No "Diário Oficial" de 18 de agosto de 1979, à pagma 4, 
consta despacho do Exmo. Sr. Dr. Secretário da Justiça ao requeri
mento de Orlando Luz de Freitas, Juiz de Casamento da Comarca de 
Mirassol, indeferindo pretensão do aludido Juiz, para que fossem 
procedidos estudos visando remuneração aos Juízes de Casamento. 

No citado despacho, o Exmo. Sr. Dr. Secretário alega o preceito 
constitucional da gratuidade da celebração do casamento (art. 175, 
§ 2.0 , da Constituição em vigor) lembrando que a pretensão do supli
cante tem sido reiteradamente formulada, sempre sem sucesso, citando 
os processos SJ-293.669170, SJ-I04.154f71, SJ-119.075/73, ..... . 
SJ-122.120/73 e SJ-137.273/75; e alegando ainda "que projeto de 
lei a respeito foi vetado pelo Chefe do Executivo Estadual no ano 
de 1974 (Projeto 587, de 1973, com veto através de mensagem 
211/74)". 

Embora prevendo que esteja "malhando em ferro frio", gostaria 
que a pretensão do Sr. Juiz de Mirassol fosse aceita, por julgá-la 
mais que justa. 

A propósito, pleiteei, perante um deputado federal por nosso 
Estado, a revogação daquele § 2.0 do artigo 175, da Constituição 
Federal, pois a meu ver, não mais tem sentido aquele dispositivo, 
copiado das Constituições anteriores. 

Em havendo essa revogação penso que não haveria óbice a que 
se estudasse o meio de dar-se merecida remuneração aos juízes de 
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casamento, pois não se concebe que os mesmos deixem os seus lares 
e afazeres quando precisam celebrar casamentos, sem uma ajuda 
qualquer. 

Não obstante esses juízes gozem de certas regalias, estas a meu 
ver, não compensam os encargos que lhes são atribuídos. 

DA REVISÃO PERIÓDICA DAS TABELAS 
DO REGIMENTO DE CUSTAS 

Alcebiades Nascimento Moreno 
Oficial do Registro Oivil 
do Subdistrito do Jardim 

América. - Capital 

Até a década de 60, se não nos falha a memória, a competência 
legislativa para alterações no Regimento de Custas cabia à Assembléia 
Estadual. Isso, é inegável, e muitos estarão certamente lembrados, 
trazia uma série de inconvenientes. Em síntese, os serventuários fica
vam à mercê de interesses políticos, sem se falar no estrangulamento 
econômico provocado pela defasagem entre os valores constantes das 
tabelas vigentes e o real poder aquisitivo desses valores. 

Com o deslocamento da competência legislativa para o Executivo, 
houve uma sensível melhora, o que, todavia, ainda não eliminou todos 
os inconvenientes que precedem a uma alteração dos valores constantes 
das Tabelas do Regimento de Custas. Com efeito, sanaram-se as 
pressões políticas, mas as revisões dessa tabelas, infelizmente, não se 
têm feito com a constância ou com a periodicidade desejada. Dese
jada, não! Necessária, ante a inexorável marcha inflacionária. Para 
que se promova, via Decreto, uma alteração (atualização) dos valores 
das custas e emolumentos, ainda se faz mister que os serventuários 
se organizem, formem comissões de estudos, enviem subsídios, com 
extensa tramitação burocrática do pleito. Enquanto isso, o tempo 
passa e as serventias têm que fazer frente a suas despesas, sujeitas 
à inflação, com salários, impressos, alugueres, taxas, impostos, etc., 
etc., fazendo com que os respectivos titulares, muitas vezes, cheguem 
ainda a situações de estrangulamento econômico. 

A solução para o problema global dos reajustes e atualizações 
das Tabelas do Regimento de Custas se nos afigura de uma clareza 
ímpar. Com efeito, o critério básico da sistemática de atualização 
já foi preconizado em norma legal estadual, o Decreto-Lei 203, de 
25 de março de 1970, mormente no que diz respeito às serventias 
extrajudiciais, posto que o § 2.0 daquele diploma estabeleceu: 

"As Tabelas serão revistas periodicamente, ouvido previamente 
o Tribunal de Justiça de São Paulo sobre os emolumentos das 
serventias judiciais e custas correspondentes." 
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Esse dispositivo, de mérito indiscutível, de inegável alcance, 
pecou, todavia, "data venia", por omissão: não fixou com a clareza 
necessária e indispensável o prazo entre uma e outra revisão, ou seja, 
não determinou a periodicidade das revisões. 

Assim, para se atingir um maior aprimoramento no critério das 
revisões das Tabelas, bastaria a edição de um novo Decreto, fixando, 
desde logo, a periodicidade das revisões e as bases delas. 

Aliás, as taxas e emolumentos devidos pelos atos de registro de 
comércio e afins, praticados pela Junta Comercial do Estado de São 
Paulo, que não deixa de ter função extremamente análoga à das 
serventias não oficializadas, já têm tratamento diferenciado, de acordo 
com o que acima se disse. Com efeito, aquelas taxas e emolumentos, 
sistematicamente, têm sido reajustadas, através de decretos em cujos 
teores tem constado, sempre, um dispositivo nos seguintes moldes: 

"O Poder Executivo promoverá, anualmente, no mês de janeiro, 
a correção monetária dos valores das taxas e emolumentos expressos 
neste decreto, adotando para tal fim os coeficientes estabelecidos 
pelos órgãos competentes, podendo, nos resultados de cálculos, ser 
desprezadas as frações inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro)." (vide, 
p. 	 ex., Dec. 10.113, de 16-8-77 e 13.138, de 15-1-79). 

Nada mais justo. Nada mais realístico. Todavia, "data venia", 
o Executivo não vem dando o mesmo tratamento a serviços do mesmo 
gênero. Para aqueles cuja renda lhe cabe, promove a correção com 
a periodicidade anuaL Para os das serventias extrajudiciais, não. Ora, 
cremos, modestamente, que por eqüidade, por coerência, senão por 
justiça, ao Estado não seria lícito estipular que sua renda, proveniente 
das taxas e emolumentos da Junta Comercial, fosse corrigida anual
mente, deixando, em contrapartida, de adotar o mesmo critério para 
as serventias extrajudiciais, cuja fixação está afeta, por força de lei, 
ao Executivo. 

A despeito de todos os inconvenientes, o Brasil já aprendeu a 
conviver com a inflação, esse mal se corrói e solapa o valor aquisitivo 
de nossa moeda. O que propugnamos aqui é que se evitem trâmites 
burocráticos, que se agilize, que se automatize o meio dos serven
tuários conviverem com a inflação. 

A propósito, grande parte dos Estados de nossa República 
Federativa já adotaram Regimentos de Custas variáveis anualmente, 
sem se falar que o próprio Supremo Tribunal Federal, de há muito, 
possui Tabela de Custas auto-reajustável periodicamente. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça, comunica aos seus Advogados 
e às partes em geral que os pedidos de autos, arquivados nos depósitos 
geral da Vila Leopoldina e central da rua Barão de Iguape, estão 
sendo atendidos dentro de 24 horas impreterivelmente, não obstante 
os trabalhos de mudança do arquivo para a Rua Barão de Iguape, 
razão pela qual devem levar ao conhecimento da Corregedoria Geral 
qualquer reclamação quanto ao não atendimento por parte dos cartó
rios de tais requisições naquele prazo. 

(5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 17-7-79). 

Para conhecimento dos Srs. Oficiais e Tabeliães foi determinada 
a publicação abaixo transcrita, protocolada sob n,o 20.612/79. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

OF. INCRAjCR-08jN.o 1111 /79 

CR/08-'IF N.o 21/79 
São Paulo - SP 
Em, 06-07-79. 

REF.: Aquisição imóvel rural por estrangeiros 

Senhor 

Com o 
cação da Lei 
74.965, de 26 
dar a adoção 

1.1 Não 
Imóvel declarar 
Município e o 
Requerente, 
Lei n.o 494, 
certidão referenhl 
n.o 5.709, de 7 
de 26 de novem
para registro de 

2.2 A 
§ 2.0 do artigo 
redação: "As 
casos de suces4 
(grifamos). 
devem ser, 
alienígenas. 

2.3 Os 
estrangeira 
tínua, não 

dulos, a aquisíçã4 
as exigências 

a) se o 
sável à seguran~ 
abrangida pelo 
o alterou), a Senhor Desembargador 

Pelo presente temos a satisfação de levar ao conhecimento de 
V. Exa., o inteiro teor dos Ofícios Circulares INCRAj32jNs. 732/78 
e 242/79, recebidos do Diretor do Departamento de Recursos Fun
diários desta Autarquia, transcritos a seguir: 

"Do: DIRETOR DO INCRA/DF 


Ao: Senhor Coordenador de CR (OS) 


Assunto: Aquisição de imóvel rural por Estrangeiro 
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tDERAL 

CR/08-TF N.o 21/19 
São Paulo - SP 
Em, 06-07-79. 

:iros 

~var ao conhecimento de 
IlNCRA/32/Ns. 732/78 
mento de RecUIsos Fun

~ Estrangeiro 
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Senhor Coordenador 
Com o objetivo de sanar algumas dúvidas relacionadas à apli

cação da Lei n.O 5.709, de 7 de outubro de 1971, e do Decreto n.o 
74.965, de 26 de novembro de 1974, solicitamos a V. Sa. recomen~ 
dar a adoção do procedimento seguinte: 

1 . 1 Não sendo possível ao Senhor Oficial do Registro de 
Imóvel declarar a soma das áreas rurais em nome de estrangeiros, no 
Município e o total das áreas adquiridas pelo da nacionalidade do 
Requerente, incluindo o período anterior à promulgação do Decreto
Lei n.o 494, de 10 de março de 1969, poderá ser considerada a 
certidão referente às transações que se efetivarem a partir da Lei 
n.O 5.709, de 7 de outubro de 1971, ou mesmo do Decreto n.o 74.965, 
de 26 de novembro de 1974, que instituiram o livro especial auxiliar 
para registro de terras rurais adquiridas por estrangeiros. 

2.2 A Lei n.o 6.572, de 30 de setembro de 1978, ~terou o 
§ 2.° do artigo 1.0 da Lei n.o 5.709/71, que passou a ter a seguinte 
redação: "As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam aos 
casos de sucessão legitima, ressalvado o disposto no artigo 7.°" 
(grifamos). Ressalte-se, porém, que as aquisições por via sucessória 
devem ser, também, incluídas no cômputo das áreas pertencentes aos 
alienígenas. 

2. 3 Os pedidos de aquisição de imóvel rural por pessoa física 
estrangeira que excedem a 50 módulos, em área contínua ou descon
tínua, não podem ser indeferidos limin.armente, porquanto se admite 
a possibilidade de o Senhor Presidente da República autorizá-los, 
ouvido o Conselho de Segurança Nacional; devem ser enviados ao 
DF com registro sobre o fato. 

2 .4 Tratando-se de imóvel com área não superior a três mó
dulos, a aquisição será livre de autorização ou licença ressalvadas 
as exigências gerais determinadas em Lei, quais sejam: 

a) se o imóvel estiver situado em área considerada indispen
sável à segurança nacional (faixa de fronteiras de 150 km e faixa 
abrangida pelo Decreto-Lei n.o 1.164/71, e legislação posterior que 
o alterou), a aquisição dependerá sempre do assentimento prévio da 
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

b) face ao artigo 7.°, § 3.° do Decreto n.o 74.965/74, deve o 
estrangeiro apresentar ao Cartório competente uma declaração de que 
não é possuidor de outros imóveis no território nacional, bem como 
a carteira de identidade para estrangeiros (permanente) e o atestado 
de vida e residência passado pela Secretaria de Segurança Pública; 

c) a aquisição de mais de um imóvel com área inferior a três 
módulos, só será possível com a anuência do INCRA, se com a nova 
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aquisição, somada à anteriormente efetivada, o estrangeiro não 
detiver área superior a 3 módulos a aquisição posterior é livre, mas, 
deve o pedido ser, também, apreciado na esfera do INeRA. 

c.a. - quando se tratar de aquisição de um ou mais imóveis 
com área total inferior a três módulos, que somada à anteriormente 
efetivada pelo estrangeiro, superar o referido limite, deve a petição, 
dirigida ao INeRA, ser instruída com os documentos que vêm sendo 
exigidos às pessoas físicas alienígenas (item 4 da Metodologia para 
aplicação da Lei n.O 5.709/71 e do Decreto n.o 74.965/74). Em 
seguida, deve o processo ser encaminhado ao DF/DFD; 

c.b. - quando se tratar de aquisição de um ou mais imóveis 
com área total inferior a três módulos, que somada à anteriormente 
efetivada pelo estrangeiro, não superar o referido limite, deve o 
requerente, declarar junto ao INeRA, se é ou não possuidor de 
outros imóveis no território nacional, anexando, ainda, fotocópia das 
certidões do(s) imóvel(is) de sua propriedade, fotocópia autenticada 
da carteira de identidade para estrangeiro (permanente) e o atestado 
de vida e residência passado pela Secretaria de Segurança Pública. 
Nesses casos, a própria Coordenadoria dará ciência ao requerente 
e ao cartório competente, que a aquisição é livre de qualquer autori
zação ou licença. (item c.a. e c.b. Ofício 242). 

2.5 Na certidão do Oficial do Registro de Imóveis devem ser 
computadas, igualmente, áreas rurais inferiores a 3 módulos. 

2 . 6 A aquisição de imóvel com área inferior a 20 módulos 
que, somada a outro limítrofe de propriedade do adquirente aliení
gena, superar o referido limite, condicionar-se-á à apresentação, pelo 
interessado, do projeto correspondente. 

2.7 Para efeito do cálculo do módulo, deverá ser adotada a 
tabela l-A Indices Básicos por Microrregiões, ora em vigor, anexa à 
Instrução Especial n.o 14/78, aprovada pela Portaria n.o 134, de 20 
de janeiro de 1978, do Senhor Ministro da Agricultura, publicada 
no Diário Oficial da União de 01 de fevereiro de 1978. Veio, assim, 
a referida Instrução alterar a tabela I da Instrução Especial INCRA! 
N.o 5-A, de 07-06-73, devendo ser aplicada, inclusive, aos casos em 
andamento, anteriormente à sua vigência. 

2 . 8 Nos estatutos das sociedades anônimas estrangeiras ou 
brasileiras a elas equiparadas, não poderá constar a possibilidade de 
serem emitidas, em qualquer época, ações ao portador, devendo dos 
referidos estatutos constar que a sociedade somente pode emitir ações 
nominativas. 

2.9 Para efeito do controle do percentual de 40% do limite 
de 1/4 da superfície dos Municípios, no que se refere à pessoa jurí-
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dica brasileira equiparada à estrangeira, por força do § 1.° do artigo 
1.0 da Lei n.O 5.709/71, as áreas deverão ser computadas proporcio
nalmente à participação acionária, estrangeira, na sociedade. 

2 . 10 A aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estran
geira, depende sempre de autorização do Senhor Ministro da Agricul
tura, mesmo para imóveis com área inferior a 3 módulos de exploração 
indefinida. 

2. 11 Somente quando ocorrer a hipótese de a soma das áreas 
rurais pertencentes a 1/4 da superfície dos Municípios onde se situem 
ou as pessoas da mesma nacionalidade serem proprietárias, em cada 
Município, de mais de 40% deste limite, é que serão considerados os 
casos de exclusão mencionadas na lei, a saber: a) áreas inferiores a 
3 (três) módulos; b) áreas que tiverem sido objeto da compra e venda, 
de promessa de compra e venda, de cessão ou de promessa de cessão, 
constante de escritura pública ou de documento particular devida
mente protocolado na circunscrição imobiliária competente, e cadas
trada no INCRA em nome do promitente comprador, antes de 10 de 
março de 1969; c) quando o adquirente tiver filho brasileiro ou for 
casado com pessoa brasileira sob o regime de comunhão de bens. 

.2. 12 Exigir das empresas particulares de colonização o cum
primento do disposto no artigo 8.° e seus §§ 1.0 e 2.°, da Lei n.o 
5.709/71. 

2 . 13 As relações das aquisições de áreas rurais por pessoas 
estrangeiras, encaminhadas a essa Coordenadoria Trimestralmente 
pelos Cartórios de Registro de Imóveis, deverá ser objeto de análise 
prévia por esse úrgão, e remetidas ao DF/DFD com separação 
daquelas que contrariem os dispositivos legais. 

2.14 A aquisição de imóvel rural por cônjuge brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão de bens, com estrangeiros, dependerá de 
autorização do INCRA (Parecer PJR n.O 18/78). 

2.15 Quanto aos cidadãos portugueses que adquiriram a igual
dade de direitos e obrigações civis, de acordo com o Decreto n.o 
70.436, de 18-04-72, serão estes considerados naturalizados, para 
efeitos cadastrais. Os que não obtiveram tais direitos, terão suas áreas 
computadas. 

2.16 Quando existirem condominios estrangeiros, a área será 
computada no seu todo para os efeitos de controle dos limites refe
rentes ao módulo e a 1/4 de superfície de cada Município. No 
tocante ao percentual de 40% de 1/4 será considerada a fração ideal 
pertencente a cada alienígena. 

2 . 17 Somente poderá participar de Concorrências promovidas 
pelo INCRA, para a alienação de terras públicas, o estrangeiro resi
dente no país. 
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Solicito o obséquio de dar ciência dos dizeres deste às Correge 858, de 11 de 
dorias Gerais da Justiça dos Estados jurisdicionados a essa Coorde
nadoria, colocando o INCRA à disposição das mesmas para quaisquer 
providências julgadas necessárias. 

Peço remeter cópias deste Ofício às Divisões Estaduais Técnicas 
porventura subordinadas e aos Órgãos dessa CR, que participem desta 
atividade, inclusive CR(OO) Te CR(OO)J. 

Dúvidas deverão ser objeto de consultas a este Departamento. 
Atenciosamente, Ass. Diretor INCRA/DF". 
Ao ensejo apresentamos nossos protestos de consideração. 
(a) Moacyr Rodrigues Barbosa, Coordenador Regional 

Exmo. Sr. Doutor Desembargador 
Humberto de Andrade Junqneira 
DD. Corregedor Geral da Justiça em São Paulo 
Palácio da Justiça 
São Paulo - SP 
lna.

Processo eG. N.o 52.770/79 - Capital - Int.: Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secção de São Paulo 

Senhor Desembargador Corregedor Geral: 
1 . A Secção local da Ordem dos Advogados do Brasil en

caminha e encampa representação formulada por vários advogados, 
no sentido de, em face das inúmeras dificuldades, de parte dos 
cartórios, no atendimento de certidões que demoram, quase sempre, 
mais de dez dias, baixar esta E. Corregedoria provimento que, inter
pretando o artigo 3.° do Decreto-lei 858, de 11 de setembro de 
1969, permita a distribuição de requerimentos de concordata pre
ventiva, ou de dissolução de sociedade, sem apresentação de certidões 
que deverão ser juntadas num prazo mínimo de trinta dias. 

Manifestou-se o MM. Juiz C\,lrregedor Permanente designado, 
ponderando da inexeqüibilidade de afrontar texto de lei, sugerindo, 
no entanto, por minorar as dificuldades, se determine aos 1.0 e 3.° 
Distribuidores que certifiquem, ao pé de cada petição inicial, a 
existência, ou não de ações. 

2 . Com inteira razão o MM. Juiz opinante. 
Posto se concedam alguns dos incômodos descritos na represen

tação, a proposta final não merece, "data maxima venia", agasalhada, 
na medida em que a edição do provimento alvitrado insultaria, de 
modo escanchado, o disposto no artigo 3.°, do Decreto-lei federal 
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858, de 11 de setembro de 1969 que, como não o ignoram os 
subscritos da douta representação, e posterior ao artigo 158, da Lei 
de Falências. Escusa-se de discutir a bondade desse controle fiscal, 
entremetido na Lei de Quebras. 

O indiscutível, no entanto, parece-nos, "venia permissa", residir 
na absoluta impossibilidade jurídica de esta E. Corregedoria, que 
não dispõe de poderes legisferantes, dispensar, por via oblíqua, o 
explícito condicionamento da distribuição de requerimentos de con
oordatas preventivas ou liquidação judicial de sociedades a exibição 
de prova negativa de execução fiscal. A lei diz, às claras, que, 
sem tal prova, "não será distribuído requerimento"! A vedação é 
absoluta e insuscetível de ser treslida, diferindo-se a apresentação da 
prova subordinante para depois da distribuição e cuja ausência não 
teria a virtude de apagar, por obra de cancelamento, a distribuição 
já efetuada e a realidade material de um processo em adiantado 
estado procedimental. E a dificuldade teórica se agrava na proporção 
em que a exegese ab-rogante fluiria de orientação administrativa 
e sequer de comando jurisdicional! 

Sensata, todavia, afigura-se a sugestão advinda do MM. Juiz 
opinante, a qual, se não supera todos os obstáculos à distribuição 
de concordatas que andam na casa mensal de vinte (cf. "Diário 
Comércio e Indústria", de 20 de setembro 1979, pág. 11), mitiga-os 
sensivelmente. Com a vantagem de a medida se inserir na compe
tência desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 

3 . Do exposto, estamos em que, s. m . j ., se não acolha a 
representação, mas se determine aos 1.° e 3.0 Distribuidores - que 
já assentaram a viabilidade do cumprimento (fls. 23) - que 
certifiquem, no ato da apresentação, ao pé de cada requeri
mento de concordata preventiva e de dissolução judicial de socie
dades, a existência, ou não, de execuções fiscais; e aos Diretores
escrivães dos Cartórios das Fazendas Estadual e Municipal que 
dêem prioridade absoluta na extração de certidões, para aquele fim 
solicitadas. Eventualmente aprovado este, propõe-se ofício à Secção 
local da OAB, ao MM. Juiz interveniente e aos srs. Diretores
-escrivães do 1.0 e 3.° Distribuidores e dos Cartórios das Fazendas 
Estadual e Municipal, publicando-se, por duas vezes, no órgão 
oficial. 

À alta consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 21 de setembro de 1979. 

(a) Dr. Antonio Cezar Peluso - Juiz Auxiliar 

Despacho: Aprovo o parecer. I. S.P., 25/9/79 - (a) Des. 


Hwnberto de Andrade lunqueira 	- Corregedor Geral da Justiça. 
(27 e 28-9-79) 
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Processo eG. N.o 51.180/79 - Capital - Int.: Diretora de 
Divisão do Décimo Quinto (15.°) Ofício Cível. 

Senhor Desembargador Corregedor Geral: 
1 . Alguns Diretores de Divisão suscitam dúvidas ao propósito 

da execução do Provimento CG. 2/78, em face da superveniência 
de atos legais e normativos. Não saberiam, desse modo, preencher 
alguns campos da guia, reservados a identificação de contribuinte, 
quando não o seria o Cartório, bem como subsistiria incerteza acerca 
dos códigos, do número de guias e de alíquotas. 

Manifestou-se a Superintendência Regional da Receita Federal. 
2. I Não merece alimentada nenhuma perplexidade acerca do 

sujeito passivo que há de, nas guias, figurar no campo reservado 
a identificação do contribuinte. 

Como bem dilucidou a Superintendência, pode aquele apre
sentar-se com qualificações diversas, adequadas aos nexos que a 
legislação estabeleça entre ele e a obrigação. Nada surpreende, 
portanto, que, malgrado não se revista da condição de contribuinte, 
o sujeito passivo o substitua em dado segmento da relação jurídica, 
como responsável pelo pagamento ou recolhimento do tributo. É o 
que sucede com os cartórios que, ex li do artigo 3.0, Parágrafo único, 
do Decreto-Lei Federal 1.584, de 29 de dezembro de 1977, e artigo 
494, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 
Federal 76.186, de 2 de setembro de 1975, devem figurar, no 

em que o preenchitl 
2.3 Por 
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3.1 O 

à Suoerintendênt 

campo reservado à identificação do contribuinte, como fonte 
pagadora. 

2 .2 Em relação à segunda indagação, cumpre observar que, 
suposto a Instrução Normativa SRF 036/78 tenha determinado se 
preenchesse o campo 20 do DARF com o código 0844, este 
corresponde apenas aos "rendimentos pagos ou creditados em 
decorrência de fatos feitos judiciais", em conformidade com o que 
estabelecia o Decreto-lei 1.302, de 31 de dezembro de 1973, 
reservando-se o código 0991 para "outros rendimentos não especi
ficados" (cf. Tabela de Códigos de Receitas Federais", anexa à 
Instrução Normativa SRF 40/78, publicada no D.O.U. de 23 de 
outubro de 1978). 

Sucede, porém, que, tendo o Decreto-Lei Federal 1.584/77 
criado nova incidência, referente às "remunerações pela prestação 
de serviços no curso de processo judicial, tais como serviços de 
engenheiro, médico, contabilista, leiloeiro, perito, assistente técnico, 
avaliador, síndico, testamenteiro, liquidante etc.", o Ato Declara
tório 01/79 enquadrou essa nova hipótese no código 0991. 

Induvidoso, destarte, que o código 0844 pertine apenas aos 
rendimentos pagos ou creditados em decorrência de feitos judiciais, 
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quando não se trate de honorários pela prestação de serviços espe
cificados no artigo 3.°, 11, do pré-citado Decreto-Iei n.O 1.584/77, caso 
em que o preenchimento se fará sob o código 0991. 

2.3 Por fim, consistente a representação no que conceme 
à necessidade de cálculo do adicional estatuído no Decreto-lei 
1.672/79, consistente em 10% (dez por cento) do valor da retenção, 
pela fonte pagadora, sobre os rendimentos sujeitos à retenção do 
imposto de renda na fonte, quando constituam antecipação do devido 
na declaração. Como o imposto, previsto na artigo 7.° do Decreto
lei 1.302/73, é cobrado a título de antecipação, procede a repre
sentação. 

Anote-se que, em conformidade com a redação do artigo 3.°, 
introduzida pelo Decreto-lei 1.672/79, o adicional vige de 1.° 
(primeiro) de março a 31 (trinta e um) de dezembro do corrente ano. 

3. Em resumo, Sr. Desembargador Corregedor Geral, estas 
as respostas normativas que, s. m. j ., convêm às dúvidas formuladas: 

3 . 1 O Cartório, enquanto responsável pela retenção, deve 
figurar no campo reservado à identificação do contribuinte. 

3 . 2 O Código 0991 destina-se às hipóteses de incidência 
do imposto sobre "remunerações pela prestação de serviços no curso 
do processo judicial, tais como serviços de engenheiro, médico, conta
bilista, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testa
menteiro, liquidante etc." (art. 3.°, lI, do Decreto-lei n.O 1.584/77) e 
sobre outros rendimentos não especificados. 

3 . 3 li. devido, desde primeiro de março a trinta e um de 
dezembro do corrente ano, o acréscimo de 10% (dez por cento) 
de que trata o artigo 2.°, do Decreto-Iei 1.672/79. 

4. Proponho que, eventualmente aprovado este, seja publi
cado, por três vezes consecutivas, no órgão oficial, para conheci
mento e orientação dos srs. escrivães, oficiando-se aos consulentes 
e à Superintendência da Receita Federal em São Paulo . 

À alta consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 1.0 de agosto de 1979. 

(a) Dr. Antonio Cezar Peluso - Juiz Auxiliar 
Despacho: Aprovo o parecer. Publique-se e oficie-se. S.P., 

7-8-79 - (a) Des. Humberto de Andrade .Junqneira - Corregedor 
Geral da Justiça. 

Processo eG. N.o 51.902/79 - São Vicente - Int.: Juízo de 
Direito da Vara Criminal e de Menores. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral 
O M.M. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal e de Menores 

da Comarca de São Vicente solicita orientação de como proceder 
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com os processos crimes arquivados nos cartórios que, antes, fun
cionavam cumulativamente com ofícios cíveis e criminais, se os 
conserva nestas mesmas serventias ou se os transfere para o novo 
ofício criminal e bem assim com relação aos feitos relativos aos 
menores, afetos ao Cartório do Júri e Registro de Imóveis. Indaga, 
ainda, se deve estalar o cartório criminal nos moldes daqueles de 
Campinas, Santos e Santo André ou se a Corregedoria Geral da 
Justiça irá baixar novo provimento para fixar normas diferentes a 
esses novos ofícios criminais. 

A essas indagações o parecer propõe que permaneçam os autos 
de processos crimes e menores findos arquivados nos próprios cartó
rios de origem e que na estrutura do novo ofício criminal se observem 
identicamente, as normas do Provimento n.o XCVII, do Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura de 25 de maio de 1976 e 
Provimento n.o lO, de 9 de agosto de 1976 da Corregedoria Geral 
da Justiça. 

Não bastasse o dispositivo inserido no artigo 933 da Consolida
ção das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que afinna per
tencer indefinidamente ao arquivo do cartório os próprios papéis 
e livros, a conveniência do serviço não oferece outra alternativa se 
não essa ora proposta. 

É que estão arquivados pelos três cartórios por onde tramitavam 
os processos crimes quase vinte e cinco mil processos e sua trans
ferência, de pronto, para o novo ofício, traria sério transtorno a 
movimentação dos processos novos em andamento e que merecem 
toda atenção e rapidez do juízo. A transferência importaria na 
organização imediata de um arquivo, em maços ordenados, com 
índices escriturados em ordem alfabética com indicação nas colunas 
respectivas do Livro de Registro de Feitos (art. 932 da C.N.C.G.J.). 

Ora o Livro de Registro de Feitos, obrigatoriamente, deverá 
permanecer no cartório de origem porque aí escriturado e sob a 
responsabilidade de quem o confeccionou. 

Além disso é taxativo o artigo 930 da mesma Consolidação 
das Normas da Corregedoria Geral da Justiça quando diz que os 
inquéritos policiais e os processos criminais definitivamente julgados, 
cumpridas as formalidades legais, serão arquivados mediante des
pacho, nos ofícios de justiça por onde tramitaram. 

Não se oponha a esse sistema o argumento de que deveriam 
todos os processos crimes ser canalizados para um mesmo cartório, 
facilitando-se as buscas e eventuais certidões. Não prospera, por
quanto, o ofício de justiça criminal que foi instalado recentemente, 
tem sua distribuição fixada a partir de uma data e seu livro de 
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registro de feitos terá início com a documentação de todos os 
processos em andamento recebidos por herança. 

Ademais, por analogia, poder-se-ia aplicar a norma do parágrafo 
único do artigo 27 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
assim se expressa: "O arquivo do antigo cartório continuará a 
pertencer-lhe" . 

Quanto à segunda indagação o parecer opinou pela instalação 
da nova serventia criminal nos moldes preconizados nos provi
mentos específicos, em razão de os serviços serem idênticos. É certo 
que irá o Egrégio Conselho Superior da Magistratura estender os 
mesmos dispositivos a esses novos ofícios criminais das Comarcas do 
Interior do Estado recém-instalados, mas, acredito deverá aguardar 
momento mais propicio, quando pedirá, inclusive, a criação das novas 
chefias. 

É o parecer que submeto à consideração de Vossa Excelência. 
São Paulo, 8 de junho de 1979. 
(a) Dr. José de Mello Junqueira - Juiz Auxiliar. 
Despacho: Aprovo o parecer. Oficie-se. S.P., 25/6/79. (a) Des. 

Humberto de Andrade Junqueira Corregedor Geral da Justiça. 
Para conhecimento dos Cartórios de Protesto do Estado, a Corre

gedoria Geral da Justiça, transcreve o ofício recebido do Instituto de 
Estudos de Protesto de Títulos. 

Prot. eG. n.o 21.848/79 
INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TlTULOS 
São Paulo, 20 de julho de 1979. 
Excelência 
Como já foi dado conhecimento a Vossa Excelência, foi fundado 

em S. Paulo, o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos, com o 
objetivo de promover o aperfeiçoamento das atividades do protesto 
cambial. 

O Instituto não cobra taxa de qualquer espécie, e distribuirá 
boletim informativo sobre as novidades normativas e principais dec.i
sôes correcionais e do judiciário . 

Para filiar-se basta o pedido feito por carta, acompanhado de 
uma xerocópia de documento comprobatório da condição de serven
tuário, oficial maior ou escrevente de cartório de protesto, a ser enca
minhado para a Av. Brigadeiro Luís Antonio, 475 - CEP 01317. 

Pelo presente vimos solicitar a Vossa Excelência a inestimável 
cooperação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, fazendo publicar 
o presente através do Diário Oficial, para chegar ao conhecimento 
de todos os Cartórios de Protesto do Estado, cujos funcionários ficam 
convidados a filiar-se, sem quaisquer despesas. 
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Nesta oportunidade renovamos a Vossa Excelência nossa mani
festação de elevado apreço e distinta consideração. 

(a) Marcos MiJani, Presidente 
a) Edison Josué Campos de Oliveira 

Ao 
Dr. Humberto de Andrade Junqueira 
Exmo. Desembargador Corregedor Geral da Justiça 

. D.O.J. 27-7-1979 

PROCESSO CG. N.o 52.481/79 - CAPITAL  INT.: ASSOCIA
çÃO DOS BANCOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, FEDERA
çÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO. 

Sr. Des. Corregedor Geral: 
1 . A Associação dos Bancos no Estado de São Paulo, a 

Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e a 
Associação Comercial de São Paulo requerem lhes seja autorizada 

Despacho: - " 
09-07-79 - (a) Des. 
Geral da Justiça. 

Publicado novamen. 
Por despacho de 1 

gedor Geral da Justiça 
Permanente, a serem 
logo sejam os impreSSOSlll 
tração do E. Tribunal 

FILIAÇÃO: 

NATURAL DE: 

DATA NASC.: 

ESTADO CIVIL: 

São Pa.ulo, de 

JUIZ DE 

PesquisadO por: 

São Paulo, 

1.° 

DA ASSOCIAÇÃO 
JUSTIÇA DO ESTADO 

a remessa diária, por parte de todos os Cartórios de Protesto do 
interior, de certidão dos cancelamentos efetivados, segundo já ocorre 
na Capital. 

2 . A medida postulada está, em verdade, já em vigor nesta 
Capital, por força da sentença normativa editada pelo Juízo da La 
Vara de Registros Públicos, em 24 de outubro de 1978, atendendo, 
aliás, a pretensão externada por duas das atuais postulantes (fls. 14 
e 15). 

É benéfica e não encontra óbice legal. Realmente, conquanto 
os devedores, favorecidos pelo cancelamento, possam sentir-se por 
instante reabilitados, tal sentimento não se concretiza em situação 
objetiva senão quando aquele seja anotado nos assentamentos das 
entidades relacionadas com o sistema creditício. E essa anotação de 
ofício escusaria a todos de novas diligências a cada negócio. E lei 
alguma a impede. 

As certidões, no entanto, deverão ter os correspondentes emolu
mentos pagos pelas interessadas, que, de seu turno, para esse fim e 
para ajuste da forma de entrega das certidões, deverão entrar em 
contato com os respectivos serventuários, salvo sugerida outra moda
lidade por estudar. 

Com estas observações, opinamos em que se defira o requerido, 
cientes as interessadas e os srs. serventuários do interior. A alta 
consideração de V. Exa. 

São Paulo, 05 de julho de 1979. 
(a) Dr. Antonio Cezar Peluso, Juiz de Direito Auxiliar 
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Despacho: - "Aprovo o parecer retro. I. Oficie-se. SP., 
09-07-79 - (a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça. 

D.O. 12-7-1979 
Publicado novamente com retificação. 
Por despacho de 11 do corrente, aprovou o Exmo. Sr. Corre

gedor Geral da Justiça os novos modelos sugeridos pelo Corregedor 
Permanente, a serem utilizados pelos Distribuidores Criminais, tão 
logo sejam os impressos entregues pelo DEPA, Setor da Adminis
tração do E. Tribunal de Justiça. 

PODER JUDICIARIO 

SAO PAULO 

--- VARA --- 

REQUISIÇãO DE INFORMAÇÕES AO 

SEGUNDO DISTRmUIDOR CRIMINAL 

NOME: 

FILIAÇãO: 

PROC. n.o 
Inq. distribuldo em 

I /19 pelo 

DISTRmUIDOR 
INFRAÇãO PENAL: 

NATURAL DE: 

DATA NASC.: 

R.G. N.o 

ESTADO CIVIL: 

ESTADO: 

São Paulo, de 

CPF: 

de 

ESTADO DE: 

COR: 

19 

JUIZ DE DIREITO 

Pesquisado por: 

São Paulo, de de 19 

1.0 Distribuidor Criminal 
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PODER JUDICIÁRIO 

MO PAULO 

VARA -  __ 

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇOES AO 

r PRIMEIRO DISTRIBUIDOR CRIMINAL 

LEIS E .uO\..,.AJ:, 

FEDERAIS 

Dá nova redação à aIíaetdI 
12 de setembro de 1969:1 
Moral e Cívica, COlDO 

doPa&, 

Faço saber que o 
seguinte Lei: 

Artigo 1.0  A 
de 12 de setembro de 1 

"Artigo 2.° - ... 

e) o aprimoramentcl 
cação à comunidade e 
como núcleo natural e 
o casamento e a pres'" 

Artigo 2.o  Esta 
Artigo 3.0 _ 

Brasília, em 21 de 
da República. 

JOÃO B. DE 
E. PorteUa 

Introduz alterações na 
e partilhas, lavradas ou 

PROC. n.O 

NOME: 
 Inq. distrlbuido em 

I 119 pelo 

FILIAÇÃO: DISTRmUIDOR 
INFRAÇÃO PENAL: 

NATURAL DE: ESTADO DE: 

DATA NABO.: 

RoG. N.o 

ESTADO CIVIL: COR: 

ESTADO: CPF: 

São Paulo, de de 19 

JUIZ DE DIREITO 

Pesquisado por: 

São Paulo, de de 19 

.......... .. ,. ..................... ........
~ ~ ~ ~ 

2.° Distribuidor CrIminal 
D.O.J. 13-6-79 
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OIARIO 

LO 

DRMAQOES AO 

DOR ORIMINAL 

PRoa. n.O 

Inq. distribuído em 

I /19 pelo 

DISTRIBUIDOR 
INFRAÇãO PENAL: 

o DE: 

de 19 

Il 
D.O.J. 13-6~79 
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LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS 

LEI N.o 6.660, DE 21 DE JUNHO DE 1979. 

Dá nova redação à alínea e, do artigo Z.o, do Decreto-lei n.o 869, de 
12 de setembro de 1969, que "dispõe sobre a inclusão da Educação 
Moral e Cívica, como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino 

do País, e dá outras providências". 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

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

Artigo 1.0 - A alínea e, do artigo 2.0, do Decreto-lei n.O 869, 
de 12 de setembro de 1969, será assim redigida: 

"Artigo 2.° - ...................................... . 

e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedi
cação à comunidade e à família, buscando-se o fortalecimento desta 
como núcleo natural e fundamental da sociedade, a preparação para 
o casamento e a preservação do vínculo que o constitui." 

Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 21 de junho de 1979; 158.° da Independência e 91.° 
da República. 

JOÃO B. DE FIGUEIREDO 
E. Portella 

LEI N.o 6.688, DE 17 DE SETEMBRO DE 1979 

Introduz alterações na Lei dos Registros PúbticOlS, quauto às escritoras 
e partilbas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto n. ° 4.857, 

de 9 de novembro de 1939. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
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Artigo 1.0 - Inclua-se no artigo 176, da Lei n.o 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, com as alterações das Leis ns. 6.140, de 28 
de novembro de 1974, e 6.216, de 30 de junho de 1975, um § 2.°, 
passando a § 1.0 o atual parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Artigo 176  ...................................... . 
§ 1.0_ ............................................ . 
§ 2.° - Para .l:!. matrícula e registro das escrituras e partilhas, 

lavradas ou homologadas na vigência do Decreto n.o 4.857, de 9 
de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste 
artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior." 

Artigo 2.°  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Disciplina o caneelamelll 

Faço saber que o 
seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - O 
disciplinar-se-á por esta 
artigos seguintes. 

Artigo 2.°  Será 
riormente pagos mediante 
procurador com poderes 
quitados, que serão 

Parágrafo único 
não serão aceitas cópias 
que autenticadas. 

Artigo 3.°  Na 
devedor, para obter o 
declaração de anuência 
com qualificação comnleul 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 17 de setembro de 1979; 158.0 da Independência e 
91.° da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Petrônio Portella 

DECRETO-LEI N.o 1.695, DE 18 DE SETEMBRO DE 1979 

Suprime a incidência do imposto de renda na fonte sobre o 13.0 

salário e atnôui competência ao Ministro da Fazenda para fixar 
prazos de recolhimento de imposto de renda retido por fontes 

pagadoras de rendimentos. 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 55, 11 da Constituição, 

Decreta: 


Artigo 1.° - Compete ao Ministro da Fazenda fixar prazos para 

o recolhimento do imposto de renda retido pela fonte pagadora. 

Artigo 2.0 - Mantida a tributação na declaração de rendimentos, 
não incidirá imposto de renda na fonte sobre a gratificação instituída 
pela Lei n.o 4.090, de 13 de julho de 1962. 

Artigo 3.° - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 18 de setembro de 1979; 158.° da Independência 
e 91.° da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Karlos Riscbbieter 
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LEI N.o 6.690, DE 25 DE SETEMBRO DE 1979 

Disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiais, e dá 
outras providências. 

o PRESIDENTE DA REPúBLICA 

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

Artigo 1.0 - O cancelamento de protesto de títulos cambiais 
disciplinar-se-á por esta Lei, conforme os preceitos estabelecidos nos 
artigos seguintes. 

Artigo 2.° - Será cancelado o protesto de títulos cambiais poste~ 
riormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou 
procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente 
quitados, que serão arquivados em cartório. 

Parágrafo único - Para os fins previstos no caput deste artigo, 
não serão aceitas cópias ou reproduções de qualquer espécie, ainda 
que autenticadas. 

Artigo 3.0 - Na impossibilidade de exibir o título protestado, o 
devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar 
declaração de anuência de todos que figurem no registro do protesto, 
com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arqui
vada em cartório a referida declaração. 

Artigo 4.° - O cancelamento do protesto, se fundado em outro 
motivo que não o pagamento posterior do título, somente se efetuará 
por determinação judicial decorrente de ação própria. 

Artigo 5.° O cancelamento de protesto de títulos cambiais 
deverá ser feito pelo próprio oficial do cartório ou por quem o 
estiver substituindo. 

Parágrafo único - Em caso de acúmulo de serviço no compe
tente ofício de protestos, o cancelamento poderá ser efetuado por 
escrevente indicado pelo oficial do cartório, com prévia autorização 
da Corregedoria da Justiça do Estado. 

Artigo 6.° Cancelado o protesto, não mais constarão das 
certidões expedidas nem o protesto nem seu cancelamento, a não 
ser mediante requerimento escrito do devedor, ou requisição judicial. 

Artigo 7.° - Não serão fornecidas informações ou certidões, 
mesmo sigilosas, a respeito dos apontamentos feitos no livro de proto
colo, ~ não ser mediante requerimento escrito do devedor, ou requi
sição judicial. 

Artigo 8.° - As averbações feitas até a data de entrada em 
vigor desta Lei serão havidas como cancelamento de protesto. 
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Parágrafo único - As certidões emitidas em conseqüência do 
disposto neste ,artigo deverão obedecer às normas estabelecidas na 
presente Lei. 

Artigo 9.°  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 10  Revogam-se as disposições em contrário, especial

mente as da Lei n.o 6.268, de 24 de novembro de 1975. 
Brasília, em 25 de setembro de 1979; 158.° da Independência e 

91.° da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Petrônio Portella 

Mareio J. de Andrade Fortes 

LEI N.o 6.697, DE 10 DE OUTUBRO DE 1979 

lustftui o Código de Menores 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA 

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

CÓDIGO DE MENORES 

b) manifesta 
provê-las; 

11 - vítima de maus 
pelos pais ou responsável; 

IH - em perigo moral, 
a) encontrar-se, de modo 

bons costumes; 
b) exploração em aUVIdaJ 
IV - privado de represe 

eventual dos pais ou responsáv 
V - com desvio de cond 

familiar ou comunitária; 
VI autor de infração 
Parágrafo único - Entendfl 

sendo pai ou mãe, exerce, a 
educação de menor, ou volunttl 
companhia, independentemente 

Artigo 3.° - Os atos 
digam respeito a menores são 
divulgação, ainda que por 
judiciária competente. Os 
essenciais à identificação dos 

Parágrafo único - A 
menor em situação irregular 

de divulgação 
LIVRO I 

Parte Gerai 

TITULO I 

Disposições Preliminares 

Artigo 1.° - Este Código dispõe sobre assistência, proteção e 
vigilância a menores: 

I - até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação 
irregular; 

11 - entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei. 
Parágrafo único As medidas de caráter preventivo aplicam-se 

a todo menor de dezoito anos, independentemente de sua situação. 
Artigo 2.° - Para os efeitos deste Código, considera-se em 

situação irregular o menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde 

e instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
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Artigo 4.° - A aplicação 
I - as diretrizes da POlítii 

definidas pela legislação pertine 
11 - o contexto s6cio-econ 

o menor e seus pais ou responsá 
111 - o estudo de cada 
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b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para 
provê-las; 

II vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos 
pelos pais ou responsável; 

III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos 

bons costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta 

eventual dos pais ou responsável; 
V - com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação 

familiar ou comunitária; 
VI - autor de infração penal. 
Parágrafo único - Entende-se por responsável aquele que, não 

sendo pai ou mãe, exerce, a qualquer título, vigilância, direção ou 
educação de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou 
companhia, independentemente de ato judicial. 

Artigo 3.° - Os atos judiciais, policiais e administrativos que 
digam respeito a menores são gratuitos e sigilosos, dependendo sua 
divulgação, ainda que por certidão, de deferimento da autoridade 
judiciária competente. Os editais de citação limitar-se-ão aos dad08 
essenciais à identificação dos pais ou responsável. 

Parágrafo único - A notícia que se publique a respeito de 
menor em situação irregular não o poderá identificar, vedando-se 
fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco e residência, 
salvo no caso de divulgação que vise à localização de menor desa
parecido. 

TITULO 11 

Da Aplicação da Lei 

Artigo 4.0 - A aplicação desta lei levará em conta: 
I - as diretrizes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, 

definidas pela legislação pertinente; 
II - o contexto sócio-econômico e cultural em que se encontrem 

o menor e seus pais ou responsável; 
In - o estudo de cada caso, realizado por equipe de que participe 

pessoal técnico, sempre que possível. 
Parágrafo único - Na ausência de serviço especializado, a autori

dade judiciária poderá atribuir a pessoal habilitado o estudo a que se 
refere este artigo. 

Artigo 5.° - Na aplicação desta lei, a proteção aos interesses 
do menor sobrelevará qualquer outro bem ou interesse juridicamente 
tutelado. 
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11TULO UI 

Da Autoridade JudiCiária 

Artigo 6.° A autoridade judiciária a que se refere esta lei 
será o Juiz de Menores, ou o Juiz que exerça essa função na forma 
da legislação local. 

Artigo 7.° À autoridade judiciária competirá exercer direta
mente, ou por intermédio de servidor efetivo ou de voluntário creden
ciado, fiscalização sobre o cumprimento das decisões judiciais ou 
determinações administrativas que houver tomado com relação à 
assistência, proteção e vigilância a menores. 

Parágrafo único A fiscalização poderá ser desempenhada por 
comissários voluntários, nomeados pela autoridade judiciária, a título 
gratuito, dentre pessoas idôneas merecedoras de sua confiança. 

Artigo 8.°  A autoridade judiciária, além das medidas especiais 
previstas nesta lei, poderá, através de portaria ou provimento, deter
minar outras de ordem geral, que, ao seu prudente arbítrio, se demons
trarem necessárias à assistência, proteção e vigilância ao menor, 
respondendo por abuso ou desvio de poder. 

TITULO IV 

Das Entidades de Assistência e Proteção ao Menor 

CAPITULO I 

Das Entidades Criadas pelo Poder Público 

Artigo 9.° As entidades de assistência e proteção ao menor 
serão criadas pelo Poder Público, segundo as diretrizes da Política 
Nacional do Bem-Estar do Menor, e terão centros especializados 
destinados à recepção, triagem e observação, e à permanência de 
menores. 

§ 1.0 - O estudo do caso do menor no centro de recepção, 
triagem e observação considerará os aspectos social, médico e psico
pedagógico, e será feito no prazo médio de três meses. 

§ 2.° - A escolarização e a profissionalização do menor serão 
obrigatórias nos centros de permanência. 

§ 3.°  Das anotações sobre os menores assistidos ou acolhidos 
constarão data e circunstâncias do atendimento, nome do menor e de 
seus pais ou responsável, sexo, idade, ficha de controle de sua 
formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem 
sua identificação e a individualização de seu tratamento. 
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CAPITULO II 

Das Entidades Particulares 

Artigo 10 - As entidades particulares de assistência e proteção 
ao menor somente poderão funcionar depois de registradas no órgão 
estadual responsável pelos programas de bem-estar do menor, o qual 
comunicará o registro à autoridade judiciária local e à Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor. 

Parágrafo único - Será negado registro à entidade que não se 
adequar às diretrizes da Política Nacional do Bem-Estar do Menor e 
ao disposto nesta lei. 

Artigo 11 - Toda entidade manterá arquivo das anotações a 
que se refere o § 3.° do artigo 9.° desta lei, e promoverá a escolari
zação e a profissionalização de seus assistidos, preferentemente em 
estabelecimentos abertos. 

Artigo 12 - É vedado à entidade particular entregar menor 
sub judice a qualquer pessoa, ou transferi-lo a outra entidade, sem 
autorização judicial. 

TITULO V 

Das Medidas de Assistência e Proteção 

CAPITULO I 

Das Medidas Aplicáveis ao Menor 

Artigo 13 - Toda medida aplicável ao menor visará, funda
mentalmente, à sua integração sócio-familiar. 

Artigo 14 - São medidas aplicáveis ao menor pela autoridade 
judiciária: 

I - advertência; 
II - entrega aos pais ou responsável, ou a pessoa idônea, 

mediante termo de responsabilidade; 
III - colocação em lar substituto; 
IV - imposição do regime de liberdade assistida; 
V - colocação em casa de semiliberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional, ocupacional, 

psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado. 
Artigo 15 - A autoridade judiciária poderá, a qualquer tempo 

e no que couber, de ofício ou mediante provocação fundamentada 
dos pais ou responsável, da autoridade administrativa competente ou 
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do Ministério Público, cumular ou substituir as medidas de que trata 
este Capítulo. 

Artigo 16  Para a execução de qualquer das medidas previstas 
neste Capítulo, a autoridade judiciária poderá, ciente o Ministério 
Público, determinar a apreensão do menor. 

Parágrafo único - Em caso de apreensão para recambiamento, 
este será precedido de verificação do domicílio do menor, por inter
médio do Juizado do domicílio indicado. 

SEÇÃO I 

Da Colocação em Lar Substituto 

SUBSEÇÃO I 

Disposições Gentis 

Artigo 17 - A colocação em lar substituto será feita mediante: 
I - delegação do pátrio poder; 
H guarda; 
HI - tutela; 
IV - adoção simples; 
V adoção plena. 
Parágrafo único A guarda de fato, se decorrente de anterior 

situação irregular, não impedirá a aplicação das medidas previstas 
neste artigo. 

Artigo 18 - São requisitos para a concessão de qualquer das 
formas de colocação em lar substituto: 

I - qualificação completa do candidato a responsável e de seu 
cônjuge, se casado, com expressa anuência deste; 

II - indicação de eventual relação de parentesco do candidato 
ou de seu cônjuge com o menor, especificando se este tem ou não 
parente vivo; 

IH - comprovação de idoneidade moral do candidato; 
IV - atestado de sanidade física e mental do candidato; 
V - qualificação completa do menor e de seus pais, se 

conhecidos; 
VI - indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento do 

menor. 
Parágrafo único - Não se deferirá colocação em lar substituto 

a pessoa que: 
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I  revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza 
da medida; 

TI - não ofereça ambiente familiar adequado. 
Artigo 19  A colocação em lar substituto não admitirá transfe

rência do menor a terceiros ou sua internação em estabelecimento de 
assistência a menores, sem autorização judiciaL 

Artigo 20 - O estrangeiro residente ou domiciliado fora do 
País poderá pleitear colocação familiar somente para fins de adoção 
simples e se o adotando brasileiro estiver na situação irregular, não 
eventual, descrita na alínea "a", inciso I, do artigo 2.0 desta lei. 

SUBSEÇÃO TI 

Da Delegação do Pátrio Poder 

Artigo 21 - Admitir-se-á delegação do pátrio poder, desejada 
pelos pais ou responsável, para prevenir a ocorrência de situação 
irregular do menor. 

Artigo 22 - Precederão a decisão homologatória: 
I estudo social do caso; 
H - audiência do Ministério Público; 
IH - advertência pessoal, certificada nos autos, aos delegantes 

e delegados, quanto à irretratabilidade da delegação. 
Artigo 23 - A delegação do pátrio poder será exercida pessoal

mente, vedada desoneração unilateral. 
Parágrafo único A delegação deverá ser reduzida a termo, 

em livro próprio, assinado pelo Juiz e pelas partes, dele constando 
advertência sobre os direitos e as obrigações decorrentes do instituto . 

SUBSEÇÃO IH 

Da Guarda 

Artigo 24  A guarda obriga à prestação de assistência material, 
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moral e educacional ao menor, conferindo a seu detentor o direito 
de opor-se a terceiros, inclusive pais. 

§ 1.0 - Dar-se-á guarda provisória de ofício ou a requerimento 
do interessado, como medida cautelar, preparatória ou incidente, para 
regularizar a detenção de fato ou atender a casos urgentes. 

§ 2.° - A guarda confere ao menor a condição de dependente, 
para fins previdenciários. 

Artigo 25 - Ao assumir a guarda, o responsável prestará 
compromisso em procedimento regular . 
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SUBSEÇÃO IV 

Da Tutela 

Artigo 26 - A tutela será deferida nos termos da lei civil 
em benefício do menor em situação irregular que carecer de repre
sentação permanente. 

Parágrafo único - A tutela, para os fins desta lei, implica 
necessariamente o dever de guarda e será exercida por prazo inde
terminado. 

SUBSEÇÃO V 

Da Adoção Simples 

Artigo 27 - A adoção simples de menor em situação irregular 
reger-se-á pela lei civil, observado o disposto neste Código. 

Artigo 28 - A adoção simples dependerá de autorização ju
dicial, devendo o interessado indicar, no requerimento, os apelidos 
de família que usará o adotado, os quais, se deferido o pedido, 
constarão do alvará e da escritura, para averbação no registro de 
nascimento do menor. 

§ 1.0 - A adoção será precedida de estágio de convivência 
com o menor, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas 
a idade do adotando e outras peculiaridades do caso. 

§ 2.° - O estágio de convivência poderá ser dispensado se 
o adotando não tiver mais de um ano de idade. 

SUBSEÇÃO VI 

Da Adoção Plena 

Artigo 29 - A adoção plena atribui a situação de filho ao 
adotado, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 
os impedimentos matrimoniais. 

Artigo 30 - Caberá adoção plena de menor, de até sete anos 
de idade, que se encontre na situação irregular definida no inciso I, 
artigo 2.0 desta lei, de natureza não eventual. 

Parágrafo único - A adoção plena caberá em favor de menor 
com mais de sete anos se, à época em que completou essa idade, 
já estivesse sob a guarda dos adotantes. 

Artigo 31 - A adoção plena será deferida após período 
mínimo de um ano de estágio de convivência do menor com os 
requerentes, computando-se, para esse efeito, qualquer período de 
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tempo, desde que a guarda se tenha iniciado antes de o menor 
completar sete anos e comprovada a conveniência da medida. 

Artigo 32 - Somente poderão requerer adoção plena casais 
cujo matrimônio tenha mais de cinco anos e dos quais pelo menos 
um dos cônjuges tenha mais de trinta anos. 

Parágrafo único - Provadas a esterilidade de um dos cônjuges 
e a estabilidade conjugal, será dispensado o prazo. 

Artigo 33 - Autorizar-se-á a adoção plena ao viúvo ou à 
viúva, provado que o menor está integrado em seu lar, onde tenha 
iniciado estágio de convivência de três anos ainda em vida do 
outro cônjuge. 

Artigo 34 - Aos cônjuges separados judicialmente, havendo 
começado o estágio de convivência de três anos na constância da 
sociedade conjugal, é lícito requererem adoção plena, se acordarem 
sobre a guarda do menor após a separação judicial. 

Artigo 35 - A sentença concessiva da adoção plena terá 
efeito constitutivo e será inscrita no Registro Civil mediante mandado, 
do qual não se fornecerá certidão. 

§ 1.0 - A inscrição consignará o nome dos pais adotivos 
como pais, bem como o nome de seus ascendentes. 

§ 2.° - Os vínculos de filiação e parentesco anteriores 
cessam com a inscrição. 

§ 3.0 O registro original do menor será cancelado por 
mandado, o qual será arquivado. 

§ 4.° - Nas certidões do registro nenhuma observação poderá 
constar sobre a origem do ato. 

§ 5.° - A critério da autoridade judiciária, poderá ser for
necida certidão para a salvaguarda de direitos. 

Artigo 36 - A sentença conferirá ao menor o nome do ado
tante e, a pedido deste, poderá determinar a modificação do prenome . 

Artigo 37 - A adoção plena é irrevogável, ainda que aos 
adotantes venham a nascer filhos, aos quais estão equiparados os 
adotados, com os mesmos direitos e deveres. 

SEÇÃO II 

Da Liberdade Assistida 

Artigo 38 - Aplicar-se-á o regime de liberdade assistida nas 
hipóteses previstas nos incisos V e VI do artigo 2.0 desta lei, 
para o fim de vigiar, auxiliar, tratar e orientar o menor. 
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SUBSEÇÃO IV 

Da Tutela 

Artigo 26 - A tutela será deferida nos termos da lei civil 
em benefício do menor em situação irregular que carecer de repre
sentação permanente. 

Parágrafo único - A tutela, para os fins desta lei, implica 
necessariamente o dever de guarda e será exercida por prazo inde
terminado. 

SUBSEÇÃO V 

Da Adoção Simples 

Artigo 27 - A adoção simples de menor em situação irregular 
reger-se-á pela lei civil, observado o disposto neste Código. 

Artigo 28 - A adoção simples dependerá de autorização ju
dicial, devendo o interessado indicar, no requerimento, os apelidos 
de famüia que usará o adotado, os quais, se deferido o pedido, 
constarão do alvará e da escritura, para averbação no registro de 
nascimento do menor. 

§ 1.0 - A adoção será precedida de estágio de convivência 
com o menor, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas 
a idade do adotando e outras peculiaridades do caso. 

§ 2.° - O estágio de convivência poderá ser dispensado se 
o adotando não tiver mais de um ano de idade. 

SUBSEÇÃO VI 

Da Adoção Plena 

Artigo 29 A adoção plena atribui a situação de filho ao 
adotado, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 
os impedimentos matrimoniais. 

Artigo 30 - Caberá adoção plena de menor, de até sete anos 
de idade, que se encontre na situação irregular definida no inciso I, 
artigo 2.° desta lei, de natureza não eventual. 

Parágrafo único - A adoção plena caberá em favor de menor 
com mais de sete anos se, à época em que completou essa idade, 
já estivesse sob a guarda dos adotantes. 

Artigo 31 A adoção plena será deferida após período 
mínimo de um ano de estágio de convivência do menor com os 
requerentes, computando-se, para esse efeito, qualquer período de 
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tempo, desde que a guarda se tenha iniciado antes de o menor 
completar sete anos e comprovada a conveniência da medida. 

Artigo 32 - Somente poderão requerer adoção plena casais 
cujo matrimônio tenha mais de cinco anos e dos quais pelo menos 
um dos cônjuges tenha mais de trinta anos. 

Parágrafo único - Provadas a esterilidade de um dos cônjuges 
e a estabilidade conjugal, será dispensado o prazo. 

Artigo 33 - Autorizar-se-á a adoção plena ao viúvo ou à 
viúva, provado que o menor está integrado em seu lar, onde tenha 
iniciado estágio de convivência de três anos ainda em vida do 
outro cônjuge. 

Artigo 34 - Aos cônjuges separados judicialmente, havendo 
começado o estágio de convivência de três anos na constância da 
sociedade conjugal, é lícito requererem adoção plena, se acordarem 
sobre a guarda do menor após a separação judicial. 

Artigo 35 - A sentença concessiva da adoção plena terá 
efeito constitutivo e será inscrita no Registro Civil mediante mandado, 
do qual não se fornecerá certidão. 

§ 1.° - A inscrição consignará o nome dos pais adotivos 
como pais, bem como o nome de seus ascendentes. 

§ 2.° - Os vínculos de filiação e parentesco anteriores 
cessam com a inscrição. 

§ 3.° - O registro original do menor será cancelado por 
mandado, o qual será arquivado. 

§ 4.° - Nas certidões do registro nenhuma observação poderá 
constar sobre a origem do ato. 

§ 5.° - A critério da autoridade judiciária, poderá ser for
necida certidão para a salvaguarda de direitos. 

Artigo 36 A sentença conferirá ao menor o nome do ado
tante e, a pedido deste, poderá determinar a modificação do prenome. 

Artigo 37 - A adoção plena é irrevogável, ainda que aos 
adotantes venham a nascer filhos, aos quais estão equiparados os 
adotados, com os mesmos direitos e deveres. 

SEÇÃO 11 

Da Liberdade Assistida 

Artigo 38 - Aplicar-se-á o regime de liberdade assistida nas 
hipóteses previstas nos incisos V e VI do artigo 2.° desta lei, 
para o fim de vigiar, auxiliar, tratar e orientar o menor. 
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Parágrafo único - A autoridade judiciária fixará as regras 
de conduta do menor e designará pessoa capacitada ou serviço 
especializado para acompanhar o caso. 

SEÇÃO lU 

Da Colocação em Casa de Semiliberdade 

Artigo 39 - A colocação em casa de semiliberdade será 
determinada como forma de transição para o meio aberto, devendo, 
sempre que possível, utilizar os recursos da comunidade, visando 
à escolarização e profissionalização do menor. 

SEÇÃO IV 

Da Internação 

Artigo 40 - A internação somente será determinada se for 
inviável ou malograr a aplicação das demais medidas. 

Artigo 41 - O menor com desvio de conduta ou autor de 
infração penal poderá ser internado em estabelecimento adequado, 
até que a autoridade judiciária, em despacho fundamentado, deter
mine o desligamento, podendo, conforme a natureza do caso, 
requisitar parecer técnico do serviço competente e ouvir o Ministério 
Público. 

§ 1.0 O menor sujeito à medida referida neste artigo será 
reexaminado periodicamente, com o intervalo máximo de dois anos, 
para verificação da necessidade de manutenção da medida. 

§ 2.0 - Na falta de estabelecimento adequado, a internação 
do menor poderá ser feita, excepcionalmente, em seção de estabele
cimento destinado a maiores, desde que isolada destes e com insta
lações apropriadas, de modo a garantir absoluta incomunicabilidade. 

§ 3.0 - Se o menor completar vinte e um anos sem que tenha 
sido declarada a cessação da medida, passará à jurisdição do Juízo 
incumbido das Execuções Penais. 

§ 4.0 - Na hipótese do parágrafo anterior, o menor será 
removido para estabelecimento adequado, até que o Juízo incumbido 
das Execuções Penais julgue extinto o motivo em que se fundamen
tara a medida, na forma estabelecida na legislação penal. 

CAPITULO 11 

Das Medidas Aplicáveis aos Pais ou Responsável 

Artigo 42 - São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 
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I - advertência; 
11 - obrigação de submeter o menor a tratamento em clínica, 

centro de orientação infanto-juvenil, ou outro estabelecimento espe
cializado determinado pela autoridade judiciária, quando verificada 
a necessidade e houver recusa injustificável; 

IH - perda ou suspensão do pátrio poder; 

IV - destituição da tutela; 

V - perda da guarda. 

SEÇÃO I 

Da Obrigação de Submeter o Menor a Tratamento 

Artigo 43 - Os pais ou responsável firmarão termo de compro
misso, no qual a autoridade judiciária fixará o tratamento a ser 
ministrado ao menor. 

Parágrafo único A autoridade verificará, periodicamente, o 
cumprimento das obrigações previstas no termo. 

SEÇÃO 11 

Da Perda ou Suspensão do Pátrio Poder e da Destituição da Tutela 

Artigo 44 - A perda ou suspensão do pátrio poder e a desti
tuição da tutela regem-se pelo Código Civil e pelo disposto nesta lei. 

Artigo 45 - A autoridade judiciária poderá decretar a perda 
ou a suspensão do pátrio poder e a destituição da tutela dos pais Olt 

tutor que: 

I - derem causa a situação irregular do menor; 

11 - descumprirem, sem justa causa, as obrigações previstas 
no artigo 43 desta lei. 

Parágrafo único - A perda ou a suspensão do pátrio poder não 
exonera os pais do dever de sustentar os filhos. 

SEÇÃO IH 

Da Perda da Guarda 

Artigo 46 - A autoridade judiciária decretará a perda da guarda 
nos casos em que aplicaria a perda ou a suspensão do pátrio poder 
ou a destituição da tutela. 
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CAPITULO IH 

Da Apreensão de Objeto ou Coisa 

Artigo 47 - A autoridade judiciária poderá, em despacho funda
mentado, determinar a apreensão, por prazo determinado, do objeto 
ou da coisa cuja detenção pelo menor possa ensejar reincidência no 
fato. 

§ 1.° O objeto ou coisa apreendido permanecerá em poder 
de depositário judicial ou pessoa idônea, a critério da autoridade 
judiciária. 

§ 2.0 A apreensão e seu levantamento serão determinados 
através de mandado, ciente o Ministério Público. 

CAPITULO IV 

Das Medidas de Vigilância 

SEÇAO I 

Disposições Gerais 

Artigo 48 Os estabelecimentos referidos neste Capítulo poderão 
ser inspecionados, a qualquer tempo, pela autoridade judiciária com
petente e pelo Ministério Público. 

Artigo 49 A autoridade judiciária poderá, de ofício ou por 
provocação da autoridade administrativa, ouvido o Ministério Público, 
ordenar o fechamento provisório ou definitivo do estabelecimento 
particular que infringir norma de assistência e proteção ao menor. 

§ 1.° O procedimento de verificação de infração será instau
rado por portaria, devendo a autoridade judiciária inspecionar o 
estabelecimento. 

§ 2.° A autoridade judiciária poderá determinar, liminar
mente, o afastamento provisório do dirigente do estabelecimento, 
designando-lhe substituto. 

§ 3.° - Se a decisão final reconhecer a inidoneidade da entidade 
particular, ou de seus dirigentes, será o estabelecimento fechado, sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis, dentre as quais o cancela
mento da respectiva inscrição no registro civil, através de mandado. 

§ 4.° - Se o fechamento for recomendável por falta de condições 
técnicas ou materiais, a autoridade poderá conceder prazo à entidade 
para supri-las. Se as condições não forem preenchidas no prazo 
concedido, o estabelecimento será fechado até que atenda às exigências 
estabelecidas. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUÁRIOS32  DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO • 

Das Casas. 

Dos EspetácI 

Artigo 50
panhado dos pais 
teatrais, cinemato~ 



to serão determinados 
co. 

'o 

I!f 
o 

MSte Capítulo poderão
lQdade judiciária com-
j '*!~t/, 

.., 4e ofício ou por 
~9 }dinistério Público, 
~.oo do estabelecimento 
,ftOteçJO ao menor. 
!liDfração será instau
Ilfeiária inspecionar o 

~.~ar, liminar
~.' do estabelecimento, 

MtOaeidade da entidade 
eéimento fechado, sem 
• as quais o cancela
o através de mandado. 
t por falta de condições 
ceder prazo à entidade 
preenchidas no prazo 
.. atenda às exigências 

010•. DOS SERVENTU.unos 
10 DJII SJ.O PAULO .. 

SEÇÃO 11 

Das Casas de Espetáculos, das Diversões em Geral, 
dos Hotéis e Congêneres 

SUBSEÇÃO I 

Dos Espetáculos Teatrais, Cinematográficos, Circenses, 
Radiofônicos e de Televisão 

Artigo 50 É proibida a menor de dez anos, quando desacom
panhado dos pais ou responsável, a entrada em salas de espetáculos 
teatrais, cinematográficos, circenses, de rádio, televisão e congêneres. 

§ 1.° - Nenhum menor de dez anos poderá permanecer em local 
referido neste artigo depois das vinte e duas horas. 

§ 2.° - Tratando-se de espetáculo instrutivo ou recreativo, a 
autoridade judiciária poderá alterar os limites e as condições fixadas 
neste artigo . .. 

Artigo 51 Nenhum menor de dezoito anos, sem prévia autori
zação da autoridade judiciária, poderá participar de espetáculo público 
e seus ensaios, bem como entrar ou permanecer em qualquer depen
dência de estúdios cinematográficos, de teatro, rádio ou televisão. 

Artigo 52 - A autoridade judiciária poderá ampliar, dado as 
circunstâncias, o limite de idade fixado pelo Serviço Federal de 
Censura . 

Artigo 53 - Será vedada a apresentação, em rádio e televisão, 
de espetáculos proibidos para menores de: 

I dez anos, até as vinte horas; 
11 quatorze anos, até as vinte e duas horas; 
111 - dezoito anos, em qualquer horário. 

Artigo 54 - Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado 
sem aviso de sua classificação, antes e durante sua transmissão, 
apresentação ou exibição. 

SUBSEÇÃO 11 

Das Casas de Jogo, dos Bailes PúbUcos e Hotéis 

Artigo 55 - É proibida a entrada de menor de dezoito anos 
em casa de jogo. 

Parágrafo único - Considera-se casa de jogo a que explore 
apostas, ainda que eventualmente. 
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Artigo 56 - :e proibida a hospedagem de menor de dezoito 
anos, desacompanhado dos pais ou responsável, em hotel, mote], 
pensão ou estabelecimento congênere. 

Parágrafo único - A autoridade judiciária poderá autorizar a 
hospedagem em circunstância especial. À falta de autoridade judiciária, 
a autorização será suprida por autoridade administrativa, que oficiará 
ao Juiz de imediato. 

Da Execução 

SUBSEÇÃO 111 

De Outros Locais de Jogos e Recreação 

Artigo 57 - :e proibida aos menores de dezoito anos a entrada 
em estabelecimento que explore comercialmente bilhar, sinuca ou 
congênere. 

Artigo 58 - Tendo em vista as peculiaridades locais e os princí
pios desta lei, a autoridade judiciária poderá disciplinar: 

I - a entrada e a permanência de menor em estádio, ginásio 
e campo desportivo, em clube e associação recreativa ou desportiva; 

11 - a entrada e a permanência de menor em boate, salão de 
bilhar, sinuca, boliche, bocha, ou congêneres; 

111 - a participação e o comparecimento de menor em compe
tição desportiva; 

IV - a participação de menor em festividade pública. 

§ 1.° - Em qualquer hipótese, é proibida: 

a) a permanência de menor de dezoito anos, quando desacom
panhado dos pais ou responsável, em lugar referido neste artigo, 
depois das vinte e quatro horas; 

b) a admissão de menor de dezoito anos em sala de jogo; 
c) a entrada de menor de dezoito anos em local destinado a 

espetáculo e serviço de bar para espectadores em veículos, depois das 
vinte horas. 

§ 2.° - Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade 
judiciária levará em conta, dentre outros fatores: 

a) a exigência de instalações adequadas; 
b) o tipo de freqüênc1~ habitual ao local; 
c) a localização em lugar apropriado; 
d) a adequação do ambiente à eventual freqüência de menores. 
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CAPlTULO V 

Da Execução das Medidas Judiciais pelas Entidades de Assistência 
e Proteção ao Menor 

Artigo 59 - As medidas de assistência e proteção determinadas 
pela autoridade judiciária, no âmbito desta lei, serão executadas pelas 
entidades criadas pelo Poder Público com a finalidade de atender aos 
menores a que se refere o artigo 1.° desta lei. 

Parágrafo único - As entidades privadas dedicadas à assistência 
e proteção ao menor comporão o sistema complementar de execução 
dessas medidas. 

Artigo 60 - As entidades criadas pelo Poder Público e as de 
natureza privada planejarão e executarão suas atividades de assistência 
e proteção ao menor atendendo às diretrizes da Política Nacional do 
Bem-Estar do Menor. 

§ 1.° - O trabalho de toda entidade dedicada à assistência e à 
proteção ao menor em situação irregular visará, prioritariamente, ao 
ajustamento ou integração sócio-familiar deste. 

§ 2.° - As entidades comunicarão à autoridade judiciária, cada 
caso de menor em situação irregular que acolherem . 

Artigo 61 As entidades fornecerão à autoridade judiciária, no 
prazo por esta assinado, relatório de seus órgãos técnicos, nas fases 
de estudo, diagnóstico e tratamento do caso, podendo a autoridade 
determinar a realização de estudos complementares. 

CAPITULO VI 

Da Autorização para Viajar 

Artigo 62 - O menor de dezoito anos dependerá de autorização 
da autoridade judiciária para viajar, desacompanhado dos pais ou 
responsável, para fora da Comarca onde reside. 

§ 1.0 - A autorização é dispensável: 
I - quando se tratar de Comarca contígua à de sua residência, 

se na mesma Unidade da Federação, ou incluída na mesma Região 
Metropolitana; 

II - quando se tratar de viagem ao exterior, se: 
a) o menor estiver acompanhado de ambos os genitores ou 

responsável; 
b) o pedido de passaporte for subscrito por ambos os genitores, 

responsável ou representante legal. 
§ 2.° - A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais, con

ceder autorização permanente de viagem, pelo prazo máximo de dois 
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anos, mediante verificação da conduta do menor e do exercício do 
pátrio poder. 

TITULO VI 

Das Infrações Cometidas contra III Assistência, Proteçio e Vigilância 
a Menores 

CAPITULO I 

Das Infrações 

Artigo 63 - Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização 
devida, por qualquer meio de comunicação, nome, atos ou documen
tos de procedimento judicial relativo a menor. 

Pena - multa de até cinqüenta valores de referência. 
§ 1.0 - Incorre na mesma pena quem exibe fotografia de menor 

em situação irregular ou vítima de crime, ou qualquer ilustração que 

Artigo 67 
presário do 
dispõe esta 
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suspensão do 
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dobro na 
Artigo 73 

e 12 desta 

BOLETIM DA 

lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam imputados, de 
forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente. 

§ 2.0 - Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou 
emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a 
autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ou 
a suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem como 
da publicação do periódico até por dois números. 

Artigo 64 - Anunciar, por qualquer meio de comunicação, 
peças teatrais, filmes cinematográficos ou quaisquer representações 
ou espetáculos, sem indicar os limites de idade para o ingresso de 
menor. 

Pena - multa de até um valor de referência, dobrada na reinci
dência, aplicável, separadamente, ao estabelecimento de diversão e 
aos órgãos de divulgação ou publicidade. 

Artigo 65 - Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo 
em faixa de horário diversa da autorizada ou sem aviso de sua classi
ficação. 

Pena - multa de dez a cinqüenta valores de referência, aplican
do-se o dobro na reincidência. 

Artigo 66 - Exibir, no todo ou em parte, filme, cena, peça, 
amostra ou congênere, bem como propaganda comercial de qualquer 
natureza, cujo limite de proibição esteja acima do fixado para os 
menores admitidos ao espetáculo. 

Pena - multa de meio a dois valores de referência. 
Parágrafo único - A pena poderá ser cumulada com a suspensão 

da exibição ou do espetáculo, no caso de inobservância da classificação 
fixada pelo Serviço Federal de Censura. 
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Artigo 67 - Deixar o responsável pelo estabelecimento, o em
presário do espetáculo ou o acompanhante maior de observar o que 
dispõe esta Lei sobre o acesso de menor a espetáculos e diversões, ou 
sobre sua permanência e participação nestes. 

Pena multa de até cinqüenta valores de referência; na reinci
dência, além da multa, a autoridade judiciária poderá determinar a 
suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por 
até seis meses. 

Artigo 68 - Promover a participação de menor de dezoito anos 
em certame de beleza ou similar. 

Pena - multa de um a vinte valores de referência, aplicando-se 
o dobro 	na reincidência. 

Artigo 69 - Hospedar menor de dezoito anos, desacompanhado 
dos pais ou responsável, em boteI, pensão, motel ou congênere, sem 
autorização da autoridade competente. 

Pena - multa de meio a dois valores de referência, em cada caso. 
Artigo 70 - Transportar menor de dezoito anos, desacompa

nhado dos pais ou responsável e sem autorização escrita da autoridade 
judiciária, para fora da Comarca onde resida, nos termos do artigo 62 
desta Lei. 

Pena - multa de um a três valores de referência, se por via 
terrestre; de três a seis valores de referência, se por via marítima ou 
aérea; aplica-se o dobro na reincidência, em qualquer caso. 

Artigo 71 - Deixar de apresentar ao Juiz de sua residência, no 
prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda, menOr trazido 
de outra Comarca para prestação de serviço doméstico, mesmo que 
autorizado pelos pais ou responsável. 

Pena - multa de meio a três valores de referência, independen
temente do pagamento das despesas de retorno do menor, se for o caso. 

Artigo 72 - Dscumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 
inerentes ao pátrio poder ou decorrentes de tutela ou de guarda, bem 
assim determinação judicial sobre medida de assistência, proteção ou 
vigilância a menor. 

Pena - multa de até três valores de referência, aplicando-se o 
dobro na reincidência. 

Artigo 73 - Descumprir qualquer disposição dos artigos lO, 11 
e 12 desta Lei. 

Pena - multa de um a três valores de referência. 
Artigo 74 - Descumprir as normas de proteção ao menor no 

trabalho. 
Pena - multa de um até dez valores de referência, aplicando-se 

o dobro na reincidência. 
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Parágrafo único - Não incidirá, porém, a sanção, se pelo 
mesmo fato outra de igual n~tureza tiver sido aplicada pela autoridade 
administrativa competente. 

CAPITULO II 

Da Aplicação das Penalidades 

Artigo 75 - As normas do Capítulo anterior serão aplicadas 
em observância ao disposto na Parte Geral do Código Penal. 

Artigo 76 - As penalidades previstas neste Título são de caráter 
administrativo, não induzindo efeitos de natureza penal. 

Artigo 77 - Quando não expressamente especüicada, a pena 
mínima de multa será de um quarto do valor de referência. 

Artigo 78 - Sendo primário o infrator, poderá ser aplicada a 
pena de advertência. 

Artigo 79 - Considera-se reincidente, para efeito desta Lei, 
aquele que pratica o fato depois de condenado por decisão passada 
em julgado, por qualquer infração prevista no Capítulo anterior. 

Parágrafo único - A reincidência prescreve em dois anos, con
tados do pagamento da multa ou do recebimento da advertência. 

nTULO vn 
Do Registro Civil do Menor 

Artigo 80 - As medidas de assistência e proteção de que trata 
este Livro serão necessariamente precedidas da regularização do 
registro civil do menor. 

Artigo 81 - O registro de nascimento de menor em situação 
irregular poderá ser feito de ofício ou a pedido, à vista dos elementos 
de que dispuser a autoridade judiciária, comprovada a inexistência 
de registro anterior. 

Parágrafo único - O registro será feito mediante mandado, 
expedido ao Ofício competente. 

Artigo 82 - A autoridade judiciária poderá determinar qualquer 
retüicação no registro do menor em situação irregular. 

Parágrafo único - Para fins de adoção ou legitimação adotiva, 
a retificação poderá incluir mudança ou alteração no prenome. 

nTULO VIU 

Do Trabalho do Menor 

Artigo 83 - A proteção ao trabalho do menor é regulada por 
legislação especial. 
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LIVRO 11 

Parte Especial 

TITULO I 

Do Processo 


CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 84 - A jurisdição de menores será exercida, em cada 
Comarca, por Juiz a quem se atribuam as garantias constitucionais 
da magistratura, especializado ou não, e, em segundo grau, pelo 
Conselho da Magistratura ou órgão Judiciário equivalente, conforme 
dispuser a Lei de Organização Judiciária. 

Artigo 85 - A jurisdição de menores será exercida através do 
processo de conhecimento, cautelar e de execução imprópria, cabendo 
a execução própri~ às entidades a que se refere o artigo 9.0 desta Lei. 

Artigo 86 ~ As medidas previstas neste Código serão aplicadas 
mediante procedimentos administrativo ou contraditório, de iniciativa 
oficial ou provocados pelo Ministério Público ou por quem tenha 
legítimo interesse. 

Artigo 87 - Se a medida judicial a ser adotada não correspon
der a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judi
ciária poderá investigar livremente os fatos e ordenar, de ofício, as 
providências. 

Parágrafo único - Aplicar-se-á na jurisdição de menores, subsi
diariamente, a legislação processual pertinente. 

CAPITULO 11 

Da Competência 

Artigo 88 - A competência será determinada: 
I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 
11 - pelo lugar onde se encontra o menor, à falta de pais ou 

responsável e quando aplicáveis as medidas dos incisos 11, 111, V e 
VI do artigo 14 desta Lei. 

§ 1.° Nos casos de desvio de conduta ou de infração penal, 
será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas 
as regras de conexão, continência e prevenção. 

§ 2.° A execução das medidas de intenção ou de liberdade 
assistida poderá ser delegada ao Juiz da residência dos pais ou respon
sável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar o menor. 
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Artigo 89 - Quando se tratar de menor em situação irregular, 
é competente o Juiz de Menores para o fim de: 

I - suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; 
11 conceder a emancipação, nos termos da Lei Civil, quando 

faltarem os pais; 
III - designar curador especial em casos de adoção, de apresen

tação de queixa ou de representação, e de outros procedimentos judi
ciais ou extrajudiciais em que haja interesse do menor; 

IV - conhecer da ação de alimentos; 
V determinar o registro de nascimento e de óbito, bem assim 

a averbação de sua retificação ou cancelamento, nos casos previstos 
nesta Lei; 

VI - decretar a perda ou a suspensão do pátrio poder e a 
destituição da tutela. 

CAPITULO 111 

Do Ministério Público 
Artigo 90 - As funções do Ministério Público serão exercidas 

pelo Curador de Menores, ou quem suas vezes fizer, nos termos da 
legislação local. 

Artigo 91 - O representante do Ministério Público será intimado, 
pessoalmente, para qualquer despacho ou decisão proferida pela auto
ridade judiciária nos procedimentos e processos regulados por esta Lei. 

Artigo 92 - O representante do Ministério Público, no exercício 
de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre menor. 

CAPITULO IV 

Do Procurador 

Artigo 93 - Os pais ou responsável poderão intervir nos proce
dimentos de que trata esta Lei, através de advogado com poderes 
especiais, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou 
por publicação oficial, respeitado o segredo de Justiça. 

Parágrafo único - Será obrigatória a constituição de advogado 
para a interposição de recurso. 

TITULO n 

Dos Procedimentos Especiais 


CAPITULO I 

Da Verificaçio da Situaçio do Menor 

Artigo 94 - Qualquer pessoa poderá e as autoridades adminis
trativas deverão encaminhar à autoridade judiciária competente o 
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menor que se encontre em situação irregular, nos termos dos incisos 
I, 11, In e IV do artigo 2.° desta Lei. 

§ 1.0 - Registrada e relatada a ocorrência pelos 6rgãos auxilia
res do Juízo, com ou sem a apresentação do menor, a autoridade 
judiciária, mediante portaria, termo ou despacho, adotará de plano 
as medidas adequadas. 

§ 2.° - Se as medidas a que 'Se refere o parágrafo anterior 
tiverem caráter meramente cautelar, prosseguir-se-á no procedimento 
verificat6rio, no qual, ap6s o estudo social do caso ou seu aprofun
damento e realizadas as diligências que se fizerem necessárias, a auto
ridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decidirá, em cinco dias, 
definindo a situação do menor e aplicando a medida adequada. 

Artigo 95 - Instaurar-se-á procedimento contradit6rio: 
I - discordando os pais ou responsável das medidas aplicadas 

em procedimento verificat6rio simples previsto nos §§ 1.0 e 2.0 do 
artigo 94 desta Lei; 

11 - nas hip6teses das alíneas a e b do inciso I do artigo 2.° 
desta Lei, quando a perda do pátrio poder constituir pressuposto 
16gico da medida principal; 

111 - para a perda da guarda ou quando sobre esta houver 
controvérsia; 

IV - para o decreto de suspensão do pátrio poder. 
Artigo 96 - Será observado o procedimento verificatório simples, 

previsto no § 2.° do artigo 94 desta Lei, quando: 
I - na hip6tese da alínea b do inciso I do artigo 2.° desta Lei, 

os pais concordarem, mediante declaração escrita ou termo nos autos, 
em que o menor seja posto sob tutela ou adotado; 

11 - recolhido à entidade pública, provisoriamente, há mais 
de quatro anos, ou amparado por entidade particular, por igual lapso 
de tempo, o menor, na situação irregular prevista nas alíneas a e b, 
inciso I do artigo 2.° desta Lei, não tiver sido reclamado pelos pais 
ou parentes próximos; 

lU - já integrado em família substituta, ainda que mediante 
guarda de fato, há mais de três anos, não tiver sido reclamado pelos 
pais ou parentes pr6ximos; 

IV - já integrado em família substituta, ainda que mediante 
guarda de fato, há mais de um ano, não tiver sido o menor, em 
orfandade total ou o menor não reconblecido pelos pais, reclamado 
pelos parentes pr6ximos ou, na segunda hipótese. pelos genitores. 

Artigo 97 - O procedimento contraditório terá início por provo
cação do interessado ou do Ministério Público, cabendo-lhes formular 
petição devidamente instruída com os documentos necessários e com 
a indicação da providência pretendida. 
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§ 2.° - Apresentada, ou não, a resposta, a autoridade judiciária 
mandará proceder ao estudo social do caso ou à perícia por equipe 
interprofissional, se possível. 

§ 3.° - Requerida prova testemunhal ou se for conveniente e 
possível ouvir o menor, juntado aos autos o relatório do estudo 
social, a autoridade judiciária designará audiência. 

§ 4.° - Cumpridas as diligências, presente o relatório do estudo 
do caso e ouvido o Ministério Público, os autos serão conclusos à 
autoridade judiciária que, em dez dias, decidirá definindo a situação 
do menor e aplicará a medida cabível ou requerida. 

§ 5.° - Este procedimento poderá ser, também, iniciado de 
ofício mediante portaria ou despacho nos autos de procedimento em 
curso. 

Artigo 98 - Como medida cautelar, em qualquer dos procedi
mentos, demonstrada a gravidade do fato, poderá ser, liminar ou 
incidentemente, decretada a suspensão provisória do pátrio poder, da 
função de tutor ou da de guardador, ficando o menor confiado à 
autoridade administrativa competente ou a pessoa idônea, mediante 
termo de responsabilidade, até a decisão final. 

CAPITULO 11 

Da Apuração de Infração Penal 

Artigo 99 - O menor de dezoito anos, a que se atribua autoria 
de infração penal, será, desde logo, encaminhado à autoridade 
judiciária. 

§ 1.° - Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade 
do menor à data do fato. 

§ 2.° - Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade 
policial responsável encaminhará o menor a repartição policial espe
cializada ou a estabelecimento de assistência, que apresentará o menor 
à autoridade judiciária no prazo de vinte e quatro horas. 

§ 3.° - Na falta de repartição policial especializada, o menor 
aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a 
maiores de dezoito anos. 

§ 4.° - Havendo necessidade de dilatar o prazo para apurar 
infração penal de natureza grave ou em co-autoria com maior, a 
autoridade policial poderá solicitar à autoridade judiciária prazo nunca 
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superior a cinco dias para a realização de diligências e apresentação 
do menor. Caso defira o prazo, a autoridade judiciária determinará 
prestação de assistência permanente ao menor. 

§ 5.° - Ao apresentar o menor, a autoridade policial encami
nhará relatório sobre a investigação da ocorrência, bem como o 
produto e os instrumentos da infração. 

Artigo 100 - O procedimento da apuração de infração cometida 
por menor de dezoito e maior de quatorze anos compreenderá os 
seguintes atos: 

I - recebidas e autuadas as investigações, a autoridade judiciária 
determinará a realização da audiência de apresentação do menor; 

II - na audiência de apresentação, presentes o Ministério Público 
e o procurador, serão ouvidos o menor, seus pais ou responsável, 
a vítima e testemunhas, podendo a autoridade judiciária determinar 
a retirada do menor do recinto; 

IH - após a audiência, a autoridade judiciária poderá determinar 
a realização de diligências, ouvindo técnicos; 

IV - a autoridade judiciária poderá, considerando a persona
lidade do menor, seus antecedentes e as condições em que se encontre, 
bem como os motivos e as circunstâncias da ação, proferir decisão 
de plano, entregando-o aos pais ou responsável, ouvido o Ministério 
Público; 

V - se ficar evidente que o fato é grave, a autoridade judiciária 
fixará prazo, nunca superior a trinta dias, para diligência e para que 
a equipe interprofissional apresente relatório do estudo do caso; 

VI - durante o prazo a que se refere o inciso V, o menor ficará 
em observação, permanecendo ou não internado; 

VH - salvo o pronunciamento em audiência, o Ministério 
Público e o procurador terão o prazo de cinco dias para se manifes
tarem sobre o relatório e as diligências realizadas; 

VIII - a autoridade judiciária terá o prazo de cinco dias para 
proferir decisão fundamentada, após as manifestações do Ministério 
Público e do procurador. 

Artigo 101 O menor com mais de dez anos e menos de 
quatorze anos será encaminhado, desde logo, por ofício, à autoridade 
judiciária, com relato circunstanciado de sua conduta, aplicando-se
-lhe, no que couber, o disposto nos §§ 2.° e 3.° do artigo 99 desta lei. 

Parágrafo único - A autoridade judiciária poderá, considerando 
a personalidade do menor, seus antecedentes e as condições em que 
se encontre, bem como os motivos e as circunstâncias da ação, proferir, 
motivadamente, decisão de plano, definindo a situação irregular do 
menor, ouvido o Ministério Público . 
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Artigo 102 - Apresentado o menor de até dez anos, a autori~ 
dade judiciária poderá dispensá-lo da audiência de apresentação, ou 
determinar que venha à sua presença para entrevista, ou que seja 
ouvido e orientado por técnico. 

Artigo 103 - Sempre que possível e se for o caso, a autoridade 
judiciária tentará, em audiência com a presença do menor, a compo
sição do dano por este causado. 

Parágrafo único - Acordada a composição, esta será reduzida 
a termo e homologada pela autoridade judiciária, constituindo título 
executivo, nos termos da lei processual civil. 

CAPITULO III 

Da Perda e da Suspensão 00 Pá~o Poder e da 
Destituição da Tutela 

Artigo 104 - A perda do pátrio poder, nas hipóteses dos 
incisos lI, 111, IV, V e VI do artigo 2.0 desta lei, terá o procedimento 
ordinário previsto na lei processual civil, e poderá ser proposta pelo 
Ministério Público, por ascendente, colateral ou afim do menor até o 
quarto grau. 

Artigo 105 - Na destituição da tutela, observar-se-á o procedi
mento para remoção de tutor previsto na lei processual civil e no 
disposto neste Capítulo. 

Artigo 106 - A autoridade judiciária poderá, em qualquer dos 
procedimentos deste Capítulo, determinar o sobrestamento do processo 
por até seis meses, se o pai, a mãe ou o responsável comprometer-se 
a adotar as medidas adequadas à proteção do menor. 

Parágrafo único 
das medidas impostas. 

A ação prosseguirá em caso de inobservância 

CAPITULO IV 

Da Adoção 
Artigo 107 Na petição inicial, os requerentes atenderão aos 

requisitos gerais para colocação do menor em lar substituto e aos 
específicos para a adoção pretendida, juntando os documentos proba
tórios, inclusive certidões do registro civil. 

§ 1.0 - Não existindo decisão anterior, poderá ser cumulado 
o pedido de verificação da situação do menor, caso em que será 
também observado o disposto nos artigos 95, 96 e 97 desta lei. 

§ 2.° - A petição poderá ser assinada pelos próprios requerentes. 
Artigo 108 Estando devidamente instruída a petição, será 

determinada a realização sobre os resultados do estágio de convivência 
e a conveniência da adoção. 
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Parágrafo único - Cumprindo-se o estágio de convivência no 
exterior, a sindicância poderá ser substituída por informação prestada 
por agência especializada, de idoneidade reconhecida por organismo 
internacional. 

Artigo 109 - Apresentado o relatório de sindicância e efetuadas 
outras diligências reputadas indispensáveis, após ouvir o Ministério 
Público, a autoridade judiciária decidirá em cinco dias. 

§ 1.0 - Autorizada a adoção simples, com a designação de 
curador especial, será expedido alvará contendo a indicação dos 
apelidos de família que passará o menor a usar. 

§ 2.0 - Decretada a adoção plena, será expedido mandado para 
o registro da sentença e o cancelamento do registro original do adotado, 
nele consignando-se todos os dados necessários, conforme o disposto 
nos artigos 35 e 36 desta lei. 

CAPITULO V 

Das Penalidades Administrativas 

Artigo 110 - As penalidades estabelecidas. nesta lei serão 
impostas pela autoridade judiciária em processo próprio ou nos autos 
de procedimentos em curso. 

Parágrafo único - A multa será imposta através de decisão 
fundamentada, intimando-se o infrator. 

Artigo 111 - O processo será iniciado por portaria da autori
dade judiciária, representação do Ministério Público, ou auto de 
infração lavrado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e 
assinado por duas testemunhas, se possível. 

§ 1.0 - No processo iniciado com o auto de infração, poderão 
ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as 
circunstâncias da infração. 

§ 2.0 Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á 
a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário, os motivos 
do retardamento. 

Artigo 112 O infrator terá prazo de dez dias para apresentação 
de defesa, contado da data da intimação, que será feita: 

I - pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado 
na presença do infrator; 

11 - por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, 
que entregará cópia do auto ao infrator ou a seu representante legal, 
lavrando certidão; 

111 - por via postal, com aviso de recebimento, se não for 
encontrado o infrator ou seu representante legal; 

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



órgão estilUU. 

Artigo 121 

opottunidades de 

dezembro de 
1927; a Lei n.o 
10 de abril de 

Dispõe sobre o 

o 
Faço saber 

prazo contratuai 
O 

IV - por edital, com prazo de trinta dias, se incerto ou não 
sabido o paradeiro do infrator ou de seu representante legal. 

Artigo 113 - Em caso de infração cometida através de trans
missão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma 
Comarca, será competente, para a aplicação de penalidade, a autori
dade judiciária do local de emissão. 

Artigo 114 As multas não recolhidas até trinta dias após o 
trânsito em julgado da decisão, serão exigidas através de execução 
pela União. 

nrow In 
Dos Recursos 

Artigo 115 - Poderá ser interposto, no prazo de dez dias, pelos 
interessados ou pelo Ministério Público, recurso administrativo: 

I - sem efeito suspensivo, contra atos expedidos com base no 
artigo 8.° desta lei e decisões relativas a medidas de vigilância; 

II com efeito suspensivo, contra penalidades relativas às 
infrações previstas no Título VI do Livro I desta lei. 

Artigo 116 - Das decisões proferidas nos procedimentos de 
verificação da situação irregular de menor, as partes interessadas e 
o Ministério Público poderão recorrer, para o órgão judiciário de 
grau de jurisdição superior, mediante instrumento, no prazo de dez 
dias, contado da intimação, oferecendo, desde logo, suas razões. 

§ 1.0 - O recurso não terá efeito suspensivo. 
§ 2.° - Formado o instrumento e ouvida a parte recorrida, no 

prazo de cinco dias, a autoridade judiciária manterá ou reformará a 
decisão recorrida, em despacho fundamentado. Se a reformar, remeterá 
o instrumento à jurisdição superior em vinte e quatro horas, a requeri
mento do Ministério Público, ou em cinco dias, a requerimento da 
parte interessada. 

Artigo 117 - Os recursos contra decisões do Juiz de Menores 
terão preferência de julgamento, e dispensarão revisor. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 118 Em nenhum caso haverá incomunicabilidade de 
menor, o qual terá sempre direito à visita de seus pais ou responsável 
e de procurador com poderes especiais, de comum acordo com a 
direção do estabelecimento onde se encontrar internado, ou devida
mente autorizado pela autoridade judiciária. 

Parágrafo único - A autoridade judiciária poderá suspender, 
por tempo determinado, a visita dos pais ou responsável, sempre que 
a visita venha a prejudicar a aplicação de medida prevista nesta lei. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇJ.O DOS SERVENTUARIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

46 

Artigo 119 
assistência religiot 

Artigo 1 
ao 
Menor. 

trativo a que 

Parágrafo 
possibilidades 
ao 
como à conscien. 

Artigo 122 
sua publicação. 

Artigo 123 

seguinte Lei: 
Artigo 1.0 

de 1979, passa a 
"Artigo 49 

anualmente. 
§ 1.0

cláusula de 

§ 2.0 
variação do 

BOLETIM DA 
DA JUSTIÇA DO 

.. 



ill, se incerto ou não 
iIeIltante legal. 
mda através de trans
: atinja mais de uma 
~ penalidade, a autori

até trinta dias após o 
• atr.avés de execução 

razo de dez dias, pelos 
IÓ .administrativo: 
EPfdidos com base no 
das de vigilância; 
nalidades relativas às 
ta lei. 
I10S procedimentos de 
· partes interessadas e 
C) órgão judiciário de 
mo, no prazo de dez 
logo, suas razões. 
mo. 
·a parte recorrida, no 
lOterá ou reformará a 
e a reformar, remeterá 
Wl.tro horas, a requeri
IS, a requerimento da 

s do Juiz de Menores 
revisor. 

neomunicabilidade de 
ís pais ou responsável 
lmum acordo com a 
internado, ou devida-

ia poderá suspender, 
ipOIlSável, sempre que 
ida prevista nesta lei. 

o DOS SERVENTUÁRIOS 
• lIB SÃo l'AUJ,O • 

Artigo 119 O menor em situação irregular terá direito à 
assistência religiosa. 

Artigo 120 - As multas impostas com base nesta lei reverterão 
ao órgão estadual executor da Política Nacional do Bem-Estar do 
Menor. 

Artigo 121 - Às autoridades e ao pessoal técnico e adminis
trativo a que couber a aplicação desta lei deverão ser proporcionadas 
oportunidades de aperfeiçoamento e especialização. 

Parágrafo único - A autoridade judiciária, na medida das 
possibilidades locais, promoverá e incentivará atividades destinadas 
ao aperfeiçoamento e à especialização previstas neste artigo, bem 
como à conscientização da comunidade. 

Artigo 122 - Esta lei entrará em vigor cento e vinte dias após 
sua publicação. 

Artigo 123 - Revogam-se o Decreto n.o 5.083, de 1.0 de 
dezembro de 1926; o Decreto n.o 17.943-A, de 12 de outubro de 
1927; a Lei n.O 4.655, de 2 de junho de 1965; a Lei n.O 5.258, de 
10 de abril de 1967; e a Lei n.O 5.439, de 22 de maio de 1968. 

Brasília, em 10 de outubro de 1979; 158.° da Independência e 
91.0 da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Petrônio PorteUa 

LEI N.o 6.698, DE 15 DE OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre o reajuste do aluguel nas locações residenciais, e dá 
outras providên,das. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

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

Artigo 1.0 - O artigo 49 da Lei n.O 6.649, de 16 de maio 
de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 49 - No silêncio do contrato, o aluguel será reajustável 
anualmente. 

§ 1.0 - Na locação contratada por tempo determinado, sem 
cláusula de reajuste, o locador só poderá exigi-lo ao término do 
prazo contratual e a cada ano subseqüente. 

§ 2.° - O aluguel será reajustado proporcionalmente à 
variação do valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro 
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Brasília, 
91.0 da 

JOÃO 
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Nacional, desde o dia do reajuste anterior ou, na falta deste, desde 
o 	 iníciO' do contrato. 

§ 3.° - :e, lícito às partes fixar, de comum acordo, novo 
aluguel. 

§ 4.° - Não tendo havido acordo, nos termos do parágrafo 
antecedente, o locador, após cinco anos de vigência do contrato, 
poderá pedir a revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao 
preço de mercado, aplicando-se o disposto nos §§ 2.° e 3.° do 
artigo 53. 

§ 5.0 A revisão judicial poderá ser requerida de cinco em 
cinco anos, contados do acordo, ou, na falta deste, do início do 
contrato." 

Artigo 2.° - Ressalvadas as disposições dO' contrato, o pri
meiro reajuste do aluguel residencial, ap6s a publicação desta Lei, 
s6 será exigível: 

I - a partir de 1.0 de novembro de 1979, se o aluguel em 
vigor foi fixado antes de 1.0 de agosto de 1978; 

11 - a partir de 1.0 de dezembro de 1979, se fixado entre 1.0 
de agosto e 30 de setembrO' de 1978, inclusive; 

IH - a partir de 1.0 de janeiro de 1980, se fixado entre 1.° 
de outubro e 30 de novembro de 1978, inclusive; 

IV a partir de 1.0 de fevereiro de 1980, se fixado após 30 
de novembro de 1978. 

Artigo 3.° - Os artigos 24 e 25 da Lei n.O 6.649, de 16 de 
maio de 1979, passam a vigorar com o acréscimo dos parágrafos 
a seguir indicados: 

"Artigo 24 - ...................................... . 


§ 6.° - Caducará o direito de preferência não o exercendo o 
locatário nos trinta dias subseqüentes àquele em que for notificado." 

"Artigo 25 - ...................................... . 


§ 1.0 - Ressalvada a prioridade do condômino (Código Civil, 
art. 1.139), o locatário só poderá exercer o direito assegurado neste 
artigo se, pelo menos trinta dias antes da venda, promessa de venda 
ou cessão de direitos, estiver inscrito no registro imobiliário, na 
forma a ser estabelecida em regulamento, o contrato de locação. 

§ 2.° O locatário, preterido na sua preferência, poderá 
reclamar do alienante perdas e danos." 
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Artigo 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 15 de outubro de 1979; 158.° da Independência e 
91.° da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
petrônio Portella 
Karlos Rischbieter 
Delfim Neto 

LEI N.o 6.707, DE 29 DE OUTUBRO DE 1979 

Dá npva redRção ao § 1.° do artigo 4.° da Lei n.O 1.060, de 5 00 
fevereiro de 1950, que "estabelece normas para a concessão de assis

tência judkiária aos necessitados". 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA 

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

Artigo 1.0 - O § 1.0 do artigo 4.° da Lei n.o 1.060, de 5 de 
fevereiro de 1950, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 4.° - ...................................... . 
§ 1.0 - A petição será instruída por um atestado de que conste 

ser o requerente necessitado, não podendo pagar as despesas do 
processo. Este documento será expedido, isento de selos e emolu
mentos, pela autoridade policial ou pelo Prefeito Municipal, sendo 
dispensado à vista de contrato de trabalho comprobatório de que 
o mesmo percebe salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal 
regional." 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 29 de outubro de 1979; 158.° da Independência 

e 	91.° da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 
Petrônio Portella 

LEI 	N.o 6.709, DE 31 DE OUTUBRO DE 1979 

Altera a redação do artigo 17 da Lei n.° 4.591, de 
16 de dezembro de 1964 

O PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
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Artigo 1.0 - O artigo 17 da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 17 Os condôminos que representem, pelo menos, 
2/3 (dois terços) do total de unidades isoladas e frações ideais 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) do terreno e coisas comuns 
poderão decidir sobre a demolição e reconstrução do prédio, ou sua 
alienação, por motivos urbanísticos ou arquitetônicos, ou, ainda, no 
caso de condenação do edifício pela autoridade pública, em razão de 
sua insegurança ou insalubridade. 

§ 1.° - A minoria não fica obrigada a contribuir para as 
obras, mas assegura-se à maioria o direito de adquirir as partes dos 
dissidentes, mediante avaliação judicial, aplicando-se o processo pre
visto no artigo 15. 

§ 2.° - Ocorrendo desgaste, pela ação do tempo, das unidades 
habitacionais de uma edificação, que deprecie seu valor unitário em 
relação ao valor global do terreno onde se acha construída, os condô
minos, pelo quorum mínimo de votos que representem 2/3 (dois 
terços) das unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% 
(oitenta por cento) do terreno e coisas comuns, poderão decidir por 
sua alienação total, procedendo-se em relação à minoria na forma 
estabelecida no artigo 15, e seus parágrafos, desta Lei. 

§ 3.° - Decidida por maioria a alienação do prédio, o valor 
atribuído à quota dos condôminos vencidos será correspondente ao 
preço efetivo e, no mínimo, à avaliação prevista no § 2.° ou, a 
critério desses, a imóvel localizado em área próxima ou adjacente 
com a mesma área útil de construção." 

Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 31 de outubro de 1979; 158.° da Independência e 

91.° da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 

Petrônio PorteUa 


LEI N.o 6.724, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1979 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 14 da Lei n.o 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei n.o 6.216, 

de 30 de junbo de 1975 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
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Artigo 1.0 - O artigo 14 da Lei n.O 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, alterada pela Lei n.O 6.216, de 30 de junho de 1975, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 14 - ........................................ . 
Parágrafo único - O valor correspondente às custas de escri

turas, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, 
emolumentos e despesas legais constará, obrigatoriamente, do próprio 
documento, independentemente da expedição do recibo, quando soli
citado." 

Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 19 de novembro de 1979; 158,0 da Independência 

e 91.° da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Petrônio Portella 

(NOTA: Vide comunicado à página 68). 

LEI COMPLEMENTAR N.o 37t DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979 

Altera a Lei Complementar n.O 35 de 14 de março de 1979 
(Lei Orgânica da Magistratura Nacional) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei Complementar: 
Artigo 1.0 - Os dispositivos da Lei Complementar n.o 35, 

de 14 de março de 1979, abaixo enumerados, passam a vigorar com 
as seguintes alterações: 

"Artigo 22 - ...................................... . 
I - .............................................. . 

e) os desembargadores, os juízes dos Tribunais de Alçada e 

dos Tribunais de segunda instância da Justiça Militar dos Estados; 
11 - após dois anos de exercício: 
a) os juízes federais; 
b) os juízes-auditores e juízes-auditores substitutos da Justiça 

Militar da União; 
c) os juízes do trabalho Presidentes de Junta de Conciliação 

e Julgamento e os juízes do trabalho substitutos; 
d) os juízes de direito e os juízes substitutos da Justiça dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, bem assim os juízes
-auditores da Justiça Militar dos Estados. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUA.RIOS - 51
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

.. 


I 



" 

§ 1.0 - Os juizes mencionados no inciso 11 deste artigo, mesmo 
que não hajam adquirido a vitaliciedade, não poderão perder o cargo 
senão por proposta do Tribunal ou do órgão Especial competente, 
adotada pelo voto de dois terços de seus membros efetivos. 

§ 2.° - Os juizes a que se refere o inciso 11 deste artigo, mesmo 
que não hajam adquirido a vitaliciedade, poderão praticar todos os 

ou contravenca. 

nos 

atos reservados por lei aos juízes vitalícios. 

Artigo 71 - ....................................... . 
§ 1.0 - Os períodos de licenças concedidos aos magistrados 

não terão limites inferiores aos reconhecidos por lei ao funcionalismo 
da mesma pessoa de direito público. 

§ 2.° Salvo contra-indicação médica, o magistrado licen
ciado poderá proferir decisões em processos que, antes da licença, 
lhe hajam sido conclusos para julgamento ou tenham recebido o seu 
visto com relator ou revisor. 

Artigo 73 - ....................................... . 
I - para freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento 

e estudos, a critério do Tribunal ou de seu Órgão Especial, pelo 
prazo máximo de dois anos; 

Artigo 80 - ....................................... . 

§ 1.0 - ........................................... . 

I - (VETADO); 

Artigo 100 - ...................................... . 
§ 6.° (VETADO). 

Artigo 108 - ....................................... . 
111 - limitar-se a competência do Tribunal de Alçada, em 

matéria cível, a recursos: 
a) em quaisquer ações relativas à locação de imóveis, bem 

assim nas possessórias; 
b) nas ações relativas à matéria fiscal da competência dos 

municípios; 
c) nas ações de acidentes do trabalho; 
d) nas ações de procedimento sumaríssimo, em razão da 

matéria; 
e) nas execuções por título extrajudicial, exceto as relativas 

à matéria fiscal da competência dos Estados; 
IV - limitar-se a competência do Tribunal de Alçada, em 

matéria penal, a habeas corpus e recursos: 
a) nos crimes contra o patrimônio, seja qual for a natureza 

da pena cominada; 
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b) nas demais infrações a que não seja cominada pena de 
reclusão, isolada, cumulativa ou alternativamente, excetuados os crimes 
ou contravenções relativas a tóxicos ou entorpecentes, e a falência. 

Parágrafo único Nos Estados em que houver mais de um 
Tnbunal de Alçada, caberá privativamente a um deles, pelo menos, 
exercer a competência prevista no inciso IV deste artigo. 

Artigo 134 ............. " ....................... . 
Parágrafo único - As disposições dos artigos 115 e 118 da 

Lei Complementar n.o 35, de 14 de março de 1979, não se aplicarão 
ao Tribunal Federal de Recursos, enquanto não forem preenchidos 
os oito cargos de Ministro, para completar o número de vinte e sete, 
nos termos previstos neste artigo. 

Artigo 139 - ...................................... . 
§ 1.0 - Nos Estados em que houver Tribunal de Alçada, os 

Tribunais de Justiça observarão, quanto à competência, o disposto no 
artigo 108, incisos lU e IV. 

§ 2.° - Os Tribunais de Justiça e os de Alçada conservarão, 
residualmente, sua competência, para o processo e julgamento dos 
feitos e recursos que houverem sido entregues, nas respectivas Secre
tarias, até a data da entrada em vigor da lei estadual da adaptação 
prevista no artigo 202 da Constituição, ainda que não tenham sido 
registrados ou autuados." 

Artigo 2.° - Ficam revogados o artigo 130 e seus parágrafos 
da Lei Complementar n.o 35, de 14 de março de 1979. 

Artigo 3.° - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 13 de novembro de 1979; 158.° da Independência 

e 91.° da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 
Petrônio Portella 

LEI COMPLEMENTAR N.o 38, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979 

Modifica a redação de dispositivos da Lei Complementar n. o 25, de 
2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação 

da remuneração de Vereadores 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 
Artigo 1.0 Nos artigos 1.0, 2.°, e seu § 1.0, e artigo 5.° da 

Lei Complementar n.o 25, de 2 de julho de 1975, substitua-se a 
palavra "remuneração" por "subsídio". 
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Artigo 2.° - Os dispositivos da Lei Complementar n.O 25, de 
2 de julho de 1975, abaixo enumerados, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

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

P,arágrafo único - Na falta de fixação do subsídio a que se 

refere o capot deste artigo, poderá a Câmara Municipal eleita fixá-lo 
para a mesma legislatura, observados os critérios e limites estabele
c.dos nesta Lei, retroagindo a vigênsia do ato à data do início da 
legislatura. 

Artigo 4.° - A remuneração dos Vereadores não pode ultra
passar, no seu total, os seguintes lirites em relação à dos Deputados 
à Assembléia Legislativa do respectivo Estado: 

1- .............................................. . 


11

111 


IV


V 


VI


VII 

VIII 

IX-

x - a remuneração mínima dos Vereadores será de 3% (três 
por cento) da que couber ao Deputado Estadual, podendo, nesse caso, 
a despesa ultrapassar o percentual previsto no artigo 7,°. 

Parágrafo único - A remuneração dos Vereadores dos Terri
tórios do Amapá, Rondônia e Roraima será calculada com base na 
dos Deputados às Assembléias dos Estados do Pará, Amazonas e Acre, 
respectivamente. 

Artigo 6,° - Poderão as Câmaras Municipais atualizar a remu
neração dos Vereadores para a mesma legislatura quando ocorrer 
fixação ou reajustamento da remuneração dos Deputados dos respec
tivos Estados, observado o disposto no artigo 4.°." 

Artigo 3.° - Fica revogado o artigo 3.° da Lei Complementar 
n,O 25, de 2 de julho de 1975. 

Artigo 4.° - Poderão as Câmaras Municipais, na legislatura 
em curso, atualizar a remuneração dos Vereadores, segundo os critérios 
da presente Lei. 
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Artigo 5.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Artigo 6.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 13 de novembro de 1979; 158.° da Independência 
e 91.° da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Petrônio Portella 

DECRETO-LEI N.o 1.687, DE 18 DE JULHO DE 1979 

Dispõe sobre cobrança da Dívida Ativa da União 
e dá outras providências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 55, item n, da Constituição, 

Deerefa: 
Artigo 1.0 - Ficam cancelados os débitos de qualquer natu

reza para com a Fazenda Nacional, de valor originário igualou 
inferior a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), inscritos como Dívida 
Ativa da União, pelas Procuradorias da Fazenda Nacional, até 31 
de dezembro de 1978, arquivando-se os respectivos processos admi
nistrativos. 

Parágrafo único - Os autos das execuções fiscais dos débitos 
de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do 
Juiz, ciente o representante da União em Juízo. 

Artigo 2.° - Ficam cancelados os débitos concernentes ao 
imposto de renda, ao imposto sobre produtos industrializados, ao 
imposto sobre a importação, a multas de qualquer natureza previstas 
na legislação em vigor e a custas processuais, de valor originário 
igualou inferior a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros), constituídos até 
31 de dezembro de 1978, ainda não inscritos como Dívida Ativa 
da União. 

Artigo 3.° - Para os efeitos deste Decreto-lei, entende-se como 
valor originário do débito o definido no artigo 5.° da Lei n.O 5.421, 
de 25 de abril de 1968. 

Artigo 4.0 - O caput e o § 2.0 do artigo 22 do Decreto-lei 
n.o 147, de 3 de fevereiro de 1967, mantidos os demais parágrafos, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 22 - Dentro de noventa dias da data em que se 
tornarem findos os processos ou outros expedientes administrativos, 
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pelo transcurso do prazo fixado em lei, regulamento, portaria, inti
mação ou notificação, para o recolhimento do débito para com a 
União, de natureza tributária ou não tributária, as repartições públicas 
competentes, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes, são 
obrigadas a encaminhá-los à Procuradoria da Fazenda Nacional da 
respectiva unidade federativa, para efeito de inscrição e cobrança 
amigável ou judicial das dívidas deles originadas, após a apuração 
de sua liquidez e certeza." 

"§ 2.° - O exame do processo ou outro expediente adminis
trativo, a inscrição da dívida, a extração da certidão e, se for o 
caso, sua remessa ao competente órgão do Ministério Público, federal 
ou estadual, deverão ser feitos no prazo máximo de sessenta dias, 
contados da data do recebimento do processo ou expediente, pela 
Procuradoria, sob pena de responsabilidade de quem der causa à 
demora." 

Artigo 5.° - As multas previstas nos artigos 80 e 81 da Lei 

Artigo 
dades da 
salvo quando 
de lei, e repu. 

Artigo 
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Artigo 
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posteriori" , 

n.O 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação dada pelo 
artigo 2.°, alterações 22.a e 23.a, do Decreto-lei n.O 34, de 18 de 
novembro de 1966, serão reduzidas para 5% (cinco por cento), se 
o débito relativo ao imposto sobre produtos industrializados houver 
sido declarado em documento instituído pela Secretaria da Receita 
Federal ou por outra forma confessado, até a data da publicação do 
Decreto-lei n.o 1.680, de 28 de março de 1979. 

Artigo 6.° - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 18 de julho de 1979; 158.° da Independência e 
91.° da República. 

JOÃO B. DE FIGUEIREDO 
Karlos Rischbieter 

DECRETO N.o 83.936, DE 6 DE SETEMBRO DE 1979 

Simplifica exigências de documentos e dá outras providências 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 81, itens lU e V, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Fica abolida, nos órgãos e entidades da Admi

nistração Federal, Direta e Indireta, a exigência de apresentação 
dos seguintes atestados, aceitando-se em substituição a declaração 
do interessado ou procurador bastante: 

I - atestado de vida; 
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11 - atestado de residência; 
III - atestado de pobreza; 
IV - atestado de dependência econômica; 
V - atestado de idoneidade moral; 
VI - atestado de bons antecedentes. 
Artigo 2.° - As declarações feitas perante os órgãos ou enti

dades da Administração Federal Direta e Indireta serão suficientes, 
salvo quando a exigência de prova documental constar expressamente 
de lei, e reputar-se-ão verdadeiras até prova em contrário. 

Artigo 3.° - Havendo fundadas razões de dúvida quanto à 
identidade do declarante ou à veracidade das declarações, serão desde 
logo solicitadas ao interessado providências para que a dúvida seja 
dirimida, anotando-se a circunstância no processo. 

Artigo 4.° - Quando a apresentação de documento decorrer 
de dispositivo legal expresso ou do disposto no artigo anterior, o 
servidor anotará os elementos essenciais do documento, restituindo-o 
em seguida ao interessado. 

Artigo 5.° - A juntada de documento, quando decorrente de 
dispositivo legal expresso, poderá ser feita por cópia autenticada, 
dispensada nova conferência com o documento original. 

Parágrafo único - A autenticação poderá ser feita, mediante 
cotejo da cópia com o original, pelo próprio servidor a quem o 
documento deva ser apresentado, se não houver sido anteriormente 
feita por tabelião. 

Artigo 6.° - As exigências necessárias à instrução do requerido 
serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se 
exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. 

Artigo 7.° Não será exigida prova de fato já comprovado 
pela apresentação de outro documento válido, seja por dele constar 
expressamente, seja por necessário à sua obtenção. 

Artigo 8.° - Para complementar informações ou solicitar 
esclarecimentos, a comunicação entre o ór,gão e o interessado poderá 
ser feita por qualquer meio: comunicação oral, direta ou telefônica, 
correspondência, telegrama ou telex, registrando-se a circunstância 
no processo, caso necessário. 

Artigo 9,° - Nenhum assunto deixará de ter andamento por 
ter sido dirigido ou apresentado a setor incompetente para apreciá-lo, 
cabendo a este promover de imediato o seu correto encaminhamento, 

Artigo 10 - Para controle e correção de eventuais abusos 
decorrentes da simplificação de exigências de que trata este Decreto, 
os órgãos e entidades intensificarão as atividades de fiscalização "a 
posteriori", por amostragem e outros meios estatísticos de controle 
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de desempenho, concentrando-se especialmente na identificação dos 
casos de irregularidade. 

Parágrafo único - Verificada em qualquer tempo a ocorrência 
de fraude ou falsidade em prova documental ou declaração do inte~ 
ressado, a exigência será considerada como não satisfeita e sem efeito 
o ato praticado em conseqüência de sua apresentação ou juntada, 
devendo o órgão ou entidade dar conhecimento do fato à autoridade 
competente, dentro de 5 (cinco) dias, para instauração de processo 
criminal. 

Artigo 11 - Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da publi
cação deste decreto, os órgãos e entidades da Administração Federal 
Direta e Indireta identificarão na legislação, na regulamentação e 
em normas internas, relativas à sua área de competência, as dispo
sições de que resulte exigência de prova documental excessiva ou 
redundante e proporão ao respectivo Ministro de Estado as alterações 
necessárias para adaptá-las à orientação fixada neste Decreto e no 
Programa Nacional de Desburocratização instituído pelo Decreto n.o 
83.740, de 18 de julho do corrente ano. 

Artigo 12 - Os órgãos e entidades darão execução imediata 
ao disposto no presente decreto, independentemente das medidas 
previstas no artigo anterior. 

Artigo 13 - Ao Ministro Extraordinário para a Desburocrati
zação caberá: 

I - receber, examinar e coordenar as propostas de alterações 
encaminhadas pelos Ministros de Estado em conseqüência do que 
determina o artigo 11; 

II - submeter à consideração do Presidente da República os 
projetos de decretos e anteprojetos de lei que consubstanciem as 
aludidas alterações, inclusive os de sua própria iniciativa; 

IH - orientar e acompanhar a execução das medidas constantes 
deste decreto, assim como dirimir as dúvidas a propósito suscitadas. 

Artigo 14 - Este decreto revoga quaisquer disposições em 
contrário constantes de decretos, regulamentos ou normas internas 
em vigor no âmbito da Administração Federal Direta e Indireta. 

Artigo 15 - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 06 de setembro de 1979; 158.0 da Independência e 
91.o da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Hélio Beltrão 
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DECRETO N.o 1.700, DE 18 DE OUTUBRO DE 1979 

Extingue o registro das letras de câmbio e notas promissórias 
e dá outras providências 

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 55, inciso lI, da Constituição, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Fica extinto o registro das letras de câmbio e 

notas promissórias estabelecido no artigo 2.° e seus parágrafos do 
Decreto-lei n.O 427, de 22 de janeiro de 1969, e no artigo 1.0, § lI, 
do Decreto-lei n.O 1.042, de 21 de outubro de 1969. 

Artigo 2.° - Fica revogado o artigo 2.° da Lei n.o 5.614, de 
5 de outubro de 1970, que dispõe sobre o Cadastro Geral de Contri
buintes. 

Artigo 3.° - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 18 de outubro de 1979; 158.° da Independência e 
91.° 	da República. 


JOÃO FIGUEIREDO 

Karlos Rischbieter 

Hélio Beltriio 


(0.0. União de 18-10·79) 

DECRETO N.o 84.047, DE 2 DE OUTUBRO DE 1979 

Limita os casos de obrigatoriedade de inscrição DO Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista 
o disposto no Decreto n.o 83.740, de 18 de julho de 1979, que 
instituiu o Programa Nacional de Desburocratização. 

DECRETA: 

Artigo 1.0 - Não será exigida a apresentação do Cartão de 


Identificação do Contribuinte (CIC) ou a indicação do número de 
.~ inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), salvo nos casos 
:, previstos neste Decreto ou em ato do Ministro da Fazenda. 
! 
'I 	 Artigo 2.° - Estão obrigados a inscrever-se no Cadastro de 
i 

·1 Pessoas Fisicas (CPF): 't 

, a) as pessoas fisicas sujeitas à apresentação de declaração de 
rendimentos; 
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BOLETIM DA 
DA JUSTIÇA DO 

desconto do imposto de renda na fonte; 
c) os profissionais liberais, assim entendidos aqueles que 

exerçam, sem vínculo de emprego, atividades que os sujeitem a 
registro perante órgão de fiscalização profissional; 

d) as pessoas físicªs locadoras de bens imóveis; 
e) os participantes de operações imobiliárias, inclusive a cons

tituição de garantia real sobre imóvel, de valor superior a 1.000 Uni
dades Padrão de Capital (UPC). 

Parágrafo único - Não estão obrigadas à inscrição no CPF 
as pessoas físicas mencionadas nas alíneas "b" a "e" deste artigo 
quando tiverem domicílio fiscal no exterior. 

Artigo 3.° - O número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) será mencionado obrigatoriamente: 

a) nos documentos de informação e nas declarações de impostos 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, com relação às 
pessoas físicas neles mencionados; 

b) nos comprovantes de rendimentos pagos ou creditados 
caso tenha ocorrido retenção do imposto de renda na fonte ou 
quando o valor dos rendimentos exceda o limite de isenção para 
apresentação da declaração anual; 

c) nos papéis e documentos emitidos no exercício de profissão 
liberal; 

d) nos contratos de locação de bens imóveis, com relação 
aos locadores, quando o locatário for pessoa jurídica; 

e) nos instrumentos públicos relativos a operações imobiliárias, 
de valor superior a 1.000 (mil) Unidades Padrão de Capital (UPC). 

§ 1.0 - Os dependentes de contribuintes farão uso do número 
da inscrição destes, citando sua condição de dependência. 

§ 2.° - A pessoa física com domicílio fiscal no exterior que 
participar de qualquer das operações previstas neste artigo fica deso
brigada da menção da inscrição no CPF, devendo constar o seu 
domicilio no exterior nos documentos em que figurar. 

§ 3.° - Quando o domiciliado no exterior constituir pro
curador no Brasil, o número de inscrição deste deverá ser declarado 
nos atos em que participar nessa condição. 

§ 4.° - A comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) será exigida nos casos abaixo: 

a) pelas fontes pagadoras, quando o beneficiário sofrer retenção 
do imposto de renda sobre seus rendimentos ou quando o valor destes 
exceder o limite de isenção para apresentação da declaração anual; 
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b) pelos serventuários, na lavratura dos instrumentos mencio
nados na alínea "e" do artigo 3.0; 

c) pela Secretaria da Receita Federal, no interesse da fiscali
zação, do controle cadastral e do lançamento e cobrança de créditos 
tributários . 

Artigo 5.° - O Secretário da Receita Federal estabelecerá a 
sistemática de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e de seu 
controle. 

Artigo 6.° - Este Decreto entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
de 1980, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 2 de outubro de 1979; 158.° da Independência e 
91.° da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Mareio J. de Andrade Fortes 
Hé60 Beltrão 

DECRETO-LEI N.o 1.713, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1979 

Dispõe quanto ao imposto de renda devido na fonte sobre reDdim.entos 
do trabalho assalariado 

O PRESIDENlE DA REroBLICA, no uso das atribuições 
que lhe confere o artigo 55, inciso lI, da Constituição, 

Decrebl: 
Artigo 1.0 - Os rendimentos do trabalho assalariado estão 

sujeitos, a partir de 1.0 de janeiro de 1980, à retenção do imposto 
de renda na fonte, como antecipação, mediante aplicação de alíquotas 
progressivas de acordo com a seguinte tabela: 

Classe Renda liquida Menad Cr$ Alíquota 
de Renda % 

1 Até 15.000,00 isento 
2 De 15.001,00 a 22.000,00 10 
3 De 22.001,00 a 30.000,00 12 
4 De 30.001,00 a 42.000,00 16 
5 De 42.001,00 a 66.000,00 20 
6 De 66.001,00 a 106.000,00 25 
7 De 106.001,00 a 150.000,00 30 
8 Acima de 150.000,00 35 
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Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, também, 
aos rendimentos dos titulares, administradores ou dirigentes de pessoas 
jurídicas, quando corresponderem a remuneração mensal por pres
tação de serviços. 

Artigo 2.° - Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de novembro de 1979; 158.° da Independência e 
91.0 da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Kados Risdabieter 
José F1ávio Pécora 
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ESTADUAIS 

LEI N.o 2.018, DE 22 DE JUNHO DE 1979 

Dispõe sobre a distribuição, na Comarca da Capital, das ações previstas 
na Lei federal n.O 6.515, de 26 de dezembro de 1977 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - As ações de nulidade ou anulação do casamento, 
de separação judicial e de divórcio de que trata a Lei federal n. 6.515, 
de 26 de de dezembro de 1977, correrão na Comarca da Capital, 
perante as Varas da Família e Sucessões e as Varas Distritais, obser
vadas as regras de competência territorial. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 22 de junho de 1979. 

PAULO SALIM MALUF 

José Carlos de Oliveira, Secretário da Justiça 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 22 de junho 
de 1979. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor (Divisão Nível 11), Substituto 

D.O. 23-6-1979 

LEI N.o 2.151, DE 29 DE OutUBRO DE 1979 

Veda à Administração Pública a exigência da apresentação de atestado 
de antecedentes político-sociais nos casos em que especifica 

A ASSEMBL:eIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO decreta e eu, ROBSON MARINHO, na qualidade de seu 
Presidente, promulgo, nos termos do § 4.° do artigo 26 da Consti
tuição do Estado (Emenda Constitucional n.O 2, de 30 de outubro 
de 1969), a seguinte lei: 
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Palácio 

José \.,Ul0ll. 

Publicada 
de 1979. 

Nelson 

Artigo 1.° - :e proibida a exigência de atestado de antece
dentes político-sociais para a posse ou ingresso no serviço público 
estadual, bem como a todos os que, funcionários ou servidores a 
qualquer título, prestem serviços à Administração Pública. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas 
formas e condições, às entidades descentralizadas, de que trata o 
Decreto-lei n.o 7, de 6 de novembro de 1969. 

Artigo 2.° - Fica vedado aos responsáveis por estabeleci
mentos de ensino oficial, de qualquer grau ou nível, exigir, sob 
qualquer pretexto, dos candidatos a integrantes dos seus corpos 
docentes ou discentes, a apresentação do documento referido no 
artigo anterior. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 29 de 
outubro de 1979. 

Robson Marinho, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, aos 29 de outubro de 1979. 

Nivaldo Campos Canuvgo, Diretor Geral 

(D.O. de 30-10-79) 

LEI N.o 2.144, DE 18 DE OUTUBRO DE 1979 

Dispesa o reconhecimento de firmas em documentos que transitem 
pela Administração Pública, direta e indireta, e dá outras providências 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Fica dispensada a exigência de reconhecimento 
de firma em qualquer documento produzido no País, quando apre
sentado para fazer prova perante repartições e entidades estaduais 
da administração direta e indireta, salvo naquelas em que lei federal 
expressamente determine. 

Artigo 2.° - Verificada, em qualquer tempo, falsificação de 
assinatura em documento público ou privado, a repartição ou entidade 
considerará não satisfeita a exigência e dará conhecimento do fato à 
autoridade competente, dentro do prazo improrrogável de 5 (cinco) 
dias, para instauração do processo criminal. 
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cação. 

DECRETO 

Revoga o artigo 
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Artigo 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Palácio dos Bandeirantes, 18 de outubro de 1979. 

PAULO SALIM MALUF 
José Carlos Ferreira de Oliveira, Secretário da Justiça 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 18 de outubro 

de 1979. 
Nelson Petersen da Costa, Diretor (Divisão Nível lI), Substituto 

(D.O. de 19-10-79) 

DECRETO N.o 13.925, DE 13 DE SETEMBRO DE 1979 

Revoga o artigo 37 do Decreto 0.0 33.790, de 16 de outubro de 1958 
e o Decreto n.O 52.845, de 15 de dezembro de 1971 

PAULO SALIM MALUF, GOVERNADOR 00 ESTADO DE 
SAO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Ficam revogados o artigo 37 do Decreto n.o 

33.790, de 16 de outubro de 1958 e o Decreto n.o 52.845, de 15 
de dezembro de 1971 que dispõem sobre pedidos de licença e exone
ração de cargo ou função formulados por servidor público, contri
buinte obrigatório do IPESP e IAMSPE. 

Artigo 2.0 - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 13 de setembro de 1979. 
PAUW SALIM MALUF 
José Carlos Ferreira de Oliveira, Secretário da Justiça 
Affonso Celso Pastore, Secretário da Fazenda 
Eduardo Pereira de Carvalho, Secretário da Agricultura 
Sílvio Fernandes Lopes, Secretário de Obras e do Meio Ambiente 
Leon Alexandr, Secretário dos Transportes 
Luiz Ferreira Martins, Secretário da Educação 
Adib Domingos Jatene, Secretário da Saúde 
Octávio Gonzaga Júnior, Secretário da Segurança Pública 
Antonio Salim Curiati, Secretário da Promoção Social 
Antonio Henrique Cunha Bueno, Secretário Extraordinário da 

Cultura 
Osvaldo Palma, Secretário da Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia 
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Otávio Celso da Silveira, Secretário de Esportes e Turismo 
Sebastião de Paula Coelho, Secretário de Relações do Trabalho 
Wadib Helu, Secretário da Administração 
Rubens Vaz da Costa, Secretário da Economia e Planejamento 
Waldemar Lopes Ferraz, Secretário do Interior 
Calim Eid, Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil 
Mário Trindade, Secretário dos Negócios Metropolitanos 
José Blota Júnior, Secretário Extraordinário de Informação e 
Comunicações 

Publicado na Casa Civil, aos 13 de setembro de 1979. 
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais 

(D.O. 14-09-79) 

TABELA DE REMUNERAÇAO-BASE A PARTIR DE 1.°.11-79 

Decreto Estadual 0..0 10.400, de 26-9-77, pub. no D.O.E. de 27-9.77. 

Decreto Federal n.o 84.135, de 31-10-79, pub. no D.O.U. de 31-10-79. 


Salário Mínimo - Cr$ 2.932,80 


Entrância. 
Remun. 

Base 
S.M. 

Remun. Base 
Cr$ 

Contribuição 
mensal 8% 

ESPECIAL 
Serventuário 16,00 46.925,00 3.754,00 
Oficial Maior 10,00 29.328,00 2.346,00 
Escrevente 8,00 23.462,00 1.877,00 
Auxiliar 4,00 11.731,00 938,00 

Distrito 

Serventuário 10,50 30.794,00 2.464,00 
Oficial Maior 5,50 16.130,00 1.290,00 
Escrevente 4,50 13.198,00 1.056,00 
Auxiliar 3,50 10.265,00 82],00 

3.a ENTRANCIA 

Comarca 

Serventuário 11,50 33.727,00 2.698,00 
Oficial Maior 6,00 17.597,00 1.408,00 
Escrevente 5,00 14.664,00 1.173,00 
Auxiliar 4,00 11.731,00 938,00 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS66 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

Continuaçio 

Município 
Serventuário 
Oficial 
Escrevente 
Auxiliar 

Distrito 

2.a 

Munkipio 

Serventuário 
Oficial 
Escrevente 
Auxiliar 

Distrito 
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(D.O. 14-09-79) 

.RDR DE 1.°·11-79 

r.t o.O.E. de 27-9-77. 
I D.O.U. de 31-10-79. 

-I CcmtribuiçAo 
mensal 8% 

,80 


Continuação (3.a Entrância) 

Entrância 

Município 

Serventuário 
Oficiai Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

Distrito 

Serventuário 
Oficiai Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

2.a ENTRANCIA 

Comarca 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

Município 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

Distrito 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

1.a ENTRANCIA 

Comarca 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

Bemun. 
Base 
S.M. 

10,50 
5,50 
4,50 
3,50 

9,50 
5,00 
4,00 
3,30 

9,50 
5,50 
4,50 
3~0 

9,00 
5,00 
4,00 
3,30 

8,00 
4,50 
3,80 
2,80 

8,00 
5,00 
4,00 
3,00 
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Bemun. Base 

Cr$ 


30.794,00 
16.130,00 
13.198,00 
10.265,00 

27.862,00 
14.664,00 
11. 731,00 
9.678,00 

27.862,00 
16.130,00 
13.198,00 
10.265,00 

26.395,00 
14.664,00 
11. 731,00 
9.678,00 

23.462,00 
13.198,00 
11.145,00 
8.212,00 

23.462,00 
14.664,00 
11. 731,00 
8.798,00 

CmI&rlbuiçAo 
mensal 8% 

1.46A~OO 
1.290,00 
1.056,00 

821~OQ 

2.229.00 
1.173,00 

938,00 
774,00 

2.229,00 
1.290,00 
1.056,00 

821,00 

2.112,00 
1.173,00 

938,00 
774,00 

1.877,00 
1.056,00 

892,00 
657,00 

1.877,00 
1.173,00 

938,00 
704,00 
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3.754,00 
2.346,00 
1.877,00 

938,00 

2.464,00 
1.290,00 
1.056,00 

821,00 

2.698,00 
1.408,00 
1.173,00 

938,00 

~ DOS SERVENTU,UUOS 
.. ao PAULO • 

http:2.229.00


Continuação (1.a Entrância) 

" " 

EntrincJa. 
-

Bemun. 
Base 
S.M. 

Bemun. Base 
Cr$ 

Contrlbuipo 
mensal 8% 

Município 

Serventuário 
OfiCial Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

Distrito 

Serventuário 
Oficial" Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

7,00 
4,50 
3,50 
2,80 

6,50 
4,00 
3,30 
2,50 

20.530,00 
13.198,00 
10.265,00 

8.212,00 

19.063,00 
11. 731,00 
9.678,00 
7.332,00 

1.642,00 
1.056,00 

821,00 
657,00 

1.525,00 
938,00 
774,00
587,00 

COMUNICADO 

o Exmo. Sr. Des. HUMBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA, 
Corregedor Geral da Justiça, comunica aos MM. Juízes Corregedores 
Permanentes, aos Senhores Oficiais de Registros Públicos e aos Escri
vães de Notas, que o parágrafo único acrescido, pela Lei Federal 
6.724, de 19 de novembro de 1979, ao art. 14, da Lei 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, não ab-roga nem derrogo o Provimento 3/78 
desta Corregedoria Geral da Justiça, que continua, portanto em pleno 
vigor. 

• 
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COMISSÃO DE REDAÇÃO 

OSWALDO DE OLIVEIRA PENNA 


ALCEBlADES NASCIMENTO MORENO 


~ 

Toda a colaboração deve ser remetida à sede da Associação. à 
rua Senador Feijó, 176, 11.° andar, nesta. Capital, até o dia 10 de cada 
mês, devendo vir datilografada de um s6 lado e assinada pelo autor. 

A não ser quando se trate de artigo da redação, a Associação 
não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos artigos publicados, 
reservando-se o direito de recusar ou protelar a publicação do que 
julgar necessário. 

As colaborações devem referir-se à matéria técnico-profissional. 
sendo expressamente vedado tratar de assunto pol1tico, religioso ou 
de caráter individual . 

• 

A distribuição deste Boletim é gratuita aos associados e às 

Associações de classe do Pais e do exterior. 
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