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COLABORAÇÕES
DOUTOR FRANCISCO VERGUEIRO PORTO
Luiz de Toledo Mendes Perelm

Com muita tristeza e saudade, noticiamos o falecimento do
Doutor Francisco Vergueiro Porto, ocorrido nesta Capital aos 3 de
março último.
Perdemos mais um coléga e nossa Associação um de seus mais
ferrenhos colaboradores.
Como Titular do segundo Cartório de Protestos desta Capital,
sempre exerceu suas nobres funções de forma a oferecer a seus
clientes a certeza do cumprimento de seus deveres.
Mesmo após sua aposentadoria, conservou-se sócio da nossa
Associação e jamais deixou de trabalhar para seu maior engrande
cimento. Sócio desde janeiro de 1938, foi eleito conforme Assembléia
de 16 de dezembro de 1938 membro do Conselho Fiscal da Asso
ciação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo. No
ano de 1941 foi eleito diretor dessa entidade, cargo esse que exerceu
até o ano de 1949 por ter sido conduzido ao cargo de Presidente
Interino em virtude do afastamento a pedido de Ibsen Costa Manso.
Foi o Dr. Porto quem deu início ao nosso boletim que modestamente
começou transformando-se no atual que além de propiciar aos nossos
colegas muita coisa de interesse da classe é muito solicitado até pelos
M. Juízes de Direito. Eleito Presidente para o triênio 1951/1953,
teve marcante sua presença em benefício de seus associados. Em
janeiro de 1954 passou a pertencer novamente ao Conselho Fiscal,
do qual foi seu presidente desde o ano de 1960 até o ano de 1967.
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Foi nosso colega um verdadeiro representante de nossa classe
e jamais deixou de atender as solicitações de cada um. Seu passamento
deixa entre nós que tivemos a felicidade de com ele conviver uma
lacuna imorredoura e somente nos resta orar pela sua paz eterna.
Aos seus dignos filhos e exma.· família a certeza de nosso profundo
pesar e que estamos todos juntos nessa grande dor.

MODIFICAÇAO NA LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS (1)
Walter Tebet
Escrivão

A Lei n.O 6.015/73 dos Registros Públicos vigindo atualmente,
como as demais anteriormente vigidas, nada mais são do que a codifi
cação ou compilação de leis específicas, que na sua maioria surgiram
posteriormente a situações, a jurisprudência, a decretos, a leis propria
mente existentes, revogadas ou não, mas tudo como especificação
e pertinentes propriamente aos R. Públicos.
Destarte, o que se observa no artigo 105 da atual lei dos
Registros Públicos (Lei n.o 6.015, de 31-12-73), nada mais é do
que a legalização da jurisprudência e da norma estabelecida pela
própria Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo no sentido de
registrar "certidão estrangeira traduzida, no livro "E" dos Registros
Públicos", para que se pudesse "averbar", ato secundário e completar
de várias naturezas, inclusive da "adoção" de estrangeiro que se
encontra em nosso país usufruindo os mesmos direitos dos nacionais,
isto é, aplicação das leis a todos, e no caso, adoção. Essa situação
se constata com a publicação no DOJ de 5-2-71, quando publica o
Acórdão do Egrégio Conselho da Magistratura Paulista, nos autos
de Agravo de Petição n.o 195.090, da Comarca da Capital, em que
surge um agravante e como agravado o sr. Oficial do Cartório do
1.0 Subdistrito (Sé) São Paulo, Capital. Daí, se constata facilmente,
como se observou a mesma decisão do mesmo ConselhiO em autos
da mesma natureza de n.O 191.207, que "não se trata de novo registro,
mudança de nacionalidade ou alteração defesa em lei, sem a satisfação
de certas condições (Dec.-Iei n.o 941, de 13-10-69), mas de provi
dência obrigatória para se dar publicidade ao ato da adoção e
conhecimento dela a terceiros, sem prejuízo de outras medidas que
se devam ser tomadas junto ao Ministério da Justiça e outras repar
tições". Assim, desde então, isto é, 5-2-71, os Cartórios dos Registros
Públicos das Pessoas Naturais no Estado de São Paulo, promovem no
Livro E, de registros de Emancipações, Interdições e Ausências, além
desses termos as certidões estrangeiras relativas ao estado das pessoas;
e ainda da "Nacionalidade Brasileira Provisória", consignada também
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na lei vigente dos Registros Públicos. Indubitavelmente, se há de
entender que o Livro A, se destina "exclusivamente" para registros
de nascimentos de "Nacionalidade Brasileira Definitiva".
Ora, como admitir que o citado ártigo 105 mencione a letra A
ao invés da letra E. Re.stapois, após acolhida a manifestação em
causa, que se promova "Alteração Legal", para que os Cartórios
executem perfeitamente os serviços que lhe estão afetos, sem confusão
e sem prejuízo para os interessados, que posteriormente voltando
ao cartório para obtenção de outras certidões, não poderão encontrar
facilmente por mais organizado que seja, o arquivo e o índice dos
guardiães desses registros, se sabem que no livro A /só se registr~
nacionalidade brasileira definitiva e quando fizerem buscas, somente
irão consultar o livro E, porque este é que registra as certidões de
estrangeiros.

MODIFICAÇÃO NA LEI DOS REGISTROS P'úBLICOS (2)
Walter Tebet
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Prevê o artigo 33 da Lei de registros públicos os livros de
registros cabíveis e necessários a cada cartório e dentre eles, o de
proclama; para, de acordo com o artigo 43 " ... serem escriturados
cronologicamente com o resumo do que constar dos editais expedidos
pelo próprio Cart6rio, ou recebidos de outros, todos assinados pelo
Oficial".
Igualmente, o artigo 44, prevê que: "O registro de edital de
casamento conterá todas as indicações quanto à época de publicação
e aos documentos apresentados, abrangendo também o edital reme~
tido por outro Oficial processante" .
De acordo com o artigo 181 do Código Civil, "... o OfiCiál
do registro lavrará os proclamas de casamento, mediante edital, que
se afixará durante quinze dias, em lugar ostensivo do edifício, onde
se celebram os casamentos e se publicará pela imprensa, onde
houver ... "
Acontece, pelo direito consuetudinário, que o oficial promove
(lavrando) o edital respectivo, em tantas vias quanto preciso for para
se dar a "publicidade" devida; transcreve esse edital na forma prevista,
no livro competente, denominado "D"; com todos os requisitos enun
ciados e previstos pelos arts. 43 e 44 da atual lei dos registros públicos
(6.015/73 vigindo desde 1.0 de janeiro de 1976). Além disso, junta-se
uma das vias na habilitação do casamento e anexa .o recorte da
publicação na imprensa.

.
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Como se vê, nesse edital lavrado constam todos os elementos
intrínsecos e extrínsecos e daí se pergunta, por que se "transcrever"
a totalidade do "edital" no livro "D", para ser arquivado eterna
mente, sem nenhuma utilidade?
O registro do casamento menciona o início e o término da
publicação, bem como a data que a imprensa publicou; consigna
assim mais elementos congregatórios duma pesquisa futura, se neces
sário para o direito geral e para a Justiça.
O livro "D" deveria apenas, conforme os artigos 43 e 44 consig
nar o número do edital, a data e o nome dos pretendentes e ainda
"as indicações quanto à época de publicação e a imprensa, abran
gendo também o edital remetido por outro oficial processante". Não
haverá necessidade de livro tão completo e oneroso quanto dos de
nascimento, casamento e óbito.
Assim se processa todas as repartições que elaboram "editais"
também.

Igualmente se poderia rever a posição em que se encontram os
"arquivos" dos cartórios, principalmente dos Registros Públicos das
pessQas naturais, que já estão causando preocupações aos seus respon·
sáveís na guarda e conservação de documentos, papéis, livros simples,
ou controladores, como de Feitos, protocolos, cargas - descargas
livro "D", de registros de editais; mesmo as habilitações para casa
mentos e outros papéis que permitiram os "registros essenciais", tais
como de nascimento, casamentos, óbitos e de emancipações, inter
dições e ausências, que consigam todos os elementos originários; para
serem incinerados após um período limite como de doze anos, como
se estabeleceu na Justiça Eleitoral; e daí, conservando eternamente,
somente os de nascimentos, casamentos, óbitos e emancipação.

RE conhecido

votos, em
Brasília,
Antoaio
Cordeiro

Destarte após a divulgação desta manifestação, se levará ao
conhecimento do nosso Representante na Câmara Federal, Deputado
Ralph Biasi, Ministério da Justiça, Associação dos Serventuários da
Justiça, Corregedoria Geral da Justiça de nosso Estado, através da
Corregedoria Permanente local; para que haja apreciação e acolhida,
inclusive com a necessária provocação do Poder Judiciário, dotado
da competência cabível na legislação que lhe é pertinente, para que
as alterações, sejam processadas.
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JURISPRUD~NCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 88.793-8 (Supremo Tribunal Federal)
RECORRENTE:
RECORRIDO:

SÃO PAULO

Sérgio Pereira
Alberto José Laiun

EMENTA - Serventuário de cartório não oficializado. Exercido
de funçio pública. Possuindo esfatuto legal próprio, Código
Judiciário do Estado de São Paulo, incompetente é a Justiça do
Trabalho pam dirimir acusa ajuizada contra o escrivão do cartório,
sob alegação de rescisão de contrato do trabalho.
RE conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Supremo Tribunal Federal, em sessão Plenária, na conformidade
da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade de
votos, em conhecer e dar provimento ao recurso.
Brasília, 14 de março de 1979.
Antonio Neder - Presidente
Cordeiro Guerra - Relator
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 88.793-8 RELATOR:
RECORRENTE:
RECORRIDO:

SÃO PAUW

O Sr. Ministro Cordeiro Guerra
Sérgio Pereira
Alberto José Laiun
RELATÓRIO

O SR. MINISTRO CORDEIRO GUERRA - O v. acórdão
recorrido consagrou a tese de que os serventuários de cartórios de
justiça não oficializados, em suas relações com os titulares das
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serventias de justiça, se encontram tutelados pela legislação
trabalhista consolidada, f. 267, reformando, em grau de recurso
de embargos, o v. acórdão, que, em revista, decidira caber ao
Tribunal de Justiça dispor sobre a divisão e organização judiciárias
(artigo 144, § 5.°, da CF). E o Código de Organização Judiciária
de São Paulo contempla, como servidor auxiliar de justiça, entre
outros órgãos, os cartórios de foro judicial, neles incluídos os
ofícios de justiça não oficializados (artigos 4.° e 224), conseqüente
mente, que o recorrido tinha situação análoga ao do funcionário
público, pelo que julgara o recorrido carece dor da ação proposta,
f. 234.

e não
escrivães.

O acórdão recorrido, pois, reconheceu ao escrevente de cartó
rio não oficializado a proteção da legislação trabalhista.
Interposto recurso extraordinário onde se argüiu a incompe
tência da Justiça Trabalhista, art. 142 da CF, e dissídio com julgado
do STF, foi ele indeferido, porém, mandado processar em virtude
de provimento dado ao agravo.
A douta Procuradoria-Geral da República, por seu ilustre
Subprocurador-Geral Mauro Leite Soares, assim opina:
"1. O Tribunal Superior do Trabalho, f. 267, recebendo os
embargos, declarou a procedência de reclamação formulada por
serventuário de cartório não oficializado contra o seu titular porque
não se encontrando os serventuários sob o regime estatutário apli
cável lhes é a legislação trabalhista.
2 . Daí o recurso extraordinário do titular do cartório
alegando contrariedade aos arts. 142 e 144, § 5.0, da Constituição
Federal, isto é, incompetência da Justiça Trabalhista para dirimir
causa entre serventuários.
3 . Somos pelo conhecimento do recurso.
4. O recorrido, Oficial Maior do Cartório do primeiro Ofício
de Rio Claro, ajuizou reclamação trabalhista contra o recorrente,
titular do Cartório, alegando despedida direta e indireta.
5 . Trata-se de serventuário de cartório não oficializado e,
por isso, a instância trabalhista declarou-se competente para julgar
a causa.
6. O recorrente trouxe como subsídio à sua impugnação à
competência da justiça especializada o RMS 14.966, Relator Minis
tro HERMES LIMA, RTJ 34/417, no qual o Egrégio Tribunal
Pleno assentiu à unanimidade, versando-se a situação de serven
tuários do foro extrajudicial de São Paulo, que os mesmos, embora
não sejam remunerados pelos cofres públicos exercem função pública
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e não estão sujeitos à legislação trabalhista nos dissídios com os
escrivães.
7. Os serventuários dos cartórios não oficializados do Estado
de São Paulo possuem legislação própria como determinado nos
arts. 224 e segs. do Código Judiciário, f. 47. O recorrido foi
nomeado, após aprovação em concurso, para o cargo de escrevente
através de ato do Juiz de Direito e Corregedor da Comarca de Rio
Claro, f. 85. Segundo o art. 236 do Código Judiciário Paulista,
Lei n.o 10.219, de 1968, o regime disciplinar dos serventuários dos
cartórios não oficializados é aplicável aos dos cartórios não oficia
lizados, no que couber. Dispõe o art. 248 que a aposentadoria e
pensão dos serventuários dos cartórios não oficializados serão regidas
por lei própria e outros dispositivos do Código em questão não
deixam margem a dúvida quanto a que o recorrido possui amparo
legal próprio, que não o da Consolidação Trabalhista. O recorrido
é subordinado ao Juiz Corregedor e à Corregedoria-Geral da Justiça.
Possui estatuto legal próprio. Foi admitido no Cartório não pelo
recorrente, mas, sim, através de ato do Juiz Corregedor, o qual,
conforme decisão trasladada às f. 105, aplicou-lhe a pena de
demissão de acordo com a Resolução 1/71 do Tribunal de Justiça,
acolhendo o parecer da comissão sindicante.
8. Permitindo-nos, ainda, remissão às razões de f. 289, somos
pelo provimento do recurso extraordinário a fim de decretada ser
a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa."
É o relatório.
VOTO
O SR. MINISTRO CORDEIRO GUERRA (Relator): - De
fato, como observa o parecer que venho de ler, o recorrido era
Oficial Maior do Cartório do 1.0 Ofício de Rio Claro, cargo para
que foi nomeado após aprovação em concurso, para o cargo de
escrevente, através de ato do Juiz de Direito da Comarca, f. 85,
e, certo ou errado, foi demitido, por abandono de emprego, após
sindicância, por ato do Juiz Corregedor, f. 105.

impugnação à
i6, Relator Minis
Egrégio Tribunal
:DaÇão . de serven
I mesmos, embora
Im função pública

Como já decidiu este Egrégio Tribunal, no RMS 14.966-SP 
Tribunal Pleno - relator o eminente Ministro HERMES LIMA,
ao apreciar o Ato do Secretário de Justiça fixando o nível mínimo
dos salários dos escreventes, auxiliares e fiéis de cartórios não ofi
cializados, de acordo com a Lei n.o 7.830, de 15-02-63, "os serven
tuários exercem função pública, embora não sejam remunerados pelos
cofres públicos, e não estão sujeitos à legislação trabalhista nos
dissídios entre auxiliares de cartório e seus escrivães."

í88 IBBVENTUÁRIOS
I 810 PAULO
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Disse, então, expressamente, o eminente relator: "cartórios não
são empresas e a Justiça do Trabalho é incompetente para conhecer
de dissídios entre auxiliares de cartórios e seus escrivães" - RTJ
34/417 e 418.
Em conseqüência, conheço do recurso, com fundamento nos
arts. 142 e 144, § 5.0, da CF e lhe dou provimento, para considerar
incompetente a Justiça do Trabalho.
É o meu voto.

Não está

VOTO
O SENHOR MINISTRO DÉCIO MIRANDA - Sr. Presi
dente, o escrevente de cartório, nomeado pelo Juiz, e também pelo
Juiz demitido, tem, nos vários Estados da Federação, sua situação
regulada pela Lei de Organização Judiciária.
Trata-se de uma relação estatutária, certamente anômala, porque
não precisamente tratada nos Estatutos dos Funcionários Públicos
Civis, mas, de qualquer forma, uma relação estatutária entre o escre
vente e o Estado. De resto, basta considerar, para evitar eventual
qualificação trabalhista, a circunstância de que esses agentes do
Poder Público exercem função pública e têm fé pública. Como tal,
não podem ser considerados meros empregados trabalhistas do titular
do Cartório.
O SENHOR MINISTRO XAVIER DE ALBUQUERQUE 
Sim, mas poderiam ser empregados trabalhistas do Estado. E, se o
fossem, não haveria como dar provimento a este recurso.
O SENHOR MINISTRO DÉCIO MIRANDA - Não desco
nheço a possibilidade de o titular do Cartório, dito não oficializado,
ter a seu serviço, e até a serviço do Cartório, empregado regido pela
legislação do trabalho. Serão aqueles empregados ocupados em fun
ção secundária e não em função pública.
No caso, porém, trata-se de escrevente que, por designação
oficial, seja do Juiz, seja da Corregedoria, chegou ao status de
Oficial Maior de Cartório, isto é, substituto do próprio escrivão,
praticando os mesmos atos atribuídos, pela lei civil e pela Lei de
Organização Judiciária, ao titular do Cartório.
Contra o escrivão não têm tais empregados, ou servidores, recla
mação trabalhista. Tratar-se-ia de ilegitimidade de parte e não de
incompetência da Justiça do Trabalho. Creio, porém, que, na recla
mação trabalhista, que se estabeleceu entre escrevente e escrivão,
o primeiro ponto a considerar é que a Justiça do Trabalho é incom
petente. Não há matéria para pronunciamento da Justiça do Trabalho.
10 
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Não está agora ao nosso alcance, não constitui objeto do pre
sente recurso extraordinário, decidir se há, ou se não há, reclamação
trabalhista, ou outro tipo de ação contra o Estado, que investe esse
servidor numa função pública.
Restrinjo-me à situação concreta destes autos. Nestes autos,
nessa relação judicial que se estabeleceu, a Justiça do Trabalho é
incompetente.
Acompanho o voto do eminente Ministro Cordeiro Guerra,
conhecendo do recurso e dando-lhe provimento.
VOTO
O SENHOR MINISTRO SOARES MUNOZ - Senhor Presi
dente, entre os litigantes não existe contrato de trabalho. O recorrido
foi nomeado pelo Juiz de Direito e demitido por autoridade judi
ciária.
Dir-se-á que o Juiz de Direito, em face da Constituição Federal,
não tem atribuições para nomear servidor público. .E: verdade. A
atribuição para nomear funcionário público é do Governador do
Estado, com as restrições referentes aos quadros da Secretaria da
Assembléia e da Secretaria dos Tribunais de 2.a Instância.
Mas a verdade é que existia lei estadual atribuindo ao Juiz de
Direito essas funções. E foi em face dessa lei que o recorrido foi
nomeado. Inconstitucional que seja a lei, nem por isso se trans
mudará a situação do recorrido em empregado regido pela CLT.
Será, então, um servidor público de fato, se declarada a inconstitu
cionalidade da lei, a ter seus direitos resguardados pelo Estado, de
quem emanou a norma. Relação empregatícia, porém, não há, a
essa constatação é suficiente para, nos termos do art. 142 da Cons
tituição da República, declarar a incompetência da Justiça do Tra
balho, e, assim, dar provimento ao recurso, para anular, ab initio,
o processo, acompanhando o voto do eminente Relator.
VOTO
O SENHOR MINISTRO CUNHA PEIXOTO - Senhor Pre
sidente, não preciso alongar-me em meu voto, ante os argumentos
já expendidos pelos Ministros que votaram anteriormente.
Entendo igualmente que, no caso, não há relação de trabalho.
O serventuário não é, no sentido estrito da palavra, um funcionário,
mas não deixa de ser um servidor público, razão por que também
acho não ser a Justiça do Trabalho competente.
Acompanho o eminente Relator, dando provimento ao recurso.
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

-11

EXTRATO DA ATA
RE 88.793 - 8 - SP - ReI., Min. Coordeiro Guerra, Recte.:
Sérgio Pereira (Adv. José Paulino Franco de Carvalho). Recdo.:
Alberto José Laiun (Adv. José Elias).
Decisão: Pediu vista o Ministro Moreira Alves após os votos
dos Ministros Relator, Decio Miranda, Soares Munoz e Cunha Peixoto
conhecendo e dando provimento ao recurso. Falaram: pelo Recte.
o Dr. José Paulino Franco de Carvalho e pelo Recdo. o Dr. José
Elias. T. Pleno, 06-12-78 .
Presidência do Sr. Ministro Thompson Flores. Presentes à
sessão os Srs. Ministros Djaci Falcão, Antonio Neder, Xavier de
Albuquerque, Leitão de Abreu, Cordeiro Guerra, Moreira Alves,
Cunha Peixoto, Soares Munoz e Decio Miranda.
Procurador-Geral da República, o Prof. Henrique Fonseca de
Araújo.

Presidência
os Srs. Mini-o.
Albuquerquer,
Cunha Peixoto,
Procurador
Araújo.
Dr.

não especificadOlll

Dr. Alberto Veronese Aguiar, Secretário do Tribunal Pleno.
VOTO (Vista)
O SENHOR MINISTRO MOREIRA ALVES - Como o emi
nete relator, conheço do recurso e lhe dou provimento, por ser
incompetente, no caso, a Justiça do Trabalho.
Com efeito, como se vê do exame dos autos, o pessoal dos
ofícios ou dos cartórios não oficializados não é regido pela Conso
lidação das Leis do Trabalho, mas, sim, pelo Código Judiciário do
Estado de São Paulo (Lei 10.219, de 12 de setembro de 1968),
que os sujeita a regime próprio de proteção de trabalho.
EXTRATO DA ATA
RE 88.793 - 8 - SP - ReI., Min. Cordeiro Guerra. Recte:
Sérgio Pereira (Adv. José Paulino Franco de Carvalho). Recdo:
Alberto José Laiun (Adv. José Elias).
Decisão: Pediu vista o Ministro Moreira Alves após os votos
dos Ministros Relator, Decio Miranda, Soares Mui'íoz e Cunha
Peixoto conhecendo e dando provimento ao recurso. Falaram pelo
Recte. o Dr. José Paulino Franco de Carvalho e pelo Recdo. o Dr.
José Elias. T. Pleno, 06-12-78.
Decisão: Conhecido e provido, unanimemente. Não tomou
parte no julgamento o Sr. Ministro Rafael Mayer, por não ter assistido
ao Relatório. T. Pleno, 14-03-79.
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Presidência do Sr. Ministro Antonio Neder. Presentes à sessão
os Srs. Ministros Djaci Falcão, Thompson Flores, Xavier de
Albuquerquer, Leitão de Abreu, Cordeiro Guerra, Moreira Alves,
Cunha Peixoto, Soares Muiíoz, Decio Miranda e Rafael Mayer.
Procurador Geral da República, o Prof. Henrique Fonseca de
Araújo.
Or. Alberto Veronese Aguiar, Secretário do Tribunal Pleno.

GRUPO 29 - Funcionários e Agentes da Administração Pública
não especificados nos grupos anteriores:
293 - Serventuários da justiça (exceto Tabelião)
294 - Tabelião".
Considerando-se que o referido Manual é publicado com a apro
vação da Secretaria da Receita Federal vê-se que a Administração
considera os Tabeliães como exercendo função pública.
Além do mais, na Tabela anexa à C.L.T., onde se relacionam
as várias profissões a que alude o art. 577, não se fez menção ao
serventuário da justiça.
Cabe invocar, neste passo, o entendimento constante do item 4
do Parecer CST n.o 2.391/78, da Coordenação do Sistema de Tribu
tação, anexo às fls. 5/7 do presente, de acordo com () qual ". .. os
serviços prestados pelos cartórios, de foro ou extrajudiciais, não se
configuram como prestação de serviços por pessoas físicas, mas como
serviços prestados pelo poder público, através de órgãos administrados
diretamente por ele, ou indiretamente por delegação de competência".
(grifou-se). O mesmo raciocínio é válido, também, para os Tabeliães
de Notas.
Assim sendo, soluciono a consulta, com base no Parecer CST
n.O 2.391/78, declarando que os Tabeliães de Notas não estão sujeitos
à obrigatoriedade do recolhimento antecipado do imposto de renda,
na forma do artigo 1.0 do Decreto-lei n.o 1.705/79.
Da presente decisão, recorro de ofício ao Sr. Coordenador do
Sistema de Tributação.
Encaminhe-se à Agência da Receita Federal - PINHEIROS
(5.°) para ciência.
Localidade - São Paulo (SP) - CGC - 62.870.548/0001-40
- CNM - 3.99.01.00.
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Ementa: IR. Fonte - Os Tabeliães de Notas não estão sujeitos
ao recolhimento antecipado do imposto de renda, na forma do artigo
1.0 do Decreto-lei n.o 1.705/79.
Trata-se de consulta sobre interpretação da legislação tributária,
cuja solução é dada a seguir, no uso da competência estabelecida no
artigo 54, I, "a", do Decreto n.o 70.235/72.
A entidade interessada, em 08-02-80, apresentou os seguintes
quesitos sobre o Decreto-lei n.o 1.705/79:
"a) estão os Tabeliães de Notas sujeitos à obrigatoriedade do
recolhimento antecipado do imposto de renda prescrito no artigo 1.°
do Decreto-lei n.o 1.705/79?
b) em caso positivo, os rendimentos percebidos pelos Tabeliães
de Notas de pessoas jurídicas estarão também sujeitos ao recolhimento
antecipado?"

E o relatório.
O Manual de Orientação - Imposto de Renda Pessoa Física 
1980 - MADIR apresentou, a partir da pág. 28, a codificação de
ocupações, valendo salientar a seguinte classificação:
"CLASSE 2 - MEMBROS DOS PODERES LEGISLATIVO,
EXECUTIVO E JUDICIÁRIO; FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
De acordo:

2.

que, como regra
de serviços prestad.
como rendimento
se trata de receita
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identificar a natuntl
este é rendimento
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Assunto: As custas, taxas e emolumentos pagos pelos
serviços prestados por cartórios de foro e extrajudiciais,
não se configuram como rendimentos do trabalho e,

3. Os cartó
ventias de justiça,
cadora, quer
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nários não vitl.llll,;lUIi
ou "não~oficializad~
delegação do poder'
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Emita-se Ato Declaratório (Normativo), nos termos propostos.
a) . Antonio Augusto de Mesquita Neto, Coordenador do Sistema
de Tributação

CONSULTA n.O 2.084
PARECER CST n.O 2391
M.N.T.F. - Interessado
3.30.00.00 - OBRIGAÇOES DAS FONTES PAGADORAS
3.99.01.00 - DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DA LEGISLAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA
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conseqüentemente, não sofrem retelllÇão de imposto na
fonte, quer a fonte pagadora seja pessoa física ou
jurídica.

A empresa interessada indaga se está obrigada a reter o imposto
de fonte sobre os pagamentos de custas e emolumentos efetuados a
cartórios de ofício de notas, de registro de imóveis, de títulos e
documentos, de protestos; para lavratura de escrituras, averbações,
transcrições, registros de títulos, protestos, documentos, bens etc.
2 . Compulsando a legislação do imposto de renda verifica-se
que, como regra geral, a transferência de numerário em pagamento
de serviços prestados sofrem tributação na fonte quando se configura
como rendimento do trabalho, mas escapam a essa incidência quando
se trata de receita operacional. Assim, para determinar se há inci
dência de imposto de fonte sobre as operações descritas é necessário
identificar a natureza fiscal do rendimento transferido, ou seja, se
este é rendimento do trabalho ou receita operacional para a fonte
recebedora. A conceituação fiscal do rendimento está diretamente
vinculada à natureza da fonte beneficiária dos ganhos. Portanto, de
início, é indispensável identificar se na conceituação fiscal a fonte
credora é pessoa física ou jurídica. Por outro lado, para determinar se
há obrigatoriedade de reter o imposto de fonte sobre os pagamentos
efetuados, é indispensável determinar a natureza jurídica da fonte
pagadora, pois à pessoa física só é permitido reter o imposto de fonte'
quando o beneficiário do rendimento for pessoa física assalariada,
conforme entendimento expresso nos PN-C5T ns: 993/71 e 203/72.

lOtas do trabalho e,

3. Os cartórios, sejam eles de foro ou extrajudiciais, são ser
ventias de justiça, com funções de caráter público e missão autenti
cadora, quer sejam os ditos "oficializados" (aqueles cujos serviços
são prestados diretamente pelo poder público, com titular e funcio
nários não vitalícios remunerados exclusivamente pelos cofres públicos)
ou "não-oficializados" (aqueles cujos serviços são prestados mediante
delegação do poder público, por titular privativo e vitalício e empre
gados por ele nomeados e remunerados). As custas, taxas e emolu
mentos pagos a essas serventias de justiça não se caracterizam como
rendimento do trabalho, porque são efetuados em contraprestação
dos serviços inerentes a esses órgãos investidos de funções de caráter
público, e não pelos serviços prestados pelas pessoas físicas de seus
integrantes, além do que esses pagamentos não se destinam especifi
camente a cobrir apenas os gastos com funcionários ou empregados,
mas a ressarcir todas as despesas decorrentes das atividades exercidas
por esses órgãos, tais como despesas com pessoal, compra de material
e equipamento de escritório, livros de escrituração, despesas com a
implantação e manutenção das instalações etc.
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4. Pelo exposto no item anterior, verifica-se que os serviços
prestados pelos cartórios, de foro ou extrajudiciais, não se configuram
como prestação de serviços por pessoas físicas, mas como serviços
prestados pelo poder público, através de órgãos administrados direta
mente por ele, ou indiretamente por delegação de competência.
5 . Se aprovado o entendimento acima exposto, propomos a
emissão de Ato Declaratório (Normativo), por ser o assunto de
interesse geral.
À consideração superior.
CST, em 15 de agosto de 1978.
a.) José Magno Pombo Veiga, Fiscal de Tributos Federais
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Sr. Superintedente da Receita Federal

o Colégio Notarial do Brasil - Seção de São Paulo, enti
dade representativa dos Ta~liães de Notas do Estado de São Paulo,
com personalidade jurídica conforme estatutos devidamente regis
trados sob n.o 4.149, no 1.0 Cartório de Registro de Títulos e
Documentos da comarca desta Capital, com sede nesta Capital na
Rua Bela Cintra, 746, 12.° andar, conjunto n.o 122, distrito de
Cerqueira César, por seu presidente abaixo assinado, tendo em vista
as disposições do Decreto-Lei n.O 1.705, de 23 de outubro de 1979,
com a devida vênia, vem expor a V.S. e consultar o seguinte:
I - Dispõe o artigo 1.° do citado Decreto-Lei:
"Fica sujeito ao recolhimento antecipado do imposto de renda
a pessoa física que receber de outra sessão física, rendimentos decor
rentes do exercício, com vínculo empregatício, de profissão legal
mente regulamentada, bem como os decorrentes de locação e sublo
cação, arrendamento e subarrendamento de imóveis." (os grifos são
nossos).
Conclui-se da redação deste artigo que fica sujeita à obrigato
riedade de recolhimento antecipado do imposto de renda:
a) a pessoa física que receber rendimento de outra pessoa
física;
b) que tais rendimentos sejam decorrentes do exercício sem
vínculo empregatício, de profissão regulamentada por lei.
11 - Para os Tabeliães de Notas do Estado de São Paulo face
a expressão "profissão legalmente regulamentada e a condição de
16 -
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pessoa física receber de outra pessoa física" surgiu a dúvida se esta
riam ou não enquadradas nas disposições do citado Decreto-Lei n.O
1.705/79.
m - Realmente, os Tabeliães de Notas não exercem propria
mente uma profissão que esteja I1egUIamentada por lei. A doutrina
contemporânea reconhece o notário como um agente do Poder
Público "que exerce atividade concernente à tutela administrativa
de interesses privados" (Moacyr Amaral Santos, primeiras linhas do
Direito Processual Civil, Saraiva, 1979, 5.a ed., voI. I, pág. 116).
Assim têm os notários o exercício privado de uma função pública,
investida da Fé Pública que lhe é atribuída por lei.
Ensina o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello em sua obra
"Apontamentos sobre Agentes e órgãos Públicos", que os notários
são particulares em atuação celebradora com o Poder Público.
IV - No direito brasileiro atual o Tabelião de Notas é um
agente público. A sua atividade consiste no exercício privado de
uma função pública. Sua atividade, não por força de lei regulamen
tadora, mas pelas características de função pública, consiste em
documentar, legitimar, assessorar e sob a Fé Pública que lhe é
delegada, dar autenticidade à manifestação de vontade dos contra
tantes. Tais características decorrem do exercício normal da função
pública que exercem e não poderiam deixar de transcrever o
abalisado ensinamento do Dr. Alcides Jorge Costa (Revista do
Direito Público, 4/101) quando afirma que "sob o aspecto doutri
nário não subsistem dúvidas a respeito da natureza pública da
função notarial". Portanto, não se pode afirmar que os Tabeliães
de Notas exercem uma profissão regulamentada por lei.
V - :f: de se considerar que se os notários não mantêm
qualquer vínculo empregatício com seus clientes, não exercem eles,
como acima pretendemos esclarecer "uma profissão legalmente
regulamentada, e sim uma função pública.
VI - :f: de se ponderar ainda que os notários como pessoa
física não percebem rendimentos somente de pessoas físicas, pois
atendem também, no exercício de sua função pública, a pessoas
jurídicas das quais recebem emolumentos pela prática dos atos que
lhes são solicitados. Estaria estes rendimentos excluídos do recolhi
mento antecipado?
VII - Deve-se ressaltar que a remuneração dos Tabeliães de
Notas, sujeitas a imposto de renda, deve ser incluída, na cédula D,
conforme dispõe o art. 32 do RIR/75 - letra d. E ainda devemos
citar o reconhecimento da situação fiscal dos Tabeliães de Notas
pelo Ato Peclaratório (Normativo) CST n,o 13, de 15 de agosto
de 1978 que,
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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"DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal e demais interessados, que as custas,
taxas e emolumentos pagos pelos serviços prestados por cartórios
de foro, e os extrajudiciais de ofício de notas, de registro de imóveis
e de títulos e documentos, e de protestos, não sofrem incidência do
imposto de renda de fonte, quer a fonte pagadora usuária desses
serviços seja pessoa física ou jurídica".
VilI - Face ao exposto, o Colégio Notarial do Brasil, Seção
de São Paulo, para esclarecimento de seus associados,
Consulta:
a) estão os Tabeliães de Notas sujeitos à obrigatoriedade do
recolhimento antecipado do imposto de renda prescrito no art. 1.0
do Decreto-Lei ll. o 1.705/79?
b) em caso positivo, os rendimentos percebidos pelos Tabe
liães de Notas de pessoas jurídicas estarão também sujeitos ao reco
lhimento antecipado?
A Consulente informa que:
a) que não se encontra sob procedimento fiscal iniciado ou já
instaurado para apurar fatos que se relacione com a matéria objeto
da consulta;
b) que não está intimado para cumprir obrigação relativa ao
fato objeto da consulta;
c) que o fato nela exposto não foi objeto de decisão anterior
(ainda não modificado), proferida em consulta ou litígio de que foi
parte interessada.

LEIS E
FEDERAIS

LEI N.o
Renova o prazo de

o
Faço saber
seguinte Lei:
Artigo 1.0
outubro de 1979,
para estrangeiros,
-lei n. O 499, de
5.587, 5.815, 6.1
de 1970, 31 de
outubro de 1976
ser apreendidos
remetidos ao
Artigo 2.0
cação.
Artigo 3.°

São Paulo, 8 de fevereiro de 1980.
a)

Antônio Augusto Firmo da Silva, Presidente

LEI N.o

o
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LEI N.o 6.735, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979

daI do Brasil, Seção

Renova o prazo de vaUdade de carteira de identidade para estrangeiros

dados,

;. obrigatoriedade do
llrescrito no art. l.°
~bidos pelos Tabe
~

sujeitos ao reco

f.&cal iniciado ou já
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• litígio de que foi
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PRESIDENTE DA REPúBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1.0 - Fica revogado, por dois anos, a partir de 1.0 de
outubro de 1979, o prazo de validade das carteiras de iâentidade
para estrangeiros, "modelo 19", de que trata o artigo 2.° do Decreto
-lei n.O 499, de 17 de março de 1969, alterado pelas Leis n.os
5.587, 5.815, 6.110, 6.370 e 6.570, respectivamente, de 2 de julho
de 1970, 31 de outubro de 1972, 1.0 de outubro de 1974, 27 de
outubro de 1976 e 30 de setembro de 1978, após o que deverão
ser apreendidos aqueles documentos, onde forem apresentados, e
remetidos ao Departamento de Polícia Federal.
Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação .
Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, em 4 de dezembro de 1979; 158.° da Independência
e 91.0 da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Petrônio PorteUa
(D.O.União de 5-12-79)
LEI N.o 6.734, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera o artigo 20 do Decreto-Iei n.o 3.688, de 3 de outubro de 1941
(Lei das Contravenções Peuais)
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 20 do Decreto-lei n.O 3.688, de 3 de
outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), passa a ter a
seguinte redação:
"Artigo 20 ~ Anunciar processo, substância ou objeto desti
nado a provar aborto:
Pena - multa de hum mil cruzeiros a dez mil cruzeiros."
Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.
Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 4 de dezembro de 1979; 158.° da Independência
e 91.° da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Petrônio Portella
(D.O. União de 5-12-79)

LEI N.o 6.739, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais e dá outras

providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Artigo 1. ° ~ A requerimento de pessoa jurídica de direito
público ao Corregedor Geral da Justiça, são declarados inexistentes
e cancelados a matrícula e o registro de imóvel rural vinculado a
título nulo de pleno direito, ou feitos em desacordo com o artigo
221 e seguintes da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alte
rada pela Lei n.O 6.216, de 30 de junho de 1975.
§ 1.°  Editado e cumprido o ato, que deve ser fundamentado
em provas irrefutáveis, proceder-se-á, no qüinqüídio subseqüente, à
notificação pessoal:
a) da pessoa cujo nome constava na matrícula ou no registro
cancelados;
b) do titular do direito real, inscrito ou registrado, do imóvel
vinculado ao registro cancelado.
§ 2.° - Havendo outros registros, em cadeia com o registro
cancelado, os titulares de domínio do imóvel e quem tenha sobre o
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e 233 do Código
§ 2.° - O
no espaço de 15
Capital do Estado

Artigo 5.° correição verificar a
exames ou vistorias
máximo de 30

i,11..Q 3.688, de 3 de
Dais), passa a ter a
llCia ou objeto desti
~

mU cruzeiros."
~ data de sua publi

em. contrário.

r) "

,~o

da Independência

1

~t\1Dião de 5-12-79)

rtf1

'",~. J

•

c

DE 1979

',,.ais
~~l~

,

e dá outns

peta e eu sanciono

a de direito
os inexistentes
,~ tbtal vinculado a
. . . . , CQm o artigo
lIQbro de 1973, alte

$J
to- fundamentado

JM.o' subseqüente,

à

ou no' registro
~o, do imóvel

. . com o registro
tenha sobre o

P=

li.
.,.".:.'tlllBVENTUÁRIOS
", _ PAULQ,
,
.
•

bem direitos reais inscritos ou registrados serão também notificados,
na forma prevista neste artigo.
§ 3.° - Inviável a notificação prevista neste artigo ou porque
o destinatário não tenha sido encontrado, far-se-á por edital':
a) afixado na sede da Comarca ou do Tribunal de Justiça
respectivos; e
b) publicado uma vez na imprensa oficial e três vezes, e com
destaque, em jornal de grande circulação da sede da Comarca, ou,
se não houver, da Capital do Estado ou do Território.
§ 4.° - O edital será afixado e publicado no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data, em que for cumprido o ato do Cor
regedor Geral.
Artigo 2.° - A retificação de registro sempre será feita por
serventuário competente, mediante despacho judicial, como dispõe
o artigo 213 da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada
pela Lei n.06.216, de 30 de junho de 1975, e, quando feito em
livro impróprio, será procedida por determinação do Corregedor
Geral, na forma do artigo 1.0.
Artigo 3.° - A parte interessada, se inconformada com o
Provimento, poderá ingressar com ação anulatória, perante o Juiz
competente, contra a pessoa jurídica de direito público que requereu
o cancelamento, ação que não sustará os efeitos deste, admitido o
registro da citação, nos termos do artigo 167, I, 21, 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.
Parágrafo único - Da decisão proferida, caberá apelação e,
quando contrária ao requerente do cancelamento, ficará sujeita ao
duplo grau de jurisdição.
Artigo 4.° - Nas ações anulatórias de registro ou de matrícula
de imóvel rural. a citação será pessoal aos réus residentes na Comarca
e por edital aos demais.
§ 1.0 - Aplicam-se, quando editalícia a citação, os artigos 232
e 233 do Código de Processo Civil.
§ 2.° - O edital será, ainda, publicado, por 2 (duas) vezes,
no espaço de 15 (quinze) dias, em jornal de grande circulação da
Capital do Estado ou do Território.

Artigo 5.° - O Corregedor-Geral, quando em inspeção ou
correição verificar a ocorrência de graves irregularidades, determinará
exames ou vistorias nos respectivos livros de registros, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
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§ 1.0 - Na impossibilidade material da realização, em Car
tório, das diligências previstas neste artigo, o Corregedor-Geral requi
sitará o livro, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 2.° - Apurada a existência de matrícula ou registro de
imóveis rurais, ou retificações abrangidas pelos artigos 1.0 e 2.°
desta Lei, e nos quais esteja envolvido interesse de pessoa jurídica
de direito público, será esta cientificada de todo o teor das irregu
laridades, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do término da
inspeção ou correição.
§ 3.° - Cancelados o registro e a matrícula ou procedida a
retificação, o Corregedor-Geral enviará, no prazo de 15 (quinze)
dias, ao Representante do Ministério Público, cópia do ato, para
as providências cabíveis.
Artigo 6.° - Sem prejuízo das sanções previstas na Lei de
Organização Judiciária da unidade federativa respectiva, considera-se
incurso nas penas previstas no artigo 319 e conexos do Código Penal
Brasileiro quem levar a termo matrícula e registro ou retificação sem
exigir a apresentação de título formalmente válido segundo o artigo
221 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.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não será aplicável
quando a matrícula ou o registro houverem sido objeto de dúvida
decidida pelo Juiz ou se a retificação decorreu de ordem judicial.
Artigo 7.° - Os títulos de posse ou quaisquer documentos
de ocupação, legitimamente outorgados por órgão do Poder Público
Estadual, continuarão a produzir os efeitos atribuídos pela legislação
vigente à época de suas expedições e configuram situação jurídica
constituída, nos termos do artigo 5.°, alínea b, do Decreto-lei n.o
1.164, de 1.0 de abril de 1971.
Artigo 8.° - Os Corregedores-Gerais deverão providenciar
para que, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta
Lei, todos os Oficiais de Registro de Imóveis recebam seu texto
integral.
Artigo 9.0 - Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após
a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 5 de dezembro de 1979; 158.° da Independência
e 91.° da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Petrônio Portella
(0.0. União de 6-12-79)
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Modifica o art. 19 do Decreto-lei 0.° 3.200, de 19 de abril de 1941,
que fixou o valor do bem de família.

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1.0 - O art. 19 do Decreto~lei n.O 3.200, de 19 de
abril de 1941, que dispõe sobre o valor do bem de família, com
a redação que lhe deu a Lei n.O 2.514, de 27 de junho de 1955,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 19 - Não há limite de valor para o bem de família
desde que o imóvel seja a residência dos interessados por mais de
dois anos."
Artigo 2.°
Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu~
blicação.
Artigo 3.°
Revogam~se as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de dezembro de 1979; 158.° da Independência
e 91.° República.
JOÃO FIGUEIREDO
Petrôoio PorteUa
Karlos Risc:hbieter

LEI N.o 6.745, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1979
Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei Da° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

D('Sessenta) dias após
,,~ário.

~•• da Independência

~'

~.>1)oião

10,;008

LEI N.o 6.742, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1979

de

6-12~79)

SERVENTUÁRIOS
•

Ilí',_ BÃO PAULO

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1.0 - O art. 20 da Lei n.O 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com o acréscimo
do seguinte parágrafo:
........ , ............................ .
"Artigo 20 § 1.° .......... , ............................... .
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§ 2.°
§ 3.°

§ 4.°
§ 5.° - Nas ações de indenização por ato ilícito contra
pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas
com o capital necessário a produzir a renda correspondente às pres
tações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também men
salmente, na forma do § 2.° do referido art. 602, inclusive em
consignação na folha de pagamentos do devedor."
Artigo 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação.

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 5 de dezembro de 1979; 158.° da Independência
e 91.° da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Petrônio porteUa

V - a área
um mesmo propnt!
§ 1.0 - Os
cidos com base
titulares do do~
rurais, obrigados
segundo normas
§ 2.0 -

O

poderá efetuar o
pelos
qualquer
loco" se necessáricll

com as verificaçõetl

LEI N.o 6.746, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei n.o 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1.0 - Os artigos 49 e 50 da Lei n.O 4.504, de 30
de novembro de 1964 (Estatuto da Terra) passam a ter a seguinte
redação:
Artigo 49 - As normas gerais para a fixação do imposto
sobre a propriedade territorial rural obedecerão a critérios de
progressividade e regressividade, levando-se em conta os seguintes
fatores:
I - o valor da terra nua;
U - a área do imóvel rural;
lU - o grau de utilização da terra na exploração agrícola,
pecuária e florestal;
IV - o grau de eficiência obtido nas diferentes explorações;
24 
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10 DE 1979

..o 4.504, de 30 de
outnIs providências.

reta e eu sanciono a
~i

v - a área total, no País, do conjunto de imóveis rurais de
um mesmo proprietário.
§ 1.0 - Os fatores mencionados neste artigo serão estabele
cidos com base nas informações apresentadas pelos proprietários,
titulares do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóveis
rurais, obrigados a prestar declaração para cadastro, nos prazos e
segundo normas fixadas na regulamentação desta Lei.
§ 2.° O órgão responsável pelo lançamento do imposto
poderá efetuar o levantamento e a revisão das declarações prestadas
pelos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores, a
qualquer título, de imóveis rurais, procedendo-se a verificações "in
loco" se necessário.
§ 3.° - As declarações previstas no parágrafo primeiro serão
apresentadas sob inteira responsabilidade dos proprietários, titulares
do domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de imóvel rural,
e, no caso de dolo ou má-fé, os obrigará ao pagamento em dobro
dos tributos devidos, além das multas decorrentes e das despesas
com as verificações necessárias.
§ 4.° - Fica facultado ao órgão responsável pelo lançamento,
quando houver omissão dos proprietários, titulares do domínio útil
ou possuidores, a qualquer título, de imóvel rural, na prestação
da declaração para cadastro, proceder ao lançamento do imposto
com a utilização de dados indiciários, além da cobrança de multas
e despesas necessárias à apuração dos referidos dados.
Artigo 50 - Para cálculo do imposto, aplicar-se-á sobre o
valor da terra nua, constante da declaração para cadastro, e não
impugnado pelo órgão competente, ou resultante de avaliação, a
alíquota correspondente ao número de módulos fiscais do imóvel,
de acordo com a tabela adiante:

n.o 4.504, de 30
a ter a seguinte

sam

.fixação do imposto
erio a critérios de
1 conta os seguintes

exploração agrícola,

ferentes explorações;
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Número de módulos fiscais
Até
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15

...........................
3 ....................
até
4 ....................
até
5 ....................
até
6 ....................
até
até
7 ....................
até
8 ....................
até
9 ....................
até 10 ....................
até 15 ....................
até 20 ....................

.
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Alíquota
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1,0%
1,2%
1,4%
25

Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

até 25 ....................
até 30 ....................
até 35 ....................
até 40 ....................
até 50 ....................
até 60 ....................
até 70 ....................
até 80 ....................
até 90 ....................
até 100 ....................
...........................

1,6%
1,8%
2,0%
2,2%
2,4%
2,6%
2,8%
3,0%
3,2%
3,4%
3,5%

§ 1.0 - O imposto não incidirá sobre o imóvel rural, ou
conjunto de imóveis rurais, de área igualou inferior a um módulo
fiscal, desde que seu proprietário, titular do domínio útil ou
possuidor, a qualquer título, o cultive só ou com sua família,
admitida a ajuda eventual de terceiros.
§ 2. 0 O módulo fiscal de cada Município, expresso em
hectares, será determinado levando-se em conta os seguintes fatores:
a) o tipo de exploração predominante no Município:
I - hortifrutigranjeira;
H - cultura permanente;
IH - cultura temporária;
IV
pecuária;
V
florestal;
b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
c) outras explorações existentes no Município que, embora
não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da
área utilizada;
d) o conceito de "propriedade familiar", definido no item
11 do artigo 4.° desta Lei.
§ 3.° - O número de módulos fiscais de um imóvel rural
será obtido dividindo-se sua área aproveitável total pelo módulo
fiscal do Município.
§ 4.° - Para os efeitos desta Lei, constitui área aproveitável
do imóvel rural a que for passível de exploração agrícola, pecuária
ou florestal. Não se considera aproveitável:
a) a área ocupada por benfeitoria;
b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preserva
ção permanente, ou reflorestada com essências nativas;
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c) a área comprovadamente imprestável para qualquer explo
ração agrícola, pecuária ou florestal.
§ 5.° - O imposto calculado na forma do "caput" deste
artigo poderá ser objeto de redução de até 90% (noventa por
cento), a título de estímulo fiscal, segundo o grau de utilização
econômica do imóvel rural, da forma seguinte:
a) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo
grau de utilização da terra, medido pela relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel rural;
b) redução de até 45% (quarenta e cinco por cento), pelo
grau de eficiência na exploração, medido pela relação entre o
rendimento obtido por hectare para cada produto explorado e os
correspondentes índices regionais fixados pelo Poder Executivo e
multiplicado pelo grau de utilização da terra, referido na alínea "a"
deste parágrafo.
§ 6.° - A redução do imposto de que trata o § 5.° deste
artigo não se aplicará para o imóvel que, na data do lançamento,
não esteja com o imposto de exercícios anteriores devidamente
quitado, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
§ 7.° - O Poder Executivo poderá, mantido o limite máximo
de 90% (noventa por cento), alterar a distribuição percentual
prevista nas alíneas "a" e Ub" do § 5.° deste artigo, ajustando-a
à política agrícola adotada para as diversas regiões do País.
§ 8.° - Nos casos de intempérie ou calamidade de que
resulte frustração de safras ou mesmo destruição de pastos, para
o cálculo da redução prevista nas alíneas "a" e ub" do § 5.° deste
artigo, poderão ser utilizados os dados do período anterior ao da
ocorrência, podendo ainda o Ministro da Agricultura fixar as
percentagens de redução do imposto que serão utilizadas.
§ 9.° - Para os imóveis rurais que apresentarem grau de
utilização da terra, calculado na forma da alínea "a" do § 5.° deste
artigo, inferior aos limites fixados no § 11, a alíquota a ser aplicada
será multiplicada pelos seguintes coeficientes:
a) no primeiro ano: 2,0 (dois);
b) no segundo ano: 3,0 (três);
c) no terceiro ano e seguintes: 4,0 (quatro).
§ 10 - Em qualquer hipótese, a aplicação do disposto no
§ 9.° não resultará em alíquotas inferiores a:
a) no primeiro ano: 2% (dois por cento);
b) no segundo ano: 3 % (três por cento);
c) no terceiro ano e seguintes: 4% (quatro por cento).
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§ 11 - Os limites' referidos no § 9.0 são fixados segundo
o tamanho do módulo fiscal do Município de localização do imóvel
rural, da seguinte forma:

Grau de
utilização
da terra

Área do módulo fiscal
Até
25 hectares
Acima de 25 hectares
Acima de 50 hectares
Acima de 80 hectares

.................... .
até 50 hectares ...... .
até 80 hectares ...... .
.................... .

30%
25%
18%
10%

§ 12 - Nos casos de projetos agropecuários, a suspensão da
aplicação do disposto nos §§ 9.°, 10 e 11 deste artigo, poderá ser
requerida por um período de até 3 (três) anos."
Artigo 2.°
A Taxa de Serviços Cadastrais prevista no
artigo 5.°, do Decreto-lei n.o 57, de 18 de novembro de 1966, não
incidirá sobre imóveis rurais abrangidos pelo § 6.° do artigo 21
da Constituição Federal e sobre aqueles não sujeitos à incidência
do imposto por força do § 1.0 do artigo 50 da Lei n.O 4.504, de
30 de novembro de 1964, com a nova redação dada por esta Lei,
salvo nos casos de expressos pedidos de atualização cadastral.
Artigo 3.° - A contribuição de que trata o artigo 5.° do
Decreto-lei n.o 1.146, de 31 de dezembro de 1970, não será
cobrada dos imóveis rurais de tamanho até 3 (três) módulos fiscais,
que apresentem grau de utilização da terra igualou superior a
30% (trinta por cento), calculado na forma da alínea "a" do § 5.°
do artigo 50 da Lei n.O 4.504, de 30 de novembro de 1964, com
a nova redação dada por esta Lei.
Artigo 4.° - Fica o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA autorizado a instituir prêmio-incentivo
a produtores rurais das diferentes regiões do País, nas diversas
modalidades de exploração, como forma de estimular o uso racional
e intensivo da terra, e o cumprimento da sua função social.
Artigo 5.°
Esta Lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro
de 1980, revogados o artigo 52 da Lei n.O 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e demais disposições em contrário.
Brasília, em 10 de dezembro de 1979; 158.° da Independência
e 91.° da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Karlos Riscbbieter
Ângelo Amaury Stabile
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Duplicata Rural,
pantes da empresa
§ 3.°
ou pessoais, salvo
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§ 4.0 - As
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Artigo 2.° 
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blicação.
Artigo 4.0 Brasília, em
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LEI N.o 6.754, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera disposições do Decreto-lei

0.° 167, de 14 de fevereiro de 1967.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1.0 - Ficam acrescidos ao artigo 60 do Decreto-lei
n.o 167, de 14 de fevereiro de 1967, os seguintes parágrafos:
"Artigo 60 - ...................................... .
§ 1.° - O endossatário ou o portador de Nota Promissória
Rural ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o
primeiro endossante e seus avalistas.
§ 2.° - É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou
Duplicata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas partici
pantes da empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas.
§ 3.° - Também são nulas quaisquer outras garantias, reais
ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes
da empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas.
§ 4.° - Às transações realizadas entre produtores rurais e
entre estes e suas cooperativas não se aplicam as disposições dos
parágrafos anteriores."
Artigo 2.° - (VETADO).
Artigo 3.0
Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação.
Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 17 de dezembro de 1979; 158.0 da Independência
e 91.° da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Kados Ris4:hbieter
Angelo Amaury Stábile
D.a. da União de 18-12-79

LEI N.O 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências.
a PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
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Artigo 1.0 - O parcelamento do solo para fins urbanos será
regido por esta Lei.
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcela
mento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às
peculiaridades regionais e locais.

I - as
de equipamento
uso público,
para a gleba,
11 -

os

CAPITULO I
Disposições Preliminares
Artigo 2.° - O parcelamento do solo· urbano poderá ser feito
mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições
desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 1.0 - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em
lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação,
de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação
das vias existentes.
§ 2.° - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba
em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema
viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias
e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes.
Artigo 3.° - Somente será admitido o parcelamento do solo
para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim
definidas por lei municipal.
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de
tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;
11 em terrenos que tenham sido aterrados com material
nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
111 - em terrenos com declividade igualou superior a 30%
(trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das
autoridades competentes;
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham
a edificação;
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a
poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.
CAPITULO 11
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento
Artigo 4.° - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos
seguintes requisitos:
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I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação
de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de
uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista
para a gleba, ressalvado o disposto no § 1.0 deste artigo;
11 - os lotes terão área mínima de 125 mZ (cento e vinte
e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros,
salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores
exigências, ou quando o loteamento se destinar a urbanização espe
cífica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social,
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;
111 - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas
de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória
a reserva de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de
cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica;
IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias
adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com
a topografia local.
§ 1.° - A percentagem de áreas públicas previstas no inciso I
deste artigo não poderá ser inferior a 35 % (trinta e cinco por cento)
da gleba, salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes
forem maiores do que 15.000 m Z (quinze mil metros quadrados),
caso em que a percentagem poderá ser reduzida.
§ 2.° - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos
de educação, cultura, saúde, lazer e similares.
Artigo 5.°
O Poder Público competente poderá complemen
tarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa non aedificandi
destinada a equipamentos urbanos.
Parágrafo único
Consideram-se urbanos os equipamentos
públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia
elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.
CAPíTULO 111

Do Projeto de Loteamento

l8qutlas onde a

Artigo 6.° - Antes da elaboração do projeto de loteamento,
o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito
Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do
solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das
áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando,
para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:
I - as divisas da gleba a ser loteada;

_to

r, pelo menos, aos
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II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas
por lei estadual ou municipal;
IH - a localização dos cursos d'água, bosques e construções
existentes;
IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro,
a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipa
mentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas
adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;
V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;
VI - as características, dimensões e localização das zonas de
uso contíguas.
Artigo 7. 0 A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas junto com o
requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual
e municipal:
I - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que compõem
o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o
loteamento pretendido e a serem respeitadas;
11 - o traçado básico do sistema viário principal;
IH - a localização aproximada dos terrenos destinados a equi
pamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público;
IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento
das águas pluviais e as faixas não edificáveis;
V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com
indicação dos usos compatíveis.
Parágrafo único - As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo
máximo de 2 (dois) anos.
Artigo 8.0 - O Município de menos de 50.000 (cinqüenta mil)
habitantes poderá dispensar, por lei, a fase de fixação das diretrizes
previstas nos artigos 6. 0 e 7. 0 desta Lei, para a aprovação do lotea
mento.
Artigo 9.0 - Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais,
quando houver, o projeto, contendo desenhos e memorial descritivo,
será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal
quando for o caso, acompanhado do título de propriedade, certidão
de ônus reais e certidão negativa de tributos municipais, todos
relativos ao imóvel.
§ 1.0 - Os desenhos conterão pelo menos:
I - a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas
dimensões e numeração;
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H - o sistema de vias com a respectiva hierarquia;
IH - as dimensões lineares e angulares do projeto, com raiosJ
cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;
IV - os perfis longitudinais e transversais de todas as vias
de circulação e praças;
V - a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento
localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas;
VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas de
escoamento das águas pluviais.
§ 2.° - O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamenteJ
pelo menos:
I - a descrição sucinta do loteamento, com as suas caracte·
risticas e a fixação da zona ou zonas de uso predominante;
11 - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações
que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas cons·
tantes das diretrizes fixadas;
IH - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio
do município no ato de registro do loteamento;
IV - a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários
e dos serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no
loteamento e adjacências.
CAPITULO IV
Do Projeto de Desmembramento

oficiais,
descritivo,
::Ilistrito Federal
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Artigo 10 - Para a aprovação de projeto de desmembra·
mento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Muni·
cipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado do
título de propriedade e de planta do imóvel a ser desmembrado
contendo:
I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;
11 - a indicação do tipo de uso predominante no local;
IH - a indicação da divisão de lotes pretendida na área.
Artigo 11 - Aplicam-se ao desmembramento, no que couber,
as disposições urbanísticas exigidas para o loteamento, em especial
o inciso H do artigo 4.0 e o artigo 5.0 desta Lei.
Parágrafo único - O Município, ou o Distrito Federal quando
for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a aprovação de des
membramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da
área pública tenha sido inferior à mínima prevista no § 1.0 do
artigo 4.° desta Lei.
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CAPITULO V
Da Aprovação do Projeto de Loteamento e Desmembramento
Artigo 12 - O projeto de loteamento e desmembramento
deverá ser aprovado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito
Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das
diretrizes a que aludem os artigos 6.° e 7.° desta Lei, salvo a
exceção prevista no artigo seguinte.
Artigo 13 - Caberão aos Estados o exame e a anuência prévia
para a aprovação, pelos Municípios, de loteamento e desmembra
mento nas seguintes condições:
I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais
como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural,
histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação
estadual ou federal;
11 - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se
em área limítrofe do município, ou que pertença a mais de um
mumclplO nas reglOes metropolitanas ou em aglomerações urbanas,
definidas em lei estadual ou federal;
111 - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000
m 2 (um milhão de metros quadrados).
Parágrafo único - No caso de loteamento ou desmembramento
localizado em área de município integrante de região metropolitana,
o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à
autoridade metropolitana.
Artigo 14 - Os Estados definirão, por decreto, as áreas de
proteção especial, previstas no inciso I do artigo anterior.
Artigo 15 - Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas
a que deverão submeter-se os projetos de loteamento e desmem
bramento nas áreas previstas no artigo 13, observadas as disposições
desta Lei.
Parágrafo único - Na regulamentação das normas previstas
neste artigo, o Estado procurará atender às exigências urbanísticas
do planejamento municipal.
Artigo 16 - A lei municipal definirá o número de dias em
que um projeto de loteamento, uma vez apresentado com todos os
seus elementos, deve ser aprovado ou rejeitado.
Artigo 17 - Os espaços livres de uso comum, as vias e praças,
as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos,
constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua
destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento,
salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador,
sendo, neste caso, observadas as exigências do artigo 23 desta Lei.
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Artigo 18 - Aprovado o projeto de loteamento ou de des~
membramento, o loteador deverá submetê~lo ao registro imobiliário
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da
aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:
I - título de propriedade do imóvel;
li - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abran~
gendo os últimos 20 (vinte) anos, acompanhados dos respectivos
comprovantes;
IH - certidões negativas:
a) de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre
o imóvel;
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10
(dez) anos;
c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio
e contra a Administração Pública;
IV - certidões:
a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador,
pelo período de 10 (dez) anos;
b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de
10 (dez) anos;
c) de ônus reais relativos ao imóvel;
d) de ações penais contra o loteador, pelo período de 10
(dez) anos;
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante
do termo de verificação pela Prefeitura da execução das obras exi
gidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução
das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras
e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da
aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 2 (dois)
anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a
execução das obras;
VI - exemplar do contrato padrão de promessa de venda,
ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual constarão obriga~
toriamente as indicações previstas no artigo 26 desta Lei;
VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente
no registro do loteamento.
§ 1.0 - Os períodos referidos nos incisos IH, alínea b, e IV,
a, b e d, tomarão por base a data do pedido de registro do lotea~
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mento, devendo todas elas ser extraídas em nome daqueles que,
nos mencionados períodos, tenham sido titulares de direitos reais
sobre o imóvel.
§ 2.° - A existência de protestos, de ações pessoais ou de
ações penais, exceto as referentes a crime contra o patrimônio e
contra a administração. não impedirá o registro do loteamento se
o requerente comprovar que esses protestos ou ações não poderão
prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o Oficial do Registro de
Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida
perante o juiz competente.
§ 3.°
A declaração a que se refere o inciso VII deste artigo
não dispensará o consentimento do declarante para os atos de alie
nação ou promessa de alienação de lotes, ou de direitos a eles rela
tivos, que venham a ser praticados pelo seu cônjuge.
Artigo 19 - Examinada a documentação e encontrada em
ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminhará comunicação
à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com pequeno desenho
de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias
consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze)
dias contados da data da última publicação.
§ 1.0 - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediata
mente o registro. Se houver impugnação de terceiros, o Oficial do
Registro de Imóveis intimará o requerente e a Prefeitura Municipal,
ou o Distrito Federal quando for O caso, para que sobre ela se
manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento
do processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao
juiz competente para decisão.
§ 2. 0 - Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco)
dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo
remeter ao interessado as vias ordinárias caso a matéria exija maior
indagação.
§ 3.° - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário
Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais
municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se
houver, ou, não havendo, em jornal da região.
§ 4.0
O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o registro
em desacordo com as exigências desta Lei ficará sujeito a multa
equivalente a 10 (dez) vezes os emolumentos regimentais fixados
para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo
juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e admi
nistrativas cabíveis.
§ 5. 0 - Registrado o loteamento, o Oficial de Registro comu
nicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura.
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Artigo 20 - O registro do loteamento será feito, por extrato,
no livro próprio.
Parágrafo único - No Registro de Imóveis far-se-ão o registro
do loteamento com uma indicação para cada lote, a averbação das
alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços
livres ou a equipamentos urbanos.
Artigo 21 - Quando a área loteada estiver situada em mais
de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primei
ramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da
área loteada. Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado
requererá, sucessivamente, o registro do loteamento em cada uma
das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na
anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. Denegado
o registro em qualquer das circunscrições, essa decisão será comu
nicada, pelo Oficial do Registro de Imóveis, às demais para efeito
de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese
prevista no § 4.0 deste artigo.
§ 1.0 - Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma cir
cunscrição.
§ 2.° - 1:: defeso ao interessado processar simultaneamente,
perante diferentes circunscrições, pedidos de registro do mesmo
loteamento, sendo nulos os atos praticados com infração a esta
norma.
§ 3. 0 - Enquanto não procedidos todos os registros de que
trata este artigo, considerar-se-á o loteamento como não registrado
para os efeitos desta Lei.
§ 4. 0 - O indeferimento do registro do loteamento em uma
circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido
em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estender
à área situada sob a competência desta, e desde que o interessado
requeira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente
do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Mu
nicipal, ou o Distrito Federal quando for o caso.
Artigo 22 - Desde a data de registro do loteamento, passam
a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres
e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos
urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.
Artigo 23
O registro do loteamento s6 poderá ser cancelado:
I - por decisão judicial;
II - a requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura,
ou do Distrito Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote
houver sido objeto de contrato;
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111 - a requerimento conjunto do loteador e de todos os
adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito
Federal quando for o caso, e do Estado.
§ 1.° - A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cance
lamento se disto resultar inconveniente comprovado para o desen
volvimento urbano ou se já se tiver realizado qualquer melhoramento
na área loteada ou adjacências.
§ 2.° - Nas hipóteses dos incisos 11 e 111, o Oficial do Registro
de Imóveis fará publicar, em resumo, edital do pedido de cancela
mento, podendo este ser impugnado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da última publicação. Findo esse prazo, com ou
sem impugnação, o processo será remetido ao juiz competente para
homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério
Público.
§ 3.° - A homologação de que trata o parágrafo anterior
será precedida de vistoria judicial destinada a comprovar a inexis
tência de adquirentes instalados na área loteada.
Artigo 24 - O processo de loteamento e os contratos depo
sitados em Cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa,
a qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou
emolumentos, ainda que a título de busca.
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Artigo 25 ~ São irretratáveis os compromissos de compra e
venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito a
adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito
real oponível a terceiros.
Artigo 26 - Os compromissos de compra e venda, as cessões
ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública
ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado
na forma do inciso VI do artigo 18 e conterão, pelo menos, as
seguintes indicações:
I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da
Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência dos contratantes;
11 - denominação e situação do loteamento, número e data
da inscrição;
111 - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de
compromissos, confrontações, área e outras características;
IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem como
a importância do sinal;
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v - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e
sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula
penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só
exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a
3 (três) meses;

r e de todos os
ou do Distrito

I,

se opor ao cance
:lo para o desen
uer melhoramento

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos
impostos e taxas incidentes sobre o lote compromissado;

lficial do Registro

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do
loteamento, supletivas da legislação pertinente.

edido de cancela
~

30 (trinta) dias
;e prazo, com ou
competente para
do o Ministério

§ 1.0 - O contrato deverá ser firmado em 3 (três) vias ou
extraídas em 3 (três) traslados, sendo um para cada parte e o terceiro
para arquivo no registro imobiliário, após o registro e anotações
devidas.

arágrafo anterior
oprovar a inexis-

§ 2.° - Quando o contrato houver sido firmado por procura
dor de qualquer das partes, será obrigatório o arquivamento da
procuração no registro imobiliário.
Artigo 27 - Se aquele que se obrigou a concluir contrato
de promessa de venda ou de cessão não cumprir a obrigação, o
credor poderá notificar o devedor para outorga do contrato ou
oferecimento de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de proceder-se ao registro do pré-contrato, passando as relações
entre as partes a serem regidas pelo contrato-padrão.

contratos depo
pessoa,
lto de custas ou

I

q~quer

§ 1.0 - Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de
pré-contrato a promessa de cessão, a proposta de compra, a reserva
de lote ou qualquer outro instrumento, do qual conste a manifestação
da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e modo de
pagamento, e a promessa de contratar.

os de compra e
ibuam direito a
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enda, as cessões
:scritura pública
:Jdelo depositado
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§ 2.° - O registro de que trata este artigo não será procedido
se a parte que o requereu não comprovar haver cumprido a sua
prestação, nem a oferecer na forma devida, salvo se ainda não
exigível.
§ 3.° - Havendo impugnação daquele que se comprometeu
a concluir o contrato, observar-se-á o disposto nos artigos 639 e
640 do Código de Processo Civil.
Artigo 28 - Qualquer alteração ou cancelamento parcial do
loteamento registrado dependerá de acordo entre o loteador e os
adquirentes de lotes atingidos pela alteração, bem como da
aprovação pela Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando
ror o caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em
complemento ao projeto original, com a devida averbação.
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Artigo 29 - Aquele que adquirir a propriedade loteada
mediante ato inter 'rivos, ou por sucessão causa mortis, sucederá o
transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando obrigado
a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas
de cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição
em contrário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de
renunciar à herança ou ao legado.
Artigo 30 - A sentença declaratória de falência ou da
insolvência de qualquer das partes não rescindirá os contratos de
compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que
tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência
ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular
de direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar
cumprimento aos referidos contratos; se do adquirente do lote, seus
direitos serão levados à praça.
Artigo 31 - O contrato particular pode ser transferido por
simples trespasse, lançado no verso das vias em poder das partes,
ou por instrumento em separado, declarando-se o número do registro
do loteamento, o valor da cessão e a qualificação do cessionário,
para o devido registro.
§ 1.0 - A cessão independe da anuência do loteador mas,
em relação a este, seus efeitos só se produzem depois de cientificado,
por escrito, pelas partes ou quando registrada a cessão.
§ 2. 0 - Uma vez registrada a cessão, feita sem anuência do
loteador, o Oficial do Registro dar-Ihe-á ciência, por escrito, dentro
de 10 (dez) dias.
Artigo 32 - Vencida e não paga a prestação, o contrato
será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído
em mora o devedor.
§ 1.0 - Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será
intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de
Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem
até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de
intimação.
§ 2. 0 Purgada a mora, convalescerá o contrato.
0
§ 3. Com a certidão de não haver sido feito o pagamento
em cartório, o vendedor requererá ao Oficial do Registro o
cancelamento da averbação.
Artigo 33 - Se o credor das prestações se recusar a recebê-Ias
ou furtar-se ao seu recebimento, será constituído em mora mediante
notificação do Oficial do Registro de Imóveis para vir receber as
40 

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

importâncias
Imóveis.
intimação,
credor impugno.
requeira a
desta Lei.
Artigo 34
mento do
levadas a efeito
efeito qualquer
Parágrafo
feitas em descofl

Artigo 37
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importâncias depositadas pelo devedor no próprio Registro de
Imóveis. Decorridos 15 (quinze) dias após o recebimento da
intimação, considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que o
credor impugne o depósito e, alegando inadimplemento do devedor,
requeira a intimação deste para os fins do disposto no artigo 32
desta Lei.
Artigo 34 - Em qualquer caso de rescisão por inadimple
mento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele
levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum
efeito qualquer disposição contratual em contrário.
Parágrafo único - Não serão indenizadas as benfeitorias
feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.
Artigo 35 - Ocorrendo o cancelamento do registro por
inadimplemento do contrato e tendo havido o pagamento de mais
de 1/3 (um terço) do preço ajustado, o Oficial do Registro de
Imóveis mencionará este fato no ato do cancelamento e a quantia
paga; somente será efetuado novo registro relativo ao mesmo lote,
se for comprovada a restituição do valor pago pelo vendedor ao
titular do registro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à
sua disposição junto ao Registro de Imóveis.
§ 1.0 - Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo,
o Oficial do Registro de Imóveis intimará o interessado para vir
recebê-Io no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser devolvido ao
depositante.
§ 2.° - No caso de não ser encontrado o interessado, o
Oficial do Registro de Imóveis depositará a quantia em estabeleci
mento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do artigo
666 do Código de Processo Civil, em conta com incidência de juros
e correção monetária.
Artigo 36 - O registro do compromisso, cessão ou promessa
de cessão só poderá ser cancelado:
I - por decisão judicial;
II - a requerimento conjunto das partes contratantes;
11I - quando houver rescisão comprovada do contrato.
CAPITULO VIII
Disposições Gerais

lneeber as

•

Artigo 37 - .e. vedado vender ou prometer vender parcela de
loteamento ou desmembramento não registrado.
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Artigo 38
Verificado que o loteamento ou desmembramento
não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado
pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o
caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das
prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.

desenvolvimento
de lotes.
§ 1.0

for o caso,
obterá judi~

§ 1. 0

Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações
restantes, na forma do caput deste artigo, o adquirente efetuárá o
depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis
competente, que as depositará em estabelecimento de crédito,
segundo a ordem prevista no inciso I do artigo 666 do Código de
Processo Civil, em conta com incidência de juros e correção
monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização
judicial.

§ 2. 0 - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá promover a
notificação ao loteador prevista no caput deste artigo.
§ 3.° -

Regularizado o loteamento pelo loteador, este
promoverá judicialmente a autorização para levantar as prestações
depositadas, com os acréscimos de correção monetária e juros, sendo
necessária a citação da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando
for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem
como audiência do Ministério Público.

§ 3.°
no parágrafo
quando for o
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§ 4.o - Após o reconhecimento judicial de regularidade do
loteamento, o loteador notificará as adquirentes dos lotes, por
intermédio do Registro de Imóveis competente, para que passem a
pagar diretamente as prestações restantes, a contar da data da
notificação.
§ 5.° - No caso de o loteador deixar de atender à notificação
até o vencimento do prazo contratual, ou quando o loteamento ou
desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou
pelo Distrito Federal quando for o caso; nos termos do artigo 40
desta Lei, o loteador não poderá, a qualquer título, exigir o recebi
mento das prestações depositadas.

caso, o adquire4
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Artigo 39 - Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão
de contrato por inadimplemento do adquirente, quando o loteamento
não estiver regularmente inscrito.
Artigo 40 - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação,
poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado
ou executado sem observância das determinações do ato adminis
trativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de
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desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes
de lotes.
§ 1.0 - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando
for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo,
obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas,
com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos
termos do § 1.0 do artigo 38 desta Lei, a título de ressarcimento
das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou
expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou
desmembramento.
§ 2.0 - As importâncias despendidas pela Prefeitura Munici
pal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para regularizar
o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente
ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas
na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no artigo 47
desta Lei,
§ 3.° - No caso de o loteador não cumprir o estabelecido
no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes,
até o valor devido.
§ 4.° - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando
for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou
desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias
despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os proce
dimentos cautelares necessários aos fins colimados.
Artigo 41 - Regularizado o loteamento ou desmembramento
pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o
caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as
prestações do preço avençado, poderá obter o registro de propriedade
do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda e
compra devidamente firmado.
Artigo 42 - Nas desapropriações não serão considerados
como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos
ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou
desmembramento não registrado.
Artigo 43
Ocorrendo a execução de loteamento não apro
yado, a destinação de áreas públicas exigidas no inciso I do artigo
4.° desta Lei não se poderá alterar sem prejuízo da aplicação das
sanções administrativas, civis e criminais previstas.
Artigo 44 - O Município, o Distrito Federal e o Estado
poderão expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para
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reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada a
preferência dos expropriados para a aquisição de novas unidades.
Artigo 45 - O loteador, ainda que já tenha vendido todos
os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas para promover ação
destinada a impedir construção em desacordo com restrições legais
ou contratuais.
Artigo 46 - O loteador não poderá fundamentar qualquer
ação ou defesa na presente Lei sem apresentação dos registros e
contratos a que ela se refere.
Artigo 47 - Se o loteador integrar grupo econômico ou
financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, benefi
ciária de qualquer forma do loteamento ou desmembramento
irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele
causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.
Artigo 48 - O foro competente para os procedimentos
judiciais previstos nesta Lei será sempre o da comarca da situação
do lote.
Artigo 49 - As intimações e notificações previstas nesta Lei
deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que
assinará o comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser
promovidas por meio dos Cartórios de Registro de Títulos e
Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicilio
de quem deva recebê-Ias.
§ 1.0

Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar
ao recebimento, ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário
incumbido da diligência informará esta circunstância ao Oficial
competente que a certificará, sob sua responsabilidade.
§ 2.0 - Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no
parágrafo anterior, a intimação ou notificação será feita por edital
na forma desta Lei, começando o prazo a correr 10 (dez) dias após
a última publicação.
CAPITULO IX
Disposições Penais

Artigo 50 - Constitui crime contra a Administração Pública:
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou
desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do
órgão público competente, ou em desacordo com as disposições
desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados
e Municípios;
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sociedade.
Artigo 52
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País, sem nl'~lní7.

Artigo 53
fins urbanos
de Colonização
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II - dar início de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou
desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das
determinações constantes do ato administrativo de licença;
III - fazer, ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou
comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a
legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins
urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.
Pena: Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5
(cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no
País.
Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado,
se cometido:
I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote
ou quaisquer outros instrumentos que manüestem a intenção de
vender lote em loteamento ou desmembramento não-registrado no
Registro de Imóveis competente;
11 - com inexistência de título legítimo de propriedade do
imóvel loteado ou desmembrado, ou com omissão fraudulenta de
fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave.
Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10
(dez) a 100 (cem) vezes o maior salário minimo vigente no País.
Artigo 51 - Quem, de qualquer modo, concorra para a
prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei incide nas
penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados
na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de
sociedade.
Artigo 52 - Registrar loteamentos ou desmembramento não
aprovado pelos órgãos competentes, registrar o compromisso de
compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou
efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembra
mento não-registrado.
Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5
(cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no
País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.
CAPITULO X
Disposições Finais

Artigo 53 - Todas as alterações de uso do solo rural para
fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INeRA, do Órgão MetroBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA .JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•
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politano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação
da Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso,
segundo as exigências da legislação pertinente.
Artigo 54 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação.
Artigo 55 - Revogam-se as disposições em contrário.
JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República
Petr6nio Portella

Artigo 4.°
sua publicação,
Brasília,
e 92.0 da

R. S.
Hélio

Ângelo Amaury Stábile
Mário David Andreazza

(D.O. União de 20-12-79)

DECRETO N.o 84.451, DE 31 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre os atos Doálriais e de registro civil do serviço consular

brasileiro.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 81, itens m e V da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 3.° da Lei n. o 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, e no Decreto n. O 83.740, de 18 de junho de
1979, que instituiu o Programa Nacional de Desburocratização.
DecreCa:
Artigo 1.0 - São consideradas válidas as cópias dos atos
notariais e de registro civil escriturados nos livros do serviço con
sular brasileiro produzidas por máquinas fotocopiadoras, quando
autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira.
Artigo 2.° - As assinaturas originais dos cônsules do Brasil,
em documentos de qualquer tipo, têm validade em todo o território
nacional, ficando dispensada sua legalização.
Parágrafo único - Somente em caso de dúvida da autoridade
judiciária sobre a autenticidade da assinatura de cônsul do Brasil,
o Ministério das Relações Exteriores, mediante solicitação daquela
autoridade, autenticará a referida firma.
Artigo 3.° - Ficam dispensados da legalização consular, para
ter efeito no Brasil, os documentos expedidos por autoridades de
outros países, desde que encaminhados por via diplomática, por
governo estrangeiro ao Governo brasileiro.
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Artigo 4.° - O presente Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

data de sua publi-

Brasília, em 31 de janeiro de 1980; 159.° da Independência
e 92.° da República.

I

contrário.

lica

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro
HéUo Beltrão

D.O. da União de 1-2-80

nião de 20-12-79)

ao DE

1980

lo serriço consular

so das atribuições
nstituição, e tendo
6.015, de 31 de
~ 18 de junho de
iburocratização.

cópias dos atos
do serviço con
)piadoras, quando
~onsular brasileira.
:ônsules do Brasil,
11. todo o território

IS

ida da autoridade
cônsul do Brasil,
olicitação daquela

;ão consular, para
or autoridades de
diplomática, por

'os SERVENTUÁRIOS
Il! S.lO PAULO
•

BOLETIM DA ASSOClAÇ.lO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE S.lO PAULO
•

-

47

ESTADUAIS

serão reajustad4
por esta
Parágrafo
"caput" coincidi!

EMENDA CONSTITUCIONAL N.O 15, DE
2S DE ABRIL DE 1980
A MESA DA ASSEMBL:aIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, nos termos do inciso XV do artigo 17 da
Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto
constitucional:
Artigo único - O capítulo IV do Título II da Constituição
do Estado de São Paulo fica acrescido do seguinte dispositivo:
"Artigo ... - :a vedada a estipulação de limite máximo de
idade para o ingresso no serviço público: respeitar-se-ão apenas o
limite constitucional da idade para a aposentadoria compulsória e
os requisitos estabelecidos em lei para a forma e as condições de
provimento dos cargos."
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 25 de abril
de 1980.
a) ROBSON MARINHO, Presidente
a) Luiz Carlos Santos, 1.0 Secretário
a) M. A. CasteHo Branco, 2.0 Secretário
D. O. de 26-4-80

LEI N.o 2.240, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe

DE
Faço saber
a seguinte lei:
Artigo 1.°
fornecida, pela
Funcional, por
Artigo 2.°
publicação.

Dá nova redação ao artigo 1Z da Lei n.o 10.393,
de 16 de dezembro de 1970
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo
a seguinte lei:
Artigo 1.0 - Passa a ter a seguinte redação o artigo 12 da
Lei n.o 10.393, de 16 de dezembro de 1970:

48 

BOLETIM DA ASSOCIAÇ.l.O DOS SERVENTUÁRIOS
DA .JUSTIÇA DO ESTADO DE 8.1.0 PAULO
•

de

~5,

DE

rA 00 ESTADO
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te dispositivo:

limite máximo de
u-se.ão apenas o
ia compulsória e
~ as condições de

"Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo regional,
serão reajustados. na mesma proporção, os benefícios concedidos
por esta lei.
Parágrafo único - A vigência do reajuste a que se refere o
"caput" coincidirá com a da alteração do salário mínimo,"
Artigo 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação.
Palácio dos Bandeirantes. 20 de dezembro de 1979.
PAULO SALIM MALUF
losé Carlos Ferreira de Oliveira, Secretário da Justiça
Wadih Belu, Secretário da Administração
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 20 de dezem
bro de 1979.
Esther Zinsly, Diretor (Divisão - Nível 11) Substituto

LEI N.o 2.289, DE 7 DE JANEIRO DE 1980
Dispõe sobre identificação funcional dos Suplentes de Juiz de
Casamentos

o, aos 25 de abril
O VICE-GOVERNADOR, EM EXERClCIO NO CARGO
DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

). O. de 26-4-80

DE 1979
10.393,

PAULO:

ta e eu promulgo
o artigo 12 da
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Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo
a seguinte lei:
Artigo 1.0 - Aos suplentes de Juiz de Casamentos será
fornecida, pela autoridade competente, Carteira de Identificação
Funcional, por ocasião do ato de sua posse.
Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 7 de janeiro de 1980.
JOSe MARIA MARIN
José Carlos Ferreira de Oliveim, Secretário da Justiça
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 7 de janeiro
de 1980.
Nelson petersen da Costa, Diretor (Divisão Nível fi) Subst.°
'..
D. O. de 8-1-80
BOLETIM. DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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DECRETO N.o 14.716, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1980
Aprova as Tabelas de Custos e Emolumentos Judiciais
e Extrajudi~s
PAULO SALIM MALUF, GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o disposto no artigo 49 da Lei n.O 10.393, de 16 de dezembro de
1970 e a conveniência de manter-se o critério simplificador de
leitura direta dos preços dos atos judiciais e extrajudiciais,

Decreta:
Artigo 1.° - Ficam aprovadas, nos termos e para os fins dos
artigos 254 e 259 do Decreto-lei Complementar n.o 3, de 27 de
agosto de 1969, e do Decreto-Iei n.o 203, de 25 de março de 1970,
as quatorze Tabelas que acompanham este decreto.
Artigo 2.° - Além das custas, constituem renda do Estado os
emolumentos das serventias oficializadas e dos atos praticados pelos
Oficiais de Justiça.

I - aos
dos escrivães
parte feito de~
11 - aos
Artigo 7.°
serão devidos
expedidas se
agropecuário.
Parágrafo
papéis constará
de financiamenkll
Artigo 8.° .
publicação,

Palácio

José CarlodI

Artigo 3.° - De acordo com o disposto no inciso 11, do artigo
18, do Decreto-lei n.o 203, de 25 de março de 1970 com a nova
redação que lhe foi dada pelo artigo 52 da Lei n.O 10.394, de 16 de
dezembro de 1970, das custas arrecadadas pelo Estado nos feitos
e recursos, tanto cíveis como criminais, 5% (cinco por cento) serão
entregues à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo 
e 15% (quinze por cento) à Carteira de Previdência dos Advogados
de São Paulo.
Parágrafo único - Os emolumentos que, nas serventias não
oficializadas, são devidos aos respectivos serventuários e que nas
oficializadas constituem renda do Estado, não se compreendem na
disposição deste artigo.
Artigo 4.° ....:.... A contribuição à Carteira de Previdência das
Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, embora mencionada
nas Tabelas, somente será devida nos atos praticados em Cartórios
não oficializados e obedecerá ao disposto no artigo 49 da Lei n.O
10.393, de 16 de dezembro de 1970.
Artigo 5.° - Nas colunas em que estiverem englobados os
emolumentos do escrivão e do distribuidor, ser-lhes-ão atribuídos,
respectivamente, 90% (noventa por cento) e 10% (dez por cento)
do total fixado.
Artigo 6. 0
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3. a a) os
tuição de tutor
b)

os

I - aos atos judiciais ou extrajudiciais já solicitados a qualquer
dos escrivães ou ao oficial do Registro de Im6veis, haja ou não a
parte feito depósito total ou parcial das custas e emolumentos previstos;
11 - aos recursos já interpostos e às execuções iniciadas.
Artigo 7.0 - As custas e emolumentos, tabelados neste decreto,
serão devidos pela metade quando o ato praticado ou as certidões
expedidas se destinarem à formalização de contratos de financiamento
agropecuário.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, das certidões e
papéis constará a seguinte observação: "somente terá valor para fins
de financiamento agropecuário".
Artigo 8.° - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 5 de fevereiro de 1980.
PAULO SALIM MALUF
José Carlos Ferreira de Oliveira, Secretário da Justiça

do artigo
~·.dOm

Publicado na Casa Civil, aos 5 de fevereiro de 1980.
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais

a nova

10.394, de 16 de
~

nos feitos

;fot cento) serão

'.de.Sio Paulo 

a dos Advogados

TABELA I
DOS FEITOS E RECURSOS CIVEIS E CRIMINAIS

.licam:

Notas genéricas:
1.a - Os preços desta Tabela remuneram todos os atos e
termos do respectivo feito, à exceção dos expressamente referidos nas
tabelas 2 a 9, das despesas postais e microfilmagem.
2. a - Nos feitos de competência originária dos Tribunais de
Justiça e de Alçada, os emolumentos consignados na coluna relativa
ao escrivão e ao distribuidor, constituem renda do Estado.
3. a - Consideram-se de valor inestimável:
a) os pedidos de interdição, tutela, curatela, remoção e desti
tuição de tutor ou curador;
b) os protestos, interpelações e notificações;
c) os processos acessórios, preparatórios, preventivos e inci
dentes, salvo os embargos de terceiros;
d) qualquer outro feito cível em que não seja formulado pedido
economicamente apreciável.
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4. a - Os preços serão divididos em duas prestações iguais,
pagas nas seguintes oportunidades:
a) a primeira, obrigatoriamente, para a distribuição do feito,
ou, se esta não for necessária, para despacho da inicial;
b) a segunda, por ocasião do recurso voluntário, interposto da
sentença.
5.a - Excetuam-se da regra de recolhimento dos preços esta
belecidos na nota anterior a ação popular (v. item I, nota La),
a separação judicial litigiosa (v. item I, nota 2.8 ), a execução fiscal
(v. artigo 2.° do Decreto-lei n.O 203, de 25 de março de 1970, e
item lI, nota 2.8 ), a ação de alimentos, o pedido de alimentos provi
sionais, a ação de revisão de pensão alimentícia (v. item lI, nota 4.8 ),
e os processos-crimes de ação pública.
6.a - Para que se processe a oposição, o opoente deverá pagar
importância igual à devida até o momento, pelo autor ou requerente.
7. a - Para ser admitido no feito como litisconsorte ativo ou
assistente do autor, deve o interessado reembolsar previamente a este
uma quota-parte correspondente de custas e emolumentos já pagos,
ressalvado o disposto na 3.8 Nota do item li.
8.8 - Aplica-se ao recurso interposto por litisconsorte, assis
tente, opoente ou terceiro prejudicado a disposição da letra "b" da
4.a Nota genérica.
9.a - Se o feito estiver tabelado em mais de um item, a
disposição específica prevalecerá sobre a genérica.
1O.a - Nos feitos em que o valor declarado for inferior ao
da liquidação, a parte vencedora não poderá prosseguir na execução
sem que efetue o pagamento da diferença de custas, emolumentos
e contribuições recalculados de acordo com a importância a final
apurada ou resultante da condenação definitiva.
11.8 - A reconvenção está sujeita à distribuição autônoma
e preparo calculado sobre a metade do seu valor, sem outros acrés
cimos no curso da lide, não podendo ser junta aos autos antes desse
preparo.
12.8 - Na Comarca da Capital o autor pagará, ainda, para
cobrir despesas de microfilmagem, a importância de Cr$ 50,00, que
se constituirá renda do Estado.
I inicial:

Feitos cíveis não tabelados nos itens li e III -

prestação

,
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Notas:
1.a - Na ação popular, as custas, emolumentos e outras
despesas somente serão pagos a final.
2. a - Na separação judicial litigiosa e divórcio litigioso, o
autor pagara inicialmente de acordo com o estabelecido no item IH
para a causa de valor inestimável. Se rejeitada a conciliação, deverá,
até a contestação, efetuar o complemento de preço de acordo com
o item I.
Havendo bens a partilhar, o interessado deverá pagar sobre
o valor destes, ao ser iniciada a execução, mais a prestação inicial
do item I, sendo devida nova prestação por ocasião do recurso, se
houver, da decisão que julgar a partilha.
Os incidentes processados em apartado estão sujeitos a paga
mento inicial (v. itens II e 111).
3.a - Na falência ou concordata, as custas e emolumentos
serão complementados, se for o caso, quando apurado o valor do
ativo e, calculados sobre este.
As ações que surgem de falência ou de concordata estão sujeitas
ao tabelamento deste item, seguindo o seu valor. O processo de
habilitação retardatária de crédito, os pedidos de restituição de
mercadorias, as impugnações de crédito e o pedido de extinção das
obrigações do falido estão enquadrados em tabelamento especial
(v. item 111).
4. a - Nos seguintes feitos, o preço mínimo será igual ao das
causas de valor inestimável: separação judicial litigiosa, divórcio
litigioso, investigação de paternidade, falência, concordata, dissolução
e liquidação de sociedade, divisão, demarcação e qualquer processo
em que se instaure concurso de credores, devendo ser pago o com
plemento do preço para que prossiga.
s.a - Desapropriação e outras ações movidas pela Fazenda
Pública: a União e o Estado nada pagarão; os Municípios somente
recolherão os emolumentos dos serventuários dos Cartórios não
oficializados, ficando dispensados do pagamento das custas devidas
ao Estado e, nas serventias oficializadas, dos emolumentos que a
este competem.
6.a - Inventário, arrolamento, arrecadação de herança jacente,
bens de ausente e vagos: a prestação inicial será paga por estimativa
calculando-se ulteriormente o preço, de acordo com o valor do
monte-mór ou dos bens arrecadados.
7. a - Nos Embargos do Devedor não são devidas custas,
emolumentos e contribuições.
11 - Ação de despejo; ação de acid.ente do trabalho: execução
fiscal; mandado de segurança; ação de alimentos, pedido de alimentos
provisionais ou de revisão de pensão alimentícia: interdição 
prestação inicial:
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Notas:
1.a - Acidente do trabalho: quando houver acordo homologado
pela autoridade judiciária o preço total será calculado à razão de
1,5 % sobre a indenização paga em dinheiro e rateado proporcional
mente, depois de deduzidas, as despesas de condução do Oficial de
Justiça, pela forma seguinte:
Ao Escrivão ..

o

••••••••••••••••••••••••

Ao Distribuidor ....

o

••••

o

o

o

o

•

o

Ao Oficial de Justiça ..........

o

o

o

o

••

o

•

63%
7%

••••

o

•••

o

•

o

o

•

o

o

o

preparatórios,
de corpos,
casal; protestos.
do

30%

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

o.

Ao Distribuidor

o

o

•

o

•

o

o

o

••

o

•

o

o

••

o

•

o

•

o

o

••

o

o

•••••••

Ao Oficial de Justiça .

o

o

••

o

o

•

o

•••••••

o

•

••

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

•

•••••

o

o

o

•

o

•

54 %
6%

40%

Nestas hipóteses, a Ordem dos Advogados e as Carteiras de
Previdência nada receberão.

2. a - Execução Fiscal: antes de decorrido o prazo para em
bargos à penhora, aplica-se o item IH.
A Fazenda Pública nada pagará sujeito o vencido aos encargos
da sucumbência (C.P.C. - artigo 27).
3. a - Para ser admitido como assistente em mandado de
segurança, cada interessado deverá juntar aos autos, sem prejuízo
do andamento do feito, comprovante de haver pago:
Cr,S
Ao Escrivão ....
Ao Distribuidor .
Ao Estado .
o

•

o

o

•

o

o

•

o

•••

•••

•

o

•••••

•

o

o

••

o

o

••••••••

o

••

o.

o

o

o

A Carteira das Serventias

o

o

o

o

•

o

•

o

o

o

o

o

o

•

o

•••

o •••

o

o

o

o

o

o

"0

o

•••••

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

••

o

o

•

•

120,00
20,00
120,00
260,00
18,00
278,00
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63%
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30%

las no preço da
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4. a - Nas ações de alimentos, de alimentos provisionais e de
revisão de pensão alimentícia, o autor pagará inicialmente de acordo
com o estabelecido no item IIl. Se rejeitada a conciliação em audiên
cia, deverá no prazo de três dias, efetuar o complemento da prestação
inicial, fixada no item 11.
lU - Feitos não contenciosos: separação consensual; processos
preparatórios, preventivos e incidentes, inclusive alvará de separação
de corpos, busca e apreensão de menor, arrolamento de bens do
casal; protestos, interpelações e notificações; retificações e averbações
do registro civil: nomeação, remoção e destituição de tutor ou curador,
pedido de extinção das obrigações do falido; habilitação de credor
retardatário, pedido de restituição de mercadorias; impugnação de
crédito em falência ou concordata; registro de testamento: venda de
quinhão em coisa comum; ação de remição de imóvel hipotecado;
eleição de cabedal de bens enfitêuticos, prestação inicial:

54%
6%

40%

as Carteiras de
prazo para emdo aos encargos

111
~s,

mandado de
sem prejuízo
Cr$
120,00
20,00
120,00
260,00
18,00
278,00

~
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264,00
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Ao
Estado

Processos-CrImes:
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processo
processo
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IV -

152,00

De valor inestimável ..............

VALOR DA CAUSA

.

264,00
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588,00
640,00
700,00
956,00
1.136,00
1.484,00
1.568,00
1.800,00

112,00
252,00
340,00
388,00
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1.440,00

152,00
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18,00
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Estado
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Serventias

das

Carteira

22,80

2,70

22,80
34,20
37,20
37,80
39.60
42,60
46,20
49,80
52,20
54,00

Carteira
das
Serventias

Notas:
ft~~

~

1.a ~ Os preços deste item compreendem o custo total do
feito, inclusive recursos processados nos autos principais.

~I~....

'"

)
:oi

2.a - Nos processos--crimes de ação privada, o querelante
pagará, na distribuição, metade do previsto na letra "b" , a outra
metade será paga por ocasião do recurso pelo recorrente.

-

II-

~ii

Nos demais casos, o pagamento será feito a final, conforme o
disposto no artigo 38 do Decreto-lei n.o 203, de 25 de março de 1970.
3. a - Os "habeas corpus", inclusive os de competência origi
nária dos Tribunais, estão isentos de qualquer pagamento com base
neste item.

~
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4. a - Se no mesmo feito funcionarem o escrivão do ofício e o
escrivão do júri, os emolumentos destinados ao escrivão serão
divididos à razão de 2/3 para o primeiro e 1/3 para o segundo.
5.a - Os preços acima estão sujeitos ao acréscimo de 1/4
"per capita", quando houver mais de um réu, até o máximo de três
vezes o fixado nesta Tabela.
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Notas:
l.a - O preço acima deverá ser integralmente pago por ocasião
da distribuição.
2. a - Nos feitos criminais, as precatórias, rogatórias e cartas
de ordens expedidas a requerimento da Justiça Pública ou de benefi
ciário de assistência judiciária, serão distribuídas e processadas
independentemente de pagamento do preço estabelecido neste item,
sendo por ele responsável, a final, o réu, se condenado, ou o Estado,
nos demais casos.
3.a - As precatórias expedidas a requerimento do empregado,
nas ações de acidente do trabalho, não estão sujeitas ao pagamento
estabelecido neste item.
4.a - Nas cartas precatórias vindas de outros Estados para
avaliação de bens e recolhimento do imposto de transmissão, o reque
rente pagará inicialmente de acordo com a letra "b" e, se for o caso,
completará o pagamento, antes da devolução ou entrega da precatória,
como se se tratasse de feito tabelado no item IIl.
5. a - As cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, não setão
sujeitas a pagamento, quando de sua extração, devendo as cartas
precatórias e de ordem ser confeccionadas em até três vias, para
que as cópias sirvam de contrafé, quando de seu cumprimento no
Juízo deprecado ou ordenado.
6.a - Deverá sempre constar das cartas precatórias ou de
ordem o valor da causa.
7.a - Nas precatórias expedidas a requerimento da Fazenda
Pública, as custas serão pagas a final pelo vencido.
VI - Recurso que se processe em apartado além das despesas
de translado e certidões para a formação do instrumento:
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Nofas:
1.a - Não estão sujeitos ao pagamento do preço constante deste
item os recursos que se processam nos próprios autos, salvo os
agravos de petição em processo de dúvida suscitada pelo oficial do
registro de imóveis, que pagarão de acordo com a letra "a", cabendo
ao oficial a cota destinada ao escrivão.
2.a - O preço deve ser pago na sua totalidade de uma só vez
no Juízo ou Tribunal em que interposto o recurso.
3. a - Os feitos criminais estão isentos das custas e emolumentos
referidos neste item; não, porém, das despesas com a extração de
traslado e certidões.
VII - Correição Parcial: o mesmo que o tabelado no item 6,
letra "a", -sendo o pagamento total feito em Primeira Instância.
VIII - Conflito de jurisdição - para distribuição:
Ao Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cr$ 100,00

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

Pela primeira folhia ............... .
Por página que acrescer ........... .

Ao

das

Escrivão

Serventias
15,00
6,00

100,00
40,00

Notas:
1.a - Se a certidão somente contiver peças transcritas na íntegra,
nenhum acréscimo será devido sobre o preço deste item.
BOLETIM. DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

-

63

2.a - Se na mesma certidão existir mais de um breve relatório,
pelÇ) que exceder será pago, além do preço fixado neste item, o
córrespondente a uma página.
II - Traslado de documentos ou de peças de processos:
Ao
EscrivAo

Carteira
das
Serventias

40,00

6,00

Notas:
Na
total.

À

Por página datilografada

Nolas:

Notas:

1,a - Cobrar-se-ão de acordo com este item os traslados para
a formação de recursos que se processam em apartado ou para desen
tranhamento de documentos, os formais de partilha; as cartas de sen
tença, de arrematação, de adjudicação ou de remição, bem como
qualquer outro documento autêntico extraido de autos para produzir
efeito fora deles e que não revista a forma de certidão.
2.a - Se o cartório não dispuser de máquina fotocopiadora ou
xerocopiadora será livre ao advogado interessado fornecer as fotocó
pias necessárias à formação de instrumentos de recurso, cartas e
formais de partilha~ fazendo o escrivão jus unicamente aos emolu
mentos de autenticação (item IV), mais o correspondente, no item I,
a uma folha, por instrumento, carta ou formal.
111 - Reprodução de peças dos autos, por página:
À

Ao
Escri,vão

. a) m~diante xerocópias ou fotocó
pIas autentIcadas .................. .
IV  Autenticação de peça extraida
de autos judiciais por página ....... . .
V - Alvarás, mandados e ofícios,
pelo processamento e expedição em pro
cessos findos e arquivados ......... ..
VI - Resposta em folha corrida:
- na comarca. da Capital, com
preendendo todos os Cartórios Cri
minais:
- Ao Estado ............... .
- Nas demais comarcas por serven
tuário que certificar ............... .
64 

2.a _
preço total.
3.a -Se
da consulta

Carteira

das
Serventias

8,00

1,20

4,35

0,65

28,00

4,20

40,00
50,00

7,50
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m breve relatório,

Notas:

do neste item, o

Na Capital, o interessado recolherá antecipadamente o preço
total.

processos:

À Carteira

Ao
Eserivlo

À Carteira

das
Serventias

ló

O

VII - Consulta em autos recolhi
dos ao Arquivo Central da Secretaria do
Tribunal de Justiça ............... .

6,00

das

Serventias

30,00

Notas:

traslados para
IiQ ou para desen
, as cartas de sen~
:lição, bem como
.tos para. produzir
tidão.
fotocopiadora ou
)mecer as fotocó~
recurso, cartas e
nente aos emolu~
ldente, no item I,
06

À Carteira

das

1,20

5

0,65

o

4,20

TABELA 3
DOS DISTRIBUIDORES

1.a - Nada será devido pela anotação de cancelamento ou
retificação de distribuição.
2. a - Estão sujeitos a averbação a margem da distribuição a
oposição, os embargos de terceiro, a assistência em mandado de
segurança e qualquer intervenção no curso da lide.
II - Distribuição, entre os Juízes das Varas Cíveis da Comarca,
e preparo do livro comercial, para visto em balanço:

Ao Distribuidor ...................
A Carteira das Serventias ...........

21,00
3,15
24,15

o

O

Na Capital, o interessado recolherá antecipadamente o
preço total.
3.a - Se for solicitada a expedição de certidão, metade do preço
da consulta será abonada em favor do interessado.

Nota:

Serventias

o

O preço é para a consulta em cada processo.

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

ágina:

lo

1.8 2.a -

lU - Distribuição e preparo de livro comercial, inclusive todas
as diligências, para autenticação judicial:

7,50

os SERVENTUARIOS
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À Carteira

Ao
Escrivão

das
Serventias
7,80
15,00

a)

de livro até 1.000 folhas ....... .

52,00

b)

de livro de mais de 1.000 folhas ..

100,00

5.a - Os
Cartório de
mente atribuídos

IV - Distribuição não compreendida nos itens I e 11, inclusive
lançamento do nome dos interessados nOS livros-Índices:
Ao distribuidor .................. .
A Carteira das Serventias .......... .

17,00
2,55
I - Conta
apurado:

Nota:
Não estão sujeitas à distribuição as escrituras nem os respectivos
registros.
V -

Certidão de distribuição:

À Carteira
Ao
Distribuidor
período de 5 anos:
por pessoa ................... .
b) período superior a 5, até 20 anos:
por ,pessoa ................... .
c) período superior a 20 anos:
por pessoa ................... .
d) Expedição de certidão por sistema de
processamento de dados:
o previsto nas alíneas anteriores a
mais ....................... .

das

Serventias

- Até Cr$ 1
-de Cr$ 1
- de Cr$ 50.~

a)

42,00

6,30

75,00

11,25

Notas:

102,00

15,30

Não haverá
conta.

11 -

Conta

de despejo:
10,00

Notas:
1.a - Os preços acima se referem à certidão por pessoa não
havendo qualquer acréscimo se for solicitada a menção de seu nome
por extenso e abreviado, de solteira e de casada, bem como de
espólio ou massa falida correspondente à mesma pessoa.
2.a - Se a certidão constar de diversos nomes em vários
períodos, o preço será calculado pela média de todos os períodos.
3.a - Pela informação verbal se o interessado dispensar a
certidão, poderá o serventuário cobrar a quarta parte dos emolu
mentos previstos neste item.
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Até Cr$
de Cr$
de Cr$ 5v.wu.

111 - Cálculcll
e de liquidação
no item I, sendo
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À Carteinl

das
Serventias

10
O

7,80
15,00

O

4. a - Os preços estabelecidos neste item correspondem à pri
meira folha de certidão, sendo pelas páginas seguintes cobrados de
acordo com a Tabela 2, item I.
5.a - Os emolumentos devidos pelas certidões expedidas pelo
Cartório de Distribuição e Informação, compõem-se dos originaria
mente atribuídos a cada um dos Ofícios de Distribuição hoje existentes.

li I e 11, inclusive
ldices:

TABELA 4

o

DOS CONTADORES

5

lem

OS

respectivos

À Carteira

das
idor Serventias

o

6,30

()

11,25

o

15,30

()

o por pessoa não
!lção de seu nome
.a, bem como de
pessoa.
nomes em vários
los os períodos.
lSado dispensar a
parte dos emolu
os

SERVENTUÁRIOS
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I - Conta de liquidação, inclusive juros e rateio sobre o valor
apurado:
À Carteira
Ao
das
Contador
Serventias
85,00
12,75
- Até Cr$ 10.000,00 ............ .
~ de Cr$ 10.000,01 a Cr$ 50.000,00
150,00
22,50
- de Cr$ 50.000,01 a Cr$ 100.000,00
250,00
37,50
pelo que exceder de Cr$ 100.000,00:
cada Cr$ 50.000,00 ou fração
35,00
5,25
Notas:
Não haverá acréscimo de preço pela emenda ou reforma de
conta.
11
Conta de liquidação para purgação de mora, nas ações
de despejo:
Sobre o valor da causa:
À Carteira
das
Ao
Coniador
Serventias
4,20
28,00
- Até Cr$ 10.000,00 ............ .
40,00
6,00
- de Cr$ 10.000,01 a Cr$ 50.000,00
56,00
8,40
- de Cr$ 50.000,01 a Cr$ 100.000,00
- pelo que exceder de Cr$ 100.000,00:
2,10
14,00
cada Cr$ 50.000,00 ou fração ....
111
Cálculo de imposto de transmissão, em qualquer processo,
e de liquidação em arrolamento ou inventário o triplo do constante
no item I, sendo o cálculo feito o valor do monte-mór.
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Nota:

Notas:
1.a - O preço inclui todos os cálculos necessários à formação
do ativo e do passivo, não sujeito a acréscimo, ainda que no mesmo
processo haja mais de uma sucessão.
2.a - Quando o passivo absorver 80%. ou mais, do valor do
ativo, aplicar-se-á o item I.
IV - Emenda ou reforma de cálculo: o mesmo do item I,
calculado sobre o valor do monte-m6r.

Quando

o preço será
11
-o
o valor do

Nota:
Se a
nada recebe.

Nota:
Se a emenda ou reformá resultar de erro ou culpa do contador,
nada perceberá.
V - Verificação ou conferência de crédito e contas em falências,
concordatas, concurso credit6rio e prestações de contas em geral:
- metade dos estabelecidos no item I, calculada sobre o valor
total dos créditos.
VI - Conversão à moeda nacional ou estrangeira, de papel de
crédito, título da dívida pública, ações de companhias ou instituições
financeiras:
À Carteira
Ao
das
Contador
Serventias
Por cálculo ...................... .
20,00
3,00
VII - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item I.
VIII - Conta de liquidação da pena em ação penal: Conta de
liquidação:
À Carteira
Ao
das
Total
EscriYio
Serventias
23,00
3,00
20,00

TABELA 5
DOS PARTIDORES
I -

Esboço de partilha ou sub-repartilha:
o triplo do previsto na Tabela 4, item I, calculado sobre o
valor do monte-mor.
~
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Notas:

arresto ou
dos. emolumeJI
bens deposit.

Nota:

iâtios à formação
til que no mesmo
11m, do valor do

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

esmo do item I,

Nota:

.dpa do contador.

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

ntas em falências,
ltas em geral:
da sobre o valor

~ira, de papel de
as ou instituições

Df

DOS DEPOSITÁRIOS
I - Depósito em mãos do depositário público, qualquer que
seja o valor da coisa:
- o mesmo que o estipulado para os distribuidores, na Tabela I.

À Carteira

das

Serventias
3,00

fabela 2, item I.
penal: Conta de

Ira

u

TABELA 6

ToCaI

23,00

alculado sobre o

9 SERVENTUÁRIOS
•
SJ.O PAULO

Notas:
1.a - As quantias em dinheiro, as pedras e os metais preciosos
serão depositados em estabelecimento oficial de crédito de acordo com
instruções da Corregedoria Geral da Justiça e sem qualquer custas
ou emolumentos.
2.a - O depositário tem direito à indenização das despe$as
autorizadas, pela guarda, fiscalização, conservação e administração
dos bens depositados.
3.a - Não será pedido mandado de levantamento de penhora,
arresto ou seqüestro, sem o comprovante, nos autos de recolhimento
dos emolumentos fixados nesta Tabela e das despesas feitas com 9S
bens depositados.
4. a - O depositário particular que não seja parte ou interessado
no feito fará jus a salário, que o Juiz fixará por ocasião do levanta
mento da penhora, entre metade até o dobro do que caberia ao depo
sitário judicial, podendo ainda abonar-lhe até 50% sobre os rendi
mentos líquidos do bem depositado.
11 - Certidão:
- o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item I.
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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TABELA 7

4.a-0
serão fixadas,
da Justiça, na
demais coma~

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
I - Citação, notificação ou intimação:
a) de uma pessoa, em horário normal:

~~

tempo, em
Oficial de

Valor da Causa:
b)

até Cr$ 5.000,00 ..................... .
de Cr$ 5.000,01 a Cr$ 50.000,00 ....... .
mais de Cr$ 50.000,00 ................ .

6.a 

crS
40,00
60,00
70,00

diligências
de ofício, os
condução, que
Tribunal de
diligências
donado.

de uma pessoa, com hora certa ou nos termos do artigo 172,

§ 2.° do C6digo do Processo Civil:

Valor da Causa:
-

até Cr$ 5.000,00 ..................... .
de Cr$ 5.000,01 a Cr$ 50.000,00 ....... .
mais de Cr$ 50.000,00 ................ .

crS
60,00
80,00
100,00

c) por pessoa que acrescer, residente ou encontrada debaixo
do mesmo teto:
~ um quarto do preço tabelado nas letras "a" e "b".
1.a - Os emolumentos deste item serão devidos quando o
Oficial certificar, após as necessárias diligências, que a pessoa pro
curada se encontra em lugar incerto e não sabido ou residente em
outra comarca. Neste caso, deverá indicar minuciosamente as dili
gências que praticou, os locais em que esteve e as fontes de infor
mações.
2.a - Nos feitos de valor inestimável (v. Tabela I, Nota gené
rica 3. a) a diligência será cobrada: se for contencioso, como se tivesse
o valor de Cr$ 10.000,00; se não contencioso, como se tivesse o
valor de Cr$ 5.000,00.
3. a - Se a parte interessada não fornecer cópias das petições
ou dos mandados, para servirem de contrafé, o Oficial de Justiça
terá direito à rasa de Cr$ 40,00 por página datilografada de contra
fé, não se computando na rasa as cópias a carbono até o limite de
três, e devendo cotar à margem o custo da rasa, em parcela inde
pendente.
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prisão e ouuos.
mentares:

-o

k

Notas genéricasll

P-Os

atendendo à
condição finan1
2. a - O
peritos da
mento.
3. a - O
desde que
condição finan1
4. a

l,.·.
~

~

urbano, terá o
fornecer.
5. a - Nas
do agrimensor
Código Civil.
BOLETIM DA
DA JUSTIÇA DO

4.a - O preço acima não inclui despesas de condução, que
serão fixadas, anualmente, mediante portaria da Corregedoria Geral
da Justiça, na comarca da Capital, ou do Juiz Diretor do Forum nas
demais comarcas.

Cr$
40,00
60,00
70,00

JS

do artigo 172,

crS
60,00
80,00
100,00

5.a - Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo
tempo, em locais vizinhos, com o uso de apenas uma condução, o
Oficial de Justiça só terá direito ao reembolso de uma verba.
6.a - Nos processos-crimes movidos contra réu pobre e nas
diligências realizadas a requerimento do Ministério Público, nos atos
de ofício, os Oficiais de Justiça serão reembolsados das despesas de
condução, que correrão à conta de verba própria do orçamento do
Tribunal de Justiça. O disposto nesta nota aplica-se também nas
diligências realizadas em feitos relativos a menor infrator ou aban
donado.
II - Auto de penhora, seqüestro, arresto, apreensão, despejo,
prisão e outros não especificados, inclusive todos os atos comple
mentares:
- o dobro do previsto no item I, letra "a".

TABELA 8
Dos Peritos

:ontrada debaixo
, e "b".

Notas genéricas:

:vidos quando o
le a pessoa pro
ou residente em
'samente as dili·
fontes de infor

l.a - Os salários dos peritos serão fixados pelo Juiz do feito,
atendendo à relevância e dificuldade do trabalho, tempo consumido,
condição financeira das partes e valor da causa.
2. a - O Juiz está obrigado a fixar salários iguais para os
peritos da causa, desde que fundamente a diversidade de arbitra
mento.
3.a - O perito tem o direito ao reembolso das despesas feitas,
desde que justificadas e proporcionais ao valor da causa ou à
condição financeira das partes.
4. a - Quando a perícia tiver de ser feita fora do perímetro
urbano, terá o perito direito à condução, se o interessado não a
fornecer.
5. a - Nas ações de divisão e demarcação de terras, os salários
do agrimensor serão fixados de acordo com as normas previstas no
Código Civil.

la I, Nota gené
, como se tivesse
mo se tivesse o

)ias das petições
ficial de Justiça
alada de contra
. até o limite de
~m parcela inde-
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TABELA
I
Avaliação de móveis e imóveis e outros bens penhorados,
nos termos do artigo 680 do C.P.c.:

4. a - As
teiro das resp4

Cr$
-

Até Cr$ 5.000,00 ..................... .
de Cr$ 5.000,01 a Cr$ 10.000,00 ...... .
de Cr$ 10.000,01 a Cr$ 50.000,00
de Cr$ 50.000,01 a Cr$ 100.000,00
acima de Cr$ 100.000,00 .............. .

700,00
1.200,00
1.600,00
2.000,00
3.000,00

1 - Escrilll

Nota:
Os salários serão calculados sobre o conjunto dos bens ava
liados ou o arbitramento total. Excedendo de cinco o número de
bens, os máximos estabelecidos poderão ser aumentados até o dobro.
II - Avaliação de ações de companhias, debêntures ou títulos
semelhantes e aluguéis ou rendas:
-

por Cr$ 100.000,00 ou fração ........ até Cr$
emolumento máximo ................ até Cr$

Até Cr$

de 100.000.01 a.
de 200.000,01

100,00
300,00

TABELA 9
Dos Porteiros
I -

-

Arrematação de bens em hasta p{>.blica ou leilão:

Sobre o valor de arrematação,
venda ou arrendamento

Ao
Porteiro

A Carteira
das
Serventias

2%

0,3%

TOTAL

IV-~

Cão ou Es
dorn1nio em
.
ou suas modifi
a) Pela. Conven

2,3%

Notas:
1.a - Havendo remissão ou adjudicação, a percentagem será
reduzida à metade.
2. a - São gratuitos os pregões em audiência, qualquer que
seja o número de apregoados, e serão feitos pelo porteiro.

VI - Procuraçlll
beleclmento em
ou Comum:

72
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'ens penhorados,

3. a - A afixação de editais de qualquer natureza será efeti
vada e certificada pelo escrivão do feito, sem custas nem emolumentos.
4.a - As praças e leilões judiciais serão realizados pelo por
teiro das respectivas Varas sob fiscalização do Juiz.

crS
700,00
1.200,00
1.600,00
2.000,00
3.000,00

TABELA 10

Dos Tabeliães de Notas
I -

Escrituras com valor declarado:
Carteln

VALOR DA ESCRITURA

Estado

100.000,00 ....

1.500,00

300,00

150,00

1.950,00

de 100.000,01 a 200.000,00 ... .

2.200,00

440,00

220,00

2.860,00

de 200.000,01 a 400.000,00 ... .

2.700,00

540,00

270,00

3.510,00

de 400.000,01 a 500.000,00 •..•

3.000,00

600.00

300,00

3.900,00

ou fraçAo .................. ..

150,00

30,00

15,00

195,00

II - Escritura sem valor de
clarado ...................... .

700.00

140,00

70,00

910,00

III - Escritura de testamen
to público e revogação ou apro
vação de Testamento ........ .

2.000,00

400.00

200,00

2.600,00

700,00

140,00

70,00

910,00

100,00

20,00

10,00

130,00

V - Escritura de Pacto Ante
nupcial ...................... .

500,00

100,00

50.00

650,00

.a, qualquer que
porteiro.

VI - Procuração ou subesta
belecimento em Livro Especial
ou Comum:
a) Com poderes para o foro
em geral e fins previdenciários

100,00

20,00

10,00

130,00

8 SERVENTUARIOS
8.10 PAULO
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dos bens ava
:o O número de
dos até o dobro.
ntures ou títulos
~

lté Cr$ 100,00
lté Cr$ 300,00

ou leilão:
~

8

TOTAL

dias

%

2,3%

,ercentagem será

Até Cr$

Ao

das
SeneDtlu

Ao
TabeUâo

Total

Pelo que exceder de Cr$
500.000,00, cada Cr$ 100.000,00

IV - Escritura de Conven
ção ou Especificação de Con
dominio em planos horizontais
ou suas modificações:
a) Pela Convenção ......... .
b) Por Unidade Autônoma ..

-
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VALOR DA ESCRITURA

Ao
TabeUáo

Ao
Estado

Carteira
das
Senenfllll

Total

b) outras procurações ..... .

200,00

40.00

20.00

260,00

c) Em qualquer hipótese: de
cada outorgante que acrescer.
não sendo cônjuge. mais .....

30,00

6,00

3.00

39,00

VII - Certidões ou Traslados:
a) Pela primeira folha .....

100,00

20,00

10,00

130,00

b) Por página. que acrescer

40.00

8,00

4.00

52.00

VIII - Xerocópia ou fotocó
pia de documento lavrado ou
arquivado no cartório ....... .

10,00

2,00

1,00

13,00

Nota.:

lhimento de
mento de 1>rocull

nização e
rural, se o

as mesmas
será cobrada
vando-se semprtl

6. a _
ou fora de

se o interessado dispensar a
certidão, o tabelião ~derá co
brar, pela informação, Cr$ 10,00
de emolumentos.

7.a - As .
fixado no item

IX - Pública forma de qual
quer documento:
a) Pela primeira folha .....

30,00

39.00

15,00

6.00
3,00

3,00

b) Por página que acrescer

1,50

19.50

Por página ................ .

3,85

0.77

0,38

5,00

XI - Reconhecimento de fir
mas, inclusive de Letra e Sinal

10.00

2,00

1.00

13,00

das

x - Autenticação de Plan
tas. Mapas e Documentos se
melhantes, de xerocópias. foto
cópias e outras reproduções fo
tográficas; conferência e con
sertos de públicas formas:

Notas:
l.a - No preço da escritura, procuração ou subestabeleci
mento se inclui o primeiro traslado.
2. a - Nenhum acréscimo será devido pela transcrição nas
escrituras, de alvarás, talões de sisa, certidões fiscais e outros papéis
necessários à perfeição de ato, nem pela expedição de guias de reco-
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12.a _
se houvesse
pelos

...
da

..BltIH

Total

20.00

260,00

3,00

39,00

10,00

130,00

4,00

52,00

1,00

13,00

li

lhimento de tributos relativos às escrituras e registro ou arquiva
mento de procuração ou qualquer outro documento pertinente ao ato.
3. a - O preço do ato será calculado com base nos valores tri
butários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária, respectivamente para imóvel urbano ou
rural, se o valor declarado na escritura for inferior a estes.
4. a - Se a escritura contiver mais de um ato, ainda que entre
as mesmas partes, além do preço integral do contrato de maior valor,
será cobrada a quarta parte do preço dos demais contratos obser
vando-se sempre o disposto na nota 3. a.

s.a - As intervenções ou anuências de terceiros não autorizam
acréscimo de preço, a não ser que impliquem em outros atos.
6. a - Os atos lavrados fora do horário normal de expediente
ou fora de Cartório, salvo em repartições públicas centralizadas ou
descentralizadas, terão os respectivos preços acrescidos da metade.
7. a - As escrituras de quitação pagarão um quinto do preço
fixado no item I.

3,00

39,00

1,50

19,50

0,38

5,00

1,00

13,00

subestabeleci

8. a - O valor das procurações em causa própria será igual ao
das escrituras com valor declarado.
9. a - Pela escritura declarada sem efeito por culpa ou a
pedido de qualquer das partes, será devido um terço do preço. Se não
for declarado o motivo, responderão solidariamente o escrevente e o
Serventuário pelas custas e contribuição à Carteira das Serventias
(terça parte).
10.a - Pela procuração ou subestabelecimento declarado sem
efeito será devida a metade do preço.
l1. a - Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com
a primeira aquisição imobiliária financiada pelo sistema financeiro
de habitação, nos casos previstos no artigo 59 da Lei n.O 4.380, de
21 de agosto de 1964, serão reduzidos em 50%.
12. a - Nas escrituras de permuta o preço será calculado como
se houvesse mais de um ato (nota 4. a) e será pago em partes iguais
pelos permutantes.

transcrição nas
e outros papéis
e guias de reco

13.a - Quando em escritura de compra e venda ou outras,
houver procuração, o preço desta será o do item VI.
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Notas:

TABELA 11

La 
valores
de
urbano ou
a estes.
2.a _
averbações
demolição,
separação,
averbação de

Dos Oficiais do Registro de Imóveis

I -

Registro incluindo buscas, indicações reais ou pessoais:

VALOR DO CONTRATO

75.000,00

Até Cr$

Estado

Carteira
das
Seneatlal

510,00

102,00

'76,50

688,50

630,00

126,00

94,50

850,50
1.080,00

Ao
Oflelal

Ao

Tocai

75.000,01 a

150.000,00

de

150.000,01 a

300.000,00

800,00

160,00

120,00

de

300.000,01 a

500.000,00

1.100,00

220,00

165,00

1.485,00

de

500.000,01 a 1.000.000,00

1.400,00

280,00

210,00

1.890,00

de 1. 000 . 000,01 a. 1. 500.000,00

1.800,00

360,00

270,00

2.430,00

de 1.500.000,01 a 2.000.000,00

2.000,00

400,00

300,00

2.700,00

100,00

20,00

15,00

135,00

de

Acima de 2.000.000,00
100.000,00 ou fração

cada

a) RegJstro
loteamento 1
além das ~
ção pela 1mp~
gleba ......... .

Nota:

o preço do ato será calculado com base nos valores aceitos
pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor
declarado na escritura for inferior a estes.
11 -

Averbação, inclusive buscas, indicações:

VALOR DO CONTRATO

Ao

Ao

OfIciai

Estado

Carteira
das
Serventias

Total

80.000,00

150,00

30,00

22,50

202,50

de

80.000,01 a

120.000,00

190,00

38,00

28,50

256,50

de

120.000,01 a

250.000,00

250,00

50,00

37,50

337,50

de

250.000,01 a

500.000,00

350,00

70,00

52,50

472,50

de

500.000,01 a 1. 000.000,00

Até Cr$

450,00

90,00

67,50

607,50

a 1.500.000,00

600,00

120,00

90,00

810,00

de 1.500.000,01 a. 2.000.000,00

800,00

160,00

120,00

1.080,00

Acima de 2.000.000,00 cada
100.000,00 ou fração ........

30,00

6,00

4,50

40,50

Sem valor declarado .........

150,00

30,00

22,50

202,50

de 1. 000.000,01
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I

La "a" e ub",
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Os

Notas:

:is OU pessoaiS:

:arteira
da

neotlal

76,50

Total

688,50

94,60

850,50

120,00

1.080,00

165,00

1.485,00

210,00
270,00

1.890,00

300,00

2.700,00

15,00

2.430,00

135,00

valores aceitos
~ção e Reforma
llI'al, se o valor

:.telra
das

metidas

Total

22,50

202,50

28,50

256,50

37,50

337,50

52,50

472,50

67,50

607,50

90,00

810,00

120,00

1.080,00

4,50

40,50

22,50

202,50

'8 SERVENTUÁRIOS
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La - O preço da averbação será calculado com base nos
valores tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional
de Colonização ou Reforma Agrária, respectivamente para imóvel
urbano ou rural, se o valor declarado pelo interessado for inferior
a estes.
2.a - Consideram-se sem valor declarado, entre outras, as
averbações referentes à mudança de numeração, desmembramento ou
demolição, alteração do nome por casamento, separação consensual,
separação judicial litigiosa, divórcio consensual ou divórcio litigioso,
averbação de casamento, viuvez.
111 -

Loteamento:
Carteira
Ao

Ao

das

OfIcial

Estado

lien'eDdal

Total

a) Registro de memorial de
loteamento urbano ou rural,
além das despesas de publica
ção pela imprensa; por lote ou
gleba ........................ .

20,00

4,00

3.00

27.00

b) Registro do desmembra
mento do loteamento urbano .,

20,00

4,00

3,00

27,00

d) Intimação, excluida des
pesa de publicação de edital.
mas incluidas as despesas com
condução ................... ..

200,00

40,00

30,00

270,00

e) Abertura de matrf.cula, a
requerimento do interessado ..

100,00

20,00

15,00

135,00

c) Averbação no Registro: o
mesmo valor do item n, qual
quer que seja o número de lotes.

Notas:
1.a - Os emolumentos mínimos do Oficial no caso da letra
"a" e "b", serão de Cr$ 1.000,00.

2.a - A qualidade do loteamento como urbano ou rural
atenderá ao critério estabelecido em Lei Federal.
3. a certidão.

Os preços deste item incluem o fornecimento de uma
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IV -

Notas:
La _

Condomínio:
Carteira

a) O registro de memorial
de incorporação ou instituição
de condominlo: o mesmo pre~
ço dO item l, calculado sobre
o valor do terreno e o custo
global da obra (artigo 32, 11.11
nea "H", da Lei Federal n.O
4.591, de 16 de dezembro de
1964).
b) Registro de Convenção de
condomInio, qualquer que seja
o número de unidades, inc1uin~
do averbação .................
de
unidade
c) Averbação
autônoma .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v-

Ao

Ao

das

Ofldal

Estado

Senentlas

Total

pagamento de
a Carteira de
do Estado.
2. a _
cento dos
devendo os
serventuário
(Decreto-Lei
34, § 2.0).

1. 500,00

300,00

50,00

10,00

225,00

2.025,00

7,5

67,50

industrial:
10% do
quadragésimo

Registro de escritura de pacto antenupcial:
Ao

Ao

Ofldal

Estado

Carteira
das
Serventias

60,00

45,00

300,00

Total

405,00

VI - Registro inclusive buscas, indicações reais ou pessoais:
a) De cédulas de crédito rural (Decreto-Lei Federal n.O 167,
de 14 de fevereiro de 1967, artigo 34, parágrafo único).
Até Cr$
200,00 .................
500,00. . . . . . . . . . . . . . . . .
de
200,01 a
de
500,01 ai. 000,00 .................
de 1.000,01 ai. 500,00 .................

0,10%
0,20%
0,30%
0,40%

Acima de

0,50%

1 .500,00 .................

que seja o

Pela primeira.
Por página.
Certidão de

certidão, cobrar"

Até o máximo de 1/4 do salário minimo da região.
b) De cédula de crédito industrial (Decreto-Lei Federal n.O
413, de 9 de janeiro de 1969, artigo 34, § 1.0).
Até Cr$
200,00
500,00
de
200,01 a
de
500,01 ai. 000,00
de 1.000,01 a 1.500,00
Acima de

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

.
.
.
.

0,10%
0,20%
0,30%
0,40%

1 . 500,00 ................ .

0,50%

Por transferência

XI arquivado em

Até o máximo de 1/4 do salário mínimo da região.
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DA 3USTIÇA DO

Notas:
1.a - Os atos previstos neste item não estão sujeitos a
pagamento de custas do Estado nem ao recolhimento de contribuição
a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça
do Estado.
2. a - No caso de registro da cédula industrial, cinqüenta por
cento dos emolumentos caberão ao Oficial do Registro de Imóveis,
devendo os restantes cinqüenta por cento ser recolhidos pelo
serventuário ao Banco do Brasil, a crédito do Tesouro Nacional
(Decreto-Lei Federal n.o 413, de 9 de janeiro de 1969 artigo
34, § 2.°).

Carteira
das

Se"eadu

225,00

Total

2.025,00
67,50

7,5

daI:
Carteira
das

~eatI..

TolaI

45,00

405,00

:eais ou pessoais:
Federal n.O 167,
único).
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%

VII - Averbação no registro da cédula de crédito rural ou
industrial:
10% do preço fixado no item anterior, até o máximo de um
quadragésimo do salário mínimo para os emolumentos do Oficial.
VIII - Certidões:
Certidão em breve relatório ou "verbo ad verbum" - por
pessoa, ainda que se refira a nomes por extenso e abreviados, de
casada e de solteira, ou se trate de espólio ou massa falida, qualquer
que seja o período solicitado:
Carteira
Ao

Pela primeira folha ..........
Por página que acrescer .....
Certidão de matricula ........

100,00
30,00
80,00

20,00
6,00
16,00

das
S~entlal

Total

15,00
4,50
12,00

135,00
40,50
108,00

IX - Informação verbal, quando o interessado dispensar a
certidão, cobrar-se-á a quarta parte do fixado no item anterior.

0,50%

X - Relação de transferência de imóveis, em forma de
listagem, por solicitação de Prefeituras Municipais:

região.

>-Lei Federal n.O

Ao

Ao
Estado

Oficiai

Por transferência de imóvel ..

0,10%
0,20%
0,30%
0,40%

XI - Xerocópia ou
arquivado em Cartório:

10,00

fotocópia

2,00

certificada

Ao

0,50%

Oficiai

região.

10,00

'Os SERVENTUÁRIOS

!l SÃO PAULO

Ao
Estado

Oficiai
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Carteira
das
Se"entlas

TolaI

1,50

de

13,50

documento

Carteira
Ao
Estado

2,00

das
S~entIDI

Total

1,50

13,50

-
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IV-

XII - Prenotação do título, a requerimento do interessado,
para satisfação de exigência legal ou suscitação de dúvida, quer se
trate de registro ou averbação.
XIII -

Microfilmagem de documento referido nesta tabela:
Ao

Oflelal

Qualquer que seja. o número de
pá:oinas, ma.is
••

~

+ ••••••••••

40,00

Ao
Estado

8,00

Carte.IJIl
das
Ser'feadal

6,00

v-

Total

54,00

TABELA 12

VI

periódicos:

Dos Oficiais do Registro de Títulos e Documentos
I - Registro integral de contrato, títulos e documento com
valor declarado:
Ao

VALOR. DO CONTRATO

Oficial

10.000,00
Até Cr$
de 10.000,01 a.
50.000,00
500.000,00
de 50.000,01 a
de 500.000,01 a. 1.000.000,00

.,
..
.,
..

Pelo que exceder de
1. 000.000,00: cada
100.000,00 ou fração

Ao
Estado

Carteira
das
Serventias

Total

100,00
180,00
300,00
450,00

20,00
36,00
60,00
90,00

15,00
27,00
45,00
67,50

135,00
243,00
405,00
607,50

20,00

4,00

3,00

27,00

I

beneficentes
registro e

I

Até Cr$
de 10.000,01
de 50.000.01
de 100.000.01
de 500.000,01

VlI

II - Registro integral de título, documento ou papel sem valor
declarado.
Ao
Oficial

Até uma. página ..............
Por página. que a.crescer ......

60,00
15,00

Ao
Estado

12,00
3,00

Carteira

das

Serventias

9,00
2,25

Total

81,00
20,25

IH - Registro e entrega de notificação, inclusive condução e
certidão à margem do registro e no documento:

a) no perimetro urbano ....
b) no perlp:letro rural ou em
locaJ. distante mais de 05 km
do Cartório ....................
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Ao

Ao

Oficial

Estado

carteira
das
Serventlu

Total

100,00

20,00

15,00

135,00

150.00

30,00

22,50

202,50
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a
a
a
a

do interessado,
dúvida, quer se

lo nesta tabela:

:arteira
du
enentlu

6,00

Total

64.00

I

•

Registro resumido de penhora, caução ou parceria:
Ao
OfIciai

Até uma página ..............
Por página que acrescer ......

V -

mentiu

Total

15,00
27,00
45,00
67,50

135,00
243,00
405,00
607,50

3,00

27,00

papel sem valor

Cutelnl
du
lerveDtlas

9,00
2,25

Total

81,00
20,25

Ilsive condução e

6,00
3,00

30,00
15,00

•

Ao
EItado

Ao
Oficiai

6,00

30,00

oficina

impressora,

Ao
OfIciai

documento com

CuteIra
du

Ao
Estado

Carteira
du
Senentlu

4,50
2,25

Total

40,50
20,25

Averbação:

VI - Matrícula de
periódicos:

umentos

l

I

IV -

Ao
Elfado

20,00

100,00

Carteira
du
Senntlaa

4,50

ToIIII

40,50

jornal e outros
CarteIn
du
Senentlu

15,00

Toe.I

135,00

VII - Inscrição de pessoa jurídica de fins científicos, culturais,
beneficentes ou religiosos, inclusive todos os atos do processo,
registro e arquivamento:
Ao
Oficiai

Ao
Elfado

18,00

90,00

Carteira
du
SeneDtlu

13,50

TOCal

121,50

VIII - Inscrição de pessoa jurídica de fins economlCOS,
inclusive todos os atos do processo, registro e arquivamento:
Ao
Oficiai

VALOR DO CON'IRATO

Até Cr$
de 10.000,01
de 50.000,01
de 100.ooo.Ql
de 500.000,01

10.000,00
50.000,00
a
a
100.000,00
a
500.000,00
a l.ooo.ooo,OO

Pelo que exceder de
1.000.000,00: cada.
100.000,00 ou fração

..
..
..
..
..

Ao
Estado

Cartelnl
du
SeneDtlu

100,00
150,00
350,00
500,00
800,00

20,00
30,00
70,00
100,00
160,00

15,00
22,50
52,50
75,00
120,00

50,00

10,00

7,50

Total

135,00
202,50
472,50
675,00
1.080,00

67,50

Cartelnl

du
ierventlu

Total

15,00

135,00

22,50

202,50

)S SERVENTUARIOS
: SÃO PAULO
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IX - Cancelamento de inscrição:
a) em geral o mesmo que o cobrado por averbação (item V).
b) de pessoa jurídica de fins econômicos: a terça parte do
preço do item VIII.
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x -

Certidão:
Ao
Qfldal

a) pela primeira folha .....
b) por página que acrescer
c) pelo sistema de processa
mento de dados por nome a
mais ..........................

Carteira
Ao
Estado

50,00

das

ServentIaJ

TolaJ

25,00

10.00
5,00

7,50
3,75

67,50
33.75

15,00

3,00

2,25

20,25

Nota:
Se o interessado dispensar a certidão, o Oficial poderá cobrar
pela informação verbal 50% (cinqüenta por cento) dos emolumentos.
XI - Xerocópia ou fotocópia do documento lavrado ou
arquivado no cartório.
Ao
Ofldal

Ao
Estado

10,00

XII -

2,00

Microfilmagem do documento Ao
Ofldal

- qualquer que seja o número
de páginas. mais ..........

40,00

Carteira
das
ServentIaJ

1.50

- por documento, mais

20,00

2.000,01

ToCaI

13,50

referido nesta Tabela:

Ao
Estado

8,00

Carteira
das
ServentIaJ

6,00

TolaJ

Ao
Estado

4,00

Carteira
das
Serventlu

3,00

Nota:

64,00

xm  Sistema de processamento de dados de documento
referido nesta Tabela:
Ao
Oficial

Até Cr$

de

ToCaI

ou

desconheci~

serventia, qual.

27.00

XIV - Autenticação procedida de acordo com a Lei Federal
n. O 5.433, de 8 de março de 1968, regulamentada pelo Decreto
n. o 64.393, de 24 de abril de 1969:
Ao
Oficial

a) de microfilmagem por rolo
de 16 mm ....................
por rolo de 35 mm .........
b) de cópia extralds. de rolo
de microfilme legalizado:
por pásina ou fotograma ....
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Ao

Estado

Carteira
das
ServeoUu

IV -

ToCaI

100,00
160,00

20,00
32.00

15,00
24.00

135,00
216,00

20.00

4,00

3,00

27,00

a) pela. ~
pessoa:

até

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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5 &noI

até 10 ant'II
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DA JUSTIÇA DO

...

TABELA 13

CarCeIra
~1BtIU

Dos Escrivães de Protestos de Tftulos

Total

7,50
3,76

67,50
33,75

2,25

20,25

I - Apresentação, protesto e registro de instrumento de
protesto, quando houver letra de câmbio, nota promissória, duplicata
ou qualquer outro título, inclusive intimação e notüicação pessoal
ou por edital - além das despesas de edital e condução:
Carteira

aI poderá cobrar

10s emolumentos.
nto lavrado ou

...

CarCeIra
IerrIBtlU

1,50

Ao
Escrlvio

das

Se"eDtIaa

Total

2.000,00 .....

40,00

8,00

6,00

54,00

20.000,00 .....

150,00

30,00

22,50

202,50

de 20.000,01 a 100.000,00 .....
Acima de 100.000,00 ..........

250,00

50,00

37,50

337,50

375,00

74,00

56,50

504,50

Até Cr$
de 2.000,01 a

Total

11 -

13,50

ido nesta Tabela:

...

Ao
Ellado

Distribuição:
Ao Distribuidor

7,00

À Carteira das Serventias ......... .

1,50

CarteIra

lerratlu

6,00

Total

54,00

de documento

...

CarteIra

IerrBlllu

3,00

Total

Nota:
As intimações de protestos deverão ser entregues em mão
própria ou feitas por carta registrada, com Recibo de Vol~a (AR),
só se admitindo edital quando o devedor estiver em lugar incerto
ou desconhecido, o que deverá ser expressamente certüicado.
111 - Pelo cancelamento de protesto processado na própria
serventia, qualquer que seja o seu valor:


27,00

Carteira
Ao
Escrivão

a Lei Federal
da pelo Decreto

Dl

...

80,00

IV -

CarteIra

lerrentlu

135,00
216,00

3,00

27,00

Total

12,00

108,00

Carteira
Ao
Escrlvio

Ao
E.lado

das
S~eotlu

Totl\l

a) pela primeira página, por
pessoa:
5 anos ............... .

20,00

4,00

3,00

27,00

até 10 anos ............... .

40,00

8,00

6,00

54,00

até

'S SERVENTUÁRIOS
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16,00

das

Se"eotlu

Certidão de protesto negativa:

Total

16,00
24,00

Ao
Eslado
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Carteira
Ae
ERmIo

Ae
Eltado

da
8ert'eatlu

Total

Dos

b) por página. que acrescer.
qualquer que SflJa o nlbnero de
pessoas

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

6.00

1.20

0,90

8.10

c) certldlio de protesto posi
tiva ou de cancelamento de
protesto ou negativa de homO

I

de óbito,

nImo:

dão,

por pessoa ................. .

22,00

4,40

3,30

29,70

6.015/73

d) certidão extra1da por sis
tema de processamento de dados

(computador), na Comarca da
Capital. englobados todos os
Cartórios

•....................

II

diante petll'.At\ l!
termos do

II-~

264,00

52.80

por protesto ............... .

2.50

0,50

0,37

3,37

VI Informação verbal
quando o interessado dispensar
certidão ..................... .

5,00

1,00

0,75

6,75

10,00

2,00

1,50

13,50

316,80

v - Certidlio de protesto po
sitiva. inclusive sob forma de
relação, para entidade de classe:

VII -

b) pela

total do
mais ........ .

Xerocópia ou fotocó

pia de documento lavrado ou

arquivado no cartório:
por pâgina ................ .
VIII Microfilmagem de
documento referido nesta Ta
bela, qualquer que seja o núme
ro de pâg1nas ............... .

15,00

3,00

2,25

26,25

IX - Sistema de processa
mento de dados <computador),
de documento referido nesta
Tabela, qUalquer que seja o
número de páginas ......... .

15,00

3,00

2,25

20,25

=

d) pela

llzação de
cartório,
mal de
condução por
ressado

...... .

Nota:

Os emolumentos devidos pelas certidões expedidas pelo Cartório
de Distribuição e Informação compõem-se dos originariamente
atribuídos a cada um dos Cartórios de Protestos de Títulos.
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TABELA 14

CarteIra

IIerreIldu

0,90

3,30

Total

Dos Escrivães do Registro Civil das Pessoas Naturais
Ao

8.10

29.70

Esertvio

I - Assento de Nascimento.
de óbito. inclusive uma certi
dão, mesmo quando feito me
diante petição ou mandado. nos
termos do artigo 46 da Lei n.O
6.016/73 ...................... .

0,3'1

3,37

0,76

6,76

1,60

13,50

2,25

28,26

2,25

20,26

idas pelo Cartório
originariamente
de Títulos.

I
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Total

Serventias

200.00

20,00

220,00

a) pela habilitação, lavratu
ra. do .Assento. excluídas as
despesas da pubUcação. pela
imprensa. incluindo o forneci
mento de uma certidão ..... .

700.00

70,00

770,00

b) pela dispensa parcial ou
total do prazo de proclamas,
mais ..........................

100.00

10,00

110,00

c) pela diligência para reali
zação do casamento fora. do
cartório, dentro do horário nor
mal de expedientes, excluídas
as despesas de condução. a se
rem fornecidas pelo interessado,

1.600,00

150,00

1.650,00

..•• "..................

2.500.00

260.00

2.750,00

e) pelo traslado de cada do
cumento desent~hado dos
autos. mais .................. .

46,00

4.50

49,50

pelo registro e afixação de
edital de proclamas recebido de
outro cartório e pelo forneci
mento de certidão respectiva ..

140,00

14,00

154,00

g) pela. lavratura. de assento
de casamento, à. vista de cer
tidão de habilitação expedida
por outro cartório e forneci
mento de uma certidão ..

180,00

18,00

198,00

II 

316.80

CarieI.r&
das

Casamento:

d) pela. diligência para rea
llzaçAo de casamento, fora do
cartório. depois do horário nor
mal de expediente, correndo a
condução por conta do inte
ressado

f)

o

•••
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Nota:

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

Carteira.
das
Serventias

Total

In - Registro ou inscrição
de casamento religioso com
efeito civil, emancipação, inter
dição, ausência ou aquisição
definitiva de nacionalidade bra
sileira, transcrição de registro
de nascimento, casamento ou
óbito, verificado no estrangeiro,
inclusive uma certidão fornecida à. parte ................. .

400,00

40,00

440,00

IV - Averbação de retifica
ção lavrada à margem do
assento ...................... .

180,00

18,00

198,00

V - Averbação de divórcio
ou separação Judicial ......... .

350,00

35,00

385,00

80,00

8,00

88,00

150,00

15,00

165,00

60,00

6,00

66,00

Ao

VI - Certidão, incluída a
busca:
a) em breve rela.tório ....
b) "verbo ad verbum", no to
do ou em parte ............ ..
c) por averbação que acres
cer, mais .

o ••• o ••••••••••• o ••••

Notas:

1.a - A certidão de nascimento, em breve relatório, conterá,
no mínimo: dia, mês, ano, lugar e hora do nascimento; sexo do
registrado; nome, prenome e naturalidade dos país; nome e prenome
dos avós.
VII - Xerocópia ou fotocópia, autenticada de ato da serventia
a seu cargo: o mesmo que o fixado na Tabela 11, item 111.
Notas:

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

Nota:
A
negada
X
Notas:
-

consulta
a qualqll.w.
- Ato
o memnnl

Nota:

Não será
respectivas certid.
da Lei Federal
o Oficial de

Ao

cartório, por
ltes, devidamente
" com acréscimo

Escrivão

Q

Total

•

VIU - Arquivamento de lei,
decreto, resolução ou decreto
legislativo municipais, nos ter
mos do artigo 55, § 4.0. do De
creto-lei Complementar n.O 9,
de 31 de dezembro de 1969:
- até duas páginas ........
- mais de duas, até cinco
páginas .........••............

440,00

198,00
385,00

88,00
165,00
66,00

- mais de dez, até vinte pá
ginas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- mais de vinte páginas ...
IX - Certidão integral ou
parcial ''Verbo ad verbum" ou
em breve relatório, de ato men
cionado no item anterior:
pela. primeira folha ........
por página que acrescer ...

Carteira
das

Total

Serventias

20,00

2,00

22,00

40,00

4,00

44,00

90,00
100,00

9,00
10,00

99,00
110,00

20,00
10,00

2,00
1,00

22,00
11,00

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

elatório, conterá,
imento; sexo do
nome e prenome
ato da serventia
em DI.

~nsar
)8

a certidão,
emolumentos
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Rec:UJ.'SO eG.

0.° %1/79 -

Se a lei ou
testemunhas, a
autenticidade
no texto não
duvidoso o
restrita à
de Processo

Capital- lnt.: Dr. Paulo Apolinário

Grego (advogado)
Senhor Desembargador Corregedor Geral:
1 . Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado, contra
a r. decisão do MM. Juiz da 2.a Vara de Registros Públicos, que,
fundando-se na orientação normativa, traçada por esta E. Correge
doria Geral da Justiça nos Processos CG. 44.943/76 e 48.334/77.
indeferiu autorização para reconhecimento de firma constante de
documento vazado em idioma estrangeiro.
Sustenta o recurso, em suma, que as disposições legais, invocadas
como fundamentos daquela orientação, não lhes secundavam as con
clusões, estabelecendo, antes autenticidade restrita às firmas reco
nhecidas e possibilitando a distinção entre a correspondente atividade
do tabelião e outros juízos de valor acerca do conteúdo do texto
subscrito.
2. Convincente o recurso.
Estamos em que mereceria alterada a orientação normativa
questionada nesta via, entrando-se a assentar que nada obsta o reco
nhecimento de firmas inseridas em documentos vazados em língua
estrangeira, desacompanhados de instrumento de tradução. E o esta
mos, lastreados nas seguintes razões.
O disposto no artigo 369, do Código de Processo Civil, que
estatui:
"Reputa-se autêntico o documento, quando o tabelião reconhe
cer a firma do signatário, declarando que foi aposta em sua presença"
não empresta ao documento nenhuma presunção extravagante de
autenticidade, que impedira ou desaconselhara o reconhecimento de
firmas sob texto grafado em idioma estrangeiro, nem a conseqüente
presunção de concordância do signatário com os seus termos conduz
à idêntica conclusão. "Est modus in rebus".
Em primeiro lugar, a doutrina pondera que
"Se o tabelião reconhece a firma, com a declaração de que foi
aposta em sua presença, atribui-se autenticidade a tal documento.
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Se a lei ou negócio jurídico eXigIU a escrita e a assinatura, ou
testemunhas, a eficácia probatória é restrita à assinatura e não a
autenticidade de todo o documento. Cabe ao tabelião verificar se
no texto não há raspões, entrelinhas ou outras ocorrências que façam
duvidoso o conteúdo; mas a eficácia do reconhecimento da firma é
restrita à assinatura" (pontes de Miranda, "Comentários ao Código
de Processo Civil", Forense, 1974, voI. IV, pág. 346).
Não poderia ser doutra forma.
Pressuposta a distinção já esboçada, não havia encambulhar as
conseqüências jurídicas do ato singular de reconhecimento de firma
e as da presunção que advém à mera determinação legislativa e de
outras circunstâncias independentes e idôneas. O âmbito de eficácia
do ato de reconhecimento está predeterminado por súa natureza
mesma. Outra coisa, de muito diversa, no entanto é a presunção de
autenticidade que, não constituindo efeito legal direto daquele (que
não é, por sua conformação lógica, apto por causá-lo), deriva da
circunstância de a assinatura, reconhecida e com presunção própria,
pospor-se imediatamente ao conteúdo do documento. E o só fato da
assinatura, subseqüente ao texto, inculcar, segundo regra de expe
riência ("id quod plerumque fit"), conformidade do signatário com
o teor subscrito, é que dá consistência à presunção firmada do legis
lador no estabelecer evidente regra de distribuição de ônus de prova.
São coisas diferentes. O legislador poderia assentar a mesma
presunção de autenticidade do conteúdo documental, sem ligá-la à
necessidade de prévio reconhecimento da firma. Bastaria, por exem
plo, enunciar que, se não questiona a autenticidade da assinatura,
autêntico se presumiria o documento. E nenhuma heresia se haveria
de entrever em semelhante disposição legal, porque a sustentaria a
relação lógica entre o teor do documento e a posposição imediata
de assinatura identificada e incontrovertida.
Dizer, portanto, que se presume autêntico o documento, não
significa que ao tabelião seja dado recusar-se ao reconhecimento
quando não possa entender o conteúdo daquele. O juízo de concor
dância, que por naturalidade se infere, não nasce nem reconheci
mento como tal (uma das formas possíveis de conferir presunção de
autenticidade a assinaturas, mas não a única), nem da capacidade de
intelecção textual de parte do tabelião, a quem, às escâncaras, não
impende avaliar a consistência substancial da comunicação, muito
embora se lhe exija vele pela regularidade formal do papel. Por isto
é que Pontes de Miranda releva que

claração de que foi
~ a tal documento.

"Cabe ao tabelião verificar se no texto não há raspões, entreli
nhas ou outras ocorrências que façam duvidoso o conteúdo; mas a
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eficácia do reconhecimento da firma é restrita à assinatura" (op. e
loco dts.).
Este dever de cuidado predispõe-se a evitar seu concurso à
circulação de documentos de ostensiva dubiedade formal. Não se
lhe pede - nem se admite que o faça que mensure da regularidade
lógica, da indiscutibilidade substancial e sequer da inteligibilidade do
conteúdo - campo que lhe é, desabridamente, estranho às funções
até porque se chegaria a não poucos absurdos. Basta pensar, numa
hipótese extrema, se se condiciona o ~econhecimento da firma
(repita-se que é da firma) à condição de entendimento efetivo (com
preensibilidade do tabelião que, sobre reconhecer apenas em casos
de texto acessível a qualquer um, ainda deveria certificar que enten
deu o conteúdo!. .). Do contrário, não se saberia nunca da inteireza
do ato de reconhecimento, pois não se saberia se o tabelião entendeu
o conteúdo do documento cuja firma reconheceu!
Em segundo lugar, a presunção de autenticidade, posta pelo
artigo 369, está subordinada à cláusula de a assinatura ter sido
lançada na presença do tabelião, como reza a lei. Isto quer dizer
que, se se não lança em sua presença, não está impedido de reco
nhecer, nem corre a presunção. Logo, é patente a possibilidade de
haver reconhecimento da firma sem presunção de autenticidade coisa, aliás, nunca questionada, mas a que se apega o argumento da
orientação por modificar.
Em terceiro lugar, como já deixamos entreaberto, a norma do
artigo 369 é mera regra de distribuição do ônus da prova, não no
sentido de que o reconhecimento cause diretamente, a presunção de
autenticidade do conteúdo, mas no sentido de que, como é isto o
que acontece de ordinário, o só fato de alguém ter lançado assina
tura na presença do tabelião, sobre dado texto, induz a crer que lhe
adere ao conteúdo ou pelo menos não o rejeita. Nesses dados, cabe
aos arguentes a prova escorreita da pecha de falsidade ideológica ou
material do documento! Este é o cerne do conteúdo processual da
regra, ou melhor, o cerne de sua processualidade.
Não se guerreia, outrossim, que o reconhecimento é condição de
eficácia de procuração, em relação a terceiros (art. 1.289, § 3.°, do
Código Civil), e pressuposto de acesso ao Registo de Títulos e
Documentos (art. 158, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973).
Neste passo, aliás, indispensável acentuar que o reconhecimento, como
grafamos, é mera condição de eficácia, no que concerne à oponibi
lidade da procuração a terceiros e simples pressuposto de ingresso
dela .no Registro de Títulos e Documentos, pois, à evidência, a
validade e a eficácia da procuração não dependem apenas do reco
nhecimento em si, mas de um conjunto de requisitos legais, sem
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cuja coexistência, ainda que reconhecida a firma do mandante ou
mandantes, o ato é inválido ou ineficaz. Trata-se, como está claro,
no caso do art. 1.289, § 3.°, do Código Civil, de expressão impró
pria, que não pode ser lida na simples literalidade, mas no sentido
técnico que lhe corresponde, ou seja, o reconhecimento é condição
de eficácia da procuração em relação a terceiros. :B válida "inter
partes", mas, sem o reconhecimento, não produz efeitos jurídicos em
face de terceiros! E, no que tange ao art. 158, da Lei de Registo
Públicos, está elevado a condição de acesso e sequer de eficácia!
Não podia deixar de ser assim.
O fato de, enquanto não vertido a vernáculo, não gerar o
documento efeitos legais no país (arts. 140, do Código Civil; 125,
do Código Comercial) e não poder, ademais, ser admitido em juízo,
inclusive sem registo (art. 151 e 157, do Código de Processo Civil;
236, do Código de Processo Penal, e 129, § 6.°, da Lei de Registros
Públicos), não significa que, reconhecida a firma passe a apresentar
a, eficácia suspensa. Está claro que nenhum desses dispositivos con
diciona a plena operância do documento ou sua aptidão atualizada
de produzir efeitos jurídicos, no país, senão à circunstância que men
ciona, ou seja, à tradução. Logo, sem esta, conquanto reconhecida
a firma, o documento continua a ostentar a eficácia subordinada ao
implemento dessa condição legal, que é o ser traduzido! Isto quer
dizer apenas que a tradução é requisito elementar (é elemento) da
plena operabilidade jurídica, no país, do documento redigido em
língua estrangeira, mas não exclui que, preenchido, não se exija, por
expressa disposição da lei outros fatores concorrentes ou suplemen
tares ("posteria" lógicas) de eficácia, nem que, atendidos estes, se
dispense aquele (tradução). No primeiro caso, temos a hipótese do
art. 129, § 6.°, da Lei de Registros Públicos, que acresce (adiciona)
à necessidade de tradução, (condição necessária mas não suficiente),
para os fins que especifica, a sujeição a registo no Registro de Títulos
e Documentos, isto, é não basta a tradução. E, no segundo caso,
tem-se a própria hipótese do reconhecimento de firma, que, consu
mado, não é suficiente para determinar a eficácia condicionada.
O art. 148, "caput", cc. art. 158, todos da Lei de Registros
Públicos, por fim, convalida o entendimento de que nada obsta o
só reconhecimento de firmas em documentos vazados em língua
estrangeira. :B que o primeiro admite o registo desses documentos,
independentemente da tradução, para fins de conservação ou perpe
tuidade, condicionando-lhes a eficácia, no país, à versão e seu registo.
O segundo exige que, em se tratando de procurações, estejam as
firmas dos outorgantes reconhecidas. Vale dizer, quando se trate de
instrumentos de mandato, redigidos em idioma estrangeiro, poderão,
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no original, ter acesso ao registo público, para efeito de conservação
e independentemente de tradução desde que estejam reconhecidas as
firmas dos mandantes. Fora insensato interpretar o cânone do art.
158, "caput" inutilizando-se-lhe o comando permissivo da primeira
proposição, sob argumento de que não têm acesso ao registo sem
prévia tradução. A tradução exige-a o mesmo artigo, no segundo
discurso normativo, apenas para fins de eficácia no país! Não, para
fins de conservação, está visto!
O mesmo principio extrai-se ao art. 18 e parágrafo único do
Decreto 13.609, de 23 de outubro de 1943, que não soa coisa diversa.
A capacidade de produzir efeitos jurídicos, no país, não se atualiza
senão depois de traduzido o documento e registada a tradução. E,
se exprimisse outra coisa, estaria abrogado pelo art. 158 "caput",
da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Não se deve confundir curso legal, que é sinônimo de "eficácia
jurídica" (pressuposta a validade), com o mero reconhecimento de
firma em documento redigido em língua estrangeira. O reconhecê-la
não é dar curso legal ao documento. Será, em alguns casos, condição
para o curso.
Nenhuma lei exige tradução prévia para o só reconhecimento
de firmas, procedimento que se adota em outros Estados.
3 . Do exposto e secundando as lúcidas razões do recorrente,
somos em que, s.m.j., se dê provimento ao recurso, alterando-se
a orientação normativa, firmada nos Processos CG 45.953/76 e
48.334/77, para assentar que nada obsta o reconhecimento de firmas
inseridas em documentos vazados em língua estrangeira, desacom
panhados de tradução. Se se entender necessária alguma cautela,
poder-se-ia determinar aos Tabeliães que ressalvassem, expressamente,
que o reconhecimento não importa presunção de validade, eficácia
ou autenticidade do conteúdo documental. Opinamos ainda em que,
eventualmente aprovado este, seja publicado no Diário Oficial e
juntada cópia ao Processo CG 50.686.
A alta consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 12 de setembro de 1979.
(a) Antonio Cesar Peluso, Juiz Auxiliar
1 . O parecer do MM. Juiz Auxiliar bem colocou o problema
do reconhecimento de firma por tabelião em documento lavrado em
idioma estrangeiro, documento esse destinado a produzir efeitos no
estrangeiro.
O entendimento de que o reconhecimento da firma traz, como
pressuposto, o fato do tabelião necessitar conhecer o conteúdo do
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documento, isto é, entender o que dele consta. não resiste à críti.ca
feita pelo apelante a fls. 34/35:
"Por outro lado, não compete ao tabelião examinar o conteúdo
de uma declaração. Se in inteligível o documento, não pode aquele
opor-se ao reconhecimento da firma que o subscreve. Seria exigir
omnisciência de um notário, tendo-se em conta a vastidão e a com
plexidade dos assuntos existentes que podem constituir matéria desses
documentos, que para reconhecer uma firma, fato independente do
conteúdo, devesse ele compreender o conteúdo de tal documento.
O mesmo se diga quando tais documentos estiverem escritos
em língua estrangeira. Se os primeiros, escritos em língua nacional,
mas de compreensão fora do alcance de um notário, constituírem
atos ilícitos, mesmo com firma reconhecida serão nulos (arts. 81,
82, 129, 131 e outros do Cód. Civil). Se, os segundos, em linguagem
estrangeira, não poderão, embora com firmas reconhecidas, surtirem
efeitos nesse país. Vê-se, pois, que a salvaguarda da moral, do civis
mo e dos direitos existe de qualquer forma, e não será o tabelião
o árbitro dessa salvaguarda, ainda mais quando há dispositivos legais
a respeito, como demonstramos".

firma traz. como
:r o conteúdo do

Realmente, exigir-se que o tabelião entenda o significado do
documento do qual está reconhecendo a firma de quem o subscreveu,
constitui exigência que não consta de qualquer dispositivo de lei e
que não se concebe, mesmo, se possa exigir de um tabelião, ainda
que vasado em muito bom português o documento.
Documentos os há da mais variada espécie.
Para quem não é versado em estudos de direito, o memorial
de um advogado, tratando de intrincados e complexos textos jurí
dicos aplicados a ambíguas e esdrúxulas cláusulas contratuais, cons
titui o que o homem do povo costuma chamar de "grego", isto é,
ininteligível, ainda que para um homem ilustrado, um médico, um
engenheiro, etc ... ; o mesmo se diga de um relatório médico, com
o emprego do palavreado técnico, conjugado a fenômenos relaciona
dos com a psicopatologia e outros quadros clínicos de não fácil
entendimento; idem, se o documento com firma a reconhecer se
constitua de um amontoado de fórmulas algébricas ou trigonométricas,
para não se falar dos documentos contendo fórmulas que se destinem
a desvendar os mistérios da energia atômica.
Tais documentos, ainda que vasados em muito bom português,
de regra geral são ininteligíveis para grande maioria da população,
inclusive para os tabeliães; e se mantido for o princípio de que estes
precisam conhecer o "conteúdo" do documento, então os tabeliães
acabariam não podendo nunca reconhecer a firma em documento
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contendo uma fórmula referente à energia nuclear, ainda que escrita
em português, uma vez que somente raros físicos neste Brasil teria
capacidade bastante para isso.
Resulta, daí, que há necessidade de cautela na afirmação de
certos princípios, uma vez que podem estes conduzir ao absurdo.
Se, com ufanismo, está o Brasil caminhando para ser uma potên
cia mundial, com a colaboração de centenas de. empresas e de indi
víduos provindos de países que falam idiomas diferentes do nosso,
está evidente que precisamos nos adaptar à convivência com essa
situação nova.
Como bem observou o Desembargador dr. Paulo Boeckel Venoso,
então DO. Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul:
"Não se pode ignorar, por outro lado, a força dos fatos, o
impacto que o mundo dos negócios traz no tocante às formas jurídicas
adotadas para a sua celebração, mormente quando, como no caso,
intervém como contratante, um Banco estrangeiro e que, embora
contratando com uma firma sediada no Brasil, utiliza a língua de
seu país, usualmente, para formalizar semelhantes ajustes, bem como
sua moeda, como referência de valor, - o que, aliás, conta com
suporte legal. Em semelhantes casos, se o Tabelião conhecer a língua
utilizada e pela leitura do contrato verificar que não ocorrem as hlipó
teses que impedem o reconhecimento, poderá promover o mencionado
reconhecimento, mesmo sem a formalidade, sempre util, da prévia
tradução, ou da contratação bilingue, que seria a ideal. Se não conhe
cer a língua, poderá recusar-se ao reconhecimento, sendo lícito a
qualquer das partes contratantes apresentar a tradução de seu con
teúdo, feita por um tradutor juramentado e com a fé de corresponder
ao original, - quando então, nada mais obstando, o reconhecimento
deverá ser feito" (fls. 76).
O mundo está ficando cada vez mais um só; diariamente, os

estabelecimentos bancários expedem centenas de documentos nos
mais variados idiomas para centenas de países autorizando paga
mentos, dando ordens e contra-ordens, remetendo contratos, e vice
versa; as faturas dos exportadores são expedidas em língua estrangeira;
as propostas de concorrência pública internacional são feitas em
línguas estrangeiras; os documentos relacionados com bolsas de estu
dos concedidas por estidades estrangeiras são expedidos no idioma do
país de onde provém; muitos desses documentos exigem autenticação
no Brasil, e a autenticação que a nossa lei conhece, no tocante à
firma de quem subscreve, ou aceita tais documentos, é o reconheci
mento de firma pelo tabelião (art. 369 C.P.C.).
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Tais documentos irão produzir efeitos no estrangeiro; têm como
finalidade fazer prova no estrangeiro, pelo que não tem sentido
invocar a legislação brasileira que disciplina o uso de documento
vasado em idioma estrangeiro para produzir efeitos no Brasil.
O próprio Código Civil, elaborado no início do século e somente
promulgado em 1916, admitiu, como não poderia deixar de fazê-lo,
que o estrangeiro redigisse o seu testamento no idioma do seu país
de origem, ou por intermédio de outra pessoa a seu rogo, assinando-o,
em seguida (art. 1.640 do C.C.), testamento esse que, "depois de
aprovado e cerrado", "o oficial lançará, no seu livro nota do lugar,
dia, mês e ano, em que o testamento foi aprovado e entregue" (art.o
1.643); e esse testamento poderá ser cumprido, quando então, obvia
mente, deverá ser objeto de tradução em vernáculo (art.° 1.644).
Mesmo o testamento particular, a lei admite que seja escrito em
língua estrangeira, "contanto que as testemunhas a compreendam"
(art.° 1.649).
Dir-se-á que se trata de uma exceção expressa à regra geral;
ocorre, porém, que no princípio do século, era a exceção que ao
legislador pareceu necessitar de disciplinação, mas, como ensina Erich
Danz,
"o juiz deve ter presente que os "conceitos" são um produto das
realidades da vida existentes no momento da sua criação; que, por
isso, acontece muitas vezes não serem os conceitos exactos em relação
àquelas realidades; e sobretudo, quando estas mudam, os antigos
conceitos, que não podem abranger as novas realidades, perdem
necessariamente, o seu valor".
(A Interpretação dos Negócios Jurídicos, pág. 129).
E esse mestre cita Hartmann:

S; diariamente, os
, documentos nos
autorizando paga
contratos, e vice
língua estrangeira;
w são feitas em
)m bolsas de estu
lidos no idioma do
rlgem autenticação
lece, no tocante à
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"Não nos afastemos do terreno da vida prática, tomemos por
ponto de partida as suas necessidades e as suas concepções, como
faziam os juristas romanos clássicos, e será esse o meio preventivo
mais eficaz contra toda a espécie de cegas especulações apriorísticas"
(pág. 129).
Vê-se, por aí, que os conceitos jurídicos fundamentais mudam
com o decorrer do tempo, necessariamente, porque se não mudarem
perderão sua utilidade face à mudança das circunstâncias que o..
tornam obsoletos.
Ora, não se concebe que uma firma brasileira ou estrangeira,
sediada no Brasil, não possa outorgar uma procuração para produzir
efeitos no estrangeiro, quando, então o documento muita vez há de
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ser lavrado no idioma do país onde irá produzir efeitos, mas, para
que possa valer perante terceiros, a lei brasileira exige que o instru
mento particular tenha a firma reconhecida por tabelião (art.o 1.289,
§ 3.° do Cód. Civ.).

minado pela r..w~
em simp!es
nados atos.

Por instrumento público, a procuração não poderá ser outorgada
no idioma estrangeiro, necessitando tradução; se o país estrangeiro
exige procuração no idioma próprio, o instrumento há de ser parti
cular e com firma reconhecida por tabelião, que é a forma usual de
provar que quem outorgou a procuração é a pessoa mesma que o
assinou.

Se, pelos próprios termos da procuração, não terá outra finali
dade senão produzir efeitos no estrangeiro, não há por que invocar
textos de lei que exigem tradução para produzir efeitos no Brasil.
E não há absurdo algum em produzir o documento efeito no
estrangeiro e não poder produzir nO Brasil senão após tradução, pois
esse é o resultado ou conseqüência de todo e qualquer documento
em língua estrangeira, quer produzindo aqui quer no estrangeiro.

Não vejo como se possa caracterizar o simples reconhecimento
de firma em documento avulso como equivalente a dar-lhe curso
legal no país; tenho em que se há de entender como curso legal o
emprego ou uso de um documento para fazer prova em juízo, numa
repartição pública, numa operação bancária, etc ... , porquanto em
tal bipótese o documento está sendo usado no país para uma deter
minada finalidade.
2 . O problema que surge na espécie é aquele relacionado com
o fato de se cogitar, na espécie, de procurações, pelas quais uma
empresa brasileira outorga poderes a vários outorgados para deter
minada providência em países estrangeiros.
O simples fato de se cogitar de documento cuja única finalidade

é produzir efeitos no estrangeiro, já vem revelar que nunca será
usado no Brasil, por falta de objeto.
O recorrente argumenta com o Protocolo sobre Uniformidade
do Regime Legal das Procurações, subscrito pelos países da União
Pan-Americana, em 1940.
Embora subscrito esse documento pelo Brasil, sem restrições,
certo é, contudo, que esse documento consagra um sistema de procura
ção pelo chamado sistema de notariado tipo Latino, em uso na Argen
tina, França e outros países latinos, nos quais o notário exerce
funções que vão além daquelas exercidas pelo tabelião brasileiro,
muito embora o nosso regime se aproxime mais do regime Latino,
do que do regime russo, que é o da oficialização dos cartórios, deter-
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minado pela Emenda Constitucional n.° 7, que transforma os tabeliães
em simp!es funcionários públicos incumbidos de praticar determi-.
nados atos.
Assim é que, pelo citado Protocolo, nas procurações expedidas
para terem valor no estrangeiro, o tabelião terá de dar fé de que não
somente conhece o outorgante e de que ele está no gozo de suas
faculdades mentais, como deveria também certificar que o outorgante
"tem efetivamente a representação em cujo nome procede e de que
esta representação é válida segundo os documentos autenticados' que
para esse efeito lhe tem sido exibidos e os quais mencionará especifi
camente, com declaração de sua data e de sua origem ou procedên
cia", sendo certo, ainda que, em se tratando de outorga por pessoa
jurídica, o tabelião dará fé de sua devida constituição, de sua sede,
sua existência legal atual e de que o ato para o qual foi outorgada a
procuração está compreendido entre os que constituem o objetivo ou
atividade dela" (art.o 1.0, itens I, 11 e 111, do Protocolo) .
Vê-se, por aí, que o Protocolo impõe uma série de exigências
para as procurações "destinadas à utilização no estrangeiro"
(artigo 1.0) .
Tais procurações, pelo visto, somente poderiam ser outorgadas
por instrumento público, uma vez que somente dessa forma
o tabelião poderia consignar tais exigências, mas, o tabelião brasileiro
não está habilitado, por lei, a dar fé numa procuração daquelas exi
gências previstas no Protocolo, pois a lei brasileira exige, tão-somente,
os requisitos do artigo 1.289, do Código Civil; nem o tabelião tem
condições, dado o sistema usado no Brasil, para dar fé das exigências
previstas no Protocolo.
Portanto, o citado Protocolo, conquanto assinado pelo Brasil,
não terá possibilidade de aqui ser cumprido, face à nossa legislação,
que não dá direito ao tabelião de, numa procuração, certificar que
o outorgante tem, efetivamente, a representação em cujo nome procede
e de que dita representação é válida segnndo os documentos autênticos
que para esse efeito lhe foram exibidos, os quais precisam ser
mencionados, assim como não pode o tabelião certificar que a pessoa
jurídica foi devidamente constituída, que tem existência legal atual
e que o ato para o qual foi outorgada a procuração está compreendido
entre os que constituem o objetivo da empresa, com especificação dos
documentos apresentados.
O Protocolo somente poderá ser cumprido pelos países que
acolhem o sistema Latino em sua integridade, como se verifica do
modelo de fls. 11 e versus, da Colômbia, onde constam no verso as
certidões que o notário deverá fornecer.
BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUÁR~OS
DA .JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

-

97

No Brasil, as certidões exigidas pelo Protocolo são dadas pela
Junta Comercial e não pelo tabelião.
Portanto, as procurações que o tabelião poderá reconhecer a
firma somente poderão ser expedidas de acordo com a legislação
brasileira, segundo a qual o tabelião somente autentica ser o outor
gante pessoa sua conhecida e que ele está no gozo de sua capacidade
legal,· sendo o próprio quem assinou o instrumento público; no
instrumento particular, assinado na presença ou não do tabelião,
limitar-se-á este ao reconhecimento da firma, isto é, da assinatura de
quem subscreveu o documento, além de verificar se extrinsecamente
o documento se apresenta formalmente em ordem.
Ora, na hipótese dos autos, as procurações exibidas pelo recor
rente não preenchem as formalidades legais.
No documento de fls. !O, destinado a produzir efeitos na Grécia,
sequer consta o nome da pessoa, firma ou empresa que seria a
outorgada, porquanto está em branco o espaço destinado ao preenchi
mento; o mesmo se diga quanto ao documento de fls. 15, destinado
ao Irã.
Nas demais procurações consta o nome do outorgado, mas
este sequer é identificado com os seus dados pessoais, residência,
domicílio, filiação, identificação datiloscópica, etc. . ., isto é, não há
elemento algum pelo qual se possa estabelecer" a individuação de
quem seja o outorgado" (artigo 1.289, § 1.0 do Cód. Civ.), ou seja,
a pessoa física ou a empresa que será o titular, no estrangeiro, dos
poderes conferidos na procuração.
Com tais falhas, tais procurações não poderiam ter tido a firma
reconhecida pelo Tabelião de Belo Horizonte, como o foram, pois
poderão elas induzir a erro no estrangeiro quem delas se utilizar,
ou provocar equívocos nas repartições públicas ou perante as pessoas
quando do seu uso.
Além de haver absoluta necessidade de ficar consignado, no
reconhecimento de firma, que o tabelião estava reconhecendo somente
a autenticidade da assinatura, e não dos dizeres constantes da pro
curação, a fim de evitar equívocos no estrangeiro relacionados com
o sistema adotado pelo Protocolo de 1940.
Creio que a solução para o problema suscitado pelos documento&
lavrados em outro idioma e que necessitem ter a firma reconhecida
por tabelião, seria a lavratura do texto da procuração nos dois idiomas,
isto é, em português e no idioma do outro país (como consta, aliás,
do documento de fls. 12, referente ao Paraguay), recebendo o texto em
português e reconhecimento da firma por tabelião, ficando a aceitação
do texto em outro idioma por conta do país onde fosse o instrumento
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utilizado. O texto em português poderia estar no anverso do
documento e o outro texto no verso, ou então ambas numa mesma
página, como a fls. 12.
Mas, em qualquer hipótese, a procuração haveria de contar com
os requisitos mínimos da lei brasileira, o que não ocorre com nenhuma
daquelas exibidas nos autos.
Além disso, no ato de reconhecer a firma, o tabelião deverá
escrever que simplesmente reconhece a firma, isto é, a assinatura como
sendo do próprio punho da pessoa indicada, segundo a lei brasileira,
e que o documento somente poderá ser utilizado no estrangeiro.
O tabelião deverá mandar confeccionar carimbo com a frase 
Válido para ser utilizado somente no estrangeiro, e de preferência
o carimbo deverá conter esta advertência em inglês, francês e espanhol.
3 . Por todo o exposto, mantenho a decisão recorrida, por sua
conclusão.
São Paulo, 8 de novembro de 1979.
(a)

Des. Humberto de Andrade Junqueira,
Corregedor Geral da Justiça
D.O.J. de 7-12-79

PROVIl\1ENTO N.o 07/79
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O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais e considerando
o que ficou decidido no Processo CG n.o 43.442/75, dá ao artigo 620,
da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, a
seguinte redação:
Artigo 620 - As certidões de antecedentes, para fins exclusi
vamente civis, serão expedidas com a anotação "nada consta", nos
casos de:
a) inquéritos arquivados;
b) indiciados não denunciados;
c) não recebimento de queixa-crime;
d) extinção da punibilidade por prescrição da ação penal, deca
dência do direito de queixa ou de representação, desistência e peremp
ção da ação penal privada (arts. 108, IV e IX, do Código Penal, e
60 do Código de Processo Penal);
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e)

trancamento da ação penal;
f) absolvição;
g) condenação tão somente à pena de multa, estando esta
paga;
h) condenação, com suspensão condicional da pena, não revo
gada;
i) reabilitação não revogada.
§ 1.° - As anotações constantes das alíneas c, d, f, g, b e i,
somente serão omitidas após o trânsito em julgado da respectiva
sentença.
§ 2.° - As anotações, nas fichas de distribuição, de que o
registro passa a ser secreto para fins exclusivamente civis, serão
procedidas pessoalmente pelo Escrivão-Diretor, que nelas aporá sua
assinatura.
§ 3.0 - O Magistrado que revogar o "sursis" comunicará a
revogação ao Distribuidor Criminal, quando então a certidão voltará
a ser positiva (alínea b).
§ 4.° - As comunicações ao Distribuidor, determinadas no
artigo 608, desta Consolidação, mencionarão o trânsito em julgado
da sentença (v. § 1.0).
§ 5.° - O disposto neste artigo não se aplica às requisições
judiciais, nem às certidões para fim eleitoral, posse em cargo público
e inscrição em concurso público, quando a informação será completa.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 7 de dezembro de 1979
(a) Des. Humberto de Andrade Jnnqueira - Corregedor Geral
da Justiça
D.O.J., 11-12-79
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E.
DEGE 1 -

COMUNICADO

O Exmo. Sr. Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor
Geral da Justiça, comunica aos MM. Juízes Corregedores Perma
nentes, aos Senhores Oficiais de Registros Públicos e aos Escrivães
de Notas, que o parágrafo único acrescido, pela Lei Federal' 6.724,
de 19 de novembro de 1979, ao artigo 14, da Lei 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, não ab-roga nem deIToga o Pro1'imento 3/78
desta Corregedoria Geral da Justiça, que continua, portanto em pleno
vigor.
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Acresceota parágrafo único ao artigo 14 da Lei 0.° 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, alterada pela Lei 0.° 6.116, de 30 de junho de 1975
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
---,
Art. l.0 - O art. 14 da Lei n.O 6.015, de 31 de dezembro dé
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
solicitado.
Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.

plica às requisições
;e em cargo público
ação será completa.

Brasflia, em 19 de novembro de 1979; 158.0 da Independência
e 91.° da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Petrônio Portella
D.O.J. de 13-12-79

- Corregedor Geral

Processo eG. n. 0 53.440/79- Capital da l.a Vara de Registros Públicos.

D.O.J., 11-12-79

lqueira, Corregedor
Irregedores Perma
os e aos Escrivães
Lei Federal' 6.724,
ei 6.015, de 31 de
Provimento 3/78
portanto em pleno
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Int.: Juiz de Direito

Sr. Desembargador Corregedor Geral:
1. O Juiz da 1.a Vara de Registros Públicos submete a esta
E. Corregedoria a conveniência de edição de Provimento que dê
interpretação extensiva ao artigo 1.0, da Lei Federal n.O 6.690, de
25 de setembro de 1979, para abranger todos os títulos passíveis
de protesto, e que considere válidas' as autorizações concedidas para
cancelamento por parte de escreventes.
2 . No que concerne ao último considerado, a questão está
prejudicada em face da Portaria 129/79, de lavra de Vossa Excelên
cia, que delegou aos Juízes Corregedores Permanentes dos Cartórios
de Protestos as atribuições de autorização contidas no parágrafo
único do art. 5.°, da Lei federal 6.690, de 25 de setembro de 1979.
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3. Não há dúvida razoável de que o disposto no art. 1.0 desse
diploma legal não pode interpretado e aplicado, "stricto sensu",
no sentido de excluir o benefício aos papéis que, não se reputando
títulos cambiais, são suscetíveis de protesto.

Lei
títulos, letras,
não sejam.

O cânone apenas coroou a criação pretoriana de iniciativa feliz
do Poder Judiciário paulista, conquanto fundado em precedentes
administrativos de alguns Cartórios de outros Estados. Ora, tal
orientação jamais discerniu a propósito, abarcando sempre os títulos
de dívida que, cambiais não fossem, tinham acesso ao protesto.

pessoalmente, é
dato com poder4
setembro

5.2 Ao

A razão esteve sempre em que o fundamento da providência
não entendia com a natureza jurídica das letras e títulos, em distinção
de nenhuma ressonância nos propósitos de sua instituição, mas com
a circunstância de a consumação do protesto representar grave estorvo
à atuação econômica, não merecendo agravar devedor que se redimira
na solução do débito respectivo.

(a) Des.
Geral da Justiça

Se fluiu a Lei dessa orientação e destes altos objetivos sociais,
coisa que não padece questionamento, menos curial fora dar-lhe
leitura que estabelecesse nítido conflito entre ambos os princípios,
através de decote conceitual de nenhum alcance, nem mesmo de
ordem prática. A que viria a distinção?

Processo
tilla (Adv.).

Se é verdadeiro que as construções doutrinárias, em sede de
hermenêutica e exegese, se prestam apenas a dar explícito suporte
aos ditames do bom senso, a conclusão postula se reconciliem a
letra da lei e sua dimensão teleológica, casando-se aqueles princípios,
sem quebra da ortodoxia.
A Lei disse menos do que quis!
4. Sensata, por fim, a sugestão do douto Juízo opinante, no
sentido de conferir caráter normativo ao entendimento da necessidade
de exibição de instrumento de mandato, quando se cuidar de preten
são externada por procurador.
O feitio libera tório do ato de cancelamento não autoriza descon
siderar o expresso comando legal que exige poderes especiais, vale
dizer, prova deles (art. 2.°, "caput").
Como bem ponderado na r. decisão, do contrário não se poderia
evitar que se procedesse a cancelamento de protestos indevidamente
tirados, por culpa do apresentante, sem a interveniência do devedor
que, não raro, o ignorava! Este é argumento lateral, que a própria
expressividade do texto legal não comporta indecisão.
5 . Para outorga de caráter normativo às interpretações assen
tadas, não se faz necessária edição de Provimento, bastando que,
eventualmente este, o dê Vossa Excelência às seguintes conclusões:
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o nâ art. 1.0 desse
"stricto sensu" ,
não se reputando

5.1 A expressão "títulos cambiais", empregada no art. 1.0, da
Lei federal 6.690, de 25 de setembro de 1979, abrange todos os
títulos, letras, documentos e papéis protestados, ainda que cambiais
não sejam.

de iniciativa feliz
) em precedentes
~stados. Ora, tal
sempre os títulos
o ao protesto.

5 . 2 Ao cancelamento requerido por outrem que não o devedor
pessoalmente, é imprescindível apresentação de instrumento de man
dato com poderes especiais (art. 2. 0 "caput", da Lei 6.690, de 25 de
setembro de 1979).

I,

to da providência

:ulos, em distinção
tituição, mas com
fitar grave estorvo
:>r que se redimira

objetivos sociais,
lrial fora dar-lhe
lOS os princípios,
nem mesmo de

irias, em sede de
explícito suporte
se reconciliem a
Lqueles princípios,

opinante, no
to da necessidade
cuidar de preten

lÍZO

À alta consideração de V. Exa.

S.P., 30 de novembro de 1979
(a) Antonio Cezar Peluso

Juiz de Direito

Aprovo o parecer.
S.P., 5-12-79
(a) Des. Dr. Humberto de Andrade Junqueira - Corregedor
Geral da Justiça
D.O.J. de 13-12-79

Processo eG. N.o 50.747/78 - Capital - Int.: Dr. Raul Go
tilla (Adv.). Senhor Desembargador Corregedor Geral:
I . O advogado Raul Gotilla propõe seja determinado o curso
dos processos de inventário e arrolamento, durante as férias forenses,
sempre que todos os interessados estejam de acordo ou seja único
o patrono. Argumenta com que os processos se amontoam depois
das férias e, ademais, se trataria de atividade de jurisdição voluntária
ou gratuita, de índole, portanto, administrativa.
Os MM. Juízes pronunciaram-se.

. autoriza descon
~ especiais, vale

2. Equivocou-se o culto proponente quando invocou a natu
reza voluntária ou graciosa da jurisdição exercida no processamento
de inventários e arrolamentos, sob a égide do vigorante Código de
Processo Civil.

io não se poderia
os indevidamente
~ncia do devedor
LI, que a própria
lo.

Este Estatuto, tomando opção doutrinária, incluiu tal atividade
entre as da chamada jurisdição contenciosa ou jurisdição propria
mente dita. Cuida-se, portanto, de procedimentos especiais de juris
dição contenciosa (cf. Livro IV, Título I, Capítulo IX, e arts. 982
e segs.).

'rpretações assen
l, bastando que,
lintes conclusões:

Não haveria base, destarte, para, afrontando a origem normativa
do caráter dogmático desses processos, entremetê-Ios na previsão do
art. 174, I, primeira parte, do Código de Processo Civil.
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A proibição do art. 173, "caput", do Código, não conduz, entre
tanto, a reconhecimento de nulidade, quando os processos de inven
tários e arrolamentos tramitam durante as férias forenses, mediante
acordo explicito de interessados maiores, manifestado através de
patrono ou patronos com poderes bastantes, como sugere, com evi
dente economia para as partes e prestígio para a Justiça, o advogado
proponente (cf. art. 249, § 1.0, do Código Civil). Esta interpretação,
que não é - admite-se - infensa a questionamentos, pode susten
tada em face do peculiar caráter do objeto dos processos de inven
tários e arrolamentos, onde o acordo dos interessados lhes retira
fundamento doutrinário à tese da natureza contenciosa. Nenhuma
semelhança, sequer analogia, existe entre processo de inventário, em
que os interessados são concordes, e os demais processos jurisdicio
nais típicos, em qualquer de seus estados possíveis. Suprime-se a
conflitividade, que não guarda feitio potencial equivalente aos casos
de revelia. :e. evidente, aí, o traço negociaI.
Conclui-se, pois, nada obsta que, nesse caso, corram os processos
de inventário e arrolamento, durante as férias forenses.
Doutro lado, não é de esquecer que, posto sejam estes qualifi
cados entre os processos de jurisdição contenciosa, os requerimentos
de alvarás podem ser definidos como atos de jurisdição voluntária,
nada impedindo, em conseqüência, que, anuindo os interessados,
tenham curso em meio as férias, nos exatos e precisos termos do
art. 174, I, primeira parte, do Código de Processo Civil.

o Exce1eal
regedor Geral
atribuições,

verificado a
visto no art.
regedoria
dinheiro de
Caixa Econômll
evidente maio~.

sos, cuja escri~
dos Cart6rios,

Resolve:
Artigo 1.
os magistrados
tente nos

3. Do exposto e não obstante se revista a matéria de aspectos
que orçam pela função jurisdicional, somos em que, s.m.j., se poderia
recomendar aos MM. Juízes que dessem andamento, durante as férias
forenses, aos processos de inventário e arrolamento e aos requeri
mentos de alvarás que, no curso. deles, se insiram, sempre que o
requeiram todos os interessados maiores.
À alta consideração de Vossa Excelência.

São Paulo, 24 de setembro de 1979.
(a)

Dr. Antonio Cezar Peluso, Juiz Auxiliar

Fls. 41. -

Aprovo o parecer. Publique-se.

S.P., 20-12-79.
(a)
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Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral
da Justiça
D.O.J. 21-12-79
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PROVIMENTO N.o 01/80

o Excelentíssimo Senhor Desembargador Adriano Marrey, Cor
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições,
Considerando o decidido no Processo C.G. n.O 50.712, e ter-se
verificado a inutilidade do livro denominado "Cofre de órfãos", pre
visto no art. 904, inciso lU, da Consolidação das Normas da Cor
regedoria Geral da Justiça, porquanto, atualmente os depósitos de
dinheiro de órfãos, interditos e incapazes em geral, são feitos na
Caixa Econômica do Estado de São Paulo com mais segurança e
evidente maior proveito; e, ainda,
Considerando a conveniência de eliminar-se toda sorte de impres
sos, cuja escrituração importe em avolumar, sem vantagem, o serviço
dos Cartórios,
Resolve:
Artigo 1.0 - Fica abolido o livro "Cofre de órfãos", devendo
os magistrados proceder ao seu encerramento, arquivando-se o exis
tente nos Cartórios.
Artigo 2.° - O presente Provimento aplica-se a todas as
Comarcas do Estado.
Artigo 3.° - Os Srs. Juízes de Direito determinarão aos Srs.
Escrivães certifiquem se os depósitos ainda escriturados no mencio
nado livro estão em vigor. Em caso positivo, deverão desde logo
ser transferidos para conta a ser aberta na Caixa Econômica do
Estado de São Paulo ou estabelecimento de crédito oficial, em nome
individual do beneficiário, e à ordem do Juízo, certificando-se, nos
autos a que correspondam, a providência adotada.
Artigo 4.0 - Os depósitos de interesse de órfãos, interditos ou
incapazes em geral, que se efetuarem desta data por diante, deverão
ser certificados nos autos, pelo Escrivão ou escrevente responsável,
mencionando-se o número da caderneta ou conta aberta e a Agência
da Caixa Econômica do Estado de São Paulo ou estabelecimento
congênere.
Artigo 5.° - Este provimento entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

, Corregedor Geral
D.O.J. 21-12-79
DOS SERVENTUÁRIOS
•
DE SÃo PAULO

São Paulo, 17 de janeiro de 1980.
(a)

Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça
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Proc. CG.
Federal.

0.°

53.873/80 -

Capital -

Int.: Serviço Público

Pelo Exmo. Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
"1. A Delegacia Estadual de São Paulo, do Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal, encaminhou consulta à Corregedoria
Geral da Justiça sobre a possibilidade de ser averbado, no Estado
de São Paulo, à margem das transcrições imobiliárias, o "Termo de
Responsabilidade pela Preservação de Florestas", conforme modelo
apresentado, visando tornar mais efetivo o cumprimento do artigo 16
do Código Florestal (Lei Federal n.o 4.771, de 15 de setembro de
1965).
Formou-se, então, o Processo CG. n.o 44.522/76, que se acha
em apenso.
A consulta recebeu resposta afirmativa, tendo o sr. Des. Corre
gedor Geral da Justiça aprovado o parecer do Juiz Auxiliar, Dr. Anto
nio Galvão Furquim Rebouças, que considerou pertinente a averbação
"desde que conste expressamente do termo de responsabilidade a
autorização do proprietário à efetiva averbação do documento no
registro de imóveis" (fls. 11 dos autos em apenso).
2 . Em 5 de dezembro de 1979, a Procuradoria Geral do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal endereçou consulta
à Corregedoria Geral da Justiça, sobre "a possibilidade de adoção
junto aos Cartórios de Registro de Imóveis deste Estado, de averba
ção à margem das transcrições imobiliárias de "Termo de Responsa
bilidade pela Preservação de Florestas". O modelo do referido termo,
cartas circulares do Banco do Brasil e parecer favorável, tanto da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
quanto da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte, instruíram a consulta.
No dia 11 do corrente mês, a Procuradoria Geral do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal reiterou a consulta, instruin
do-a com a mesma documentação anterior.
3 . A matéria, objeto da consulta, foi examinada, de modo
exaustivo, no parecer do Juiz Auxiliar, nos autos do Processo Cc.
n.O 44.522/76.
A delimitação da área mínima de cobertura florestal a ser
preservada pode ser feita, através de termo de responsabilidade, fir
mado pelo proprietário, por si, herdeiros ou sucessores, e tal termo
de responsabilidade tem condições de ser averbado no Cartório do
Registro de Imóveis.
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Não há dúvida de que a preservação de uma determinada área,
na qual o proprietário fica impedido de proceder à derrubada de
árvores, significa uma inquestionável restrição ao uso da propriedade.
Tal limitação possui, contudo, embasamento legal (art. 16 do Código
Florestal) e, em verdade, representa um "minus", se posta em con
fronto com a faculdade deferida ao proprietário, pelo artigo 6.° do
Código Florestal, de gravar, através de termo averbável, floresta não
preservada, com vínculo de perpetuidade.
O termo de responsabilidade em questão visa apenas estabelecer,
de modo preciso, os limites da área preservada. A averbação desse
termo não encontra nenhum óbice na Lei de Registros Públicos.
:r;: exato que, entre as treze hipóteses do inciso II do artigo 167 da
referida lei, não se inclui o termo. Mas o elenco de hipóteses não é
taaxtivo, e a averbação sempre cabe desde que guarde pertinência com
o registro e represente a alteração dos elementos que o compõem.
:r;: óbvio que o termo de responsabilidade pela preservação de
florestas se traduz na delimitação de uma área, específica da proprie
dade, que não poderá ser explorada, e tal circunstância modifica o
registro de propriedade. A averbação se destina a tornar pública
a obrigação assumida, de preservação permanente da área florestada.
A averbação do termo de responsabilidade não pode, no entanto,
ser efetuada por ato unilateral do Instituto Brasileiro de Desenvol
vimento Florestal: depende, como é lógico, de manifestação de
concordância do proprietário do imóvel. E foi nesse sentido o
parecer lançado no Processo C.G. n.o 44.522/76 e aprovado pelo
Sr. Des. Corregedor Geral da Justiça.
4 - Na nova consulta, contudo, além da notícia da desneces
sidade em relação ao pequeno produtor rural, assim definido de acordo
com a orientação dos Bancos do Brasil e Central, de assinar o termo
de responsabilidade, a Procuradoria Geral do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal exibiu modelo novo, desse termo, em que
consta a cláusula pela qual o proprietário se compromete a efetuar
a averbação do referido termo e da planta ou croqui delimitando a
área preservada, no Cartório do Registro de Imóveis. Deste modo,
o silêncio do termo de responsabilidade anterior foi substituído pela
expressa manifestação de vontade do proprietário, no sentido de
assumir a incumbência de efetuar a averbação. E tal acréscimo veio
ao encontro da manifestação do Sr. Des. Corregedor Geral da Justiça,
no Processo C.G. n.o 44.522/76.
Assim, a inclusão da mencionada cláusula no termo de respon
sabilidade não modificou, substancialmente, a situação antes enfocada,
já que explicitou a concordância do proprietário, ao ato da averbação,
na ocasião de firmar o compromisso.
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A consulta merece, portanto, resposta positiva em termos
idênticos à anteriormente manifestada.
São Paulo, 30 de janeiro de 1980
(a)

Des. Adriano Marrey -

Corregedor Geral da Justiça".
D.O.J. de 12-2-80

DESE -

2

"1.
minhou consulta
no sentido de
de esclarecer se
são dos cofres
comunicação à

A respeito
a Associação
(fls. 112),
regedor Perman~

COMUNICADO

Juiz de Casamentos

o Desembargador ADRIANO MARREY, CORREGEDOR
GERAL DA JUSTIÇA do Estado, recomenda aos Meritíssimos
Juízes de Direito Corregedores Permanentes de Cartórios de Registro
Civil, diante do disposto no artigo 112, §§ 1.0 e 3.0, da Lei Orgânica
da Magistratura Nacional e nos termos do artigo 836 da Consolidação
de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que, nos casos de
falta, ausência ou impedimento de Juiz de Casamentos, procedam
à nomeação de Juiz de Casamento "ad hoc", dentre eleitores resi
dentes no Distrito, não pertencentes a órgão de direção ou de ação
de partido político, sem prejuízo de outros requisitos de ordem
moral, cultural, etc.
D.O.J. de 14-2-80

2.

sucessiva, as
art. 80 relaciona
mitir ao serven~

3.
seguintes.

COMUNICADO
Tendo em vista a nota genérica 12.a, constante da Tabela I, de
Custas e Emolumentos Judiciais, aprovada pelo Decreto Estadual
n.O 14.716, de 5-2-1980, dispondo que "Na Comarca da Capital o
autor pagará, ainda, para cobrir despesas de microfilmagem, a impor
tância de Cr$ 50,00, que se constituirá renda do Estado", deverão os
Distribuidores exigir e fazer observar o recolhimento da referida par
cela, adicionando-a no código 275 do modelo oficial de guia de re
colhimento do preparo inicial de distribuição, em todas as ações
cíveis e nos processos crimes de ação privada, como renda do Estado.
D.O.J. de 21-2-80
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Capital -

Int.: Secretaria de

Pelo Exmo. Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:

"1. A Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda enca
minhou consulta sobre "a possibilidade de ser baixado provimento,
no sentido de estabelecer, quando do registro de óbito, a obrigação
de esclarecer se o falecido percebia vencimentos, proventos ou pen
são dos cofres públicos estaduais ou de suas autarquias, para fins de
comunicação à Secretaria da Fazenda, em caso positivo" (fls. 107).
A respeito da matéria, manifestaram-se, de modo contrário, tanto
a Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo
(fls. 112), quanto o Dr. Juiz da 2. a Vara dos Registros Públicos, Cor
regedor Permanente dos Cartórios do Registro Civil (fls. 114/115).
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Processo CG. N.o 52.997/79 Estado dos Negócios da Fazenda

de 14-2-80
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2 . O art. 79 da Lei dos Registros Públicos, enumera, em ordem
sucessiva, as pessoas obrigadas a fazer a declaração de óbito; e o seu
art. 80 relaciona os dados informativos que o declarante deve trans
mitir ao serventuário, incluindo, entre eles, o da profissão do falecido.
Propõe a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda que,
através de provimento emanado da Corregedoria Geral da Justiça, se
exija a especificação dessa profissão e, em se tratando de morte de
funcionário público, que se explicite se percebia vencimentos, pro
ventos ou pensão dos cofres públicos estaduais, ou de suas autarquias,
para fins de comunicação àquela Secretaria.

3. Considero inviável a providência sugerida, pelos motivos
seguintes.
Em primeiro lugar, por não surtir o efeito pretendido, visto que o
declarante não apresenta, com freqüência, condições para prestar um
informe seguro sobre a profissão do morto, maximé para distinguir
o funcionário público do autárquico, ou para fixar a diferença con
ceitual entre vencimentos, proventos e pensão. E enormes são os
equívocos que o homem comum costuma fazer nessas matérias.

).J. de 21-2-80

Em segundo, porque a medida não terá nenhum valor cogente,
uma vez que o registro de óbito não deixará de ser efetuado mesmo
que O declarante omita, conscientemente, a qualidade de funcionário
público ou autárquico do falecido. Como observa Walter Ceneviva
("Lei de Registros Públicos Comentada" - pág. 182, "não sendo
possível a obtenção de todos os elementos impostos pelo art. 80 o
assento será lavrado com os de que dispuserem o declarante e o ser
ventuário" .
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Em terceiro lugar, porque a providência proposta dará margem
a inúmeros erros nos assentos de óbito, redundando em posteriores
processos de retificação, tais como os que têm curso para corrigir
declarações feitas a respeito do estado civil ou sobre a existência, ou
não, de testamento ou de filhos do morto.
Por último, porque o provimento sugerido acarretaria o ônus de
mais uma comunicação, que em verdade seria ineficaz, além de inúme
ras outras (I.B.G.E., Justiça Eleitoral, Exército e Cartório onde o nas
cimento foi registrado), que já sobrecarregam os Registros Civis.
A matéria que ensejou a presente consulta deve, portanto, ser
equacionada no âmbito da própria Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda, não cabendo nenhuma medida da alçada da Corregedoria
Geral da Justiça.
4. Oficie-se, em resposta, ao Exmo. Sr. Secretario da Fazenda,
transmitindo o teor desta decisão e as manifestações do Sr. Presidente
da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo
(fls. 112 e v.) e do Dr. Juiz Corregedor Permanente (fls. 114/15).
São Paulo, 11 de fevereiro de 1980.
(a) Iles. Adliano Marrey - Corregedor Geral da Justiça".
D.O.I. de 15-2-80

PROVIMENTO N.o 02/80
O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista os termos do artigo 39 da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional,

Processo eG• ..0
Imobiliário do

Resolve:
Determinar sejam observadas as seguintes normas, em substi
tuição ao sistema ora vigente, de informações mensais a respeito da
Magistratura de primeira instância.
Artigo 1.0 - O Magistrado de primeira instância do Estado de
São Paulo remeterá, mensalmente, até o dia dez de cada mês, referen
temente ao anterior, informação à Corregedoria Geral da Justiça do
Estado, contendo:
I - relação dos feitos em seu poder, cujos prazos para despacho
ou decisão hajam sido excedidos, identificados pelos respectivos
números de registro; e
11 - número de sentenças proferidas, registradas no livro
adequado, separando-as, tanto quanto possível, em cíveis, criminais

110 

BOLETIM. DA ASSOCIAÇÁO DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

por seu Presiden.
baixar provimento.
da Lei n.o 6.
da data de sua
Antes de
n.o 6.766/79
disposições do
parcelamento em
prestações e por
a nova lei demontll
o de reger lot~

osta dará margem
do em posteriores
urso para corrigir
re a existência, ou

rretaria o ônus de
além de inúme
trt6rio onde o nas
'gistros Civis.
.eve, portanto, ser
tado dos N eg6cios
la da Corregedoria
lZ,

etario da Fazenda,
do Sr. Presidente
ado de São Paulo
(fls. 114/15).

I

'aI da Justiça".
O.J. de 15-2-80

e administrativas, bem como as decorrentes do concomitante exercício
da jurisdição eleitoral e/ou trabalhista (arts. 135 e 141, § 2.°, iR fine,
da Constituição da República).
Parágrafo único - Poderá o Magistrado expor as razões de
eventual atraso.
Artigo 2.° - A obrigação é pessoal e subsiste mesmo no caso
de férias. Poderá, todavia, ficar dispensado o Magistrado, a requeri
mento ou ex officio, em casos como de licença, afastamento, e
desempenho de função docente a que se refere o artigo 26, § 2.0,
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, se exclusiva.
Artigo 3.0 - O controle da atividade da Magistratura, referida
neste Proviment9, será feito na Corregedoria Geral da Justiça, por
meio de fichas próprias, com colunas destinadas à menção dos
números de feitos e de sentenças, a que se referem os incisos I e 11
do artigo 1.0, e linhas destinadas a eventuais observações.
Artigo 4.° - Este Provimento entrará em vigor no dia 1.0 de
março de 1980, revogando as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e remetam-se cópias ao Egrégio Conselho
Superior da Magistratura e a todos os Magistrados do Estado, mesmo
em disponibilidade.
São Paulo, 4 de fevereiro de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça
D.O.J. de 13-2-80
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Processo eG. n.o 53.995/80 - Capital Imobiliário do Brasil - IRIB.

Int.: Instituto de Registro

Despacho:

l

istradas no livro
cíveis, criminais

O INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO BRASIL,
por seu Presidente, representa a esta E. Corregedoria no sentido de
baixar provimento ou instrução de caráter normativo para a aplicação
da Lei n.O 6.766, de 19 de dezembro de 1979, em vigor a contar
da data de sua publicação.
Antes de formular as diversas indagações, observa que a Lei
n.o 6.766/79 disciplina o parcelamento do solo urbano, alterando
disposições do Decreto-lei n.o 58/37, que apenas se aplicava ao
parcelamento em lotes destinados à venda mediante pagamento em
prestações e por oferta pública. Embora, em inúmeros dispositivos,
a nova lei demonstre que seu intuito tenha sido o mesmo, ÓU seja,
o de reger loteamentos e desmembramentos cujos lotes sejam pro-

)S SERVENTUÁRIOS
•.

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

ocia do Estado de
:ada mês, referen
~ral da Justiça do

zos para despacho
pelos respectivos

C SÃO PAULO

-111

"

metidos à venda naquelas condições, inexiste ressalva expressa
a respeito; ao contrário, outros dispositivos sugerem que também
a compra e venda mediante pagamento à vista abrangida pelas novas
normas legais.
E prossegue: diversamente do que ocorria na vigência da lei
anterior, o novo diploma praticamente equipara aos loteamentos os
desmembramentos, e disciplina o registro destes.
Ainda quanto aos desmembramentos, salienta que, comumente,
são apresentados a registro, títulos relativos a imóveis cujos lança
mentos já vêm sendo feitos pela Municipalidade, separadamente; em
outros casos, ao contrário, a Municipalidade aguarda o registro da
parte vendida para, em seguida, proceder ao cadastramento e conse
qüente lançamento do imposto cabível.
De algum tempo para cá, a Prefeitura Municipal de São Paulo,
com o elogiável intuito de procurar resolver situações de fato,
criadas pela existência de antigos arruamentos, tem solicitado, admi
nistrativamente, a averbação da abertura de ruas (muitas vezes já
oficializadas) à margem das transcrições correspondentes; tais proces
sos, após a verificação da disponibilidade da área pelos Cartórios
correspondentes, encerram-se com a expedição de mandado cabível,
pelo MM. Juiz de Direito da l.a Vara dos Registros Públicos, para
que se a proceda. Após isso, os lotes, geralmente já totalmente ven
didos, podem ser registrados em nome de seus atuais proprietários.
Ao que consta, há centenas de processos dessa natureza em tramitação,
parecendo que ficarão frustrados os salutares propósitos da Munici
palidade paulistana, caso se passem a considerar esses imóveis como
desmembramentos, para os efeitos da nova lei, sujeitando-se, por
conseguinte, o registro às exigências dela constantes. Ademais, a nova
lei comina penas gravíssimas para os Oficiais responsáveis por regis
tros que não observem suas disposições, sem prejuízo das sanções
administrativas cabíveis.
Daí a formulação das seguintes indagações:

La - "A Lei n.o 6.766/79 aplica-se a qualquer loteamento,
mesmo no caso do proprietário não pretender efetuar a venda dos
lotes mediante pagamento do preço em prestações?"
2.a - "No que se refere aos desmembramentos de lotes que
já venham sendo lançados individualizadamente pela Municipalidade,
poderá o registro ser feito sem a observância do disposto no artigo 18
e seus parágrafos, da nova lei?"
3.a - "No caso de desmembramentos já em curso, com trans
missões registradas anteriormente, mas cujo lançamento tributário
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ainda esteja sendo feito pela área maior, é possível o registro de
novas transmissões sem as mesmas exigências referidas na questão
anterior?"
4.a - "A mesma solução será aplicável aos arruamentos que
vêm sendo regularizados pela Municipalidade, com a averbação da
abertura das respectivas ruas?"
5.a - "O desdobro de lote deve ser considerado como um
desmembramento, para os efeitos da citada lei?"
6.a - "As normas contidas na mesma lei incidem sobre os
atos efetivados mediante escrituras públicas ou instrumentos particula
res comprovadamente anteriores à data de sua publicação?"
7. a - Devem ser considerados como desmembramentos, para
os efeitos da nova lei, os atos de divisão amigável ou judicial distinados
a extingüir o estado de comunhão?"
Continua, depois, afirmando que outras questões que têm sido
levantadas são de solução mais simples. Assim, por exemplo, parece
que não devam ser tratados como desmembramentos, para os fins
da nova lei, os casos de: (a) venda e compra efetivando promessa
de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ante
riores à vigência da Lei n.o 6.766/79, (b) transmissão de terreno no
qual já exista edüicação aprovada pela Municipalidade, ainda que
a construção tenha sido feita pelo compromissário comprador, e
(c) a transmissão do remanescente de área anteriormente desmem
brada. Todavia, mesmo estes casos poderão ser contemplados no
provimento ou instruções que a E. Corregedoria Geral venha a
baixar.
A representação encontra-se instruída com artigo do Dr. Walter
Ceneviva, sob o título "loteamento sem registro é crime", publicado
na "Folha de São Paulo", edição de 5 do corrente.
g o relatório.
2 . Antes de mais nada, louve-se a iniciativa do Instituto de
Registro Imobiliário do Brasil, visando obter uma orientação de caráter
gemI, a permitir uniformização da atuação dos Serventuários do
Estado, a evitar soluções discrepantes.
3. A Lei n.O 6.766/19, decorrente da competência legislativa
da União (art. 8.°, inc. XVII, b e e, da Constituição da República),
entrou em vigor na data de sua publicação, a 20 de dezembro de 1979.

curso, com trans
amento tributário

Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, admi
tidas as modalidades de loteamento e de desmembramento. O parce
lamento do solo, preceitua seu artigo 2.°, "poderá ser feito mediante
loteamento ou desmembramento". E, conforme se reconhece na
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representação, o novo diploma, praticamente, equipara aos lotea
mentos os desmembramentos.
Era menor o campo de aplicação do Decreto-lei n.058/37, que
regulava apenas o loteamento e a venda dos respectivos lotes, por
oferta pública, mediante o pagamento do preço a prazo, em prestações
sucessivas e periódicas (art. 1.0).

A nova lei não distingue entre vendas a prazo e vendas para
pagamento à vista. É vedado - estabelece seu artigo 37 - "é
vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmem
bramento não registrado". Mais adiante, no capítulo das "Disposições
Penais", depois de descrever hipóteses de crimes contra a Administra
ção Pública (art. 50), estatui a lei: "O crime definido neste artigo
é qualificado, se cometido: I - por meio de venda, promessa de
venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que mani
festem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento
não registrado no Registro de Imóveis competente; ..... (art. 50,
parágrafo único).
O novo diploma legal, além de não permitir o parcelamento do
solo em várias situações (art. 3.0 e parágrafo único), estabelece
requisitos mínimos para o loteamento (arts. 4.°-5.°), bem como
normas para os projetos de loteamento (arts. 6.°-9.0) e de desmem
bramento (arts. 10-11). Ademais, regula o registro de um e de
outro (arts. 18-24) e os contratos pertinentes (arts. 25-36). Por
último, fixa as disposições gerais (arts. 37-39), as penais (arts. 50-52)
e as finais (arts. 53-55).

respeitados O
julgada".

Pode-se
imediata,
perfeitas e

5.
pode-se
Â 1.a

Sua aplicação é imediata.
A nova lei considera, tanto o loteamento quanto o desmembra
mento, como "subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação".
(art. 2., §§ 1.0 e 2.°). Melhor seria que se referisse à divisão de
lotes, como ocorre no art. 10, inc. IH, diferentemente de subdivisão
das quadras em lotes, como aparece no art. 9.°, § 1.0, inc. I. Isso
porque subdivisão é a divisão de uma divisão.
Todavia, certo é que a lei não regula, especificamente, o fracio
namento de lote.

feito pela
sem as mesm41
Lei n.o 6.'
do advento
imóvel é

4. Por outro lado, cumpre respeitar a regra constitucional de
vedação de lei retroeficazes. Aliás, na Lei n.O 6.766/79 nada se
dispôs em contrário. Incide, portanto, o princípio mantido pela
Constituição vigente, segundo o qual "a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgáda" (art. 153, § 3.°).
Como se não bastasse, também é claro o artigo 6.° da Lei de Intro
dução ao Código Civil: "A lei em vigor terá efeito imediato e geral,
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respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada".
"Sem o princípio da irretroatividade - escreve Washington de
Barros Monteiro - , inexistiria qualquer segurança nas transações,
a liberdade civil seria um mito, a estabilidade patrimonial desapare
ceria e a solidez dos negócios estaria sacrificada, para dar lugar
a um ambiente de apreensões e de incertezas, impregnado de intran
qüilidade e altamente nocivo aos interesses do indivíduo e da socie
dade. Seria negação do próprio direito, cuja específica função, no
dizer de Ruggiero-Maroi, é tutela e garantia" ("Curso de Direito
Civil - Parte Geral", págs. 32-33. Saraiva, 1962).
Daí a necessidade de não se perder de vista este outro
ordenamento jurídico, de respeito ao passado.
Pode-se concluir, assim, que a Lei n. 6.766/79 é de aplicação
imediata, não retroativa, não podendo atingir relações jurídicas
perfeitas e acabadas.
5 . Feitas estas considerações, e sem prejuízo de outras, abaixo,
pode-se passar a responder às indagações.
À La - "A Lei n. 6.766/79 aplica-se a qualquer loteamento,
mesmo no caso do proprietário não pretender efetuar a venda dos
lotes mediante pagamento do preço em prestações?" - sim. A
nova lei aplica-se a qualquer loteamento, pouco importando a forma
de pagamento do preço. A lei não distingue, se a prazo, ou não.
À 2. a e à 3. a "No que se refere aos desmembramentos de
lotes que já venham sendo lançados individualizadamente pela
Municipalidade, poderá o registro ser feito sem a observância do
disposto no artigo 18 e seus parágrafos, da nova lei? no caso de
desmembramentos já em curso, com transmissões, registradas
anteriormente, mas cujo lançamento tributário ainda esteja sendo
feito pela área maior, é possível o registro de novas transmissões.
sem as mesmas exigências na questão anterior?" - sim, porque a
Lei n.O 6.766/79 não é retroativa. Se a Municipalidade, quando
do advento da nova lei, já havia lançado tributo sobre parcela do
imóvel é porque, implicitamente, havia reconhecido o desmembra
mento anterior. O mesmo ocorre na hipótese de transmissão de
parte do imóvel, registrada na vigência da legislação antiga, com
a tácita aceitação do desmembramento pelo Registro Público. Isto
tudo, porém, é claro, desde que, se não fosse a lei nova, o registro
imobiliário poderia ter sido levado a efeito, com os instrumentos
comprovadamente formalizados na vigência da legislação anterior.
À 4. a "A mesma solução será aplicável aos arruamentos
que vêm sendo regularizados pela Municipalidade, com a averbação
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da abertura das respectivas ruas?"
sim. Os arruamentos que
vêm sendo regularizados pela Municipalidade de São Paulo constituem
situações de fato, irreversíveis, tanto que apenas se cuida de sua
regularização. Não há como fazer incidir, retroativamente, quanto
a eles, a lei nova. Entretanto, a resposta somente se aplica aos
contratos anteriores à vigência da Lei n.O 6.766/79.
À 5.a - "O desdobro de lote deve ser considerado como um
desmembramento, para os efeitos da citada lei?" - nio, pois,
conforme já observado, o novo diploma legal não regula, especifi
camente, o fracionamento do solo. Contudo, a subdivisão de lote
não pode desatender ao preceito do artigo 3.°, parágrafo único,
nem ao mínimo exigido no artigo 4.0, inc. 11, da Lei. Não pode
implicar na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem
ao prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes
(artigo 2.0, § 2.0).
À 6.a - "As normas contidas na mesma lei incidem sobre os
atos efetivados mediante escrituras públicas ou instrumentos parti
culares comprovadamente anteriores à data de sua publicação?"
- nio. A lei não atinge relações jurídicas perfeitas e acabadas,
com instrumentos comprovadamente formalizados na vigência da
legislação anterior, observando-se, no mais, as respostas às questões
2. a e 4.a •
À 7. a, finalmente, - "Devem ser considerados como desmem
bramentos, para os efeitos da nova lei, os atos de divisão amigável
ou judicial, destinados a extingüir o estado de comunhão?" - não.
O desmembramento visa permitir a transferência de partes reais do
todo a terceiros. A divisão, amigável ou judicial, diferentemente,
envolve os condôminos e visa a partilha da coisa comum, sem
transmissão da propriedade (artigo 631 do Código Civil),
No mais, quanto às outras questões, especificamente quanto
aos exemplos mencionados, deve ser aproveitada a resposta às
questões 2.a e 3. a ,
6, Não é o caso de se baixar provimento, dada a natureza
transitória das questões levantadas.
Determino, apenas, que se proceda à publicação deste despacho,
para observância pelos Srs. Oficiais dos Cartórios de Registro de
Imóveis do Estado.
Após, arquivem-se os autos, comunicando-se.
São Paulo, 5 de fevereiro de 1980.
a) Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça.
(D.O.J. de 13-2-80)
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COMUNICADO
AOS
CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS

A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos Oficiais dos
Cartórios de Registro de Imóveis e aos interessados em geral, tendo
em vista o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Lei n.D 6.766,
de 1979, que a anuência prévia da autoridade metropolitana, no
caso de loteamento ou desmembramento localizado em Município
da Região Metropolitana da Grande São Paulo, deverá ser da
Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, por sua Asses
soria Técnica. É o que consta da Resolução SNM 13, de 29,
publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de janeiro de 1980.
(D.O.J. de 14-02-80)
DEGE 1

PROVIMENTO N.o 03/80
O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça,
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o artigo 3.° e seu parágrafo único do
Decreto-lei n.o 858, de 11-9-1969, transpostos para os §§ 1.0 e 2.°
do artigo 443 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da
Justiça, dispunham que: "Não será distribuído requerimento de con
cordata preventiva ou liquidação judicial de sociedade sem a prova
negativa de executivo fiscal proposto pela Fazenda Pública, fornecida
pelo competente Ofício Distribuidor". E o parágrafo único: "Terá
efeito de certidão negativa aquela que, mesmo acusando executivo
fiscal proposto, vier acompanhada de prova de existência de penhora
aceita, mediante certidão expedida pelo Cartório ou Secretaria do
Juízo respectivo";
CONSIDERANDO que o impedimento formal aludido restringe
até mesmo o exercício do direito das partes de verem apreciados seus
pedidos, que nem ao menos poderão ser objeto de protocolamento
no setor de distribuição, onde haja mais de um juiz, sendo, por isso
mesmo, de legitimidade constitucional duvidosa, por ferir uma das
manifestações do direito de petição em seu sentido mais amplo;
CONSIDERANDO que a aplicação pura e simples, da limitação
trazida pelo Decreto-lei n.o 858, acima transcrito, tem concorrido
para situações aflitivas, e de grave prejuÍzo, após o advento do Código
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de Processo Civil de 1973, por desatenta à distinção implícita no
respectivo artigo 263, 1.a parte, dado que a distribuição é ato que
somente precede o despacbo inicial dos feitos nas comarcas onde há
mais de um' juiz, porquanto, nas demais, conforme o texto da lei
processual, "considere-se proposta a ação, tanto que a petição inicial
seja despachada pelo juiz". Em conseqüência, torna-se intolerável
que, em casos absolutamente iguais, o tratamento seja desigual;
. CONSIDERANDO, ademais, a superveniência do Decreto-lei.
n.o 1.715, de 22-11-1979, que restringe a exigência da prova de
quitação de tributos, multas e outros encargos fiscais da esfera federal,
apenas às hipóteses de "concessão de concordata e declaração de
extinção das obrigações do falido" (art. 1.°), vedando expressamente
aampliação dessa exigência para quaisquer outras hipóteses (art. 2.°);
CONSIDERANDO que a Lei Falimentar atribui conceitos pro
cessuais técnicos precisos às expressões "concessão de concordata"
(arts. 146 e 147) e "extinção das obrigações do falido" (arts. 134
e 138), tirando qualquer possibilidade de confusão, pois a concessão
se faz por sentença, que, por sua vez, pressupõe formação do processo,
como se acha no Título VI, do Livro I, do Código de Processo Civil,
o mesmo sucedendo em relação à extinção das obrigações, somente
possível através de sentença, no final do processo falendal;
CONSIDERANDO que no tocante à liquidação judicial de
sociedade, prevista no Decreto-lei n.o 858, de 1969, e não referida no
recente Decreto-lei n.O 1.715, de 1979, cabem as mesmas consi
derações;

r
I~

CONSIDERANDO que não se justifica a liberação em relação
à Fazenda Nacional (Dec.-Iei n.o 1.715/79) e a manutenção do óbice
em relação às Fazendas Estaduais e Municipais;
CONSIDERANDO, por último, tratar-se de matéria jurisdicional
a ser apreciada pelo Juiz competente após o ajuizamento do pedido,
nos termos do artigo 263, do Código de Processo Civil.

de emolumentos.
Artigo 2.°
ticidade da
cial do registro
reconhecimento.
Artigo 3.0 .
ou determinar o
e de documentQIIII
comarcas, margeil
São Paulo,
(a) Des.

Resolve:

Artigo 1.0 - Ficam suprimidos os atuais § § 1.° e 2.° do
artigo 443 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da
Justiça.
Artigo 2.° - Ao mencionado artigo 443 acrescente-se um
parágrafo, do seguinte teor:
"Parágrafo único - Nos feitos distribuídos, em que incida a
exigência legal de prova negativa de débito fiscal ajuizado, caberá
ao juiz competente decidir a seu respeito".

bação de escritul
1:
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Registre-se. Publique-se. Comunique-se à Ordem dos Advoga
dos, Seção de São Paulo, à Associação dos Advogados e ao Instituto
dos Advogados. Divulgue-se. Cumpra-se.
São Paulo, 28 de fevereiro de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça".
D.O.J. de 1.°-3-80
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O Excelentíssimo Senhor Desembargador Adriano Marrey,
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições,
Resolve:
Artigo 1.0 - Os Cartórios de Registro Civil e de Registro de
Imóveis manterão fichas com padrões de firmas dos serventuários dos
cartórios, ou substitutos eventuais, e dos JuÍZes de Direito das respec
tivas comarcas, destinadas à confrontação com os títulos e documentos
públicos que forem apresentados para registro ou averbação.

Parágrafo único - A confrontação prevista neste artigo é isenta
de emolumentos e não importa em ato notarial.
Artigo 2.° - Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a auten
ticidade da firma constante de documento público ou particular, o Ofi
cial do registro deverá, sob pena de responsabilidade, exigir o seu
reconhecimento.
--::-:lIII!I
Artigo 3.° - Os serventuários ficam autorizados a reconhecer
ou determinar o reconhecimento das firmas dos subscritores de títulos
e de documentos públicos destinados a serem registrados em outras
comarcas, margeando os emolumentos referentes ao ato.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
São Paulo, 5 de março de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça.
D.O.J. de 11-3-80

e 2.° do
Geral da
PORTARIA N.o 28/80

crescente-se um
que incida a
ajuizado, caberá

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a conveniência de ser uniformizada a aver
bação de escrituras de adoção simples à margem dos registros de
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nascimento de menores, na forma da Lei n.O 6.697, de 10-10-79,
(Código de Menores) ;
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 82 e parágrafo único
da referida lei;
CONSIDERANDO, que na adoção simples (artigo 27 do Código
de Menores) aplicam-se as disposições dos artigos 368 e seguintes
do Código Civil;
CONSIDERANDO, finalmente, que a ADOçÃO SIMPLES é
reversível consensualmente e nos casos em que é admitida a deserdação
(artigo 374 do Código Civil);
RECOMENDA o seguinte:
1.°) A modificação do prenome, nos casos de menores colo
cados em lar substituto, somente será admitida na ADOçÃO PLENA,
prevista nos artigos 29 a 37 da mencionada Lei n,o 6.697/79.
2.°) No decorrer do processo de adoção plena, os adotantes
indicarão os apelidos de família que o menor passará a usar, podendo
ser solicitada a modificação do prenome do adotado plenamente.
3.°) A sentença conferirá ao menor os apelidos de família dos
adotantes, e o prenome, quando solicitada a modificação, determi
nando a autoridade judiciária a expedição de mandado para cance
lamento do registro original do menor e inscrição do novo.
4.0) Nos casos de ADoçÃO SIMPLES é admissível somente
a averbação, à margem do registro de nascimento do menor, dos
apelidos de família do adotante, que usará o adotado (Código de
Menores, art. 28).
5.°) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Paulo, 12 de março de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça
D.O.J. de 21-3-80
Proc. eG. N.o 48.491/77 - Capital - Int.: Secretaria da Receita
Federal.
Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
"1 . Trata-se de representação do serventuário do Cartório
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Roque - SP.,
solicitando informações sobre se os Cartórios em geral devem ou
não, em face da Lei Federal n.o 1.718, de 27-11-1979, continuar
enviando informações ao órgão da Secretaria da Receita Federal a
respeito de operações imobiliárias (fls. 1923/1929).
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A representação foi juntada no Processo C.G. n,o 48.491/77,
concernente à espécie.

no

relatório.

O artigo 15 do Decreto-lei n.o 1.510, de 27-12-1976,
determina aos Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, que
realizem comunicações ao órgão da Secretaria da Receita Federal,
sobre operações imobiliárias.
Assim, não constando referido dispositivo da relação de normas
revogadas pelo Decreto-lei n.O 1. 718, de 27-11-1979 (fls. 1.924),
perfi!.anece a obrigação imposta.
Aliás, ao perceber o equívoco quanto à dispensa dessas
comunicações, em face da errônea interpretação dada ao Decreto-Iei
n,o 1.718/79, a própria Superintendência Regional da Receita
Federal - São Paulo - 8. a R.F., voltou a exigir, expressamente,
o obrigatório "preenchimento das Declarações Sobre Operações
Imobiliárias" (fls. 1. 925/1. 926).
Oficie-se ao interessado e publique-se comunicado sobre o
assunto, a fim de que sejam dirimidas eventuais dúvidas.
São Paulo, 17 de março de 1980
a)

Des. Adriano Man-ey -

Corregedor Geral da Justiça".

COMUNICADO
A Corregedoria Geral da Justiça leva ao conhecimento dos
Senhores serventuários dos Cartórios de Notas e de Registros de
Imóveis, que continua em vigor a obrigatoriedade do preenchimento
das "Declarações Sobre Operações Imobiliárias" e o seu encami
nhamento ao órgão da Secretaria da Receita Federal, nos termos do
artigo 15 do Decreto-lei n,o 1.510, de 27-12-1976.
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(D.O.J. de 22-3-80)

PROVIMENTO N.o 08/80

o Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
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CONSIDERANDO a freqüente movimentação de juízes, nas
diversas comarcas e Varas, por motivo de interesse público;
CONSIDERANDO que, por tal circunstância, permanecem
algumas comarcas, durante largo período, sem a presença de juiz
titular, que efetivamente desempenhe as atribuições correcionais, de
sua competência;
CONSIDERANDO, todavia, a necessidade dos serviços corre
cionais serem exercidos constantemente, sob a fiscalização imediata
dos MM. Juízes Corregedores Permanentes;
CONSIDERANDO, ainda, necessitar a Corregedoria Geral da
Justiça, de conhecer os problemas de cada comarca, ou Vara, a fim
de que seja resguardada a responsabilidade funcional de cada
magistrado,

Resolve:
Artigo 1.° - Sem prejuízo da correição anual a que se acham
obrigados os MM. Juízes de Direito Corregedores Permanentes
(Regimento das Correições, art. 11; Código Judiciário do Estado,
art. 51), deverá cada magistrado titular, logo após seu provimento
em qualquer comarca, ou vara, efetuar correição geral nos cartórios
a ela sujeitos.
Artigo 2.° - Na correição realizada, verificará o magistrado
especialmente, se todos os processos se acham em cartório, ou sob
controle da escrivania, anotando a falta de qualquer deles. Em tal
caso, determinará sua cobrança, ou pronta restauração. No levan
tamento efetuado, o magistrado fará anotar os processos que se
encontrem fora de cartório, por qualquer motivo, mediante relação
a ser arquivada no Cartório da Corregedoria Permanente.
Artigo 3.° - Procederá, também, o magistrado, ao exame dos
livros dos Cartórios de Notas, do Registro Civil e do Imóveis,
observando, inclusive, sua regularidade formal.
Artigo 4.° - Efetuará, igualmente, o magistrado, fiscalização
nos presídios locais, desde que sujeitos à sua competência, examinando
a situação carcerária de cada preso.
Artigo 5.° - No anexo da Corregedoria Permanente será
apurada a existência de sindicâncias, ou processos administrativos
em andamento, e determinada sua imediata conclusão, para as
providências que o magistrado entenda cabíveis.
Artigo 6.° - Qualquer rasura ou anormalidade encontrada
em processo, ou livro do Cartório, será imediatamente comunicada
à Corregedoria Geral da Justiça.
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Artigo 7.0 - Ainda no caso de não ser observada qualquer
irregularidade, os MM. Juízes de Direito farão lavrar termo, no
livro próprio, arquivando o relatório datilografado no Cartório da
Corregedoria Permanente.
Artigo 8.° - A determinação constante deste Provimento
aplica-se às Varas da comarca da Capital e da Grande São Paulo,
sem prejuízo da dispensa da correição anual, nos termos da Lei
Estadual n,o 225, de 1979, artigos 25 e 26.
Artigo 9.0 - O magistrado ao assumir a comarca, ou Vara,
fará elaborar relação dos processos conclusos com o anterior titular,
ou substituto para ela designado, encaminhandÚ"'a à Corregedoria
Geral da Justiça.
Anote-se. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Paulo, 28 de março de 1980.
(a) Des. Adritm.o Marrey, Corregedor Geral da Justiça
D.O.J. de 29-3-80
Processo eG. n.O 53.995/80 - Capital Imobiliário do Brasil - IRIB.

Int.: Instituto de Registro

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, foi
proferido o despacho abaixo transcrito:
"O MM. Juiz de Direito de Presidente Epitácio encaminlm
consulta formulada pelo Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca, com referência a loteamentos irregulares ali existentes.
Esclarece o consulente existirem em Presidente Epitácio 30
loteamentos irregulares, não registrados de acordo com o Decreto-lei
n. O 58, de 1937 e alterações ocorridas, todos anteriores à instalação
da Comarca, a 20-12-1963, estando os lotes compromissados e
quitados, a maioria pendente de escritura definitiva.
Com a instalação da Comarca, o novo Cartório, por falta de
pessoal habilitado, inadvertidamente, adotou o sistema observado pelo
Cartório anterior, de Presidente Venceslau, ou seja, continuou proce
dendo ao registro das escrituras de vários lotes daqueles loteamentos,
arquivando certidão de inteiro teor da transcrição aquisitiva, com
negativa de ônus e alienações, fornecida pelo Cartório de Registro
de Imóveis de Presidente Venceslau, e planta do loteamento, para
controlar a disponibilidade dos lotes, efetuando os registros e trans
crições com os elementos constantes dos títulos apresentados, citando
como título aquisitivo (registro anterior) a transcrição da área total,
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efetuada na antiga circunscrição, para preservar a continuidade do
registro.
Com o advento da Lei n.o 6.015, de 1973, o consulente procurou
regularizar a situação desses loteamentos, com a averbação junto à
transcrição da área total, mas não obteve êxito, visto que os loteadores
não demonstraram interesse, alegando alguns não terem condições de
gastar com plantas, memoriais, aprovações, etc. Para facilitar o
controle da disponibilidade, foi aberto um livro (não oficial), com
o lançamento desses loteamentos, discriminando quadras e lotes.
Vigente, agora, a Lei n.o 6.766, de 1979, foram suspensos tais
registros, seguindo-se consulta ao Instituto de Registro Imobiliário do
Brasil, de quem o consulente recebeu resposta no sentido de aguardar
a solução da representação formulada a esta E. Corregedoria Geral
da Justiça.
Pretende, pois, já apreciada essa representação, obter esclare
cimentos com relação às respostas dadas, indagando:
a) se se aplicam, por analogia, ao caso enfocado, as respostas
às indagações 2. a e 3. a, constantes do despacho naquela representação.
b) se a resposta à indagação 6. a permite o registro de escrituras
que tenham por objeto lotes de tais loteamentos, lavradas antes da
vigência da Lei n.O 6.766, de 1979.
2. Como se percebe, não há razão para se confundirem situa
ções dissemelhantes.
As indagações 2. a e 3. a , do Instituto de Registro Imobiliário
do Brasil, na aludida representação, referiram-se a desmembramentos
de lotes.
A Lei n.O 6.766, de 1979, considera tanto o loteamento quanto
o desmembramento, como modalidades de parcelamento do solo
urbano (art. 2.°).

pela Assessona.
politanos no
está em que o
urbanização, e·~
sem atos de
Ademais,
em lei anterior,
considerados
modo que,
vigência da lei
fornecer uma

Os loteamoll
estão a exigir

Como se
e loteamentos
Registro
respeito a desmetl

3.

O loteamento é a divisão (ou subdivisão, como está na lei)
"da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas
vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modi
ficação ou ampliação dos já existentes' (art. 2.°, § 1.0).

J á o desmembramento é a divisão "da gleba em lotes destinados
à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde
que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos.
nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes"
(art. 2.0, § 2.°).
Como se verifica no trabalho intitulado "Parcelamento do Solo
Urbano
Comentários à Lein.O 6.766, de 19-12-79", elaborado
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pela Assessona Técnico-Iurídica da Secretaria de Negócios Metro
politanos no Estado, "dentre as diferenças entre uma figura e outra,
está em que o loteamento bá que se entender como um meio de
urbanização, e o desmembnunento é apenas repartição de gleba,
sem atos de urbanização" (pág. 5, São Paulo, fevereiro de 1980).
Ademais, os loteamentos, de modo geral, já estavam regulados
em lei anterior, o que não ocorria com os desmembramentos, agora
considerados como modalidade de parcelamento do solo urbano. De
modo que, diante de situações fáticas irreversíveis encontradas na
vigência da lei nova, foi preciso esclarecer dúvidas a respeito e
fornecer uma orientação de caráter geral.
Os loteamentos, ao contrário, já de há muito disciplinados, não
estão a exigir providências semelhantes.
Como se vê, a atual consulta versa sobre loteamentos
e loteamentos irregulares - enquanto que a anterior, do Instituto de
Registro Imobiliário do Brasil, nas indagações mencionadas, disse
respeito a desmembramentos, notadamente. As espécies são diversas.

celamento do Solo
,12-79", elaborado

3 . O mesmo se diz com relação à indagação 6. a daquele Ins
tituto. A resposta teve em vista situações novas, decorrentes da lei
nova. Não as antigas, que deveriam estar sendo resolvidas com
base na legislação anterior.
4. Diante disso, a resposta aos dois itens da consulta só pode
ser negativa.
Com efeito, estas foram as respostas às indagações do Instituto
e ora objeto destes novos esclarecimentos:
"A 2. a e à 3. a -:- 'No que se refere aos desmembramentos de
lotes que já venham sendo lançados individualizadamente pela Muni
cipalidade, poderá o registro ser feito sem a observância do disposto
no artigo 18 e seus parágrafos, da nova lei? No caso de desmembra
mentos já em curso, com transmissões registradas anteriormente,
mas cujo lançamento tributário ainda esteja sendo feito pela área
maior, é possível o registro de novas transmissões sem as mesmas
exigências referidas na questão anterior?' - sim, porque a Lei n.o
6.766/79 não é retroativa. Se a Municipalidade, quando do advento
da nova lei, já havia lançado tributo sobre parcela do imóvel, e
porque, implicitamente, havia reconhecido o desmembramento ante
rior. O mesmo ocorre na hipótese de transmissão de parte do imóvel,
registrada na vigência da legislação antiga, com a tácita aceitação do
desmembramento pelo Registro Público. Isto tudo, porém, é claro,
desde que, se não fosse a lei nova, o registro imobiliário poderia ter
sido levado a efeito, com os instrumentos comprovadamente formali
zados na vigência da legislação anterior.
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"A 6. a - 'As normas contidas na mesma lei incidem sobre os
atos efetivados mediante escrituras públicas ou instrumentos particula
res comprovadamente anteriores à data de sua publicação?' - Rio.
A lei não atinge relações jurídicas perfeitas e acabadas, com instru
mentos comprovadamente formalizados na vigência da legislação
anterior, observando-se, no mais, as respostas às questões 2.a , 3.a
e 4. a". (E foi esta a resposta à indagação 4. a do Instituto: "A 4. a 
'A mesma solução será aplicável aos arruamentos que vêm sendo
regularizados pela Municipalidade, com a averbação da abertura das
respectivas ruas' - sim. Os arruamentos que vêm sendo regulari
zados pela Municipalidade de São Paulo constituem situações de fato,
irreversíveis, tanto que apenas se cuida de sua regularização. Não há
como fazer incidir, retroativamente, quanto a eles, a lei nova. Entre
tanto, a resposta somente se aplica aos contratos anteriores à vigência
da Lei n.o 6.766/79").
Não se aplicam, portanto, no caso da consulta, versando sobre
loteamentos já irregulares no advento do Decreto-lei n.o 58, de 1937,
as respostas a tais indagações formuladas pelo Instituto Brasileiro
de Registro Imobiliário.
5 . Por outro lado, a abertura de livro não oficial, ainda mais
para lançar loteamentos irregulares, não produz qualquer efeito jurí
dico, daí porque deve ser encerrado, determinação que se dirige ao
MM. Juiz de Direito Corregedor Permanente do Cartório em questão.
Para conhecimento do fato e, igualmente, para as providências
cabíveis, oficie-se, também, ao MM. Juiz de Direito de Presidente
Venceslau. Publique-se.
São Paulo, 31 de março de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça".
D.O.J. de 18-4-8

Processo eG. 0.0 50.555/78 - Capital 2. a Vara de Registros Públicos.

Int.: Juízo de Direito da

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, foi
proferido o despacho abaixo transcrito:
"1. A ilustre Câmara Municipal de São José dos Campos
encaminha Requerimento, de n.O 125, de autoria do nobre vereador
João Bosco da Silva, formulando protesto contra a exigência, para
a autenticação de xerocópias, de carimbo de identificação de terceiros,
que as tenham extraído. Alega tratar-se de providência descabida,
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dado que a xerocópia é apresentada juntamente com o original para
a autenticação (fls. 63/66).
O ofício foi juntado ao Processo CG. n.o 50.555/78, que regu·
lamentou a matéria.
Idêntica reclamação é formulada pelo digno advogado Dr. Aldo
Ruzzante, conforme autos em apenso, remetidos pelo Exmo. Sr.
Secretário da Justiça, do Estado.
É o relatório.
2. Preceitua o artigo 2.°, § 2.°, do Provimento n.o 2/79,
desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, que "só serão autenti
cadas cópias reprográficas extraídas por terceiros, que estejam
assinadas pelo autor identificado de reprodução e mediante exibição
do original (modelo três)".
E, não obstante possa parecer, prima fade, que a exigência
se consubstancia em medida desnecessária e até burocrática, tal
não ocorre.
3. É de se assinalar, "ab initio", que os atos normativos da
Administração visam sempre o mteresse públ.k:o, ou o bem comum,
que se confundem com o próprio interesse da comunidade. São tais
princípios, aliás, os que ensejam a segurança e o resguardo coletivo
contra eventuais abusos e fraudes.
Assim, com fulcro no interesse público e alicerçada na expe
riência decorrente de casos de falsificação chegados ao conhecimento
da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ao se estabelecer o regime
jurídico-administrativo das reproduções de documentos públicos ou
particulares e das autenticações (art. 152, do Decreto n.O 123, de
10.11·1892; arts. 739, "caput" e §§ 4.° e 5.°, e 499 "caput" e §
2.0, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça),
foi que procurou-se estabelecer normas de caráter preventivo, obje
tivando a coibir certos abusos e fraudes praticados na autenticação
de cópias reprográficas.

José dos Campos
do nobre vereador
a exigência, para
lcação de terceiros,
ridência descabida,

Nota-se, conseqüentemente, que a exigência contida na aludida
norma do Provimento n.o 2/79, desta Egrégia Corregedoria Geral
da Justiça (art. 2.°, § 2.°), prende·se exclusivamente a interesse de
ordem pública. Através da obrigatoriedade da identificação do autor
da reprodução reprográfica, procura-se evitar possível falsidade
documental.
É óbvio que, compelido a identificar-se o reprodutor da xero
cópia não se arriscará, provavelmente, à falsificação do documento.
E, também, na hipótese de xerocópia falsificada ser autenticada
- por descuido do cartorário, que não a tenha conferido com
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o devido rigor, como exigido na espécie - será possível identificar
o autor do crime, fim de responsabilizá-lo nos termos da lei.
4. Destarte, não há como suprimir a exigência reclamada,
cujos benefícios a coletividade, em face dos resultados obtidos, são

rosas as que
dívida ativa.
Em
da Fazenda

evident~s~

Publique-se e oficie-se à ilustre Câmara Municipal de São José
dos Campos, transmitindo cópia deste despacho. Em seguida,
arquive-se.
São Paulo, 11 de abril de 1980.
(a) Des. AdriaDI) Marrey, Corregedor Geral da Justiça".

Entendo
aos Oficiais
algum para,
para seus cole.
posta feita na

D.O.J. de 23-4-80
Processo eG. 0.0 54.902/80 - Capital do Estado (procuradoria Fiscal).

Int.: Procuradoria Geral

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, foi
proferido o despacho abaixo transcrito:
"1 . Representa a Procuradoria Fiscal do Estado, a fim de
solicitar seja examinada "a possibilidade de determinar-se o cumpri
mento dos mandados, expedidos pelas Varas Cíveis e Distritais nas
cartas precatórias de interesse das Fazendas Públicas de outros Es
tados da .Federação, sem prévio depósito para despesas de condução".
Propõe-se, çoncomitantemente, que, em havendo autorização,
os Oficiais de Justiça sejam pagos, mensalmente, das despesas efetua
das a esse título.
2. Considero perfeitamente viável a sugestão. Realmente, não
se prevê, nas leis e nos Provimentos desta Egr. Corregedoria Geral
da Justiça, a dispensa de pagamento das despesas de condução, para
o cumprimento' de mandados, em causas de interesse da Fazenda
Pública.
.
Todavia, e consoante ponderado na representação em apreço,
não se acha a Fazenda do Estado em condições de, em cada caso,
efetuar (} depósito da quantia correspondente à condução do Oficial
de Justiça, tendo-se em vista os problemas relacionados com prestação
de contas, etc., segundo e conforme exigência do Egr. Tribunal de
Contas. Nem se pode exigir que os interessados no cumprimento das
deprecadas em qt.estão enviem o numerário preciso.
Por outro lado, mantém a Fazenda do Estado de São Paulo
convênio com suas congêneres das outras unidades da Federação,
para facilitar a tramitação das precatórias. Se procedesse de modo
diverso, poderi.l sofrer igual exigência, em seu prejuízo, pois, nume128 
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rosas as que se remetem para fora do Estado, na cobrança de sua
dívida ativa.
Em relação aos Oficiais de Justiça lotados nas Vàras Privativas
da Fazenda Estadual, já obteve esta sejam os mandados de seu
interesse cumpridos sem prévio depósito, sendo as despesas de
condução pagas mediante folha mensal, no mês subseqüente.
Entendo que tal sistema pode, e deve ser adotado no .tocante
aos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis e Distritais, sem prejuízo
algum para eles, é assegurado o pagamento pela mesma forma vigente
para seus colegas das Varas da Fazenda do Estado, conforme pro
posta feita na representação em exame.
Aliás, oportunamente ouvidas, manifestaram-se as entidades de
classe dos srs. Oficiais de Justiça favoravelmente a providênciá ora
determinada.
Determino, pois, se expeça Portaria, em que estabelecida a
obrigação de cumprimento, pelos srs. Oficiais de Justiça das Varas
Cíveis e Distritais, das cartas precatórias de interesse da Fazenda
Pública de outros Estados, independente de prévio pagamento das
despesas de condução.
São Paulo, 11 de abril de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedoria Geral da Justiça".
D.O.J. de 23-4-80

PORTARIA N.O 53/80

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça,
CONSIDERANDO a dificuldade de cumprimento de cartas
precatórias de interesse da Fazenda Pública de outros Estados, em
face da exigência de depósito prévio para pagamento de despesas
com condução de Oficiais de Justiça.
CONSIDERANDO mais a solicitação feita pela Procuradoria
Fiscal do Estado de São Paulo, no sentido da remoção dessa dificul
dade, mediante a proposta de pagamento posterior, pela própria
Fazenda do Estado, das despesas de condução daqueles Oficiais de
Justiça, tal como procede em relação aos que se acham lotados nas
Varas da Fazenda do Estado,
Determina,

Aos srs. Oficiais de Justiça das Varas Cíveis e das Varas Distri
tais de São Paulo, cumpram, independentemente de prévio dep6sito
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das despesas com condução, os mandados que forem expedidos em
razão das mencionadas precatórias, respondendo a Fazenda do
Estado pelo seu pagamento, mediante a apresentação pelos srs.
Oficiais de Justiça, de folha mensal de condução.
Cumpra-se. Registre-se, e publique-se.
São Paulo, 11 de abril de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça
D.O.J. ,de 23-4-80
Prot.

eG. 0.0 13.511/80 -

Taquaritinga -

lnt.: Juízo de Direito.

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
"Não compete a esta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
nenhuma determinação, no que tange à inutilização do arquivo dos
Cartórios, consistentes em cópias de ofícios expedidos ou outros papéis
arquivados.
Os argumentos expedidos pelo sr. Serventuário do 1.0 Cartório
de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Taquaritinga, são rigoro
samente exatos. Cabe, todavia, ao M. Juízo Corregedor Permanente
a autorização a fim de que sejam inutilizados.
A Portaria n.o 22/80, desta Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça, na parte em que se refere às cópias de ofícios, de requisições
ou de precatórias, a serem colocadas em pastas, ou em apenso aos
processos, podendo ser inutilizadas, com o trânsito em julgado da
sentença, contém recomendação, cuja aplicação ficou na dependência
do prudente arbítrio de cada magistrado Corregedor Permanente,
quanto à oportunidade e às demais cautelas indispensáveis (v.g., a
verificação de que a sentença, nos feitos em que extraídas as cópias,
haja transitado em julgado, etc.). Aliás, qualquer determinação nesse
sentido, além de útil, não estaria a "atropelar normas ditadas por
esta Egrégia Corregedoria Geral", como terá se afigurado no ofício
aqui recebido. Ao contrário, com elas coincidiria, no propósito de
eliminar papéis tornados inúteis.
Quanto às sugestões do sr. Serventuário do 2.° Cartório de
Notas e Ofício de Justiça da mesma comarca de Taquaritinga, refe
rente à inutilização de diversos tipos de processos (v.g., autos de
retificação de assento civil, arquivados há mais de cinco anos; de
suprimento de idade para casamento e de executivos fiscais, arquivados
a igual espaço de tempo), necessário é observar-se a inexistência de
qualquer manifestação desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça,
a seu respeito. E não seria possível ditá-la, pois, foi suprimida, por
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legislação federal, a faculdade constante do artigo 1.215, do Cod.
Proc. Civil. A matéria constitui, no entanto, por sua manüesta
relevância, seria preocupação desta Egrégia Corregedoria, que está
preparando estudo para o equacionamento da questão do modo mais
abrangente possível.
Finalmente, no tocante propriamente aos "autos referentes à
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, arquivados há mais
de um ano, que se contam em milhares", ao que se diz nas informações
a fls. 4, do Cartório do 2.° Ofício de Taquaritinga, observo que sua
inutilização, se autorizada pelo M. Juízo Corregedor Permanente, não
infringiria o dispositivo já citado, da lei processual civil. :e que tal
espécie de autos aludem a providências antecedentes ao ingresso das
partes, em juízo, ou meramente incidentes nos feitos ajuizados, não
constituindo, de per si, feitos judiciais, resguardáveis nos termos da
legilsação federal que suspendeu a autorização para a inutilização de
processos arquivados.
Publique-se, para conhecimento geral.
São Paulo, 28 de abril de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça".
D.O.J. de 30-4-80

PROVIMENTO N.o 9/80
Dispõe sobre comuoicaçio ao distribuidor, a requerimento do
interessado, de decisio que ponha fim ao processo.
O Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO as dificuldades de ordem funcional e ma
teriais existentes na aplicação do Provimento n.o 04/79,
CONSIDERANDO o decidido no Processo n.o 52.142/79, desta
Egrégia Corregedoria Geral,

2.° Cartório de
aquaritinga, refe
s (v.g., autos de
~ cinco anos; de
iscais, arquivados
a inexistência de
Geral da Justiça,
li suprimida, por

Resolve:
Artigo 1.0 - O artigo 8.°, inciso VII, letra "h", do Provimento
n.O 43/53, passa a vigorar com a seguinte redação:
"h) Comunicar, nos autos, a requerimento do interessado, ao
distribuidor respectivo, o dispositivo da decisão, que ponha fim ao
processo, com ou sem julgamento do mérito, e as datas de sua
prolação e de seu trânsito em julgado".

'S SERVENTUÁRIOS
SÃO PAULO
•

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



131

Artigo 2.° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogado o Provimento n.o 04/79.
Artigo 3.° - Terão processamento normal os ofícios de co
municação já expedidos, em cumprimento ao Provimento ora revogado.
Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
São Paulo, 23 de abril de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça
D.C.J. de 30-4-80
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3.
Processo CG- n.o 54.870
Capital Carvalho Bernardes (Advogado).

Int.: Dr. Heitor Araujo

A matéril

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
"Cuida-se de pedido de providências, formulado pelo advogado
Heitor Araújo Carvalho Bernardes, com referência a feito em tra
mitação perante o MM. Juízo de Direito de Cotia.
Tendo apresentado títulos para registro no Cartório de Imóveis
da Comarca, o Sr. Escrivão dirigiu "consulta" ao MM. Juiz, que,
ouvido o Curador de Registros Públicos, ordenou o levantamento da
área registrada. Todavia, o Magistrado revogou o despacho e deu
o feito por terminado, mandando-o ao arquivo.
Inconformado, o interessado interpôs recurso de apelação ao
E. Conselho Superior da Magistratura. Mas, indeferiu-o MM. Juiz,
afirmando não se referir ° caso a um processo formal de dúvida.
Seguiu-se um pedido de correição parcial. Entretanto, sua
remessa a este E. Tribunal foi sustada, sendo transformado em
agravo de instrumento, que, ainda, não subiu.
Por outro lado, afirmou o requerente que em outro feito
processo de usucapião - onde é atingida parte da área, o MM. Juiz
mandou efetuar perícia antes que pudesse ser oferecida contestação,
e permitiu a retirada dos autos de cartório, mesmo com prazo em
comum a vários advogados.
Inexistindo outra medida legal conclui ° peticionário - pre
tende "que se ponha cobro a tais desmandos".
2 . C Magistrado prestou informações, dizendo tratar-se de
consulta informal do Registro de Imóveis, com pedido de orientação.
Acolheu o parecer favorável do Dr. Curador de Registros Públicos
ao registro do titulo, desde que o interessado providenciasse planta
e memorial descritivo da área. Como três outras partes ingressaram
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10 com prazo em
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pre

nos autos, transformando um simples pedido de . orientação em um
quase processo contencioso, tumultuado, determinou ele que as partes
fossem para as vias próprias, sustando o registro; A apelação para
o Egrégio Conselho Superior da Magistratura não foi acolhida, pois
incabível contra decisão em pedido de orientação. J á a correição
parcial foi aceita, para ser processada conio agravo de instrument~~
Sobre o processo de usucapião, concluiu o Dr. Juiz de Direito,
"nada de anormal parece ter ocorrido" e, se houvesse qualquer
prejuízo, poderiam as partes se utilizar dos meios processuais
disponíveis.
3 . Como se verifica, há uma correição parcial sendo proces
sada como agravo de instrumento.
A matéria, pois, está sub jodice.
Todavia, no caso específico dos autos, diante do rumo tomado
pela coosulta - não prevista na Lei de Registros Públicos, mas
semelhante à dúvida - , recomendo ao Magistrado que determine
a remessa do recurso ao Egrégio Conselho Superior da Magistratura,
para exame, ao menos, tal como ocorreu no Agravo' de Petição n.o
240.254 e Correição Parcial n.O 240.069,. julgados pelo Egrégio
Conselho, sendo relator o Desembargador Márcio Martins Ferreira
(in Revista dos Tribunais, voI. 476/120).
4. Por outro lado, quanto à ação de usucapião, deve o
interessado, sendo caso, se utilizar do recurso próprio.
5 . Assim, sem qualquer providência de ordem correcional
a ser tomada, ressalvada a recomendação ao MM. Juiz, determino
o arquivamento dos autos.
Oficie-se e publique-se.
São Paulo, 28 de abril de 1980.
(a)

Des. Adriana Marrey, Corregedor Geral da Justiça".'
D.O.J. de 3-5-80

Rec. eG. 0.° 33/80 - Garça - Adv. Dr. Paulo de Toledo Ribeiro
- Int.: Paulo Henrique de Toledo Ribeiro.

mdo tratar-se de
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tegistros Públicos
.idenciasse planta
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Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
"Trata-se de recurso interposto de decisão do MM. Juiz Corre
gedor Permanente da Comarca de Garça,' que deferiu,com ressalvas,
a averbação, à margem da distribuição, de processo que tramitou
pela mencionada Comarca.

la SERVENTUARlOS
e S1.0
PAULO

BOLETIM DA ASSOCIAÇ1.0 DOS SERVENTUARIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SãO l'AULO
•

133

Entende o recorrente que o Provimento n.O 7/79 da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça, ao mencionar "fins exclusivamente
civis", alcança os eleitorais e administrativos .
.e: o relatório. Decido.
O artigo 620 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral
da Justiça teve sua redação alterada pelo Provimento n.o 6/76. Com
base em tal dispositivo, não havia qualquer ressalva para a expedição
de certidões. Inobstante, o Provimento n.o 3/79, também da Egrégia
Corregedoria, dispôs, em seu artigo 1.0, que "as certidões de antece
dentes, a pedido da parte interessada, quando destinadas a fins
judiciais ou a concursos públicos e posse em cargo público, consigna
rão todas as informações constantes dos registros".
Em seguida, foi editado o Provimento n.o 7, de dezembro de
1979, que refundiu o aludido artigo 620 da Consolidação, anterior
mente alterado, para consignar a dispensa da menção de antecedentes,
com observação "nada consta", quando a certidão destinar-se a "fins
exclusivamente civis".
O teor do Provimento n.O 7/79 não revogou o artigo 1.0 do
Provimento n.o 3/79. Ao reverso, acrescentou ele, ao teor do artigo
620, com a nova redação que lhe imprimiu, um § 5.°, onde pratica
mente se repetem os termos do Provimento n.o 3/79, ao dispor 
"o disposto neste artigo não se aplica às requisições judiciais, nem
às certidões para fim eleitoral, posse em cargo público e inscrição
em concurso público, quando a informação será completa".
O objetivo desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça aí se
acha patente, visando a propiciar à Justiça Eleitoral e aos órgãos
administrativos que presidem concursos, perquirir a vida pregressa
dos candidatos.
Em vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de maio de 1980.
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça".

Rec. eG. n.o 35/80 - Porto Feliz - Adv. Dr. Benedito Antônio
Dias da Silva - In1.: Ivan Laurindo Matarazzo da Silva, Escrivão
interino do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos
do Distrito e Município de Iper6.
Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
"1. Ivan Laurindo Matarazzo da Silva, escrivão interino do
cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do distrito
e município de Iperó, comarca de Porto Feliz, recorre da decisão
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do M. Juiz de Direito Corregedor Permanente, que, após sindicância
regular, lhe aplicou a pena de 90 (noventa) dias de suspensão.
Imputara-se ao ora recorrente a ausência constante da serventia
que ocupa, permanecendo a maior parte do tempo na cidade de
Registro, onde reside.
A portaria inicial veio acompanhada do documento de fls. 3.
Expediu-se carta precatória para a comarca de Registro,
procedendo-se a uma sindicância sigilosa sobre os negócios do
sindicado, pois, havia indícios de exercício, por ele, naquela comarca,
das funções de advogado.
Apresentou o indiciado sua resposta (fls. 17/28). Veio aos
autos recorte de publicação estampada em jornal na cidade de
Registro (fls. 33). Foram ouvidos o sindicado (fls. 51/52) e uma
testemunha (fls. 53). Manifestaram-se o Dr. Promotor Público (fls.
54 verso/55) e o ora recorrente (fls. 58/61). Juntaram-se os
antecedentes do sindicado.
Proferiu o MM. Juiz Corregedor Permanente a respeitável
decisão de fls. 71/72, mediante a qual impôs a Ivan Laurindo
Matarazzo da Silva a pena de 90 (noventa) dias de suspensão.
2. Apresentou o sindicado o recurso de fls. 17/84, alegando,
em resumo, que tudo não passou de mera vindita do então Juiz de
Direito e Corregedor Permanente da Comarca. Não praticou
qualquer ato privativo de advogado. Nos fins de semana,
aproveitando-se da circunstância de ser seu tio advogado, examina
"escrituras e papéis sobre questões de terras", pois necessita
aumentar suas parcas rendas. Da mesma forma, o cartão juntado
à portaria inicial, já se encontrava em poder do MM. Juiz, há
algum tempo, sabendo ele da situação precária do recorrente.
É o relatório. Decido.
3 . Restou devidamente comprovado que o sindicado reside
na cidade de Registro. Esta circunstância, por si, fere o princípio
estabelecido no artigo 241, inciso VII, do Estatuto dos Funcionários
Públicos. Em decorrência, o recorrente, às vezes, fica dias sem
aparecer em sua serventia (fls. 53). Indubitavelmente, tal omissão
é a responsável pelas inúmeras irregularidades apuradas pelo Dr.
Juiz de Direito Corregedor Permanente, em Correição Extraordinária
(fls. 5/6), e que lhe valeram a pena de suspensão por 30 (trinta)
dias. A vigilância inerente à sua condição, não pode, à evidência,
ser exercitada com vigor e presteza, relegando os serviços que lhe
são próprios a um plano secundário, incompatível com a dignidade
e confiança que lhe emprestou a Administração Pública. Somente
a assiduidade, a importunação constante, porém, lhana, daqueles
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que lhe são subordinados; o liame psicológico e o pronto sentido
de obediência a seu superior, o magistrado, é que permitem a boa
ordem e rapidez dos serviços públicos, notadamente os mais
relevantes. Esse quadro, de importância fundamental, já que, por
osmose, transmite ao público a certeza da seriedade dos serviços
judiciais, não existia no Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais de lperó, não só pelas irregularidades lá verificadas, como
também pela ausência do serventuário. Acresço, a título de
agravante, que o livro ponto era normalmente assinado, sem qualquer
justificativa. Só por isso, portanto, merece punição.
4. Há, por outro lado, sérios indícios de que o ora recorrente
prestava serviços em escritório de advocacia. O cartão anexado
aos autos (fls. 3) e o agradecimento público prestado por Adilson
José Ribeiro Guimarães (fls. 33), são, nesse aspecto, bastante
sugestivos. Há, ainda, referências a que, na cidade de Registro,
em companhia de um advogado, manuseava autos nos balcões dos
cartórios (fls. 12). Não importa, assim, que não tenha praticado
atos privativos de advogado. A influência exercida, conseqüência
do companheirismo profissional, por si, já induz à imoralidade de
sua ação, permitindo a obtenção de vantagens e privilégios. Trata-se,
como bem salientado na decisão, de infração funcional, diante da
incompatibilidade das funções exercidas.
5 . A alegação de eventual vindita do Juiz de Direito e
Corregedor Permanente é graciosa e sem qualquer sustentáculo
probatório, ficando rejeitada.
6. Finalmente, não há se falar em dupla apenação. O
recorrente, em conseqüência de Correição Extraordinária e das
inúmeras irregularidades encontradas, suportou a pena de suspensão
de trinta dias (fls. 30), confirmada por esta Corregedoria Geral
(fls. 38/42). A presente sindicância, ao contrário, apurou fatos
relacionados com a sua ausência constante da serventia e a
eventual participação em escritório de advocacia. São, pois, fatos
distintos, que comportam, também, punições diversas. Só há
ilegitimidade, quando acumulam-se duas condenações pela mesma
falta disciplinar.
Nego, pois, provimento ao recurso interposto.
São Paulo, 02 de maio de 1980
a) Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça".
Rec. eG. n. o 46/80 - Garça - In1.: Ruy Gimenes, Escrivão
vitalício do 1.0 Cartório de Notas e Ofício de Justiça.
Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
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"A competência para designação de escnvao interino é do
MM. Juiz Corregedor Permanente. A Corregedoria Geral da Justiça
incumbe apenas o encaminhamento à Secretaria da Justiça, do
expediente, sem prejuízo de revisão do ato do magistrado. Tal
competência é ínsita no poder hierárquico, presente no exercício
da função administrativa.
o que decorre do artigo 57 do Decreto
-Lei n.O 159/69, bem como do artigo 302 da Consolidação das
Normas da Corregedoria Geral da Justiça.
Por outro lado, o MM. Juiz Corregedor Permanente, atendendo
às peculiaridades locais, e considerando não se acharem à altura do
desempenho do cargo os servidores que reassumiram suas funções,
indeferiu o pedido de dispensa formulado pelo escrivão Ruy Gimenes,
designado interinamente para a serventia.
Se o MM. Juiz Corregedor Permanente o designou, sendo ele
o titular do 1.0 Cartório, foi por entender que o mesmo possui as
condições necessárias ao desempenho das funções, além de ser pessoa
idônea e capaz de colocar em ordem o Cartório do 2. 0 Ofício.
Como se vê, não se trata propriamente de recurso, porquanto,
o MM. Juiz proferiu despacho, apenas para mantê-lo como desig
nado, até que se encontre outro servidor apto ao desempenho do
cargo.
Gozando o serventuário da confiança do magistrado, parece-me
que a melhor solução é mantê-Io como escrivão interino, pois, há
de prevalecer o interesse público na indicação de servidor hábil,
para que se coloque o cartório em ordem.
Insurge-se o recorrente contra a inadmissão do pedido de
dispensa das funções. Inobstante, mesmo que se tenha o pedido em
apreço como recurso, caso será de se lhe negar provimento, perma
necendo o servidor designado, que terá a mais ampla liberdade de
ação à testa do cartório, dispondo não só da confiança do magistrado
da comarca, como também do respaldo da Egrégia Corregedoria,
a fim de que leve a bom termo os serviços atinentes ao cartório do
2.0 Ofício da Comarca de Garça.
De outro lado, caso os escreventes que retomaram ao cartório
tenham comportamento inconveniente, ou venham a afrontar as
determinações do escrivão, caberá a este representar ao MM. Juiz
Corregedor Permanente, a fim de que sejam tomadas as medidas
cabíveis. Se não lhes serviu a punição de advertência, bom será que
não confiem na sorte ...
Isto posto, nego provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de abril de 1980.
a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça".

:a
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Int.: Dorival Carmona Garcia, Oficial de Justiça.
Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça foi
proferido o despacho abaixo transcrito:
"1 . Deixo de tomar conhecimento do agravo ora interposto
por parte de Dorival Carmona Garcia, por desprovido de assento
legal.
Havia esse Oficial de Justiça sido punido por decisão do M.
Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Santo André, onde se
acha lotado. E recorreu para esta Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça; mas, o fez fora de prazo, e o recurso não pode ser conhe
cido, conforme se decidiu no Proc. CG. n.o 21/80.
Publicada a decisão no D.O.E. ed. de 29-3-80, como se vê pela
fotocópia a fls. 4-v., dela pretende agora esse auxiliar da justiça
agravar, por petição protocolada no dia 22 de abril p. findo (fls. 6).
A decisão desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça já não
era passível de recurso, tanto pelo decurso do prazo, como pela cir
cunstância de - não sendo originária - inexistir outro recurso,
previsto em lei, com que se pretendesse sua reforma. Outrossim, e
evidentemente, não se poderia converter o Egrégio Tribunal Pleno,
órgão para o qual se recorreria, em 3. a instância, para conhecer de
matéria administrativa, já apreciada na instância da Corregedoria
Permanente e da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.
Na espécie, inexiste recurso de "agravo", semelhante ao mani
festado. E, impossível seria admiti-lo, quiçá, como o agravo regimen
tal previsto no Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça.
O que ali se disciplina é para as decisões do Presidente do Tribunal
ou dos relatores dos feitos (art. 357 e § 1.0), não sendo o Corregedor
Geral equiparável ao relator.
Em vista do exposto, reafirmo a impossibilidade de conheci
mento do agravo ora pretendido. E determino o arquivamento do
processo, após publicado este despacho e ciente o agravante.
São Paulo, 02 de maio de 1980.
a)

Des. Adriano MalTey, Corregedor Geral da Justiça.

Proc. 0.0 GG-31.723/69 Oficiais de Justiça.

Capital -

Int.: Associação dos

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça,
foi proferido o despacho abaixo transcrito:
"1. Fls. 277/278 - O Provimento n.o 5/80, ao dar nova
redação ao § 2.° do artigo 2.° do Provimento n.O 5/79, teve obje138 
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tivos claros, que foram exaustivamente examinados no despacho que
lhe serviu de justificativa. Em nenhum momento, pretendeu apre
sentar as ações penais públicas e as queixas-crimes nas quais o
querelante ou o querelado sejam beneficiários da justiça gratuita,
como "hipóteses de justiça gratuita". Nem a nova redação autoriza
a conclusão a que chegou, neste sentido, o Dr. Adauto Paria da
Silva, Juiz Auxiliar em exercício na 19.a Vara Criminal.
O texto é explícito. Contém a regra geral de que os Oficiais de
Justiça não estão obrigados a assinar carga de mandados sem prévio
pagamento, pelos interessados, das despesas de condução. E explica,
logo a seguir, quais as exceções à regra geral, isto é, os casos em
que o recebimento dos mandados não fica na dependência do prévio
pagamento daquelas despesas. A dispensabllidade do prévio pa
gamento ocorre assim: a) nos casos de urgência, desde que haja
ordem do Juiz neste sentido; b) nos casos de justiça gratuita; c) nos
casos de ações penais públicas e d) nos casos de queixa-crime nos
quais o querelante ou o querelado sejam beneficiários da justiça
gratuita.
Não é necessário examinar cada uma das hipóteses, nem tentar
englobá-las, quando se procurou especificar uma a uma. Basta enfa
tizar que, com referência às ações penais públicas, o Provimento
5/80 objetivou restabelecer, por respeito ao princípio constitucional
da ampla defesa, a situação que vigia antes do Provimento 5/79,
ou seja, a de não condicionar o cumprimento de mandados extraídos,
nas ações penais públicas, ao prévio pagamento das despesas com
condução.
portanto, irrelevante, a partir do Provimento n.O 5/80,
que o réu tenha ou não defensor constituído: os mandados, nessas
ações, deverão ser sempre cumpridos independentemente de prévio
pagamento das despesas com condução.

a,

idade de conheci
arquivamento do
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No que tange às queixas-crime, vale a regra geral em sintonia,
aliás com o artigo 806 do Código de Processo Penal, abrindo-se
apenas exceção à hipótese em que o querelante ou o querelado
sejam beneficiários da justiça gratuita.

da Justiça.

2. Fls. 279 - O M. Juízo de Direito da Comarca de Ibitinga
sustenta existir um tratamento desigual entre os Oficiais de Justiça
da Capital e os Oficiais de Justiça do interior do Estado, quanto à
verba destinada ao pagamento das despesas com condução. E acres
centa que, em relação às Comarcas do interior, a verba é paga
trimestralmente e, além disso, é de valor irrisório.
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Geral da Justiça,
180, ao dar nova

, 5/79, teve obje
lOS SERVENTUÁRIOS
E SÃ.O PAULO
•

A correção da apontada desigualdade, e a eventual elevação
da verba, são matérias que fogem à alçada da Corregedoria Geral
da Justiça, afetas que são à Egrégia Presidência do Tribunal de
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Justiça. Desentranhe-se o ofício de fls. 279, com o documento que
o acompanha, remetendo-o à Secretaria do Egrégio Tribunal de
Justiça. Oficie-se, neste sentido, ao Juiz de Direito da Comarca de
Ibitinga.
3. Fls. 282/286 - O M. Juízo de Direito da 10.a Vara da
Família e Sucessões encaminhou à Corregedoria Geral da Justiça
solicitação dos Oficiais de Justiça lotados naquela Vara, em que
pleiteiam tratamento semelhante ao que é concedido aos Oficiais de
Justiça das Varas Criminais. Estes, nos termos do Provimento n. o
5/79, e mediante apresentação de mapas apropriados, recebem o
pagamento das despesas com condução enquanto aqueles "não têm
como reaver as despesas feitas nos casos de "Justiça Gratuita", que
tendem a crescer já que, com as medidas de desburocratização, não
é mais exigível a apresentação de atestado de pobreza".
A pretensão não pode ser atendida. O artigo 3.0 do Provimento
o
n. 5/79, que estabeleceu as hipóteses em que as despesas com
condução correm por conta de verba própria do Egrégio Tribunal
de Justiça, não incluiu, entre elas, a situação exposta pelos Oficiais
de Justiça da 10.a Vara da Famnia e Sucessões, resumindo-se aos
casos de "diligências realizadas em processos-crime de réus pobres,
inclusive as que foram requeridas pelo Ministério Público nos seus
atos de ofício e nas realizadas em feitos relativos a menores infra
tores ou abandonados".
:E evidente, assim, que a referida norma não abarca a hipótese
em foco; e sua eventual inclusão em novo provimento encontraria
insuperável obstáculo no texto legal que serviu de base à emissão do
próprio Provimento n.O 5/79, ou seja, o artigo 17 do Decreto-lei
n.O 203, de 1970.
Publique-se, e dê-se ciência.
São Paulo, 2 de maio de 1980.
a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça",
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