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NQ 111

PREZADO COLEGA

QUE NO NATAL POSSAMOS ASPIRAR POR UM
SINAL DE ESPERANÇA, UMA PROMESSA DE
PODER, UMA MANEIRA DE SENTIRMO-NOS EM
PAZ CONOSCO.

ATRAV1!JS DE CRISTO, QUE VEIO E VEM B
VEM VINDO, DEUS NOS AMA, E ASSIM TEMOS
TODA RAZAO PARA AMARMOS A N6S MESMOS.

A VIDA 1!J PARA VIVER.

O AMOR 1!J PARA DAR.

APROVEITEMOS O MOMENTO QUE PASSA ANTES
QUE PASSE.

Luiz de Toledo Mendes Pereira
BOLETUI DA. ASSOCIACAO DOS SERVENTlJARIOS
DA JUSTlCA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
PROVIMENTO Nq 26/81
Acrescenta 08 itens 111 a 119, no Capítulo XVIII das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da J'U8ti<;a1
para disciplinar as declarações de 6bit08 na comarca da
Capitall ' renumera os atuais itens 111 a 136 paraI respectiva
mentel 120 a 145 e revoga o Provimento np 15/81.

a) a observaCão
é válida para fins de sepul.
para fora da Capital, fazenll
b) qualificação do
de Identidade, bem como
113 - ÀS vias que
seguinte destinação:

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,

a) primeira via: será
Corregedoria Geral 'da .Tmrtit
de Pessoas Naturais
atestado médico respectivo.

Considerando que o sistema de declaração de óbito de pessoa
falecida na comarca da Capital, através do Serviço Funerário do
Município de São Paulo, revelou-se eficiente e satisfatório;

b) segunda via:
documento hábil para o
cadáver para fora da Capitll

Considerando que sugestões visando o aprimoramento do sistema
foram acolhidas;

c) terceira via:
Município de São Paulo,

Considerando a necessidade de integrar o Provimento nq 15/81 nas
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,

d) quarta via: será
da Corregedoria Geral da
controle.

DETERMINA
Art. 1Q - Na Seção VI (Do Óbito), do Capítulo XVII das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça fica acrescentada a
Subseção 11, sob a rubrica "Da Declaração de óbito na Comarca da
Capital", compreendendo os itens 111 a 119, com a seguinte redação:

"111 - As declarações de óbito de pessoas falecidas na Comarca
da Capital serão anotadas, oficialmente, pelo Serviço Funerário do
Município de São Paulo, mediante atestado médico que comprove o
,faleCimento.
111.1 - Independentemente da intervenção do Serviço Funerário,
os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais poderão lavrar
'assento de óbito, desde que o declarante manifeste essa vontade.
112 - As declarações serão formalizadas em impresso próprio,
em 4 (quatro) vias, contendo todos os requisitos referidos no art. 80,
·da Lei n Q 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com indicação e endereço
>do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do lugar do faleci
mento, onde se processará o registro.

4-
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114 - O Cartório de
tente deverá proceder ao
quatro) horas, contado do
114.1  Na lavratura
"o registro é feito de
junto ao Serviço Funerário
ficar), que subscreveu a
arquivada neste Cartório".
115 - O pagamento
contra recibo, em mãos do

115.1  Os escrivães
Naturais receberão, diariamEIJ
às 15,00 horas, os emolumen1l
116 - Somente serão
as pessoas carentes de
valendo como presunção
de sepultamento.

~

112.1 a)

Deverá, ainda, o impresso conter:

a observação inserida na terceira via, de que a declaração

é válida para fins de sepultamento e, se necessário, remoção do corpo

para fora da Capital, fazendo remissão a este Provimento;
b) qualificação do declarante, seu endereço, número da Cédula
de Identidade, bem como de outros documentos.
113 - .Às vias que compõem a declaração de óbito será dada a
seguinte destinação:
a) primeira via: será entregue, através do Departamento da
Corregedoria Geral da Justiça (DEGE), ao Cartório de Registro Civil
de Pessoas Naturais competente para o registro, juntamente com o
atestado médico respectivo.
b) segunda via: será entregue ao declarante e servirá de
documento hábil para o sepultamento e, se necessário, remoção do
cadáver para fora da Capital:
c) terceira via: ficará arquivada no Serviço Funerário do
Município de São Paulo, para efeito de fiscalização;
d) quarta via: será encaminhada, diariamente, ao Departamento
da Corregedoria Geral da Justiça (DEGE) para arquivamento e
controle.
114 - O Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais compe
tente deverá proceder ao registro do óbito no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado do recebimento da primeira via da declaração.
114.1 - Na lavratura do assento deverá constar do termo que
"o registro é feito de conformidade com as declarações prestadas
junto ao Serviço Funerário do Município de São Paulo, pelo Sr. (quali
ficar), que subscreveu a declaração n'l ...... , a qual se encontra
arquivada neste Cartório".
115 - O pagamento dos emolumentos dos cartórios será efetuado,
contra recibo, em mãos do Serviço Funerário.
115.1 - Os escrivães dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas
Naturais receberão, diariamente, junto ao Serviço Funerário, da 9,00
às 15,00 horas, os emolumentos a que fizerem jus.
116 - Somente serão dispensadas do pagamento dos emolumentos
as pessoas carentes de recursos, mediante comprovação de pobreza,
valendo como presunção desse estado a isenção das taxas e despesas
de sepultamento.
BOLETIM DA ASSOCIACAO DOS SERVENTUÁRroS
DA JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
•
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117 -

A confecção, emissão, preenchimento e entrega dos recibos

de pagamentos estarão a cargo do Serviço Funerário, observados os
~tes critérios:
os recibos serão numerados em seqüência ininterrupta;

I -

II a)

cada recibo conterá 3 (três) vias, com a seguinte desti
nação;
primeira via: será entregue a quem efetuou o pagamento;

b) segunda via: será entregue ao oficial do Cartório, juntamente
com o numerário devido;
c) terceira via: deverá ser conservada no arquivo do Serviço
Funerário, para efeito de fiscalização;

m-

da terceira via constará, ainda, espaço destinado à decla
ração, data e asinatura de quem efetuou o pagamento,
com identificação legível de quem recebeu a primeira via;

IV -

ainda que haja isenção de pagamento dos emolumentos,
será extraído o recibo, anotando-se a circunstância..

O Serviço Funerário do Município de São Paulo receberá
as declarações de óbito, ininterruptamente, nos postos de atendimento,
em locais indicados e previamente divulgados para o conhecimento
do público.
118 -

119 - O atendimento será feito por funcionários qUalificados e
credenciados pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo".

Art. 29 - Os atuais itens 111 a 136, do Capítulo XVII, das Normas
de Serviço da CorregedOria Geral da Justiça ficam renumerados para,
respectivamente, 120 a 145, com a mesma sistematização.

tivos da Lei n9 6.941, de 14
de 16 de setembro de
Emolumentos), baixaram
artigo 1Q, que "as custas.
atos praticadOS em
cobrados de acordo CODG o
1981, com as modificações
de setembro de 1981, sem
de 14 de setembro de "1,",,"1
Lei n" 6.941, de 14 de
acréscimos futuros 1108
Após a edição do
desta Corregedoria GeraL

.temI

2. Em 14 de
sancionou a Lei nQ 6.941,
dispõe sobre os Registros

Por essa lei foi dada
Registros Públicos.
Entretanto, como precell
ou se integra na referida
dispõe:
uÉ vedado incluir ou
quaisquer Taxas ou cona
O texto transcrito,
explicitado.
Urge então saber
federal, sendo necess6rlo
seu objetivo teológico.

Art. 3'1 - Fica revogado o Provimento n" 15/81 da Corregedoria
Geral da Justiça.

São Paulo, 14 de outubro de 1981.
(a) Des. Bruno Affonso de André Prócesso CG. n 59.606/81 Vara de Registros Públicos.
Q

Capital -

Corregedor Geral da Justiça.
Int.: Juizo de Direito da 1·

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral:

1. Os Juizes de Direito Titulares da 11/. e 2. Varas de Registros
Públicos da Capital, considerando a necessidade de esclarecer disposi6

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARlOS
DA JUSTICA DO ESTADO DE MO PAULO
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Como se vê, a iustUiCI:I

=

Fala-se ali em
pretende coibir o a
buições outras.

BOLETIM DA ASSOCIACAO
DA JUSTICA DO ESTADO

.

tivos da Lei nl,> 6.941, de 14 de setembro de 1981 e do Decreto n9 17.698,
de 16 de setembro de 1981 (que alterou o Regimento de Custas e
Emolumentos), baixaram o Provimento n'l 5/81, dispondo, em seu
artigo 1 9, que "as custas, contribuições e emolumentos devidos pelos
atos praticados em Cartório de Registros Públicos continuarão a ser
cobrados de acordo com o Decreto n 9 16.685, de 26 de fevereiro de
1981, com as modificações introduzidas pelo Decreto n9 17.699, de 16
de setembro de 1981, sem as restrições do art. 39, da Lei n Q 6.941,
de 14 de setembro de 1981", sob o fundamento de que o "artigo 3 9 da
Lei n Q 6.941, de 14 de setembro de 1981, visa regular e coibir somente
acréscimos futuros aos Regimentos de Custas".
Após a edição do referido Provimrnto,
desta Corregedoria Geral.

submetem~no

à apreciação

2. Em 14 de setembro de 1981 o Presidente da República
sancionou a Lei n Q 6.941, alterando a Lei nQ 6.015, de 31-12~73, que
dispõe sobre os Registros Públicos.
Por essa lei foi dada nova redação a vários artigos da Lei dos
Registros Públicos.
Entretanto, como preceito isolado, que não altera, dá nova redação
ou se integra na referida LRP, o art. 39 da Lei n 9 6.941/81 assim
dispõe:
"É vedado incluir ou acrescer, às custas dos Registros Públicos,
quaisquer Taxas ou contribuições".

O texto transcrito, porque pode dar margem a dúvidas, merece
explicitado.
Urge então saber qual foi a real intenção do art. 39 daquela lei
federal, sendo necessário buscar a sua perfeita exegese e perquirir do
seu objetivo teológico.
O artigo advém da Emenda n Q 10, da autoria do Deputado Alceu
Collares, que assim justifica a proposta: "No momento em que se
volta a legislar sobre redução das custas em favor das partes, nada
mais justo que se impedir a oneração dos atos registrais. O acréscimo
das despesas através de taxas ou contribuições outras, não tem sentido".
Como se vê, a justificação apresentada. .. nada justifica!
Pelo contrário, mas ainda confunde o intérprete.
Fala-se ali em redução de custas para, ao depois, dizer que se
pretende coibir o acréscimo de despesas através de taxas ou contri
buições outras.
BOLET111 DA ASSOCIACAO DOS SERVJlNTUARIOB
DA JUSTlCA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Não há confundir buições.

como se fez -

custas com taxas e contri

Ademais, o artigo em exame não vedou a cobrança das custas
mas e tão-somente a elas "incluir ou acrescer taxas e contribuições".
O cânon legal, ademais, tal como redigido, dá a idéia de valer para
o futuro.
Resta ainda saber se o preceito "sub examen" interfere na cobrança
dos valores contidos nas tabelas postas em vigor pelo Decreto n'" 16.685,
de 16-9-81 (anexas ao Reg. de Custas e Emolumentos - DL 203/70),
alterado pelo Decreto n9 17.689, de 16 de setembro de 1981, que
permitem a cobrança de custas (ao Estado), emolumentos (ao oficial
ou escrivão) e contribuições (à OAB e às Carteiras de Previdência dos
Advogados e das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado).
É

o que fará oportunamente.

3. rrOustas significam as despesas com os atos processuais e que
se calculam segundo a lei ou Regimento de Custas, Emolument08, por
outro lado, tem o sentido de salário ou remuneração: aquilo a que tem
direito o funcionário forense ou o auxiliar do juízo, como, v. gratia,
o perito, ou o assistente técnico. Quanto ao vocábulo despesa o código
o emprega para abranger tudo quanto deva ser pago no processo,
excluidos apenas os honorários advocaticios. As despesas distinguem-se
das custas e dos ernolum.ento8, como o gênero, da espécie" (cf. José
Frederico Marques, "Manual de Direito Processual Civil", Saraiva,
1975, voI. 3"', pág. 270).
"Em regra os emolumentos são destinados aos serventuários
públicos que a eles têm direito pela execução de determinados atos,
geralmente cartorários, judiCiais e extrajudiciais" (Enciclopédia Saraiva
do Direito, voI. 31, pág. 153).
E o Regimento de Custas e Emolumentos (Dec.-Iei n 9 203/70)
dispõe em seu art. 19 que as custas são devidas ao Estado e os emolu
mentos atribuidos aos serventuários do foro judicial e extrajudicial.

Oontribuições, em sentido geral, consiste na cotaparte obrigatoria
mente atribuída a uma pessoa, ou a participação devida para a formação
de um acervo ou cumprimento de uma obrigação (cf. Enciclopédia
Saraiva do Direito, voI. 20, pág. 206).
Não é unânime, por outro lado, o entendimento sobre a natureza
jurídica dessas parcelas.

8-
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Alguns entendem
Financeiro", B.A., DepaIma, 2t
"Direito Processual Civil",
Outros têm-nas como
Taxas e Parafiscalidade",
Alvim, "Código de Processo
U, págs. 170/172).
E, entendendo tratar-se
de Moraes ("Doutrina e
págs. 107/108).

escIa.I

E, realmente, como
mente José Afonso da Silva,
a realização deste trabalho,
assim como com os emolumen.
é processual de
dar um nome do regime finan(I
e Preço Público, talvez Preço
desses serviços" (in Parecer
15-5-81).
4. A vedação contida
como é óbvio, a cobrança de
ou acrescer, às custas dos
contribuições" .

Assim, das frações constai
mentos do Estado de São
destinadas à Carteira de
não oficializadas e à Ordem
À

primeira vista, poder-se4I

n9 6.941/81, em exame,

proibindO a cobrança do valor
posto que o § 1"', do art. 19
"contribuições".
Mas tal não acontece.
Senão vejamos:
O art. 89 da Constituição
com a redação que lhe deu a
abril de 1977 preceitua:
lK>LETIM DA ASSOCIACÃO DOS 
DA JUSTICA DO ESTADO Dlll SXO
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Alguns entendem tratar-se de Imposto (Fonrouge, "Derecho
Financeiro", B.A., Depalma, 2" ed., 1970, voI. II, pág. 969; Lopes Costa,.
"Direito Processual Civil", Forense, Rio, vol. II, pág. 294, nl? 382).
Outros têm-nas como Taxa (A. Theodoro Nascimento, "Preços,.
Taxas e Parafiscalidade", Forense, Rio, 1977, págs. 50/51; Arruda
Alvim, "Código de Processo Civil Comentado", RT, São Paulo, vol~
U, págs. 170/172).
E, entendendo tratar-se de preço público temos Bernardo Ribeiro
de Moraes ("Doutrina e Prática das Taxas", RT, São Paulo, 1976.
págs. 107/108).
E, realmente, como esclarece de forma brilhante e convincente
mente José Afonso da Silva, de quem colhemos valiosos subsídios para
a realização deste trabalho, "os encargos com as custas, como se vê.
assim como com os emolumentos, não caracterizam taxas. Seu regime
é processual de organização judiciária e não tributário. Se for preciso
dar um nome do regime financeiro a tais encargos, o cabível é Preço
e Preço Público, talvez Preço Político, dado o caráter de monopólio
desses serviços" (in Parecer da Procuradoria Geral do Estado, de
15-5-81).
4. A vedação contida no art. 39 , da Lei n'1 6.941/81 não proibe.
como é óbvio, a cobrança de custas, só impedindo que se faça "incluir
ou acrescer, às custas dos registros públicos, quaisquer taxas ou
contribUições" .
Também não faz qualquer alusão a emolumentos.
Assim, das frações constantes do Regimento de Custas e Emolu
mentos do Estado de São Paulo só resta analisar as contribuições
destinadas à Carteira de Previdência dos Advogados, das Serventias
não oficializadas e à Ordem dos Advogados.
A primeira vista, poder-se-ia pensar que o art. 39, da Lei Federal
n Y 6.941/81, em exame, porque fala em "contribuições", estaria
proibindo a cobrança do valor destinado às entidades acima referidas,
posto que o § 19, do art. 1'1 do Decreto-lei n'l 203/70 as denomina
"contribuições" .
Mas tal não acontece.
Senão vejamos:
O art. 8" da Constituição Federal, em seu inciso XVII, letra "c",
com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nl? 7, de 13 de
abril de 1977 preceitua:
SOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
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"Compete à União legislar sobre normas gerais sobre orçamento,
despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública; taxa
judiciária, custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses,
de registros públicos e notariais; de direito financeiro; de seguro e
previdência social; de defesa e proteção da saúde; de regime peni
tenciário".
Como se vê, não ingressou na competência da União legislar sobre
contribuições judiciais, pois o texto só se refere a taxa judiciária,
custas e emolumentos.
E, como demonstrado no item 3 deste trabalho, não há confundir
custas, emolumentos e contribuições, não se podendo dizer que esta
estaria contida em qualquer daquelas.
Não competindo à União legislar sobre contribuições judiciais,
a proibição contida no art. 3 9 , da Lei n 9 6.941/81 só prevalece no
âmbito federal, excluídos os Estados que continuam com a prerroga
tiva de legislar sobre essa matéria~
Pode-se-á argumentar que a competência da União decorreria do
diposto no § 2 9 , do art. 21 da Constituição Federal que no inciso I
preceitua:
"§ 2 9 A União pode instituir:

I - Contribuições, observada a faculdade prevista no item 1 deste
artigo, tendo em vista intervenção no domínio econômico ou o inte
resse de categorias profissionais e para atender diretamente à parte
da União no custeio de encargos da previdência social".

Mas a contribuição de que trata este inciso não se identifica com
a contribuição judicial de que fala o Regimento de Custas e Emolu
mentos do Estado de São Paulo.
As custas, emolumentos judiciais e extrajudiciais e as contri
buições às carteiras de previdência e à OAB não constituem matéria

tributária.

Ora, fazendo constar
mente reconheceu o
matéria tributária. Consiaera
que teremos uma incoerênda
gerais sobre matéria tributil'tl
m.entar.. salvo a taxa jud14
suas normas gerais fixadas

Na verdade, a obrlgacãoll
buições não é de direito

É o direito processual
custas processuais (CPC,
511 e 519) e são as leis de
obrigação de pagar emolumél
255).

Ficou assentado lD1Cl~
buições judiciais são
CódigO Jundiciário do
27-8-69) quando diz que
demais preços dos atos e
Ora, os preços públicos
do disposto no art. 71, § ~,
pelo Executivo, observadas
as leis atinentes à espécie".
E as normas gerais de
normas gerais de direito
termos do art. 18, § 1" da

Observe-se que as

O legislador constituinte também entende assim, pois para outorgar

à União competência para estabelecer normas gerais sobre "taxa
judiciária, custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forenses,
de registros públicos e notariais" não inseriu a matêria no campo das
normas gerais de direito tributário.

Se se entendesse que essas categorias pertenceriam a este, não
haveria razão alguma para destacadamente consigná-las à competência
de normas gerais do art. 8 9 , inciso XVII, letra "c" t da Constituição
10 -

Federal, pois a previsão do
estabelecerá normas gerais
envolveria.
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§ 2'1, do art. 21 da Constituiçl
V, sobre a rúbrica "Do

Diz Ruy Barbosa LWI;óU'II
àrt. 21, § 2'1, I, apenas de
à União para institui·las
mico e o interesse da Previd41.
Incluiu-as assim expressamtl!
(Enciclopédia Saraiva do
BOLETIJ4 DA ASSOClAClO
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Federal, pois a preVlsao do art. 18, § 19 , de que lei complE-mentar
estabelecerá normas gerais sobre direito tributário só por si já as
envolveria.
Ora, fazendo constar tais categorias no art. 89 , xvn, "c", certa
mente reconheceu o legislador constituinte que não se trata de
matéria tributária. Considerá-la como tal assim mesmo, seria admitir
que teremos uma incoerência constitucional no seguinte sentido: normas
gerais sobre matéria tributária devem ser estabelecidas por lei comple
mentar, salvo a taxa judiciária, as custas e emolumentos que terão
suas normas gerais fixadas em lei ordinária.
Na verdade, a obrigação de pagar custas, emolumentos e contri
buições não é de direito tributário.
]f; o direito processual que indica quem está obrigado a pagar
custas processuais (CPC, arts. 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 35, 257,
511 e 519) e são as leis de organização judiciária que disciplinam a
obrigação de pagar emolumentos e contribuições judiciais (CJE, art.
255).

Ficou assentado inicialmente que as custas, emolumentos e contri
buições judiciais são Preços, como aliás deixa entrever o art. 255 do
Código Jundiciário do Estado (Decreto-lei Complementar nl' 3, de
27-8-69) quando diz que "as tabelas discriminarão as custas e os
demais preços dos atos e documentos judiciais ......
Ora. os preços públicos não têm natureza tributária e, por força
do disposto no art. 71, § 29 , da Constituição do Estado, "serão fixados
pelo Executivo, observadas as normas gerais de direito financeiro e
as leis atinentes à espécie".
E as normas gerais de direito financeiro nada têm a ver com as
normas gerais de direito tributário, fixadas por lei complementar, nos
termos do art. 18, § 1'1 da Constituição Federal.
Observe-se que as "contribuições" a que se refere o inciso I, do

I 2", do art. 21 da Constituição Federal estão incluidas no seu Capítulo
V, sobre a rubrica "Do Sistema Tributário".

Diz Ruy Barbosa Nogueira que "a Constituição as denomina no
21, § 2'1, I, apenas de "contribuições" e dá competência privativa
à União para institui-las tendo em vista intervenção no domínio econô
mico e o interesse da Previdência Social ou de categorias profissionais.
Incluiu-as assim expressamente, no capítulo do Sistema Tributário"
(Enciclopédia Saraiva do Direito, voI. 20, pág. 233).

ano
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Observe-se que se a instituição de tais contribuições, de que são
espécies as contribuições previdenciárias e parafiscais, é privativa da
União, dispiciendo é o cânon contido no art. 39 , da Lei n~ 6.841/81
(lei ordinária federal) porque estaria proibindo o que já era proibido
pela lei maior que é a Magna Carta.
Bem se vê que o objetivo legal não foi proibir as chamadas "contri
buições" de natureza tributária, expressamente mencionadas no art. 21.
§ 29 , l, da Constituição Federal, mas aquelas que se classificam como
preços públicos e cobradas juntamente com as custas e emolumentos,
cuja competência decorre das leis de processo e das leis de organização
judiciária.
Mas fê-lo sem atentar para o fato de que a Constituição Federal
não outorgou competência à união para estabelecer normas gerais sobre
a espécie de contribuição por último tratada, como se dessume do
contido no art. 89 , XVII, "c".
E, não tendo essa proibição atingido os Estados, conclui-se que
estes ainda são livres para legislar sobre a matéria, precisamente porque
a União ainda não se utilizou da competência referida no art. 89 ,
xvn, "c" da CF, acrescidos pela EC n"l 7/77.
Aliás, a competência primária sobre a legislação do Regimento
de Custas e Emolumentos era estadual e não sofria a limitação ora
prevista no citado texto constitucional.
Tal competência supletiva perdura integra, enquanto não for
editada a norma geral sobre taxa judiciária, custas e emolumentos ali
mencionados.
Ora, a legislação supletiva do Estado de São Paulo na matéria
constitui-se precisamente das normas estatuídas nos artigos 252 a 260
do Decreto-lei Complementar n Q 3/69 (Código Judiciário do Estado)
e dos decretos que aprovam as tabelas de custas e emolumentos auto
rizadas na própria Constituição do Estado (art. 71, § 29 ).
Os artigos 252 a 260 mencionados acima regulam minuciosamente
a competência estadual (agora supletiva) para o estabelecimento das
custas e apenas deixa sua atualização periódica para fixação por
decreto.
Mas, mesmo aqueles que entendem que as contribuições aqui
tratadas caem na vala comum da natureza parafiscal, não discrepam
do entendimento de que a competência da sua instituição não fica
na dependência exclusiva da União.
Assim esclarece Fávio Fanucchi:

12-
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OI A partir do instante
a competência para instituir
quanto o é a de instituição
aos Estados e também aos
imposições, devendo desapare41

Não pode ser a mesma a
parafiscal vise atender apenasll
entes da administração pú~
ciários instituídos em favor
'criou a contribuição. Aos
e Municípios imponham co.ntt41
Tributário Brasileiro", Ed.
1979, voI. l, pág. 107).
5 . Cumpre-nos,
para demonstrar que o art.
abusos, com a cobrança de
ocorre no Estado de São paul~
Embora o Código Judiei
mentos denominem "contrib .
Carteiras de Previdência,
custas devidas ao Estado e

O Decreto-lei ComPlemed
.art. 255 dispõe:
"Do que for depositado
Secretaria da Fazenda
buições devidas à· Ordem dos
Previdência referidas neste

H

E o inciso lI, do art. 18
"Das custas arrecadadas
civis como criminais, 5%
dos Advogados do Brasil
por cento) à Carteira de
Como se vê, de forma
entidades saem, em verdade,
Portanto, originalmente
destacadas daquelas, se lhes
Em verdade, tais contri~
destinação das custas que o
tendo em vista o interesse
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"A partir do instante em que a Constituição outorgou à União
a competência para instituir contribuições, tornou-a exclusiva, tanto
quanto o é a de instituição de empréstimos compulsórios. Portanto,
aos Estados e também aos Municípios, não cabe a fixação dessas
imposições, devendo desaparecer as que existem.
Não pode ser a mesma a conclusão, porém, quando a contribuição
parafiscal vise atender apenas a previdência social própria dos demais
entes da administração pública, a sustentação de serviços previden
ciários instituídos em favor exclusivo dos servidores, ou entidade que
'.criou a contribuição. Aos seus servidores é legitimo que os Estados
e Municípios imponham contribuições parafiscais" ("Curso de Direito
Tributário Brasileiro", Ed. Resenha Tributária, 5ll' tiragem da 4'" 00.,
1979, voI. I, pág. 107).
5. Cumpre-nos, finalmente, colacionar um último argumento
para demonstrar que o art. 3" da Lei n9 6.941/81, objetivou evitar
abusos, com a cobrança de taxas e contribuições anormais, o que não
ocorre no Estado de São Paulo.
Embora o Código Judiciário e o Regimento de Custas e Emolu
mentos denominem "contribuições" os valores devidos à OAB e às
Carteiras de Previdência, tais valores são, em verdade, parte das
custas devidas ao Estado e que este a elas destina.
O Decreto-lei Complementar n 9 3/69, no parágrafo único do seu
art. 255 dispõe:
"Do que for depositado à conta de "Custas Judiciais do Estado",
a Secretaria da Fazenda entregará, na forma regulamentar, as contri
buições devidas à Ordem dos Advogados do Brasil e às Carteiras de
Previdência referidas neste artigo".
E o inciso II, do art. 18 do Decreto-lei n 9 203/70 preceitua:
"Das custas arrecadadas pelo Estado nos feitos e recursos, tanto
civis 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".
Como se vê, de forma palmar, as contribuições destinadas a essas
entidades saem, em verdade, das custas pertencentes ao Estado.
Portanto, originalmente são custas, pouco importando que, após
destacadas daquelas, se lhes dê o nome de "contribuições".
Em verdade, tais contribUições não passam de meras reservas de
destinação das custas que o Estado defere a determinadas entidades,
tendo em vista o interesse pÚblico que encerram.
BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUARIOS
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Por essa razão, o texto legal em estudo não tem o condão de
inibir a cobrança de quaisquer dos valores atualmente previstos nas
Tabelas anexas ao Regimento de Custas e Emolumentos do Estado.
6. Ante o exposto, tendo em vista que a União não tem compe
tência para legislar sobre normas gerais relativas a contribuições
judiciais (CF, art. 8 Q, XVII, "c") e que, portamo, não se aplica aos
Estados a proibição constante do art. 3"', da Lei n Q 6.941, de 14-9-81,
opino pela suspensão definitiva do art. 19 , do Provimento n 5/81
dos Juízes Titulares das Varas de Registros Públicos, considerando
sua desnecessidade.
Q

desconhecido", ou equivalente,
de criança filha de mãe solteira,
do pai".
Prot. CG. NQ 31.739/81 
Vara de Menores.
O Desembargador Geral
nhores Escrivães dos Cartóri
Paulo, faz público o oficio do
bem como a Lei nQ6.898 de

Desnecssária também será a edição de qualquer ato normativo
por parte desta Corregedoria Geral da Justiça para regulamentar a
matéria, que, no âmbito deste Estado, não sofreu qualquer alteração.
É

o parecer que submeto à superior consideração de Vossa Exce

lência.
Of. n: 1.740/81.
São Paulo, 25 de setembro

São Paulo, 6 de outubro de 1981.
(a) Juiz de Direito Corregedor".

Gabinete
Senhor Corregedor Geral

DESPACHO
Aprovo o parecer de fls. 8/15 e, tendo em vista a sua desneces
sidade, suspendo o Provimento n Q 5/81 baixado pelos Srs. Juízes
Titulares da 1'1- e 2\\ Vara de Registros Públicos.
41

Publique-se aparecer.
São Paulo, 7 de outubro de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.

Corregedor Geral

COMUNICADO NQ 7/81
Filiação Degitima

o Corregedor Geral da Justiça, tendo em vista o disposto no
art. 79 , da Lei n 9 883, de 21 de outubro de 1949 e os itens 49 e 53,
do Capítulo XVII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça, Recomenda aos Srs. Oficiais do Registro Civil de Pessoas
Naturais que se abstenham de usar as expressões "pai ignorado", "pai
14 -
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Tendo em vista a prom~
março de 1981, que alterou o
dezembro de 1940 - Código
parto alheio como próprio,
como próprio, sugiro, respeitosaJl
determinar aos Srs. Oficiais do
que comuniquem a todos os que
os termos da lei referida.
Muito embora possa parec4
sume do conhecnnento de todos
características de alguns cartólI
inúmeros registros de nascimenl
em nome de terceiros, que não
"adoção à brasileira". Este
gração do menor sócio-famiJiant!
civil das pessoas naturais.
Assim sendo, um simples
Civil possibilitaria melhor
instauração de processo crime,
~LETIM
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t,

desconhecido", ou equivalente, na lavratura de assento de nascimento
de criança filha de mãe solteira, ou quando esta não declarar o nome
do pai".
Prot. CG. N9 31.739/81 Vara de Menores.

Capital -

Int.: Juízo de Direito da

O Desembargador Geral da Justiça para conhecimento dos Se~
nhores Escrivães dos Cartórios de Registro Civil do Estado de São
Paulo, faz público o ofício do MM. Juízo de Direito da Vara de Menores
bem como a Lei n Q 6.898 de 30-03-1981:
PODER JUDrCIARIO
São Paulo
JUIZO DE DIREITO DA VARA DE MENORES
Of. n: 1.740/81.
São Paulo, 25 de setembro de 1981,
Gabinete
Senhor Corregedor Geral da Justiça.
Tendo em vista a promulgação da lei federal n 9 6.898, de 30 de
março de 1981, que alterou o artigo 242 do dec.-Iei n" 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, punindo com rigor o registro de
parto alheio como próprio, bem como o registro de filho de outrem,
como próprio, sugiro, respeitosamente, a Vossa Excelência se digne de
determinar aos Srs. Oficiais do Registro Civil do Estado de São Paulo
que comuniquem a todos os que forem efetuar registro de nascimento,
os termos da lei referida.
Muito embora possa parecer "bis in idem", uma vez que se pre
sume do conhecimento de todos a lei publicada em órgão oficial, pelas
características de alguns cartórios de registro civil, vem ocorrendo
inúmeros registros de nascimento de menores em situação irregular,
em nome de terceiros, que não os pais, no que passou a denominar-se
"adoção à brasileira", Este fato torna insuperável, no futuro, a inte~
gração do menor sóci~familiarmente, além de outros reflexos na vida
civil das pessoas naturais.
Assim sendo, um simples comunicado aos CartÓrios de Registro
Civil possibilitaria melhor atendimento à lei vigente, inclusive a
instauração de processo crime, no caso de violação.
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Apresento a V. Exa. os protestos de elevado apreço e distinta
consideração.
(a) Dr. Antonio Luís Chaves Camargo - Juiz de Menores.
A S. Excia. o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Bruno Affonso de
André - Corregedor Geral da Justiça do Estado de S. Paulo - Capital
LEI

N~

6.898, DE 30 DE MARÇO DE 1981

Altera o Artigo 242, do Decreto-Lei NQ 2.848, de 7 de Dezembro
de 1940 - Código Penal.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1~ - O artigo 242, do Decreto-Lei n 9 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 242 - Dar parto alheio como próprio; registrar como seu
.o filho de outrem; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo
.ou alterando direito inerente ao estado civil.
Pena -

reclusão, de dois a seis anos.

Parágrafo único cida nobreza:

Se o crime é praticado por motivo de reconhe

Pena - detenção de um a dois anos, podendo o juiz deixar de
aplicar a pena".
Art. 2" - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, em 30 de março de 1981; 160Q da Independência e 93q
da República.
JOÃO FIGUEffiEDO
Ibrahim Abi-Ackel
1>.U. d.e 1-4-l!lJ.

Proc. n" 54.732/80 - Aprovo o parecer elaborado pelo MM. Juiz
Corregedor Dr. Octavio Roberto Cruz Stucchi - e determino a expe
dição de Portaria nos termos da minuta em anexo.
São Paulo, 23 de setembro de 1981.
(a) Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça.
16 -
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Regulamenta o
contratação inicial
oficializadas e estabeItI
inicial.
O Desembargador Bl'UJ1o
Justiça, no uso de suas atribu1~
Considerando o qUf:
Resolução n 9 2/71; o PrOVllIle.
os pareceres aprovados nos
Considerando a nece$SÍ~
sistema de fixação de salário
serventias não oficializadas;
Considerando, finalmente,
n'l 54.732/80,
DetermÚU,1 .,.,.,..

M. l' -

nen~ quanÕQ da hqJMlogtlçãoJl

não oficializadas, fiscalizar se
ridades da serventia colltrai
fUnçQes que serão exercit'b,ls

Art. 29 .,..,.. Como par. . . .
atualmente em vigor, há o
aocial do Pais e o piso salal'ial
salário corrigido da mesma.
Art. 8'1 ..- Ao verifiear
Corregedor Permanente nio
como regra, o salário mínimol
devendo serem observados os

Parágrafo único - ::iODr.
contrato o Juiz Corregedor
embora de forma concisa.
Justiça para arquivamento.
Art. 49 - Quando a
Permanente for
Corregedor ~ral da Justiea.
sistema, devolverá o PAld:1'Afl
.QOLmTIK DA Assooaç-U)
J)A .ruS'l'l(lA DO JBSTÁD<)' _';."~ .. ft"'"

PORTARIA N9 178}81
Regulamenta o Provimento n9 10/80 nos casos de
contrata!;;ão inicial de servidores pelas serventias não
oficializadas e estabelece critérios para a fixação do salário
inicial.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
no uso de suas atribui!;;ões,

Justi~,

Considerando o que dispõem os §§ 2'1 e 39 , do artigo 68, da
Resolução n9 2/71; o Provimento C.G. n'l 2/73 e 10/80, bem como
os pareceres aprovados nos Processos C.G. n'l 57.951/80 e 58.373/81;
Consideralldo a necessidade de imprimir maior flexibilidade ao
sistema de fixação de salário inicial dos funcionários contratados pelas
.
serventias não oficializadas;
Considerando, finalmente, o que ficou decidido no Processo C.G.
n" 54.732/80,
Determina .- Art. 1'1 -. Ça~ aQ~ Jtú1.es Corregedores Perma
nente& quandQ da homologação de contratos de trabalho de serventi8JI
não oficializadas, fiscalizar se a fixação do salário atende às peculIa
ridades da serventia contratante, sua renda e se corresponde às
funções que serão exercidas pelo contratado.

Art. 2'1 -. Como parâmetros fundamentais, mantidas as normas
atualmente em vigor, há o salário mínimo legal fixado na legislação
social do País e o piso salarial da serventia, este equivalente ao menor
salário corrigido da mesma.
Art. 3'1 -. . Ao verificar a fixação do salário inicial, o Juiz
Corregedor Permanente não deverá permitir que a serventia adote,
como regra, o salário mínimo previsto na legislação social do Pais,
devendo serem observados os critérios do artigo 19 •
Parágrafo único - Sobre a adequação do valor estipuJ,adg nO
contrato o Juiz Corregedor Permanente proferirá despacho motivado,
embora de forma concisa, antes de remetê-lo à Corregedoria Geral da
Justi!;;a para arquivamento.
Art. 4'1 - Quando a solu!;;ão adotada pelo Juiz Corregedor
Permanente for manifestamente inadequada ao caso concreto, o
Corregedor ~ral da Justiça, sensível à Flexibilidade que deve ter o
sistema, devolverá o contrato para a devida regularização.
:QOLETIM DA. ASSOOIACI.Q DOS SERVEN'l'P'UIOS
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Registre-se e Publique-se.

Considerando o decidido

São Paulo, 23 de setembro de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.

Corregedor Geral
72. - A execução fiscal
mente, pelo Anexo de Oficio de

PROVIMENTO N9 25/81
Dá nova redação ao item 79.1, do Capítulo IV das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça.

Considerando o que dispõe o art. 14, da Lei n 9 6.830, de 22 de
setembro de 1980;
Considerando o que ficou decidido no Processo n 9 59.605/81.
Determina:
Art. 19 - O item 79.1., do Capítulo IV das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte
redação:

"79.1 _ No cumprimento do mandado, e desde que penhorado
ou arrestado bem imóvel, o oficial de justiça entregará para registro,
de Imóveis da comarca, ou circunscrição imobiliária respectiva,
contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto, devida
mente formalizados (art. 14, da Lei n 9 6.830/80, e arts. 167, I, 5 e
221, IV da LRP)".
t.,.

Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 29 de setembro de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça".

Corregedor Geral
.

(01, 02 e 03-10-81),

PROVIMENTO N9 24/81

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
18......,
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73. - Se forem oferecidos
na Coordenadoria dos Anexos
apenso aos autos principais, e
Direito, por intermédio da DireUII
mento e processamento.

74. - Desacolhidos, ou
certificado o trânsito em julgadoll
pondente, para prosseguimento

Artigo 29 - Este ProvimeJI
publicação, revogadas as

disDosl.

Registre-se e Cumpra-se.
São Paulo, 24 de setembro
(a) Desembargador Bruno.
da Justiça.
Processo C.G. N9 :JlJ:.Wc'SJ
gedor Geral da Justiça, foi
Direito Corregedor, Doutor
a respeito.
Excelentíssimo Senhor
As Normas de Serviço da
pelo Provimento n'l 5/81),
"in verbis":
7  Sem prejuizo da
deverá cada magistrado Titular,
comarca ou vara, efetuar correicll
e polícia.

7.1. - Na oportunidade
se todos os processos acham-se
vania, anotando a falta de Quala.:j
cobrança, ou pronta
BOLE'J'IM DA ASSOCIAÇÃO
DA JUSTIÇA DO ESTADO

Considerando o decidido no Processo C.G. n 9 58.055/81, resolve.
Artigo 19 - Ficam assim redigidos os itens 72, 73 e 74 (Dos
Executivos Fiscais Relativos a I.C.M., na Comarca da Capital), do
Capítulo IV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça:
72. - A execução fiscal relativa a I.C.M. tramitará, ordinaria·
mente, pelo Anexo de Ofício de Justiça a que distribuído.
73. - Se forem oferecidos embargos - que serão protocolizados
na Coordenadoria dos Anexos do I.C.M. - serão eles autuados em
apenso aos autos principais, e submetidos à conclusão do Juiz de
Direito, por intermédio da Diretoria do Ofício de Justiça, para conheci
mento e processamento.
74. - Desacolhidos, ou parcialmente acolhidos os embargos, e
certificado o trânsito em julgado, os autos retomarão ao Anexo corres
pondente, para prosseguimento da execução.
Artigo 2'1 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Cumpra-se.
São Paulo, 24 de setembro de 1981.
(a)

Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral

da Justiça.

Processo C.G. N9 54.963/80. Pelo Excelentíssimo Senhor Corre.
gedor Geral da Justiça, foi aprovado parecer do Meritíssimo Juiz de
Direito Corregedor, Doutor Osvaldo Caron, sendo editado Provimento
a respeito.
Excelentissimo Senhor Corregedor Geral da Justiça:
As Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (editadas
pelo Provimento n'l 5/81), incluiram no Capítulo I, os itens 7 e 8,
"in verbis":

7 - Sem prejuízo da correição a que se refere o item anterior,
deverá cada magistrado Titular, logo após seu provimento em qualquer
comarca ou vara, efetuar correição nos cartórios a ela sujeitos, presídio
e polícia.
7 .1. - Na oportunidade verificará o Magistrado, especialmente,
se todos os processos acham·se em cartório, ou sob controle da escri
vania, anotando a falta de qualquer deles. Em tal caso, determinará sua
cobrança, ou pronta restauração.
BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS
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7.2. - De toda correição, será remetido relatório à Corregedoria
Geral da Justiça, lavrando-se o respectivo termo no livro próprio de
visitas correcionais.
A determinação constante deste inciso aplica·se às Varas
da Comarca da Capital e da Grande São Paulo, sem prejuízo da dispensa
da correição anual prevista nos artigos 25 e 26 da Lei Estadual
n'l 225/1979.
7.3. -

8 - O magistrado, ao aS.$umir a comarca ou vara, fará elaborar
wna relação de todos os processos conclusos com o anterior titular,
ou substituto para ela designado, encaminhando·a à Corregedoria Geral
da Justiça" (cf., anteriormente Provimento n'l 8/80).

Muitos Juízes, todavia, têm encontrado dificuldades na realízação
dessa correição, à semelhante da anual, com publicação de edital e
lavratura de termo circunstanciando -- diante, notadamente, do volwne
dos serviços jurisdicionais.
Em outras situações, há Magistrados que solicitam autorização
para não procederem a essa correição, em razão da proximidade da
realização da correição anual ou de correição recente levada a efeito
pelos Juízes Corregedores da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

E muitas vezes ocorre o esquecimento da providência consubstan·
ciada no item 8.

"7.2 - Cópia desse
Geral da Justiça.
(suprimido").
Penso que isto seria o
processos conclusos {item 8,
de primeira instância, indiv'"
(cf. Provimento n~ 2/80).
"8

Acolhendo a sugestão,
retificador.
Respeitosamente,
(a) Osvaldo Caron -

o Desembargador Bruno
Justiça do Estado de São PawU.
Resolve

Diante do exposto,
e considerando, primeiro, que o Juiz exerce a correição permanente
nas serventias judiciais e extrajudiciais, bem como na Policia Judi·
ciária e nos presídios sujeitos à sua fiscalização correcional (Cap. I
- 1 das Normas), segundo, que efetua correição periódica uma vez
por ano em todas as serventias ou repartições públicas sob seu controle
(Cap. 1-6) , visitando pelo menos quatro vezes por ano as cadeias, postos
poÍiciais, estabelecimentos penitenciários e outros recolhimentos na sua
área de atuação (Capo 1-9),
peço vênia a Vossa Excelência para sugerir nova redação ao item
7 e seus subitens, e a supressão do item 8 das Normas, assim:

"7 - Ao assumir a Vara ou Comarca de que seja titular, o
Magistrado fará visita correcional em todos os ofícios de Justiça,
Cartórios, Delegacias de Policia e Presídios sob sua Corregedoria Per·
manente, verificando a regularidade de seu funcionamento.

Essa visita correcional independerá de edital ou de qual
quer outra providência, devendo, apenas, ser lançado sucinto termo
"7.1 -

20-

no livro de Visitas e Correições,
Magistrado fízer no momento.
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Artigo 19 - Ficam assim
Capítulo I, das Normas de
suprmido o item 8:
"7 - Ao assumir a
Magistrado fará visita correcl
cartório, Delegacias de Po1lcias
nente, verificando a regularida~
1/7.1 - Essa visita correcl·
quer outra providência, devendo
livro de Visitas e Correições,
Magistrado fizer no momento.

"7.2 da Justiça.

Cópia desse termo

"8 - (suprimido)".
Artigo 2<.> - Este Provtmel
publicação, revogadas as disposl
80LETIM DA ASsOCtAC10
DA .TUS1'ICA :00 ES1'ADO

no livro de Visitas e Correições, sem prejuízo das determinações que o
Magistrado fizer no momento.
"7.2 - Cópia desse termo será encaminhada à Corregedoria
Geral da Justiça.
"8 -

(suprimido").

Penso que isto seria o suficiente, mesmo porque, com relação a
processos conclusos (item 8, na redação em vigor), os Magistrados
de primeira instância, individualmente, apresentam relatórios mensais
(cf. Provimento n'1 2/80).
Acolhendo a sugestão, será necessária a edição de Provimento
retificador.
Respeitosamente,
(a) Osvaldo Caron - Juiz de Direito Corregedor.
PROVIMENTO NQ 23/81
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
Considerando o decidido no Processo C.G. n9 54.963/80.
Resolve
Artigo 1'1 - Ficam assim redigidos o item 7 e seus subitens, do
Capítulo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
suprmido o item 8:
"7 - Ao assumir a Vara ou Comarca de que seja titular, o
Magistrado fará visita correcional em todos os Ofícios de Justiça,
Cartório, Delegacias de Polícias e Presídios sob sua corregedoria perma
nente, verificando a regularidade de seu funcionamento.
"7.1 - Essa visita correcional independerá de edital ou de qual
quer outra providência, devendo, apenás, ser lançado sucinto termo no
livro de Visitas e Correições, sem prejuízo, das determinações que o
Magistrado fizer no momento.
"7 .2 da Justiça.

Cópia desse termo será encaminhada à Corregedoria Geral

"8 - (suprimido)".
Artigo 2'1 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
pUblicação, revogadas as dispoSições em contrário.
BOLETIM DA ASSÚCIAC1.0 DOS SERVENTUARIOS
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Registre-se e Cumpra-se.
São Paulo, 24 de setembro de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.

Corregedor Geral

CARTóRIO DE PROTESTO DE LETRAS E 'l1TULOS
Interpretação do art. 56 do Capítulo m das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
Proc. CG. N9 59.386/81 -

Capital -

Int.: Juízo de Direito da

1 ~ Vara de Registros Públicos.

Pelo Excelentissimo Senhor Corregedor Geral da Justiça foi
aprovado, sendo determinada a publicação, orientação, do seguinte
parecer:
"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça:
O 29 Cartório de Protestos, da Capital, considerando que "vem,
ultimamente, recebendo requisições de títulos e ordens de cancela
mento e de sustações de protesto subscritas pelos escrivães dos
cartórios judiciais e apenas mencionando o constante dos autos de
ações em andamento", dirigiu consulta ao MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara dos Registros Públicos, "a respeito da regularidade
formal dessas determinações e da conveniência das mesmas serem
assinadas pelos MM. Juízes dos referidos processos ou de serem acompa
nhadas de cópias xerox das decisões em que se fundamentam".
Decidindo a respeito, o MM. Juiz de Direito Corregedor Perma
nente manifestou sua discordância com relação a ofícios requisitando
títulos ou ordenando sustações de protestos, e determinou a remessa
dos autos à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, para apreciação
da matéria.
2. Efetivamente, requisições de títulos apontados a protesto, ou
já protestados - mas ainda em poder do Cartório de Protestos, como
as sustações de protesto de títulos em geral, exigem a presença formal
do próprio Magistrado que as tenha ordenado, senão de quem o esteja
substituindo ou auxiliando.
É irregular a prática de ofícios consubstanciando sustação de
protestos ou requisição de títulos apontados ao protesto
ou já pro
testados por falta ou recusa de aceite, ou do pagamento, mas ainda em
poder do Cartório - sem que estejam assinados pelo Juiz de Direito
- porqUe é do Oficial a responsabilidade pela 1avratura do instru22 
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mento de protesto, em tempo
dele a regular restituição do
protesto, ao seu detentor, ou
A Portaria n Q 323/80, da
admite que os mandados de
Escrivão, declarando que o
estes atos são de natureza
réu ou interessado a Juízo,
de ato ou termo do processo,
coisa (cf. arts. 213 e 234 do
nas hipóteses em exame, os
Juiz, a ser cumprida por IU:_=_
Titulos.
Por outro lado, o item 56
da Corregedoria Geral da
oficios que poderão ser. assinai
Cartórios de Protesto. Efetiv .
mandados de citação e intima
nicação, requisição de process
mento de despachO judicial,
rando que o fazem por ordem
O que se poderia admitir,
casos excepcionais, em razão
a ordem expressa do Juiz, na
dado respectivo, acompanhado
autenticada, da determinação
Na outra hipótese, de
de Protestos - sem aquela
3. Este é o parecer
:Excelência.
Se acolhido, penso que
Oficial (Poder Judiciário),
São Paulo, 14 de setembro
(a) Dr. Osvaldo Caron

Acrescenta a
a alínea "o", ao
das Normas de
'BOLETIM DA ASSOCIAÇÃo DOS
DA .JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO

mento de protesto, em tempo hábil e forma regular, como também, e
dele a regular restituição do título apontado, ou do instrumento do
protesto, ao seu detentor, ou portador.
A Portaria n 323/80, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça,
admite que os mandados de citação e intimação sejam assinados pelo
Escrivão, declarando que o fazem por ordem do Juiz (art. 49 ) . Mas
estes atos são de natureza processual e visam, seja o chamamento do
réu ou interessado a Juízo, para se defender, seja a ciência a alguém,
de ato ou termo do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma
coisa (cf. arts. 213 e 234 do Código de Processo Civil). Diversamente,
nas hipóteses em exame, os mandados contém em si uma ordem do
Juiz, a ser cumprida por Oficial de Cartório de Protesto de Letras e
Títulos.
Por outro lado, o item 56 do Capítulo m, das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça, não inclui dentre os mandados e
ofícios que poderão ser. assinados pelo Escrivão, aqueles destinados aos
Cartórios de Protesto. Efetivamente, segundo o referido item 56, "os
mandados de citação e intimação, bem como os ofícios gerais de comu
nicação, requisição de processos e informações, desde que em cumpri
mento de despacho judicial, poderão ser assinados pelos escrivães, decla
rando que o fazem por ordem do juiz".
O que se poderia admitir, na hipótese de 8ustaão de protesto - em
casos excepcionais, em razão de urgência - , seria o Escrivão cumprir
a ordem expressa do Juiz, na sentença ou despacho, assinando o man
dado respectivo, acompanhado de cópia' autêntica, ou cópia reprográfica
autenticada, da determinação judicial.
Na outra hipótese, de requisição de títulos em poder do Cartório
de Protestos - sem aquela urgência -, a proibição deve ser reiterada.
3. Este é o parecer que, respeitosamente apresento a Vossa
Excelência.
Se acolhido, penso que seria caso de mandar publicá-lo no Diário
Oficial (Poder Judiciário), para servir como orientação.
São Paulo, 14 de setembro de 1981.
(a) Dr. Osvaldo Caron - Juiz de Direito Corregedor.
Q

PROVIMENTO NQ 20/81
Acrescenta a alínea "e", ao item 36 do Capítulo XIV;
a alínea "o", ao item 105 e o item 110, no Capítulo XX
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
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o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando a necessidade de maior vigilância por parte dos 8rs.
Tabeliães e Oficiais do Registro de Imóveis na observância das reco
mendações feitas pela Corregedoria Geral da Justiça, relativas à lavra
tura e registro de escrituras com base em atos suspeitos, emanados
de outras localidades, determina:
Art. 1'1 - Ao item 36, do Capítulo XIV das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça fica acrescida a sf:lguinte alínea:
U e)
o arquivamento das recomendações da Corregedoria Geral
da Justiça, feitas aos Cartórios de Notas e do Registro de Imóveis do
Estado, para que não pratiquem atos com base em procurações lavra
das em locais que menciona, nem lavrem ou registrem escrituras
fUndadas em atos praticados nos locais especificados, observando-se
o disposto nos itens 105, alínea "o" e 110, do Capítulo XX".

Art. 2'1 - Ao item 105, do Capitulo XX das Normas de Serviço
da Corregedória Geral da Justiça fica acrescida a seguinte alínea:
"o) as recomendacões da Corregedoria Geral da Justiça feitas
aos Cartórios de Notas e do Registro de Imóveis do Estado, para
que não pratiquem atos com base em procurações lavradas em locais
qUe menciona, nem lavrem ou registrem escrituras fundadas em atos
praticados nos locais especificados".
Art. 39 - Fica acrescido o item 110, no Capítulo XX das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com a seguinte redação:
"110 - As recomendações mencionadas na alínea "o", do item
105 deverão ser arquivadas em ordem alfabética, levando em consi
deração o nome da comarca à qual pertença o cartório sob suspeita".
Esse provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.
São Paulo, 26 de agosto de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André
Proc. CG. N'1 58.892/81  Capital do Brasil (Secção de São Paulo).

Corregedor Geral

Int.: Ordem dos Advogados

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral:
1.

O Senhor Presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem

dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, encaminhou a esta
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Corregedoria Geral representa.
Rocha da Silva reclamando
da Vara Distrital da Saúde.
Segundo a reclamação ."uUII
sitando compulsar os autos
de Despejo por Falta de
Jatu e, como réu, Hfth, que
e em vias de serem remetidos
vista dos autos fora de
condicionado (" J. Sim, se em
Entretanto, o funcionário
pedido "em termos", recuso~
cando o disposto no item
da Corregedoria Geral da
aionário não possuía n"1V\111'À1'l
pàrte no processo.
Insurgiu-se então o vectantl
a recusa ilegal porque as disP4
do Eg. Conselho Superior da
m nas Normas de Serviço da
segundo entende, o inciso
da Ordem dos Advogados do
Afirma aínda o reclamant"
interpretação do alcance e
parte dos funcionários da _1'1"i1ll
por isso mesmo, ser
a evitar que, no futuro,
enfrentar os dissabores e os
a um pedido calcado em lei"
Pretende, também a "expeli
funcionários do Cartório para
aos termos legais, deixando
aqueles que se encontram
Este o breve relatório dos
2.

O tema posto a lume,

Já fOi objeto de controvérd
da Magistratura, chamado a
oportunidade -, sobre ele
nova redação dada aos patág8
LXXXV/74 (cf. Provimênto

Corregedoria Geral representação formulada pelo advogado Francisco
Rocha da Silva reclamando contra funcionário do Cartório do 1'1 Ofício
da Vara Distrital da Saúde.
Segundo a reclamação formulada, o autor da representação, neces
sitando compulsar os autos do Processo nQ 628/80, versando Ação
de Despejo por Falta de Pagamento, em que são partes, como autor
Jatu e, como réu, Hfth, que presentemente se encontram paralisados
e em vias de serem remetidos ao arquivo, requereu, em nome próprio,
vista dos autos fora de cartório, obtendo despacho favorável mas
condicionado ("J. Sim, se em termos") do MM. Juiz.
Entretanto, o funcionário do cartório, entendendo não estar o
pedido "em termos", recusou-se em fazer a entrega dos autos, invo
cando o disposto no item 83, do Capítulo m das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento nQ 5/81), já que o peti
cionário não possuía procuração de qualquer dos litigantes e não é
parte no processo.
Insurgiu-se então o reclamante contra tal medida, alegando ser
a recusa ilegal porque as disposições do Provimento nQ LXXXV/74-A
do Eg. Conselho Superior da Magistradura e do item 83, do Capítulo
m nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça afrontam,
segundo entende, o inciso XVII, do art. 89 da Lei nQ 4.215/68 (Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil).
Afirma ainda o reclamante tratar-se, "evidentemente, de errônea
interpretação do alcance e da aplicabilidade de tal Provimento por
parte dos funcionários da escrivania subordinada a V. Exa., devendo,
por isso mesmo, ser imediatamente corrigida esta distorção, de forma
a evitar que, no futuro, outros advogados venham a ser obrigados a
enfrentar os dissabores e os atritos que se seguiram à resposta negativa
a um pedido calcado em lei" (textual).
Pretende, também a "expedição de ordens claras e precisas aos
funcionários do Cartório para que, doravante, se limitem a obedecer
aos termos legais, deixando tarefa de interpretar as normas a
aqueles que se encontram legitimados e capacidatados para tanto".
Este o breve relatório dos fatos.
2.

O tema posto a lume, como se verá, não é novo.

Já foi objeto de controvérsias e debates e o Eg. Conselho Superior
da Magistratura, chamado a manifestar-se - em mais de uma
oportunidade - , sobre ele decidiu definitivamente, decorrendo dai a
nova redação dada aos parágrafos do artigo 1Q do Provimento n?
LXXXV/74 (cf. Provimento nQ LXXXV/74-A).
BOLETIM .DA ASSOCIACAO DOS SERVENTUARIOS
DA JUSTICA DO ESTADO D10 SÃO PAULO
•

-

25

Mas, como as Normas de Serviço, postas em vigor pela Correge
doria Geral, reproduziram tais dispositivos, compete-lhe, agora, por
que provocada, manifestar-se a respeito.

"83
mente a advogados ou
constituídos procuradores

3. Preceitua o art. 89, da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963
.(EOAB):

87. A retirada de
ser efetuada por advOga~
OAB, mesmo sem procura -.
de processo findo, e por
menta, mas nunca na fluênt

!CArt. 89. São direitos do advogado:
XVII - ter vista fora dos cartórios, nos autos de processos de
natureza civil, criminal, trabalhista, militar ou administrativa, quando
não ocorra a hipótese do inciso anterior.

Nota-se que o Eg.
disposição contida no novo
de 1973, a adaptar suas
instrumento de processo

XVIII - receber os autos referidos no inciso anterior, mesmo
sem procuração, pelo prazo de dez dias, quando se tratar de autos
findos, e por quarenta e oito horas, quando em andamento, mas nunca
na fluência do prazo".

Observe-se por outro
art. 89 da Lei nç 4,215/63
menta n LXXXV/74.A do
como pelo item 87, do Canil.
gedoria Geral da Justiça,
regularmente inscrito na
rigor expressado naquele
ao estagiário.

Far-se-á, por primeiro, breve digressão das disposições legais
envolvidas no tema.

Por outro lado, dispõe o artigo 40, do Código de Processo Civil:
"Art. 40.

O advogado tem direito de:

I - examinar, em cartório de justiça e secretaria de tribunal,
autos de qualquer processo, salvo o disposto no art. 155;

n - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer
processo pelo prazo de cinco (5) dias;
m - retirar os autos do cartório ou secretaria, pelo prazo legal,
sempre que lhe competir falar neles por determinação do juiz, nos
casos previstos em lei".
E o Provimento nQ LXXXV/74-A, do Eg. Conselho Superior da
Magistratura dispõe:
"Art. lQ - A retirada de Autos Cíveis de cartório é re;ervada
unicamente a advogados ou estagiários regularmente inscritos na OAB,
constituídos procuradores de algumas das partes.
Art. 2Q - A retirada de processos criminais de cartório somente
poderá ser efetuada por advogado ou estagiário regularmente inscrito
na OAB, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias, quando se
tratar de processo findo, e por 48 horas, quando em andamento, mas
nunea na fluência do prazo".
Nessa esteira, passaram a dispor as Normas de Serviço da Corre
gedoria Geral da Justiça em seu Capítulo m:
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E isso porque em
não havendo nenhuma lei
no Estatuto da OAB.
Mas, com relação aos
e retirada de autos do
preconizada pela Lei n9
Portanto, o fulcro da
em saber se o inciso XVII
pelo art. 40 do CPC.
Desnecessário até dizer
diversamente sobre a mesnt
Aliás, expresso está no
das disposições em contrário••
Nesse sentido o Parecer
do Eg. Conselho Superior
de Direito, Dr. José de
Corregedoria Geral, que a
Restringindo o direito
civil, o novo Código de Pl'lV'<>"

"83 A retirada de autos cíveis de cartório é reservada unica
mente a advogados ou estagiários regularmente inscritos na OAB,
constituídos procuradores de alguma das partes (Prov. CSM 85/74-A).
87. A retirada de processos criminais de Cartório somente poderá
ser efetuada por advogado ou estagiário regularmente inscrito na
OAB, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias, quando se tratar
de processo findo, e por 48 (quarenta e oito) horas, quando em anda
mento, mas nunca na fluência do prazo".
Nota-se que o Eg. Conselho Superior da Magistratura, diante da
disposição contida no novo CÓdigo de Processo Civil passou, a partir
de 1973, a adaptar suas disposições ao contido no art. 40 daquele
instrumento de processo civil.
Observe-se por outro lado, que a redação do inciso xvm, do
art. 89 da Lei n 9 4,215/63 foi mantida tanto pelo art. 29 do Provi
mento n'l LXXXV/74.A do Eg. Conselho Superior da Magistratura,
como pelo item 87, do Capítulo In das Normas de Serviço da Corre
gedoria Geral da Justiça, salvo a extensão de igual direito ao estagiário
regularmente inscrito na OAB. Houve, aliás, um abrandamento do
rigor expressado naquele Estatuto que só se refere ao advogado e não
ao estagiário.
E isso porque em relação aos processos criminais nada mudou,
não havendo nenhuma lei posterior dispondo contrariamente ao contido
no Estatuto da OAB.
Mas, com relação aos processos civeis a matéria relativa ao exame
e retirada de autos do cartório mereceu disciplina diversa daquela
preconizada pela Lei nq 4.215/63.
Portanto, o fulcro da "vexata quaestio" - está, precipuamente,
em saber se o inciso x:vn do art. 89 da Lei n 4.215/63 está revogado
pelo art. 40 do CPC.
Q

Desnecessário até dizer que havendo duas leis que disponham
diversamente sobre a mesma matéria, prevalece a mais nova.
Aliás, expresso está no CPC, em seu artigo 1.220, a revogação
das disposições em contrário.
Nesse sentido o Parecer exarado e aprovado no Processo G-18.047,
do Eg. Conselho Superior da Magistratura, da lavra do inlustre Juiz
de Direito, Dr. José de Mello Junqueira, na época Juiz Auxiliar da
Conegedoria Geral, que a certa altura aduziu:
Restringindo o direito dos advogados, nos processos de natureza
civil, o novo Código de Processo Civil, derrogando em parte o Estatuto
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b) ter vi8ta,
<Ia letra anterior;

da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 40 e 141, IV, "b" espe
cificou os casos em que os autos podem ser retirados do cartório
pelos senhores advogados" (fls. 7/8).

('~.

...
.
c) -, retirar 08

autos

prazo de 10 dias, quando
quando em andamento,

E mais adiante reafirma:

"Derrogado está, pois, o inciso XVII do artigo 89 do Estatuto da
O.A.B, Lei 4.215, de 27 de abril de 1963, com relação aos processos
de natureza civil" (fls. 10).

Assim, no âmbito do
do réu (ou da vitima)

(grifas do original)
da Magistratura).

Também o Exmo. Sr. Dr. Flávio César de Toledo Pinheiro,.
quando Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça,
em brilhante parecer, também aprovado pelo Eg. Conselho Superior
da Magistratura, manifestou-se a respeito, cujas ponderações merecem
reproduzidas:

Assim, no âmbito do

"Até 31 de dezembro de 1973 tinha o advogado o direito de~
segundo o inciso XVII, do art. 89, da Lei n9 4.215, de 27 de abril dEt
1963, retirar e ter vista fora dos cartórios, nos autos de processo de
natureza civil, criminal, trabalhista, militar ou administrativa, inde
pendentemente de ser procurador de qualquer das partes. Atualmente,
o Código de Processo Civil (Lei n<l 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
com as corrigendas da Lei n<l 5.925, de 1 Q outubro de 1973) disciplina
de forma diversa o direito de "vista" e de "retirada" fora do cartório
(art. 40), facultando-o somente ao procurador da oausa, mediante
requerimento, ou nos casos em que ao procurador da oausa oompetir
falar neles por determinação judicial ou nos casos previstos em lei.
De conformidade com a redação do art. 40, da Lei Processual Civil,
que há de ser interpretado em consonância com o art. 141, IV, "b",
do mesmo Estatuto, são duas as regras a serem observadas para a
retirada dos autos:

do réu (ou da vitima)

(grifos do original)
da Magistratura).

4. Quanto ao fato
assiste ao subscritor da
Segundo sua
compulsar, fora do cartón.
natureza civil, em nome
contudo, apresentar mandatl
qualquer das partes.

a) requerimento da sàída dos autos de cartório, quando não haja
fluência de prazo;
b) retirada dos autos somente a08 advogados constituídos pro
curadores de alguma das partes.

Apresentado o requeritl
pacho: "J. Sim, se em
Entretanto, o IUnClOllll
autos, alegando que disposl

Essa a nova sistemática a ser obedecida, tanto em primeira como
em segunda instância, no âmbito do processo civil.
Quanto aos feitos de natureza criminal, a regra é a seguinte, de

Sem dúvida, correto

Ora, o despacho do
e legalidade do requerUnent!
Portanto, ao escrivlo
termos.

conformidade, aliás, com os incisos XVI, XVII e XVIII, do Estatuto
dos Advogados:
a) ter vista, em cartório, dos autos dos processos em que
funcione, quando havendo dois ou mais litigantes com procuradores
diversos, haja prazo comum para contestar, defender, falar ou reCOITer;
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b) ter vista, fora dOB cartórios, quando não ocorra a hipótese
da letra anterior;
~-~ c) retirar os autos do cartório, mesmo sem procuração, pelo
prazo de 10 dias, quando se tratar de processo findo, e por 48 horas,
quando em andamento, mas nunca na fluência do prazo.
Assim, no âmbito do processo penal, o advogado não procurador
do réu (ou da vítima) tem o direito de retirar os autos do cartório"
(grifos do original) (Proc. n QG-18.106/74, do Eg. Conselho Superior
da Magistratura).
Dessume-se, pois, não haver divergência ao entendimento de estar
o Estatuto dos Advogados derrogado na parte em que trata da retiraCla
de autos cíveIs do cartório.
Assim, no âmbito do processo penal, o advogado não procurador
do réu (ou da vitima) tem o direito de retirar os autos do cartório"
(grifos do original) (Proc. n Q G-18.106/74, do Eg. Conselho Superior
da Magistratura).
Dessume-se, pois, não haver divergência quanto ao entendimento
de estar o Estatuto dos Advogados derrogado na parte em que trata

da retirada de autos cíveis do cartório.
4. Quanto ao fato concreto noticiado nos autos, razão não
a$Siste ao subscritor da representação de fls. 4 "usque" 6.
Segundo sua própria narrativa, pretendia o nobre advogado
compulsar, fora do cartório, autos de ação de despejo e, portanto, de
natureza civil, em nome próprio (mas não em causa própria), ~m,
contudo, apresentar mandato procuratório porque não constituido por
qualquer das partes.
•
'.
í
Apresentado o requerimento, obteve do MM. Juiz o seguinte
des
pacho: "J. Sim, se em termos" (cf. Representação, fls. 5).
Entretanto, o funcionário do cartório recusou-se a entregar os
autos, alegando que disposições superiores proibiam tal pretensão.

Sem dúvida, correto foi o procedimento do serventuário.
Ora, o despacho do magistrado ficou condicionado à regularidade
e legalidade do requerimento.
Portanto, ao escrivão competia verificar se o pedido estava em
termos.
Não estando, como ficou patente,"tollitur qUaestio" negou a
entrega nos estritos termos do despacho judicial.
QOLJlTIJ'4 D4 4$SOCIAç~O DO$ Sl!lRVENTUAlU08
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l!:: que se tratava de processo cível, não sendo o requerente pro

curador das partes.
Pouco importa que o processo estivesse "paralisado e em vias de
ser remetido ao arquivo". Primeiro, porque o cânon legal e· os Provi
mentos já citados falam em "processo findo" que, cediço, não se con
funde com processo paralisado. Em segundo lugar, porque tal regra
só se aplica a autos de natureza criminal.
Como se percebe, a atitude do serventuário não encerra, como
verberado, aberração ou errônea interpretação do Provimento invocado,
não havendo qualquer distorção a ser corrigida. Pelo contrário, foi
calcada na lei e nas determinações do Eg. Conselho Superior da Magis
tratura e do órgão censor dos serviços cartorários.

5. Quanto à solicitação de expedição de ordens claras e precisas
aos funcionários do cartório para que se limitem a obedecer aos tennas
legais, deixando a tarefa de interpretar as normas àqueles que legiti.
mados e capacitados estão para tanto, por encerrar equívoco, não pode
ser atendida.
A lei tem valor "erga omnes" e por todos deve ser obedecida,
vedada a alegação de ignorância.
As Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça discl
plinam e regulamentam os serviços dos cartórios e oficios de justiça.

Seus destinatários são, principalmente, os escrivães, tabeliães,
oficiais e demais auxiliares da justiça que também lhes deve obediência
estrita, inadmitida a alegação de desconhecimento.
Ora, salvo a hipótese de o Juiz Corregedor Pennanente ou o Juiz
do processo determinar de forma diversa, quando então passa a ser
o único responsável pela determinação dada, cabe aos serventuários
praticar os atos que lhe são atribuídos, de acordo com as disposições
legais e regulamentares.
E, em assim sendo, só poderão praticar aqueles atos quando lícitos
e permitidos.

6 . Cumpre, derradei.
no Processo n 9 G-22.117,
gação do Provimento n'
gador Adriano Marrey,
de Justiça e Relator,
"Aliás, o Provimento

LXXXV/74-A, e, mais
E o mesmo Provimento
art. 19 , dada pelo Provim.
Justiça, de 8, 11
da Ordem dos AdV0=t

dente do Conselho Seccio .
tante de fls. 76. do
Ora, se em 1975
agora ser havido como

7. Ante o exposto,
relação aos dispositivos
momento foram postergadl
livre exercício da nobre
Por essa razão, opino
à Ordem dos Advogados

:t o parecer que, "sub
Vossa Excelência.
São Paulo, 11 de

Juiz de Direito vvn~
DespachO: "Aprovo o
da matéria, de caráter
Ordem dos Advogados do
São Paulo, 17 de
(a) Desembargador
da Justiça.

O correto exercício desse mister será impossível sem que se lhes
dê a oportunidade de interpretar tais mandamentos, mesmo porque
não há como cumpri-los se não forem entendidos.
E o exercício mental que induz à compreensão perfecciona-se
através da interpretação, porque interpretar é aclarar o sentido da
palavra.
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6. Cumpre, derradeiramente, anotar que em parecer proferido
no Processo n Q G-22.117, no qual representou-se no sentido da revo
gação do Provimento n'1 LXXXV/74-A, o ilustre e preclaro Desembar
gador Adriano Marrey, na qualidade de Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça e Relator, assim manifestou-se, "in verbis":
"Aliás, o Provimento mencionado já foi modificado pelo de nf?
LXXXV/74-A, e, mais tarde, por outro de n'" XCV/75, de 6-11-1975.
E o mesmo Provimento n 9 LXXXV/74-A, com a nova redação do
art. 1"', dada pelo Provimento nf? XCV/75, foi publicado no Diário da
Justiça, de 8, 11 e 13-11-75, merecendo, em seguida, o pleno apoio
da Ordem do8 Advogado8 do Brasil, conforme ofício do Sr. Presi
dente do Conselho Seccional, de n 9 75/3.378, datado de 12-11-75, cons
tante de fls. 76. do seguinte teor" (grifos nossos).
Ora, se em 1975 referido Provimento mereceu aplausos, não pode
agora ser havido como "contra legem".
7 . Ante o exposto, nenhuma providência há que ser tomada em
relação aos dispositivos acoimados de ilegalidade, já que em nenhum
momento foram postergados os direitos e prerrogativas inerentes ao
livre exercício da nobre profissão de advogado.
Por essa razão, opino pelo arquivamento dos autos, dando-se ciêncía
à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo.

:t: o parecer que, "sub censura", submeto à superior apreciacão de
Vossa Excelência.

São Paulo, 11 de agosto de 1981.
Juiz de Direito Corregedor."
De8]Jacho: "Aprovo o Parecer de fls. 18/26. Dada a importância
da matéria, de caráter geral publique-se o parecer e oficie-se à nobre
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo.
São Paulo, 17 de agosto de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.

Corregedor Geral

PORTARIA CAT NQ 31, de 11 junho de 1981
Altera a Portaria CAT nQ 7/71, instituindo novo modelo
de guia de recolhimento do Imposto de Transmissão ("causa
mortis") e dá outras providências.
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o Coordenador da Administração Tributária, no uso de suas atri
buições legais e tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional
D' 17, publicada em 09 de dezembro de 1980 e no Decreto-lei federal
n' 1.852, publicado em 09 de janeiro de 1981.
Considerando que o Decreto n Q 16.652, de 13 de fevereiro de 1981,
determinou a Distribuição de 50% (cinqüenta por cento) do produto
da arrecadação do imposto sobre transmissão de bens imóveis e de
direito a eles relativos aos Municípios de localização dos imóveis objeto
da transmissão sobre a qual incide o tributo;
Considerando a necessidade de complementar as medioas adotadas
quanto à modalidade "inter vivos''. já implantadas com a Portaria ÇAT
nl;> 11, de 24 de fevereiro de 1981;
Considerando, finalmente, as sugestões oferecidas pelo Grupo de
Trabalho constituido pela Portaria CAT n 9 5, de 27 de janeiro de 1a8l,
para adoção de medidas relacionadas com o cumprimento do Decreto
supramencionado, no que se refere à modalidade "causa mortis", após
contatos com a Corregedoria Geral da Justiça e com a Procuradoria
Fiscal da Procuradoria Geral do Estado, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1'1 - Fica aprovado o modelo 2 anexo, da guia de recolhi
mento do imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos a eles
relativos (modalidade "causa mortis"), em substituição ao modelo
aprnvado pelo inciso II do artigo 29 da Portaria CAT n'l 7, de 09 marco
de 19TI.
Parágrafo único - O campo "Código do Município", no anverso
da guia a que se refere este artigo, será preenchido mediante a utili
zação dos códigos indicados pela Portaria CAT n 9 11, de 24 de fevereiro
de 1981, conforme relação em anexo.
Artigo 2
O parágrafo 19 do art. 29 da Portaria CAT n'l 7, de
9 de março de 1971, com a redação dada em o art. 29 da Portaria CAT
Il" 11, de 24 de fevereiro de 1981, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Q

Artigo 1 Q - Nas
o imposto será recolhido
pela presente Portaria,
localização dos imóveis.
Parágrafo Único denominado "Código do
"999", deixando-se em
Imóvel".
Coordenação da

Aam.

(a) Guilherme
ção Tributária.

IE•- _

a:=~

a ....

li - - - 
,..

-

"19 - No caso dos incisos I e lI, se o imóvel estiver situado em
mais de um Municípios, deverão ser emitidas tantas guias quantos
forem os Municípios, inserindo-se, no que se refere ao inciso I, nos
campos próprios dessa guia, os dados relativos à parte do imóvel perten
cente a cada Município".

-

Artigo 3 9 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de agosto de 1981.
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Artigo 1
Nas sucessões abertas até 31 de dezembro de 1980,
o imposto será recolhido através de uma só guia de modelo instituído
pela presente Portaria, qualquer que seja o número de Municipios de
localização dos imóveis.
Q

-

Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese deste artigo, o campo
denominado "Código do Município" deverá ser preenchido com o código
"999", deixando-se em branco o campo denominado "Município do
Imóvel".
Coordenação da Administração Tributária, 11 de junho de 1981.
(a) Guilherme Graciano Coelho ção Tributária.

Coordenador da Administra
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Proc. CG. N'I 58.078/81 Negócios da Fazenda.

Capital -

Int., Secretaria de Estado dos

"Excelentissimo Senhor Corregedor Geral:
1. Em 2 de dezembro de 1980, as Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal promulgaram a Emenda Constitucional n Q 17,
publicada no D.O.U. de 9 de dezembro de 1980, que, ao dar nova
redação ao § 10, do artigo 23 da Constituição Federal, determinou
que 50% (cinqüenta por cento) do produto de arrecadação do Imposto
sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos
sejam distribuídos aos Municípios.
A distribuição de parcela do referido imposto aos Municípios foi
regulamentada, a nível federal, pelo Decreto-lei n'l 1.852, de 27 de
janeiro de 1981, tendo o Exmo. Sr. Governador do Estado baixado
os Decretos n 9s 16.652 e 16.653, ambos de 13 de fevereiro de 1981.
Para dar cumprimento aos mencionados diplomas, a Secretaria
de Estado dos Negócios da Fazenda, através da Portaria CAT
n'l 5, de 27 de janeiro de 1981, constituiu Grupo de Trabalho do qual
participam os Drs. Sylvio Maestrelli, Salvador Ruy Iumatti e Aurelino
Pires de Campos Nóbrega.

Imóveis no m'Untclpio

Estimativa de fls.
Estimativa de fls.
• Estimativa de
nal à área de 13.
20.000 m2 , situada
de São Paulo) ...
Imóvel no m'UnicipjQ tltI
São Bernardo do
• Estimativa de
nal à área de
20.000 m 2, situada
de São Bernardo
Imóvel no município

de

Como e instrumentalização para a arrecadação e distribuição
daquele tributo na modalidade "causa mortis" depende de ação con
junta daquela Pasta e desta Corregedoria, porque tem sua receita
proveniente de processos de inventário e arrolamento que tramitam
perante o Poder Judiciário, o Coordenador da Administração Tributária
oficiou a esta Corregedoria Geral da Justiça apresentando o Grupo de
Trabalho constituído, e colocando-o à disposição para discutir as me
didas necessárias à implantação do novo sistema.

Meação ........ .
Legítima de com
deiros filhos:
392.500,00 X 2 =

2. Após contatos preliminares, concluiu-se pela necessidade de
elaborar novo esboço de cálculo para uso dos Contadores, bem como
um novo modelo de guia de recolhimento do imposto, com discrimi
nação de dados relativos ao processo, evidenciando-se, também, o
município onde está localizado o imóvel e o código respectivo, para
que a Secretaria da Fazenda tenha condições de fazer a distribuição
equitativa do tributo aos seus destinatários.

2% sobre
Redução de 30%

Encarregou-se o Sr. Tércio Machado, Escrivão-Diretor Substituto
do 39 Contador e 5'1 Partidor, para realizar o modelo de cálculo do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles
Relativos, na modelidade "causa mortis", cuja sugestão reproduzimos
a seguir:

Município de São
Município de 810
Campo ......... .
Município de Santos.
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CALCULO

Cr$

Cr$

Imóveis no município de São Paulo:

250.000,00
400.000,00

Estimativa de fls. 25 ......... .
Estimativa de fls. 26 ......... .
., Estimativa de fls. 27 proporcio
nal à área de 13.750,00 m 2 , em
20.000 m 2 , situada no município
de São Paulo) ............... .

550.000,00

1.200.000,00

Imóvel no município de
São BeJ'nardo do Gampo:

., Estimativa de fls. 27 proporcio
nal à área de 6.250,00 m1!. em
20.000 m 2 , situada no município
de São Bernardo do Campo)

250.000,00

[móvel no município de Santos:

120.000,00
1 . 570.000,00

Estimativa de fls. 28 ......... .
SENDO:
Meação ..................... .
Legítima de com um dos 2 her
deiros filhos:
392.500,00 X 2 = ........... .

785.000,00
785.000,00
1 .570 .000,00

1.570.000,00

IMPOSTO:
2% sobre 785.000,00 .......... .
Redução de 30% ............. .

Lei n 9 9.591
15.700,00
4.710,00
Líquido ....

10.990,00

ASSIM DISTRIBUIDO:
8.400,00
Município de São Paulo ....... .
Município de São Bernardo do
1.750,00
Campo ...................... .
840,00
Município de Santos .......... .
Confere 10.990,00
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ProC. CG. N'I 57.058/80 -

Capital -

Int.: Universidade de São Paulo.

"I. Trata-se de representação do Dr. Cássio Raposo do Amaral,
advogado da Universidade de São Paulo, onde relata, em síntese, que,
a exemplo de casos verificados nas 3'1- e 7~ Varas da Familia e das
Sucessões, e na 10'1- Vara Cível, todas desta Capital, ocorreria possibi
lidade de fraude em testamentos levados à execução, pois "tem aconte
cido que o documento exibido como documento público não foi escrito
pelo oficial público nele indicado, muito menos no seu livro de notas,
encontrando-se em branco as folhas do livro que teria sido escrito
segundo os dados constantes do documento" (textual). E isso tem
ocorrido ressalta porque os aposentados se limitam ao
exame do preenchimento dos requisitos formais essenciais do ato
de disposição, sem se preocupar com a verificação da autenticidade da
respectiva certidão comprobatória" (textual). Ademais, "os documentos,
quase sempre, são produzidos, mediante cópia xerox, o que torna dificil,
ou menos eficiente, o exame de seu aspecto formal externo" (textual)
e, uma vez examinados só no seu aspecto formal, "resulta que os casos
forenses se desenvolvem mansa e pacificamente", "deixando aos inte
ressados a iniciativa de impugnação, quanto ao mais, que lhes convier"
(textual). Assim, considerando que a situações criadas por expedientes
desse gênero dão grande trabalho, remetendo-se muitas vezes a
matéria para as vias ordinárias, o que vem avolumar os serviços
forenses e desprestigiar, a toda evidência, a própria Justiça, com
resultado negativo em todos os sentidos, sugere, a exemplo do Provi
mento 07/70, que "seja recomendado aos Sr. Juízes de Direito da
Família e das Sucessões que, à apresentação de testamento para apro
vação, requisitem, imediatamente, ao Juízo da Comarca a que pertença
o Cartório em que foi lavrada, uma certidão do texto, em inteiro teor,
para confronto" (fls. 2/6).
Após serem juntadas aos autos as informações de fls. 13, 16/56
e 61/65, assim como as cópias do Provimento C.G. n'l 07/70 (fls.
67/68) e da ficha referente às providências administrativas relacio
nadas com um dos mencionados documentos (fls. 69/71), voltaram-me
conclusos (fls. 71).
2.

Passo a examinar a espécie.

Cinge-se a representação ao fato de terem sido apresentados em
juizo traslado e xerocópia de traslado de testamento público,
documentos estes inquinados de fraudulentos, sendo que um deles "não
foi inscrito pelo Oficial nele indicado, muito menos no seu livro de
notas, encontrando-se em branco as folhas do livro em que teria sido
inscrito" (textual) (fls. 2).
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Por isso, objetivan~
cessual, vem sugerir
sitem, como regra" as
blicos, para confrontaeõ4

para os meios ordínáriOll
penderem de outras
e 1016 do Cód. de rJ:UC'

E, tratando-se de
queira que o Juiz ordentl
o respectivo traslado ou
Por outro lado,

c$"tidões textuais de
diências, ou de outro
ele ou sob sua
as certidões extrafda8
documentos lançados
documentos públicos,
conferidas em cart6rio,
c.p .C.). (grifei).

Ademais, "o documell
faz prova não só da
escrivão, o tabelião, ou
presença" .
Desta maneira, o
de ser formado por
que a lei atribui ao
quanto ele certifique no
Moacyr Amaral Santos
1976 - Forense
Judiciária" - 49 VoI.
voI. n'! 558}. (grifei).
Contudo, observe-se
declarações do Oficial,
trariadas. E tem-se a

ocorridos em pre8fmÇa
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Por isso, objetivando simplificar o serviço e evitar a fraude pro
cessual, vem sugerir recomendação a fim de que os Magistrados requi
sitem, como regra, as certidões do inteiro teor dos testamentos pú
blicos, para confrontações (fls. 5/6).
Observe-se assim, desde logo, que, tendo o atual Código de Pro
cesso Civil incluído os "Testamentos e Codicílios" em Livro destinado
aos procedimentos especiais de juri8dição contencio8a (Livro IV 
Capítulo IV - Secção I), ampliou-se a competência do Juiz, passando
este a decidir, além das questões de direito, "também as questões de
fato, quando este se achar provado por documentos, só remetendo
para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou de
penderem de outras provas" (arts. 984; 1.000, Parágrafo Único; 1001;
e 1016 do Cód. de Proc. Civil).
E, tratando-se de testamento público, para que o interessado re
queira que o Juiz ordene o seu cumprimento, bastará que lhe exiba
o respectivo traslado ou certidão (art. 1.128 do Cód. de Proc. Civil).
Por outro lado, "fazem a mesma prova que os originais: I -

as

OOrlidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das au

diências, ou de outro livro a cargo do escrivão sendo extraídas por
ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas; II - os traslados e
as certidões extraídas por oficial público, de instrumentos ou
documentos lançados em suas notas; III - as reproduções dos
documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou
conferidas em cartório, com 08 respectivos originais" (art. 365 do
C.P.C.). (grifei).
Ademais, "o documento público - preceitua o art. 364 do C.P.C. 
faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o
escrivão, o tabelião, ou funcionário declarar que ocorreram em sua
presença" .
Desta maneira, o documento público se diz autêntico pelo fato
de ser formado por oficial público, - "em vista do caráter e da fé
que a lei atribui ao oficial público",
presumindo-se que "tudo
quanto ele certifique no documento seja conforme a verdade" (Cf.
Moacyr Amaral Santos - "Comentários ao Código de Processo Civil"
- 1976 Forense
VoI. IV - pág. 169 "in" "Prova
Capítulo IV; e "Primeiras Linhas" - 29
Judiciária" - 4'1 VaI.
voI. n"l 558). (grifei).
Contudo, observe-se que, apesar de "cobertos pela fé pública", as
declarações do Oficial, ou Tabelião, "podem ser falsas e como tais con
trariadas. E tem-se a seguinte regra: o documento fez prova dos fatos
ocorridos em presença do oficial público) que o lavrou} até que deBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
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momtre a

(Cf. Moacir Amaral Santos - Obra cito VoI. IV, pág. 170 - item 135).
Diante desses princípios, de ordem legal, temos, portanto, que, no
procedimento especial destinado ao cumprimento de testamento público,
o primeiro trasladr.> consubstancia-se em prova do instrumento, ofere
cendo plena convicção ao Juiz. E, desde que formalmente escorreita
a escritura testamentária
instrínseca e extrinsecamente - o tras
lado contará com à presunção "juris tantum" de validade (art. 1.128
do C.P.C.).
Além do mais, "pelo fato de dependerem de conferência pelo
escrivão, do processo ou por outro escrivão nomeado pelo juiz para a
conferência, ou por outro tabelião, as públicas formas, ou mesmo os
extratos e c6pias, podem ter algum valor probatório, pois que o Códi
go adotou o principio da livre convicção do Juiz (art. 131)". (Cf.
Pontes de Miranda - "Código de Processo Civil" - 1974
Forense
- Tomo IV -pág.343) (grifei).
E as reproduções, reprográficas, - como exemplos as fotocópias
e xerocópias,
quando atendidas as exigências do art. 365, TIl, do
Código de Processo Civil, revestem-se igualmente de valor probatório,
embora não se possa esquecer que a arte fotográfica é muito rica em
artifícios, aconselhando maior cautela para obstação da fraude. Aliás,
tais documentos, mesmo quando não autenticados pelo tabelião, valerão
ainda "como começo de prova" (art. 547 do C.P.C. Português) ou como
meros "indícios"
(Cf. Pontes de Miranda - Obra cito - Tomo IV
- pág. 343).
É bem verdade, porém, que, de regra) o Juiz não poderá deixar
de realizar minucioso e prévio exame do documento juntado ao pro
cesso, ocasião em que verificará eventuais vícios. E à menor suspeita,
notadamente havendo circunstâncias objetivas que possam levar à
conclusão sobre possível nulidade ou falsidade do documento, deter
minará, "ex officio", diligências indispensáveis à elucidação.
Como se constata, portanto, o valor probatório a ser dado ao
documento juntado ao processo, trata-se de matéria essencialmente
jurisdicional, pertinente ao sistema de prova legal e a livre convicção
do Juiz.
Nota-se, também, que as irregularidades relatadas nesta represen
tação referem-se a fatos isolados, devendo continuar prevalecendo a
presunção "juris tantum" de validade do documento público exibido
para cumprimento do testamento (art. 1.128 do CPC), uma vez forma
lizado.
Conseqüentemente, afigura-se-me que, "data venia", o Provimento
pretendido pelo ilustre advogado da Universidade de São Paulo,
38 -
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uma vez que serão hlluin"
mente formalizados,
samente admitidos pelo
disso, não podem ser
sistema probatório, coDSCII
arts. 131 e 365 do Códi.

A elevada
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S.P., 04-08-81.
(a) Desembargador
da Justiça.
(lI, 1:1 e 13-lHnJ.

O Desembargador
Justiça, no uso de suas

Considerando terem
tos exibidos em procedint
mentos públicos (art. 1
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO
DA JUSTIÇA DO ESTADO

nos termos em que foi sugerido, - poderá, ao contrário do que obje
tiva, dificultar a agilização do mencionado procedimento jurisdicional,
uma vez que serão havidos por duvidosos traslados e certidões devida
mente formalizados, documentos estes, aliás, - enfatize-se, - expres
samente admitidos pelo art. 1.128 do Código de Processo Civil. Além
disso, não podem ser esquecidos os demais princípios que regem o
sistema probatório, consoante exegese acima exposta e aplicável aos
arts. 131 e 365 do Código de Processo Civil.
Não obstante, - tendo em vista os fatos denunciados, - é ine
gável existir interesse de ordem pública no pedido que objetiva evitar
ocasionais fraudes processuais. E, assim, nada impede que a Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça venha recomendar aos Senhores Magis
trados, ao realizarem o exame das formalidades do documento ofertado
para cumprimento de testamento público, que, havendo dúvida
quanto à sua autenticidade, ou tratando-se de reprodução reprográfica
(xerox, fotocópias, etc.), - requisitem, previamente, a certidão da
respectiva escritura, em inteiro teor, para a devida confrontação.
3. Destarte, observadas as normas processuais aplicáveis à es
pécie, opino~ s.m.j., pela expedição de portaria~ conforme minuta anexa,
- acolhendo, em parte, a sugestão do ilustre advogado da Universidade
de São Paulo, - dando-se ciência aos interessados e determinando-se
o arquivamento dos autos.
À

elevada apreciação de Vossa Excelência.

São Paulo, 03 de agosto de 1981.
(a) Juiz de Direito Corregedor".

Despacho -

"Aprovo, emitindo-se o ato e publicando-se o parecer.

S.P., 04-08-81.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.

Corregedor Geral

(lI, 1:1 e l'HHU).

PORTARIA N9 140/81
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições legais,
Considerando terem sido constatadas irregularidades em documen
tos exibidos em procedimentos especiais para cumprimento de testa
mentos públicos (art. 1.128 do C.P.C.), e
BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS
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Considerando o que ficou decidido em representação formulada
por advogado da Universidade de São Paulo (Processo C.G. n 9
57.058/80) ,

Ementa:
Normas de

RECOMENDA

O Desembargador
Justiça, no uso de suas

A todos os juizes de Direito de Estado de São Paulo, que, à
apresentação de testamento público para cumprimento (art. 1.128 do
C.P.C.), não deixem de proceder o minucioso exame de suas forma
lidades e, havendo dúvida quanto à autenticidade do documento, ou
tratando-se este de reprodução reprográfica (xerox, fotocópia, etc.),
requisitem, previamente, a certidão da respectiva escritura, em inteiro
teor, para confrontação.
Cumpra-se. Registre-se e Publique-se.
São Paulo, 03 de agosto de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral
da Justiça.

Considerando o
teor do v. Acórdão n"
gionaI Eleitoral de São
Resolve:
Artigo Onico -

Corregedoria Geral da
05/81, fica acrescido o

"33.1 - Caberá
direitos políticos e de
quando expressamente
ou enquanto perdurar o
vidas comunica~ ao
letra "c", da Constitui.

(U, e 12 e 13-8-81).

PROVIMENTO NQ 18/81

Publique-se. Regist1'I

Dá nova redação ao item 16, do Capítulo XIV das Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n 58.406,
Determina:
Art. 19 - O item 16, do Capítulo XIV das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte re
dação:
"16. - A responsabilidade pela redação dos atos notariais é ex
clusiva do tabelião ou escrevente habilitado, ainda que feita sob minuta
apresentada por advogado".
Art. 2" - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 07 de julho de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral
da Justiça.

São Paulo, 29 de

(a) Desembargadorl
da Justiça.

Q

revoga os
137, 138, 139
135 e 136,
da Corregedotl

Considerando que
de 1971, os registros
nos Cartórios de· Registl
.a forma de averbação
efeitos em relação a

UI. 10 e 11-7-!!1).
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PROVIMENTO N9 16/81
Ementa: Acresce sub-item ao item 33 do Capítulo V da
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições e,
Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n9 53.759/79 e
teor do v. Acórdão nf,> 79.970, de 26-05-1981, do Egrégio Tribunal Re
gional Eleitoral de São Paulo,
Resolve:
Arti.go Onico - Ao item 33 do Capítulo V, Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, aprovadas pelo Provimento C.G. n'
05/81, fica acrescido o seguinte sub-item:

"33.1 - Caberá ainda ao escrivão, para efeito de suspensão. dos
direitos políticos e de conseqüente cancelamento da inscrição eleitoral,
quando expressamente determinados na sentença transitada em julgado,
ou enquanto perdurar o encarceramento do condenado, proceder as de
vidas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 149. § 2'1,
1etra "CU, da Constituição Federal)".
Publique-se. Registre-se. CUmpra-se.
São Paulo, 29 de junho de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.

Corregedor Geral

PROVIMENTO N9 17/81
Dá nova redação aos itens 96, 126, 127, 128, 129 e 130;
revoga os itens 131 a 134 e renumera os itens 135, 136.
137, 138, 139 e 140 para, respectivamente, 131, 132, 133, 134,
135 e 136, todos do Capítulo XVII. das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
.Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando que no sistema da Lei n 9 6.015, de 31 de dezembro
de 1971, os registros dos atos modificadores dos assentos lavrados
nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturáis são feitos sob
.a forma de averbação (art. 29, § 19), quando, então, passam a produzir
efeitos em relação a terceiros (art. 100, § 19 ) ;
JlOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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Considerando que tanto no art. 12, n. I., do Código Civil, quanto
no art. 32 da Lei n'1 6.515, de dezembro de 1977, a utilização das
expressões "inscrição" e "registro" indica o ato-gênero registro, do
qual a averbação é uma das espécies;
Considerando, finalmente, o que ficou decidido no Processo CG.
n'156.072,
Resolve:
Art. 19

-

Os itens 96, 126, 127, 128, 129 e 130, do Capítulo

xvn das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passam
a vigorar com a seguinte redação:

"96. - O registro das sentenças de separação judicial e de di
'
vórcio far-se-á conforme o disposto no item 126.

Determina:

126. - As sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu
trânsito em julgado, serão registradas, sob a forma de averbação, à
margem dos assentos de casamento.

Art. 19 - O item
Corregedoria Geral· da
dação:

127. - Na averbação far-se-á a indicação da vara e do nome ,do
juiz que proferiu a sentença, a data desta e do seu trânsito em julgado,
a parte conclusiva da decisão e o nome que a mulher passou a adotar.
128. - Os mandados para registro das sentenças de separação
judicial e de divórcio conterão somente os dados necessários, omitindo
o que possa violar o sigilo imposto pela artigo 155 do Código de Pro
cesso Civil.
129. O mandado será entregue à parte, para o encaminhamento
necessário.
Publicado novamente por ter saldo o número com incorreção.
130. - Quando requerida por terceiros interessados, a certidão
da averbação limitar-se-á à parte conclusiva da sentença".
Art. 29 - Ficam revogados os itens 131, 132, 133 e 134, do Ca
pitulo XVII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
runumerrando-se os itens 135, 136, 137, 138, 139 e 140 para, respecti
vamente, 131, 132, 133, 134, 135 e 736.
Art. 39 - Este provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 29 de junho de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral
da Justiça.

"1. - O plantão
em que não há expedi~te.ll

Art. 39 - Este
publicação, revogadas as

São Paulo, 16 de
(a) Desembargador
da Justiça.

O Desembargador
Justiça, no uso de suas
Considerando que o
atribuiu ao Registro
Secretaria da Receita
livros das sociedades

(4. 7 e 8-7-81)
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PROVIMENTO NQ 12/81
Dá nova redação ao item 1, revoga o item 4 e renumera
os itens 5 e 6, do Capítulo XII das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando que o Provimento n 9 CXXI do Egrégio Conselho
Superior da Magistratura, publicado no Diário Oficial da Justiça de
28 de abril de 1981, alterou o horário de funcionamento do Plantão
Judiciário e revogou o § 2Q do art. 3Q do Provimento n Q CVIII/77,
Determina:
Art. 19 - O item 1, do Capítulo XII das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte re
dação:
"1. - O plantão judiciário realiza-se aos sábados e naqueles dias
em que não há expediente forense, das 13 às 18 horas".

Art. 2Q - Fica revogado o item 4, do Capítulo XII das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, renumerando-se os itens
5, 5.1., 6 e 6.1. para respectivamente, 4, 4.1., 5 e 6.
Art. 3Q Este Provimento entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 16 de junho de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.

Corregedor Geral

PROVIMENTO N9 13/81
Acrescenta a alinea "f" ao item 1, e os itens 26 a 30,
no Capítulo XVIII das Normas de Serviço da Corregedoria,
Geral da Justiça.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando que o Decreto n 9 85.450, de 4 de dezembro de 1980,
atribuiu ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas e às repartições da
Secretaria da Receita Federal o encargo de registrar e autenticar os
livros das sociedades civis;
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Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. nQ 58.578/8L
Determina:
Art. 1<i
No item 1., do Capítulo XVITI das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça fica acrescida a alínea "f", com a
seguinte redação:
"f) Registrar e autenticar os livros obrigatórios das sociedades
civis".
Art. 2" - Ficam acrescentados os itens 26, 27, 28, 29 e 30, no
Capitulo XVIll das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça, com a seguinte redação:
"26.
Sem prejuízo da competência das repartições da Secretaria
da Receita Federal, os oficiais do Registro Civil de Pessoas Jurídicas
poderão registrar e autenticar os livros contábeis obrigatórios da socie
dades civis, cujos atos constitutivos nele estejam registrados, ou as
fichas que os substitulrem (Dec. nQ 85.450, de 4-12-80, arts. 160, § 3',
162, e 602, parágrafo único).
26.1 - A autenticação de novo livro será feita mediante a exibição
do livro anterior a ser encerrado (Dec. n 985.450, de 4-12-80, art. 162,
parágrafo único; Lei n 9 154, de 25-11-47, art. 3'1, parágrafo único).
27. - Faculta-se o uso de chancela para a rubrica dos livros,
devendo constar do termo o nome do funcionário ao qual for atribuido
este encargo.
28. - Não há necessidade de petição solicitando registro e rubri
ca de livros.
29. - Deverá o cartório manter um livro para registro dos livros
~presentados e outro para anotação dos livros submetidos à autenti
cação, facultada sua escrituração mecanizada, através de fichas.
29.1 - Se adotado o sistema de fichas, poder-se-à escriturar englo
badamente ambos os livros, abrindo-se uma ficha para cada sociedade,
nela fazendo constar o registro e as autentições subseqüentes.
30. - As custas e emolumentos correspondentes serão cobradas
na mesma proporção dos valores previstos para a autenticação de livros
comerciais pelos distribuidores (Tabela 3, inciso In, do Regimento de
Custas"·
Art. 3 9 - Este Provimento entrará em vigor no dia 1'1 de agosto
• de 1981, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 16 de junho de 1981.
.(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral
da Justiça.
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o Desembargador
Justiça, no uso de suas
Considerando que a
redação ao§ 10 do
minou que 50%
Imposto Sobre a 'l'ra.nsd
relativos, na modalidade
nicípios;
Considerando, em
forma de elaboração e
dores;
Considerando o que
Resolve:

PROVIMENTO N'1 14/81
Acrescenta o item 69 e os sub-ítens 69.1 e 69.2 ao Ca·
pítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando que a Emenda Constitucional n9 17/80, dando nova
redação ao ,§ 10 do artigo 23 da Constituição Federal, deter
minou que 50% (cinqüenta por cento) do produto da arrecadação do
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles
relativos, na modalidade "causa mortis", sejam distribuídos aos mu
nicípios;
Considerando, em decorrência, a necessidade de regulamentar a
forma de elaboração e apresentação do cálculo do imposto pelos Conta·
dores;
Considerando o que ficou decidido no Processo de n9 C.G. 58.078/81.
Resolve:
Art. 19 - Ficam acrescentados no Capitulo VII das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça o item 69 e os sub-itens 69.1
e 69.2, com a seguinte redação:
"69. - Nas sucessões abertas a partir de 1'1 de janeiro de 1981,
o cálculo do imposto de transmissão "causa mortis" - após a distri
buição dos bens entre o cônjuge supérstite e os herdeiros ou legatários
- deve ser feito de maneira a permitir que os imóveis sejam separados
em razão dos respectivos municípios de localização, formando um só
conjunto aqueles localizados no mesmo município (Em. Cons. n'l 17,
de 2-12-80; Dec.-Iei n9 1.852, de 27-1-81 e Lei est. n'l9.591, de 30-12-66).
69.1 - Se o imóvel pertencer a mais de um município, o imposto
será calculado proporcionalmente à área localizada em cada município
(Dec. est. nl;> 16·652, de 13-2-81, art. 19 parágrafo único).
69.2 - Apurado o imposto, com a indicação da cota pertencente
a cada município, o preenchimento das guias de recolhimento, tantas
quantos sejam os municípios, será feito pelOS interessados, sob a super
visão do Escrivão, sem prejuízo da eventual fiscalização da Secretaria
da Fazenda do Estado (cf. modelo anexo)".
Art. 2<:> - Este Provimento entrará em vigor no dia 1'1 de agosto
de 1981, revogadas as disposições contrárias.
São Paulo, 16 de junho de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral
da Justiça.
Prot. CG. N9 20.128/81.
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4. Os Escrivães
turais receberão diar1~
11,00 horas, os emol~

PROVIMENTO N9 15/81
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 110 da
Resolução n q 2, letra "a" do Egrégio Tribunal de Justiça, no uso de
suas atribuições e
Considerando a conveniência do atendimento ininterrupto dos inte
ressados na obtenção da lavratura de óbitos para fins de sepultamento;
Considerando a disposição da Prefeitura de São Paulo em assumir
o encargo através do Serviço Funerário Municipal;
Considerando o interesse público e a agilização de atendimento;
Resolve:
1. As declarações de óbito das pessoas falecidas na Comarca da
Capital serão anotadas oficialmente pelo Serviço Funerário do Municipio
de São Paulo, mediante apresentação do atestado médico que comprove
o falecimento.
2. As declarações serão formalizadas em impresso próprio (mo
delo anexo), em quatro (4) vias, que conterão:
.a) todos os elementos referidos no artigo 80 da Lei 6.015, de
31 de dezembro de 1973;
b) indicação e endereço do Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais onde se processará o registro;
c) observação inserida na terceira via, de que a declaração é vá
lida para fins de sepultamento e remoção de corpos para fora da
Capital, com indicação deste Provimento;
d) qualificação do declarante, seu endereço, número da Carteira
de Identidade, bem como de outros documentos;
. .3. A primeira via de declaração de óbieo será entregue ao Car
tório de Registro Civil das Pessoas Naturais através do Departamento
da Corregedoria Geral da Justiça e a terceira via ficará arquivada no
Serviço Funerário.
A segunda via da declaração de óbito será entregue ao declarante
e servirá de documento hábil para o sepultamento e remoção de corpos
para fora da Capital.
A primeira via será enviada através do Departamento da Correge
doria Geral da Justiça aos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Na
turais juntamente com os respectivos atestados médicos para que proce
dam dentl'O de 24 horas o registro do óbito.
A quarta via será encaminhada diariamente ao Departamento da
Corregedoria Geral da Justiça para arquivamento e controle.
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5. O pagamento
contra recibo, em mãos
6. A confecção,
estarão a cargo do ~
a)

b) cada recibo
será entregue a quem
Cartório, juntamente
c) a terceira via
Funerário para efeito

d) . da terceira via
data e assinatura de
em forma legível, de
e) ainda que
extraídos os recibos,
7. Somente serão
as pessoas carentes
valendo como presunÇé1u.
sepultamento.
8. O Serviço
declarações de óbito,
em locais indicados e
público.
9. O Serviço de
qualificados e credencUI
São Paulo.
Cumpra-se na
Dado e passado
de julho de 1981.
Publique-se. RegistrI
São Paulo, 2 de
(a) Desembargador!
da Justiça.
(4. '1 e 8-7-81),
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4. Os Escrivães dos Cartório de Registro Civil das Pessoas Na
turais receberão diariamente junto ao Serviço Funerário, das 10,00 às
11,00 horas, os emolumentos a que fizerem jus.
5. O pagamento dos emolumentos dos cartórios será efetuado,
contra recibo, em mãos do Serviço Funerário.
6. A confecção, emissão, preenchimento e entrega dos recibos
estarão a cargo do Serviço Funerário, observadas as seguintes normas:
a)

os recibos serão numerados em sequência ininterrupta;

b) cada recibo compreenderá três vias, das quais a primeira
será entregue a quem efetuar o pagamento e a segunda ao oficial do
Cartório, juntamente com o numerário devido;
c) a terceira via deverá ser conservada nos arquivos do Serviço
Funerário para efeito de fiscalização;
d) da terceira via constará, ainda, espaço destinado à declaração,
data e assinatura de quem efetuou o pagamento, com identificação,
em forma legível; de quem recebeu a primeira via;
e) ainda que haja isenção de pagamento dos emolumentos, serão
extraídos os recibos, anotando-se a circunstância.
7. Somente serão dispensadas dos pagamentos dos emolumentos
as pessoas carentes de recurso, mediante comprovação de pobreza,
valendo como presunção desse estado a isenção das taxas e despesas de
sepultamento.
8. O Serviço Funerário do Município de São Paulo receberá as
declarações de óbito, ininterruptamente, nos postos de atendimento,
em locais indicados e previamente divulgados para o conhecimento do
público.
9. O Serviço de Atendimento será prestado por funcionários
qualificados e credenciados pelo Serviço Funerário do Município de
São Paulo.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos dois dias do mês
de julho de 1981.
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
São Paulo, 2 de julho de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral
da Justiça.
(4, 7 e 8-7-81>.
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COMUNICADO N? 15/81
Registro de Imóveis
A Corregedoria Geral da Justiça, nos termos do decidido no
Processo C.G. n9 59.612/81 (Diário Oficial Poder Judiciário,
23-10-81), orienta os Oficiais do Registro de Imóveis do Estado no
sentido de se recusarem a promover a averbação ou, mesmo, o regis
tro de protesto contra alienação de bens, suscitando dúvida se isso
lhes foi requerido pelo apresentante do título (art. 198 da Lei de
Registros Públicos), ou de consultarem, formalmente, o MM. Juiz
Corregedor Permanente do Cartório, na hipótese de recebimento de
mandado judicial, para que este decida conforme o Direito, visto
inexistir previsão em lei para o ingresso dessa medida cautelar no
Registro de Imóveis, não produzindo qualquer efeito registrário o
simples arquivamento, em classificador ou pasta do Cartório, de ofício·
destinado à ciência, ou intimação do Escrivão, do deferimento da
medida cautelar.
(23. 24 e 27-1o-S1)

PROCESSO CG. N'I 58.242/81
Presidente Epitácio -

Int.: Juizo de Direito

Parece proferido pelo Dr. Elvino Silva Filho, Presidente do Ins
tituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRm, mandado publicar pelo
Exmo. Sr. Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da
Justiça.
"Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça.
1. O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Co
marca de Presidente Epitácio, através do Exmo. Sr. Doutor Juiz de
Direito Corregedor Permanente, formula consulta a essa Egrégia Cor
regedoria Geral da Justiça, colocando as seguintes indagações:
a)

A Prefeitura Municipal tem competência para e:vpedir títulq

de domínio de terras devolutas situadas dentro de um raio de 8 (oito)
quil6metros do centro da sede do município' Em caso afirmativo~ o·
título pode versar sobre imóvel ribeirinho que está situado dentro.OO
faia:a de Marinha'

b) O registro pretendido pela FEPASA pode ser efetuado 'll88ta
circunscriçãol face ao que dispõe o artigo 171 da Lei n'1 6.015/731
BOLETIM DÁ ASSOCIAÇÃO DOS SlilRVENTUARIOS
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c) A
FEPASA7
metros do
o Decreto

V - Título de.
Presidente Epitácio
à favor de particular.

Fazenda do Estado de São Paulo poderia transmitir à
área devoluta situada dentro do raio de 8 (oito) quilô
centro da sede do município tendo em vista o que dispõe
Estadual n? 14.916/45?

2.

Para bem explicitar os ítens da consulta, o Oficial do Registro
fie Imóveis anexou documentação em cópia reprográfica constante
no seguinte:
I - certidão da transcrição efetuada no livro 3-1, fls. 81 sob n 9
de ordem 11.727 da comarca de Presidente Venceslau, relativa a uma
área de terras com 503.844.000,00 mts2 (quinhentos e três milhões e
oitocentos e quarenta e quatro mil metros quadrados) ou 50.384,40
ha., proveniente de ação discriminatória proposta pelo Governo do
Estado de São Paulo~ relativamente a terras devolutas situadas nos
municípios de Presidente Venceslau, Caiuá e Presidente Epitácio fls.
7 deste processo).

Algumas consider41
rica, se fazem neces~
lução das questões e
((Terras devolutas

público de qualquer
pelo Poder Público,
São bens públicos
proprietários" (1)

"A designação
pressões terras devolutll
volutu (m), participio
precipitar, rolar de
tido de devolvido,
va., Dicionário, sub
voce), empregando-se,
.indicar as terras que
públicas sem se jnl"nrrnll
particulares". (2)

11 - traslados e certidões das escrituras públicas de constitui
ção da sociedade anônima de economia mista denominada Estrada dé
Ferro Sorocabana S.A.~ em que a Fazenda do Estado de São Paulo
transferiu a essa sociedade bens e imóveis para a formação do seu
capital social.
TIl - traslado da escritura pública de retificação e ratificação
(fls. 55 deste processo) lavrada em notas do 59 Tabelião de São Paulo
(livro 1.798 fls. 292), em 10 de novembro de 1980, em que a Fa
zenda do Estado de São Paulo e a FEPASA - Ferrovia Paulista
8/A incorporadora da Estrada de Ferro Sorocabana S.A. esclarecem
Q4e, entre os .bens transmitidos pela Fazenda do Estado de São Paulo
para formação do capital social daquela sociedade anônima se inclui
uma área de "1.088.470,00 (hum milhão, oitenta e oito mil quatro
centos e setenta) metros quadrados no município de Presidente Epi
tãcio, tudo de acordo com as plantas n'lg PC 3941, DP 607, DP 557
~ pP 585, elaboradas pela FEPASA, em duas vias", as quais, depois
de rubricadas pelas partes, ficaram anexadas ao primeiro translado
da. escritura (fls. 57 deste processo).

O primeiro diplOInll
foi a Lei Imperial n9
creveu:
"Art. 39

-

São

§ 1<.> As que
nacional, provincial,

.

As que
quer título legítimo,
cessões do Governo
por falta do el1mnrim~
cultura.

§ 2Q

.
Essa área de 1.088.470,00 mts2 constitui-se em parte da .área
objeto da ação de discriminação proposta pelo Governo do Estado
de São Paulo e .objeto da transcrição efetuada no livro 3-1, fls. 81
sob n Q 11.727 no Registro de Imóveis da comarca de Presidente
Venceslau (fls. 57 deste processo).
. IV - Lei nl] 72 de 10 de maio de 1954 do município de Pre
sidente Epitácio que dispõe sobre o regulamento das terras devolutas
naquele município (fls. 70/74 deste processo).

50 -

O assunto
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v - Título de domínio expedido pela Prefeitura Municipal de
Presidente Epitácio de terras devolutas existentes em seu território,
a favor de particular.
O assunto objeto da consulta diz respeito a terrU8 devolutas.

2.

Algumas considerações, de ordem doutrinária e de ordem histó
rica, se fazem necessárias para justificar as nossas conclusões na so
lução das questões e das perguntas que nos são propostas.

aperras devolutas são todas aquelas que, pertencentes ao domínio
público de qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas
pelo Poder Público, nem destinadas a fins administrativos especificas.
São bens públicos patrimoniais ainda não utilizados pelos respectivos
proprietários" (1)
"A designação atributiva devoluta-devoluta, que aparece nas ex
pressões terras devolutas, terrenos devolutas, é oriunda do latim de
volutu (m), particípio do verbo devolvere, que significa despenhar,
precipitar, rolar de cima, afastar-se de. Dai, devoluto passa ao sen
tido de devolvido, "adquirido por devolução" (Antonio de Morais Sil
va, Dicionário, sub voce "vago desocupado" (Caldas, Dicionário, sub
voce), empregando-se, na linguagem técnica do direito público, para
.indicar as terras que se afastam do patrimônio das pessoas jurídicas
públicas sem se incorporarem, por qualquer título, ao patrimônio dos
particulares". (2)
O primeiro diploma legislativo a dispor sobre as terras devolutas
foi a Lei Imperial n 9 601 de 18 de setembro de 1850 que assim pres
creveu:
"Art. 39

-

São terras devolutas:

§ 1
As que não se acharem aplicadas a algum uso público
nacional, provincial, ou municipal.

.

<}

-

§ 2q - As que não se acharem no dominio partiCular por qual
quer título legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras con
cessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em comisso
por falta do cumprimento das condições de medição, confirmação e
cultura.

As que não se acharem dadas por sesmarias ou outras
do Governo, que, apesar de incursas em comisso, forem
revalidadas por esta Lei.
.

§ 39

-

~oncessões

§ 4º - As que não se acharem ocupadas por posses, que apesar
'de não se fundarem em título legítimo, forem legitimadas por esta lei.
BOLETIM DA ASSOCIAOÃO DOS SERVENTUARIOS
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Se, no antigo regime as terras devolutas pertenciam à Nação,.
foi por força da Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891
que elas passaram para o domínio do estado-membro, em cujo ter
ritório estivessem situadas.

1931, que, no seu
.administração, conceSSll
devolutas", que lhes
tuição Federal de

Com efeito, o artigo 64 da primeira Constituição da República
assim dispunha:

O Estado de São
de 6 de agosto de
professores Francisco
beiro (Revista dos
um dos mais perfeitos
.outros Estados.

"Pertencem aos Estados:
as terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios,

ca~

bendo à União somente a porção de território que for indispen
sável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções mi
litares e estradas de ferro federais".
Esse preceito foi reproduzido nas posteriores Constituições, per
manecendo, ainda, na Constituição Federal vigente, o seguinte:
"Art. 4'1 I -

Incluem-se entre os bens da União:

a porção de terras devolutas indispensável à segurança e ao
desenvol vimento nacionais;

TI -

os lagos e quaisquer correntes de águas em terrenos de
seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, consti
tuam limite com outros países ou se estendam a território
estrangeiro; as ilhas oceânicas, assim como as ilhas flu
viais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países;

"Art. 5'1 - Incluem-se entre os bens dos Estados os lagos em ter
renos de seu domínio, bem como os rios que neles têm nascentes e
foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não compreendi
das

no artigo

Posteriormente,
de 1956 que ~ou
pú,blicas, assim disponcll

:!t

"Compete
tÓria,
para àdeslin .
situadas nas

A lei n" 6.383 de
discriminatório de

Com fundamento
de 6 de agosto de
1956, o Governo do
veu judicialmente a
municípios de PresideJII

anterrior'~.

O procedimento para separar as terras devolutas das particulares
foi regulamentado através da ação discriminatória.

Vamos encontrar o embrião da ação discriminatória no artigo
10 da Lei Imperial n'1 601 de 18 de setembro de 1850, tendo essa
lei influenciado e orientado a legislação posterior.
"O Código de Processo Civil de 1939 não tratou da ação discri
minatória, o que levou alguns Estados a entenderem ter sido de sua
competência legislar sobre o seu processo como matéria subsidiária_
EBte entendimento parece haver decorrido não só do silêncio do Có
digo, como também do Decreto Federal n'l 19.924 de 27 de abril de
52 -

O Decreto-Iei
veitou-Ihe a técnica.
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provinda do Juízo
'Cartório tramitou
Carta de Setença,
março de 1963, o
nação tenha sido
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1931, que, no seu art. I"', declarava competir aos Estados regular a
.administração, concessão, exploração, uso e transmissão das terras
.devolutas", que lhes pertenciam, em virtude do artigo 64 da Consti
tuição Federal de 1891". (3)
O Estado de São Paulo, então, promulgou o Decreto-lei n<:> 14.916
de 6 de agosto de 1945 (fls. 78 a 86 deste processo), elaborado pelos
professores Francisco Morato~ Gabriel de Rezende Filho e Abrão Ri
beiro (Revista dos Tribunais voI. 191, pág. 28 nota 5), considerado
um dos mais perfeitos dos diplomas legais até então elaborados pelos
.outros Estados.
O Decreto-lei federal n'" 9.760 de 5 de setembro de 1946, apro
veitou-lhe a técnica.
Posteriormente, foi promulgada a Lei n'.' 3.081 de 22 de dezembro
<le 1956 que regulou o processo nas ações discriminatórias de terras
"/1ÚÕlícas~ assim dispondo o artigo I"':
"Compete à União, aos Estados e Municf.pios a ação discrimina
tória, para deslinde das terras de seu domínio, inclusive das terras
situadas nas zonas indispensáveis à defesa do país ... "
A lei n'.' 6.383 de 7 de dezembro de 1976 dispõe sobre o processo
discriminatório de terras devolutas da União (fls. 87).
3. Feitas essas considerações, passemos à análise concreta do
assunto da consulta que nos é submetido à apreciação.
Com fundamento no que dispõe o decreto-lei estadual n') 14.916
de 6 de agosto de 1945 e a lei federal n Q 3.081 de 22 de dezembro de
1956, o Governo do Estado de São Paulo~ ao que nos parece, promo
veu judicialmente a discriminação de terras devolutas situadas nos
municípios de Presidente Venceslau, Caiuá e Presidente Epitácio.
Dizemos - ao que nos parece judicialmente - porque a certidão
de fls. 7 deste processo, muito embora tenha se referido à aquisição
provinda do Juízo de Direito, não especifica perante que Juízo e
'Cartório tramitou a ação discriminatória, referindo-se não a uma
Carta de Setença, mas a um memorial descritivo, datado de 4 de
março de 1963, o que nos leva a supor que, também, essa discrimi
nação tenha sido feita administrativamente.
O detalhe, porém, é despiciendo, de pouca valia, para o exame da
questão.
O certo é que o Governo do Estado de São Paulo discriminou
terras devolutas, como sendo do seu domínio, num total de
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503.844.000,00 metros quadrados, localizadas em trê8 municípios: Pre
sidente "Venceslau, Oaiuá e Presidente Epitácio.

Ao tempo da criaçin
a Lei estadual n9 1 de

Essa discriminação de terras devolutas, como já dissemos, está
transcrita no livro 3-1, fls. 81 sob n q 11.727 no Cartório de Registro
de Imóveis de Presidente Venceslau (certidão de fls. 7 deste proces
so), a cuja comarca, até o ano de 1963, pertencia o município de
Presidente Epitácio.

"Art. 111 - PeItE
lutas adjacentes às
raio de círculo de

Ao realizar essa discriminação, entretanto, o Governo do Estado
de São Paulo deveria ter respeitado as terras devolutas pertencentes
aos respectivos município de Presidente Venceslou, Caiuá e Presidente
Epitácio.

§ 2" - No municípictl
tros contados a

Realmente, o artigo 4q do decreto-lei ni? 14.916 de 6 de agosto
de 1945 (fls. 78), assim dispõe:
"O raio de circulo das terras devolutas transferidas pelo art.
124 da Lei Estadual n~ 2.484, de 16 de dezembro de 1935 aos
municípios e adjacentes às povoações que lhes servem de sede,
fica aumentado de oito para doze quilômetros no município da
capital e uniformizado em oito quilômetros nos municípios do in
terior, medidos na Praça da Sé para aquele, do centro das sedes
para estes, determinado por decretos-lei municipais. .
Relativamente a estas terras são obrigados os municípios
a obedecer, "mutatis mutandis", às regras do presente decreto,..lei
sobre a discriminação, legitimação e justificação de posse, alie
nação, arrendamento e expedição de titulos guardando as provi
sões regulamentares que expedirem e fixando as taxas ou preços
que melhor lhes aprouver.
§ 1'1 -

§ 2'1 - Entre as transferidas à Capital compreendem-se as que
porventura circundavam num raio de seis quilômetros o extinto
município de Santo Amaro, cujo centro será determinado por
competente decreto-lei.
§ 3'1 - Ficam sujeitas aos dispositivos das letras "d" e "e" do
art. 2'1 apenas as terras devolutas ora acrescentadas às anterior
mente transferidas aos municípios pelo art. 124 da Lei Estadual
n 9 2.484, de 1935".

As Leis Orgânicas dos Municípios do Estado de São Paulo, pos
teriores ao decreto-lei n'l 14.916 de 6 de agosto de 1945, atribuíram,
sempre, aos municípios criados, as terras devolutas num raio de cír
culo de determinado número de quilômetros.
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Idêntico preceito,
quilômetros para
,que continua a ser de
tes Leis Orgânicas dos
da Lei n'l 9.842 de 19
Complementar n9 9 de

Conclue-se, assim,
.oito (8) quilômetros,
,de Presidente Epitácio
não ao Governo do Este"t

A transmissão dessai
cípio não necessita· de
efetua ttex-vi-legjs>'J em
talação, uma vez que a
:Municípios - estabelece
Município criado e
"As terras devolutas .
.especial, não se regulam.
'civil, mas pelo direito

instaIaJ

Parece-nos, assim,
devolutas de um raio
central da sede do munidl
dade desse Município.
Conseqüentemente, a
expedir títulos de
área acima mencionada.
Aliás, o § 1'1 do art.
agosto de 1945 (fls. 79)
devolutas, os municípios
BOLETIM DA ASSOCIACAO
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Ao tempo da criação do Município de Presidente Epitácio, vIgIa
a Lei estadual n 9 1 de 18 de setembro de 1947 que assim dispunha:
"Art. 111 - Pertencem ao patrimônio municipal as terras devo
lutas adjacentes às povoações de mais de mil habitantes, num
raio de círculo de seis quilômetros partindo da praça central.
§ 19

Nas sedes dos municípios, de população superior a mil
habitantes, esse raio será de oito quilômetros.
§ 2Q

No município da Capital, esse raio será de doze quilôme
tros contados a partir da praça da Sé".
. .

Idêntico preceito, porém, com a fixação de um raio de oito (8)
quilômetros para todos os municípios, exceção feita ao de São Paulo
que continua a ser de 12 quilômetros, foi reproduzido nas subseqüen
tes Leis Orgânicas dos Municípios do Estado de São Paulo (art. 110
da Lei n9 9.842 de 19 de setembro de 1967 e art. 60 do Decreto-Iei
Complementar nQ 9 de 31 de dezembro de 1969).
Conclue-se, assim, que as terras devolutas dentro de um raio· de
oito (8) quilômetros, contados do ponto central da sede do Município
,de Presidente Epitácio pertencem ao patrimônio desse município e
não ao Governo do Estado de São Paulo.
A transmissão dessas terras devolutas do Estado para o Muni
cípio não necessita de nenhum ato transmissivo de domínio. Ela se
efetua uex-vi-legis", em virtude da criação do Município e da sua ins
talação, uma vez que a própria lei estadual - a Lei Orgânica dos
Municípios - estabelece a titularidade do domínio dessas terras ao
Município criado e instalado.
"As terras devolutas estão e sempre estiveram sujeitas a regime
-especial, não se regulando sua utilização e apropriação pelo direito
civil, mas pelo direito público". (4)
Parece-nos, assim, não haver dúvida alguma de que as terras
devolutas de um raio de 8 (oito) quilômetros, contados do ponto
central da sede do município de Presidente Epitácio, são de proprie
dade desse Município.
Conseqüentemente, a Prefeitura Municipal tem competência para
expedir títulos de domínio de terras devolutas situadas dentro da
área acima mencionada.
Aliás, o § 1'-' do art. 49 do decreto-lei estadual nQ 14.916 de 6 de
agosto de 1945 (fls. 79) determinava que em relação a essas terras
devolutas, os municípios ficavam obrigados a obedecer "mutatis muBOLETIM: DA ASSOCIACÃo DOS SERVENTUARIOS
DA ,JUSTICA DO ESTADO DE SÃo PAULO
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lutas por este

tandis", às regras daquele diploma legal relativas à discriminação,
Zegitim,ação e justificação de posse, alienação, arrendamento e expe
dição de títulos.

em virtude de lei.

Esta.

"A transmissão do
ato praticado pelo
é verdade que ninguém
devolutas não discriminll
cipio. lt que na hillÓt.
pessoas jurídicas
e eficácia, o l'umnl'imMW

Cumprindo esse preceito, o Município de Presidente Epitácio pro
mulgou a lei n~ 72 de 10 de maio de 1954 (fls. 70/74).
4. Conclue-se, assim, que por ocasião da discriminação das ter
ras devolutas levada a efeito pelo Governo do Estado de São PaUlo,
e ao depois transcritas em 4 de outubro de 1963, no livro 3-1 fls. 81,
sob n 9 11.727 no Registro de Imóveis da comarca de Presidente Ven
ceslau (fls. 7) deveriam ter sido respeitadas e extremadas as terras
de1Jol'Utas dos municípios de Presidente Venceslau, Oaiuá e Presidente

(5)

Epitácio.

Não se pode, porém, com segurança, pelos elementos constantes
do processo, afirmar-se que tais terras devolutas não tenham sido
respeitadas, ante a descrição dessas terras constante da discriminacão
promovida pelo Governo do Estado de São Paulo e refletida na trans
crição n 11.727 (fls. 7) acima mencionada.
Q

Aliás, essa retifica.
celebrado entre a
Procuradoria do Patrimll
Paulo, como está :"'~~
de 10 de maio de

o que parece, as terras devolutas do municipio de Presidente
Epitácio forma ali incluídas, ante a afirmação do consulente
Oficial
do Cartório de Registro de Imóveis de Presidente Epitácio, e, também,
em face do procedimento registral por ele efetuado ao abrir a ma
trícula n'l 2.216 datada de 2 de abril de 1981 (fls. 75 deste processo).
Menciona-se ali, como título aquisitivo da Prefeitura Municipal
de Presidente Epitácio, a transcrição n Q 11.727 do Cartório de Regis
tro de Imóveis de Presidente Venceslau, e, ainda a matricula 2.066
do Cartório de Registro de Imóveis de Presidente Epitácio.
Quer nos parecer que, se a aquisição das terras devolutas por
parte do Município de Presidente Epitácio se efetuou em virtude da lei

que criou esse município e da própria Lei Orgânica dos Municípios,
que considera como pertencente ao patrimônio municipal, as terras
devolutas dentro de uma área em circulo com área de 8 (oito) qui
lômetros, a partir do centro da sede do município, quer nos parecer,
repetimos, que a referência à transcrição n Q 11.727, mencíonada na
matrícula n9 2.216 do Cartório de Registro de Imóveis de Presidente
Epitácio, quebra o princípio de continuidade que informa toda a siste
mática do Registro Imobiliário.

Questão de fato e
se saber se dentro da
São Paulo e transcríta
de Imóveis de Presidentl
de 37.156 hectares e 68
e lacustre.

A Prefeitura do Município de Presidente Epitácio não adquiriu
essas terras devolutas do Governo do Estado de São PaUlo.
Não houve qualquer ato transmissivo de domínio do Estado para
o Municipio de Presidente Epitácio pois, a aquisição das terras devo
,56 -

Essa área, indubitcl
São Paulo, e à toda

Município de 'PrP!::iélpntJIII
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lutas por este município foi feita, como já dissemos várias vezes,
em virtude de lei.

"A transmissão do dominio operou-se em decorrência da lei, em
ato praticado pelo Estado no exercício do poder público. E, tanto isso
é verdade que ninguém lembrar-se-ia de exigir a transcrição das terras
devolutas não discriminadas e igualmente transmitidas para o muni
cípio. É que na hipótese não há qualquer negócio jurídico entre as
pessoas jurídicas de direito público interno a exigir, para sua validade
e eficácia, o cumprimento de formalidades próprias do direito civil".

(5)
Se as terras devolutas do Município de Presidente Epitácio estão
incluídas na discriminação de terras devolutas efetuada pelo Governo
do Estado de São Paulo e objeto da transcrição feita no livro 3-1 fls.
81 sob n'1 11.727 no Registro de Imóveis de Presidente Venceslau,
essa transcrição deverá 8er retificada" para que dela sejam excZuídas as
terras devoZutas pertencentes a esse Município e resultantes da 81UJ
instalação.

Aliás, essa retificação deverá ser conseqüência de comum acordo
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio e a
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Governo do Estado de São
Paulo, como está previsto nos artigos 4'1 e 5'1 da lei municipal ni) 72
de 10 de maio de 1954 (fls. 70/74).
Convem assinalar, por derradeiro, neste tema das terras devolutas
do Município de Presidente Epitácio que o artigo 5') do decreto-Iei
estadual n" 14.916 de 6 de agosto de 1945 determinou ao Governo do
Estado de São Paulo que discriminasse e demarcasse, desde logo,
nesse município, como área reservada~ como necessária à conserva
ção da flora e da fauna do Estado (letra "c" do art. 3Q ) , uma área
aproximada de 37.156 hectares e 68 ares onde seriam absolutamente
proibidas a caça" a pesca fluvial e lacustre, a cultura e derribada de
matas.

Questão de fato e de técnica, portanto, e não de direito, é a de
se saber se dentro da área discriminada pelo Governo do Estado de
São Paulo e transcrita sob n 11.727, livro 3-1 fls. 81, no Registro
de Imóveis de Presidente Venceslau, está, ou não, essa área reservada
de 37.156 hectares e 68 ares~ onde está proibida a caça, a pesca fluvia1
e lacustre.
Q

Essa área~ indubitavelmente pertence ao Governo do Estado de
São Paulo~ e à toda evidência, está incluída das terras devolutas do
Município de Presidente Epitácio.
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5. O Município de Presidente Epitácio situa-se às margens do
mo Paraná.

correntes naVBgá~
tância de 15 metTQ8
médio das enchentesl
Art. 15  O limite
fluvial, para o ef..ih
ta e três), ou 15
dentro ou fora do
transversal do rio,
camente, por qualquw
ação poderosa do

Surge, então, a pergunta do consulente, para saber se a outorga
de titulos de domínio das terras devolutas poderá incluir imóvel ribei
rinho situado dentro da faixa de marinha.
Há que se colocar, desde logo, um reparo à expressão faixa de
marinha.
O rio Paraná não está situado em faixa. de terreno de marinha.

O assunto vem regulado pelo Código de Águas (Decreto n Q 24.643
de 10 de julho de 1934).

Verifica-se desses
rio Paraná não são
pois as águas do rio
geográfica, fora do aI~

Assim dispõem os artigos 11, 12, 13, 14 e 15 desse diploma legal:
Art. 11 - São públicos dominicais, se não estiverem destinados
ao uso comum, ou por algum titulo legitimo não pertencerem ao
domínio particular:
1Q

-

M.I. OarvaJJw de
se vê, nos terrenos de
a terra e o processo
de uma lunação e cal~

os terrenos de marinha;

29 - 08 terren08 reservados nas margen8 das corrente8 pú
blicas de 'USo comum, bem como dos canais, lagos e lagoas da
mesma espécie, salvo quanto às correntes que, não sendo nave
gáveis nem flutuáveis, concorrem apenas para formar outras sim
plesmente flutuáveis, e não navegáveis.

Epitácio Pessoa
terrenos reservados. "O
é que sejam banhados
ponto onde chegue o
do alcance das marés,
não se compreendem
11, pág. 39). (7)

§ 1Q Os terrenos que estão em causa serão concedidos na forma
da legislação especial sobre a matéria.
§ 2'1 Será tolerado o 'USo desses terrenos pelo ribeirinho8, prin
cipalmente os pequenos proprietários, que os cultivem sempre que
o mesmo não colidir por qualquer forma com o interesse público.

"Os terrenos reserva"
do não pertencerem ao
patrimônio da União ou
ou real", na lição de
à coletividade e todas
os regulamentos

Art. 12 - Sobre as margens das correntes a que se refere a última
parte do n Q 2 do artigo anterior, fica somente, e dentro apenas da
faixa de 10 metros, estabelecida uma servidão de trânsito para
os agentes da administração, quando em execução de serviço.
Art. 13 - Constituem terrenos de marinha todos os que. ba
nhados pelas águas do mar ou dos rios navegáveis, vão até 33
metros para a parte da terra, contados deste o ponto a que chega
o preamar médio.

"A respeito dos
Mendonça:

Esse ponto refere-se ao estado do lugar no tempo da execu
ção do art. 51, § 14, da lei de 15 de novembro de 1831.
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Os terrenos reservados são os que, banhados pel.a8
correntes nal)egáveis, fora do alcance das marés vão até a dis
tância de 15 metros para a parte de terra, contados desde o ponto
médio das enchentes ordinárias.

Art. 14 -

Art. 15 -. O limite que separa o domínio marítimo do domínio
fluvial, para o efeito de medirem-se ou demarcarem-se 33 (trin
ta e três), ou 15 (quinze) metros, conforme os terrenos estiverem
dentro ou fora do alcance das marés, será indicado pela seção
transversal do rio, cujo nível não oscile com a maré, ou, prati
camente, por qualquer fato geológico ou biológico que ateste a
ação poderosa do mar.
Verifica-se desses dispositivos que os terrenos às margens do
rio Paraná não são terrenos de marinha, mas terrenos reservados,
pois as águas do rio Paraná estão evidentemente, pela sua situação
geográfica, fora do alcance das marés.

M.I. Oarvalho de Mendonça, assim esclarece o assunto: - "Como
se vê, nos terrenos de marinha contam-se os metros do mar para
a terra e o processo consiste em tomar a maior e a menor enchente
de uma lunação e calcular-se o ponto médio".
uNão se consideram, porém, terrenos de marinha as margens
dos nos de água doce, ainda que navegáveis sejam, que ficarem fara
do alcance das marés". (6)
Epitácio Pessoa mostra a distinção entre terrenos de marinha e
terrenos reservados. "O traço característico dos terrenos de marinha
é que sejam banhados pelas águas do mar ou estejam encravados em
ponto onde chegue o preamar médio. Ora, as margens dos rios, além

do alcance das marés, estão evidentemente fora desse limites. Logo
não se compreendem naquela denominação" (Questões Forenses, tomo
lI, pág. 39). (7)
"Os terrenos reservados serão dominicais OU de uso comum, quan
do não pertencerem ao domínio particular. Se dominicais ficam no
patrimônio da União ou dos Estados, "como objeto de direito pessoal
ou real", na lição de Clóvis Bevilaqua. Se de uso comum, pertencem
à coletividade e todas as pessoas podem deles de utilizar, respeitados
os regulamentos administrativos".

"A respeito dos terrenos reservados, escreve M. I. Carvalho de
Mendonça:
"A servidão pública existente nas margens de nossos rios navegá
veís, porém, não constitui uma verdadeira desapropriação e, portanto,
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desde que o rio se torna inavegável por fato natural, qualquer servidão
cessa e a propriedade é livre".
"Além disso, pelo fato de só se tratar de uma servidão, o pro-
prietário tem todos os usos de sua propriedade marginal, apenas não
podendo impedir a navegação nem negar o mesmo uso aos demais
cidadãos e respeitando o domínio da União".
claro qu.e estes terrenos> denominados entre nós reservado8,
não são terrenos de marinha e> portanto> da propriedade privada da
União, de acordo com o estudo já leito. Eles constituem dominio
1YÚblico".
UÉ

crimínada, e, transcrita
de Imóveis de Presiden~
Há que se distingui.
missão do Governo do
Paulista S.A..

Em primeiro lugar,
1.088.170,00 mts2. Não
dentro dessa área de
Estrada de Ferro Sorocal
se essa área comoreende.•

"Trata-se, porém, de saber sob que tutela estão as margens dos
rios navegáveis. Desde o direito português era geralmente recebido o
princípio que ao Estado e não aos proprietários confinantes perten
ciam as margens dos rios navegáveis. Isso passou para o direito
brasileiro que deu a tais terrenos a extensão de 15 metros para a
parte de terra, contados do ponto médio das enchentes ordinárias".
"Essa porção deve estar sempre livre e desembaraçada, não po
dendo ser cultivada pelo proprietário do terreno".
"Estes terrenos são, pois, do domínio público dos Estados, se por
algum título legítimo não se acharem no domínio federal ou muni
cipal, ou, por concessão, no uso de algum particular". (ob. cit., n 9
109). (8)
Mister se faz ressaltar que, no caso concreto, objeto da consulta
o rio Paraná pertence à União, pois serve de limite a mais de um
Estado (letra "e" do artigo 29 do Código de Águas, item II do
artigo 42 da Constituição Federal de 1967).
Acrescenta-se, ainda, que o artigo 49 do Decreto-lei n Q 9.760 de
5 de fevereiro de 1946 que dispõe sobre os bens imóveis da União
assim preceitua:
São terrenos marginais, os que, banhados pelas cor
"Art. 4
rentes navegáveis, fora do alcance das marés, são até a distância
de 15 (quinze) metros, medidos horizontalmente para a parte da
terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias".
Q

-

Serpa Lopes nos
lérr6a8: "sendo as
de terrenos. pontes,
materiais fixos e ..nÃ"'.,......
incindível". (9)

Assim, todo o compll
considerado como um
missão registrada no
à estação inicial da

Não serão, porém,
transmissões, alienações·
juridica proprietária da
econõmico, tais como
de sua administração,
a moradia de seus
ções diversas do compl~

6. Resta, agora, abordarmos a transmissão feita pelo Governo
do Estado de São Paulo (Fazenda do Estado de São Paulo) à Estrada
de Ferro Sorocabana S.A., e, posteriormente, à FEPASA - Ferrovia
Paulústa S.A., para formação do capital social desta sociedade anô

Estes bens imóveis
correspondente ao da
169 da Lei dos Registroll

nima de economia mista, de uma área de 1.088.470,00 (um milhão,
oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta) metros quadrados (fls. 57
deste processo), desmembrada da área de terra, anteriormente dis-

Ê por isso, que
descrição da gleba de
de se saber o que nela
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criminada, e, transcrita no livro 3-1, fls. 81 sob n9 11.727 no Registro
de Imóveis de Presidente Venceslau.
Há que se distinguir, preliminarmente, alguns aspectos da trans
missão do Governo do Estado de São Paulo à FEPASA - Ferrovia
Paulista S.A ..

Em primeiro lugar, a absoluta falta de descrição da área de
1.088.170,00 mts2. Não se sabe, com precisão, o que está incluído
dentro dessa área de terras, se o leito da ferrovia - anteriormente
Estrada de Ferro Sorocabana S.A., se as estações, armazens, etc. ou
se essa área compreende, também terras cultivadas ou não cultivadas.
Conforme for a natureza dos bens transmitidos nessa área, a
solução à consulta formulada será uma ou será outra.
"Os atos relativos a vias férreas serão registrados no Cartório
correspondente à estação inicial da respectiva linha". É o que dispõe
o artigo 171 da Lei dos Registros Públicos (Lei n q 6.015 de 31 de
dezembro de 1973, com as modificações advindas da lei nq 6.216 de
30 de junho de 1975).
Serpa Lopes nos esclarece sobre o que se deve entender por vias
férreas: "sendo as estradas de ferro consideradas em seu complexo
de terrenos, pontes, estações, oficinas, casas de máquinas, depósito,
materiais fixos e rodantes, formam uma unidade econômica e jurídica
incindivel". (9)

Assim, todo o complexo da estrada de ferro ou das vias férreas,
considerado como um todo econômico incindível, terá a sua trans
missão registrada no Cartório de Registro de Imóveis correspondente
à estação inicial da respectiva linha.
Não serão, porém, submetidas a essa competência registral as
transmissões, alienações ou onerações de outros bens que a pessoa
juridica proprietária da via férrea possua, desvinculados desse todo
econômico, tais como prédios, em uma determinada cidade. para sede
de sua administração, casas, separadas do leito das vias férreas para
a moradia de seus empregados, terrenos que se destinem a constru
ções diversas do complexo ferroviário.
Estes bens imóveis serão registrados no Cartório de Registro
correspondente ao da sua situação, seguindo a regra geral do artigo
169 da Lei dos Registros Públicos.
É por isso, que afirmamos acima, haver necessidade de melhor
descrição da gleba de terras de 1.088.170,00 mts.2, com o objetivo
de se saber o que nela se compreende.
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o sistema registra! adotado pela vigente Lei dos Registros Pú
blicos ê o sistema cadastral, com a matrícula de cada um dos imóveis
que tenham individualidade econômica própria, e que possam ter vida
jurídica independente uns dos outros, possibilitando sobre eles trans
missões e constituições de direitos reais.
Assim, a via férrea propriamente dita da Estrada de Ferro So
rocabana S.A., compreendendo um complexo viário-econômico autô
nomo, incindivel, terá o registro de sua transmissão na estação inicial
de sua linha, que é a cidade de São Paulo, no Cartório de Registro de
Imóveis onde ela se situa.
Quanto ao registro de outros imóveis, serão registrados nos Car
tórios de Registro de suas respectivas situações.
7. Em face dessas considerações, passamos, agora a responder
às perguntas que foram formuladas pelo consulente Oficial do Car
tório de Registro de Imóveis da comarca de Presidente Epitácio.

A Prefeitura Municipal tem competência para expedir título de
domínio de terras devolutas situada dentro de um raio de 8 (oito)
quilômetros do centro da sede do município? Em caso afirmativo,
o título pode versar sobre imóvel ribeirinho que está situado
dentro da faixa de Marinha?

Sim. A Prefeitura Municipal tem competência para expedir título
de terras devolutas situadas dentro de um raio de 8 (oito) quilôme
tros do centro da sede do município.
Essa competência, como já dissemos, decorre dos seguintes dis
positivos legais: artigo 49 do decreto-lei estadual n9 14.916 de 6 de
agosto de 1945; Leis Orgânicas dos Municípios - art. 111 da Lei
n q 1 de 18 de setembro de 1947; artigo 110 da Lei nl) 9.842 de 19
de setembro de 1967 e art. 60 do decreto-lei complementar n Q 9 de
31 de dezembro de 1969.
Para esse fim, o Município deverá providenciar a discriminação
dessas terras, e, em seguida expedir títulos de legitimação ou justi
ficação de posse, ou títulos de alienação onerosa ou gratuita, e, no
caso concreto da consulta a Prefeitura Municipal de Presidente Epi
táeio deverá seguir, exatamente os preceitos de sua lei n 72 de 10
lll8io de 1954 (fls. 70/74) conjugada com o decreto-lei estadual n
14.916 de 6 de agosto de 1945 (fls. 78/86).
Q

Q

Em relação ao Registro de Imóveis, não há necessidade de qual
quer ato jurídico do Governo do Estado de São Paulo para a trans
missão dessas terras devolutas ao Município, como já nos referimos,

fi2-
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pois a aquisição do
-vi-legis", independenteoí
Muito embora o
zembro de 1956 determll
definitiva e a homologa1
gistro público de im6vefi
do memorial topográfic41
o Estado, quer para
discriminadas.
Trata-se, sem
dade por parte do
de qualquer ato negoc14
titular do domínio
tro fator de transmlsd
mente como apto a

indutl

O ideal seria,
cial ou
Registro de Imóveis.
traI incipientemente
6.015/73.

Entretanto, temos
e nem indispensável
disponibilidade desses

O título de dominil
Municipal pode ter
terrenos re~8 ou
rentes navegáveis, fora
.15 metros para a parte
enchentes ordinárias".
24.643 de 10 de julho
decreto-Iei n'" 9.760 de
b)
.

O registrO
circunscrição,

O artigo 171 da
respeito às 'V'ia8 fmeail
o complexo econômico-I
mente, as linhas,
Assim sendo,
detalhamento da área

pois a aquisição do domínio feita pelo Municipio é proveniente
independentemente de qualquer ato negocial.

cC6(I)

-vi-legis)J~

Muito embora o artigo 10 da lei federal n 9 3.081 de 22 de de
zembro de 1956 determine que, nas ações discriminatórias, a sentença
definitiva e a homologatória de demarcação sejam transcritas no re
gistro público de imóveis da comarca, com arquivamento de uma via
do memorial topográfico, parece-nos não ser obrigatório, quer para
o Estado, quer para o Município, o registro das terras devolutas
discriminadas.
Trata-se, sem dúvida alguma, de aquisição originária da proprie
dade por parte do Estado ou do Município, decorrente da lei, e, não
de qualquer ato negociaI. "Diz-se originária a aquisição que surge no
titular do domínio sem que para ela tenha concorrido qualquer ou
tro fator de transmissão que não o próprio fato considerado legal
mente como apto a transmitir o domínio". (10)
O ideal seria, indubitavelmente, que, após a discriminação, judi
cial ou administrativa, as terras devolutas fossem registradas no
Registro de Imóveis. Essa formalidade aperfeiçoaria o sistema cadas
tral incipientemente implantado no Registro Imobiliário pela leinQ
6.015/73.
Entretanto, temos que convir, que esse registro não é obrigatório
e nem indispensável para possibilitar ao Estado ou ao Município e
disponibilidade desses imóveis.
O título de dominio de terra devoluta expedido pela Prefeitura
Municipal pode ter por objeto imóvel ribeirinho, com exclusão dos
terrenos reservados ou terrenos marginais~ "que banhados pelas cor
rentes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distãncia de
15 metros para a parte da terra, contados desde o ponto médio das
enchentes ordinárias". (art. 14 do Código de Aguas - decreto n 9
24.643 de 10 de julho de 1934 e art. 49 c/c art. 1Q letra "c" do
decreto-lei n~' 9.760 de 5 de setembro de 1946).
b)

O registro pretendido pela FEPASA pode ser efetuado nesta
circunscrição, face ao que dispõe o artigo 171 da Lei 6.015/73?

O artigo 171 da Lei dos Registros Públicos, como dissemos, diz
respeito às vias férreas. E, por vias férreas deve-se entender todo
o complexo econômico-jurídico de uma estrada de ferro, principal
mente, as linhas, estações, páteo de manobras, armazéns, etc.
Assim sendo, faz-se indispensável um melhor e mais perfeito
detalhamento da área de terras de 1.088.470,00 mts.2, situada no muBOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS ÍilERVEN'l'UARI08
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nlC1pl0 de Presidente Epitásio, gleba essa sem qualquer descrição e
caracterização na escritura de fls. 57 deste processo.
A competência do Cartório de Registro de Imóveis de Presidente
Epitãcio estarã, então, firmada, se essa ãrea de terras não disser res
peito ao complexo econômico da via férrea, e se se referir apenas a
terras cultivadas ou não, sem qualquer vinculação com funcionamento
da ferrovia.
c)

A Fazenda do Estado de São Paulo poderia transmitir à
FEPASA, ãrea devoluta situada dentro do raio de 8 (oito)
qUilômetros do centro da sede do município, tendo em vista
o que dispõe o Decreto Estadual n 9 14.916/451

Não. Dissemos e repetimos: no momento da criação e instalação
do Município de Presidente Epitãcio, as terras devolutas que perten
ciam ao Estado, dentro de um raio de 8 (oito) quilômetros contados
do centro da sede do município, passaram, por força da lei que o
criou, a integrar o Município de Presidente Epitãcio.
Se a Fazenda do Estado de São Paulo, posteriormente, transmitiu
terras devolutas à Estrada de Ferro Sorocabana S.A., atualmente,
FEPASA-Ferrovia Paulista S.A. para a formação do capital social
dessa sociedade de economia mista, terras devolutas essas situadas
dentro daquela ãrea com um raio de 8 (oito) quilômetros, realizou
uma transferência ((anon domino JJ , pois, essas terras jã não mais lhes
pertenciam, mas, sim ao Município de Presidente Epitácio.
Mister se faz, entretanto, uma ressalva nessa afirmação, qual
seja, a da natureza da ãrea de 1.088.470,00 metros quadrados que,
como dissemos, ao responder a pergunta anterior, deverã ser melhor
especificada e caracterizada, para dissipar qualquer dúvida se as ter
ras, dentro dessa ãrea, integram ou não o complexo econômico da
via férrea de propriedade da FEPASA-Ferrovia Paulista S.A.
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Se integrarem, as terras e os bens pertencerão a esta sociedade
de economia mista, e o registro, então, deverã ser efetuado no Car
tório de Registro de Imóveis da situação da estação inicial dessa ilha
férrea.
É

o nosso parecer, "sub censura" dos mais doutos.

São Paulo, 29 de julho de 1981.
(a) Dr. Elvino Silva Filho Imobiliãrio do Brasil".
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TERMO DE ADoçÃO CONJUNTA DE

b) segunda via:
sepultamento e rem~

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E CARTORARlOS

c) terceira via:
râÍro do Município
conservada, para

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, repre

sentada pelo Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor
Geral da Justiça do Estado; a Prefeitura do Município de São Paulo,
representada pelo Excelentissimo Senhor Doutor Reynaldo Emígdio de
Barros, Prefeito Municipal; e o Serviço Funerârio do Município de São
Paulo, entidade autârquica, com sede na Avenida Ernesto Augusto
Lopes, n ll 100, Parque Novo Mundo, nesta Capital, representado pelo
Doutor Jayme Augusto Lopes, Superintendente, a bem da sintonia do
serviço objeto da Resolução que integra o Provimento n'1 15/81, da
Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo, por esta e melhor
forma de Direito, adotam e aprovam as seguintes instruções procedi
mentais:

d) quarta via:
Departamento da
e controle

4. OServiço
a, em nome dos
recolher, contra recl~
aos referidos Cartór 

1, As anotações das declarações de óbito das pessoas falecidas
no Município de São Paulo, Capital, serão, após apresentação do respec
tivo atestado médico, oficialmente anotadas pelo Serviço Funerârio de
São Paulo.

a)

b) cada recibo
serâ entregue a quem
'Cartório, juntamente

2 _ As declarações serão formalizadas em impresso próprio, se
gundo modelo fornecido, integrado, por quatro (4) vias, que conterão:

c) a terceira via
Funerârio, para efeito

a) todos os elementos referidos no artigo 80 da Lei 6.015, de 31
de dezembro de 1973;

d) na terceira
data e assinatura de
forma legivel, de quem

b) indicação e endereço do Cartório de Registro Civil das Pessoas
Naturais onde se processará o registro;
c)

inserida na terceira via, a seguinte observação:

e) ainda
mentos, serão "rlrAitl'"
isenção.
'.
6. Os EBcr1vães
Naturais receberão
~ 11,00 horas os

<IA presente declaração é vâlida para fins de sepultamento e
remoção de corpos, inclusive para além dos limites do Município de
São Paulo, nos Termos do Provimento n 9 15/81, item n 9 2, alinea
"c", da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo",
d) qualüicação completa do declarante, seu endereço, telefone, se
o caso, inclusive número de Cédula de Identidade ("RG") e o de outros
documentos.

7. Somente
pessoas carentes
\iáIendo como prestmcil!
'dêSepultamento.
~

3. ÀS quatro vias, que compõem a declaração de óbito, serâ dada
a seguinte destinação;

i.,
8. O Serviço
declaraçóesde 'óbito,
emiOcalS indicados e
público.

a) primeira via: serâ formalmente entregue ao Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais, através do Departamento da Corre
gedoria Geral da Justiça (DEGE).

66-

os recibos

BOLETIM DA ASSOCIAc,x.O DOS SeVENTUABlOS
DA JUSTICA DO ESTADO DJI SAO PAULO
•

.i

b) segunda via: será entregue ao declarante e valerá para o
sepultamento e remoção do cadáver para fora de São Paulo, Capital;
c) terceira via: será encaminhada ao Arquivo do Serviço Fune
râiro do Município de São Paulo, no qual será convenientemente
conservada, para efeito de fiscalização;
d) quarta via: será encaminhada, com as cautelas de estilo, ao
Departamento da Corregedoria Geral da Justiça, para arquivamento
e controle·
4. O Serviço Funerário do Município de São Paulo fica autorizado
a, em nome dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais,
recolher, contra recibo, as quantias relativas aos emolumentos devidos
aos referidos Cartórios.
5 . A confecção, emissão, preenchimento e entrega dos recibos
estarão a cargo do Serviço Funerário, observadas as seguintes normas:
a) os recibos serão numerados em seqüência ininterrupta;
b) cada recibo compreenderá três vias, das quais a primeira
.será entregue a quem efetuar o pagamento e a segunda ao Oficial do
Cartório, juntamente com o numerário devido;
c) a terceira via deverá ser conservada nos arquivos do Serviço
Funerário, para efeito de fiscalização;
d) na terceira via será reservado espaço destinado à declaração,
data e assinatura de quem efetuou o pagamento, com identificação, em
forma legivel, de quem recebeu a primeira via;
e) ainda que haja isenção de pagamento das custas e emolu
mentos, serão extraídos os recibos, dos quais constará declaração de
isenção.
6. Os Escrivães dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas
Naturais receberão diariamente, junto ao Serviço Funerário, das 10,00
:às 11,00 horas os emolumentos a que fizerem jus.
7. Somente serão dispensados do pagamento dos emolumentos
as pessoas carentes de recurso, mediante comprovação de pobreza,
váIendo como presunção desse estado a isenção das taxas o despesas
desepultamento.
, .. 8. O Serviço Funer~rio do Municipio de São Paulo, receberá as
déClarações de óbito, ininterruptamente, nos postos de atendimento,
locaiS indicados e previamente divulgados, para o conhecimento do
público.

em
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Considerando que
como conseqüência, na
suspenderam a vigêncial

O Serviço de Atendimento será prestado por funcionários
qUalificados do Serviço Funerário do Município de São Paulo, sem
ônus para a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.
9,

Determina:

E por haverem adotado e estabelecido, para fiel cumprimento, as
presentes normas precedimentais, foi ordenada, aos dois dias do mês
de julho de mil novecentos e oitenta e um, a lavratura do presente,
que nada mais contém.

Art. 1'1 - O
Corregedoria Geral da
"2, - Os registr4
do "Sursis", e às Com.
tigações Criminais
de folhas soltas e em
da Justiça".

São Paulo, 02 de julho de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.
(a) Reynaldo Emigdio de Barros Paulo.
(a) Jayme Augusto Lopes rário do Município de São Paulo.

Corregedor Geral

Prefeito Municípal da São

Superintendente do Serviço Fune

Art. 3'1 publicação.

Testemunhas:
1) (a) Paulo Gomes Machado -

São Paulo, 29 de

Secretário de Serviço de Obras

(a)

do Município.
Diretor do Departamento da Corregedoria

.n,u.u~,
e UHIIHIl).

Bruno

\ilO-U4-tSl

2) (a) Ezio Donati Geral da Justiça.

Este

(4, 7 e 8-7-81),

Normas de

PROVIMENTO NQ 11/81

O Desembargador
Justiça, no uso de

Dá nova redação ao item 2, do Capitulo V, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e dá outras
providências.

Determina:

Art. 19 - O livro
de Serviço da Corre!lP.tll
soltas, através de
modelo anexo.

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando ser inconveniente, por enquanto, a escrituração do
livro "Fianças Criminais" englobadamente com outros livros dos
Ofícios de Justiça Criminal;
Considerando que a matéria constante do Provimento n9 3/81
já consta das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

posta em vigor pelo Provimento n'l 5/81;
68 
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Considerando que a revogação do Provimento n9 3/81 implica,
como conseqüência, na revogação dos Provimentos n."'! 6/81 e 8/81, que
suspenderam a vigência daquele,
Determina:
O item 2, do Capítulo V das Normas de Serviço de
Art. l
Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte redação:
Q

-

"2. - Os registros relativos ao Rol dos Culpados, às Averbações
do "Sursis", e às Comunicações ao Departamento Estadual de Inves
tigações Criminais deverão ser feitos em um único livro, constituido
de folhas soltas e em modelo padronizado pela Corregedoria Geral
da Justiça".
Art. 29 - Ficam revogados os Provimentos n9 s 3/81, 6/81 e
8/81 da Corregedoria Geral da Justiça.
Art. 3 9
publicação.

Este Provimento entrará em vigor da data de sua

-

São Paulo, 29 de abril de 1981·
(a)

Bruno Affonso de André -

(iIU-U4~

e

Corregedor Geral da Justiça.

Ul-U6~l).

PORTARIA N'I 89/81
Regulamenta o disposto no item 2, do Capítulo V. das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
JUstiça, no uso de suas atribuições,
Determina:
Art. 1'9 - O livro referido no item 2, do Capitulo V das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, e constituído de folhas
soltas, através de fichas, obedecerá, para efeito de padronização, o
modelo anexo.
Art. 29 - As fichas serão numeradas cronologicamente e rubri
cadas previamente pelo Escrivão, servindo uma para cada réu.
Parágrafo Único - O número da ficha deverá constar da coluna
"observações" do livro Registro Geral de Feitos.
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Art. 39 - As fichas serão preenchidas a máquina, mantidas em
pastas, em ordem alfabética, tomando-se como referência o prenome
do réu.
Art. 49

-

O preenchimento da ficha será feito após o trânsito

em julgado da sentença condenatória.

Art. 5'1 - A ficha, que deverá guardar 35 milimetros de margem
do lado esquerdo. terá as seguintes dimensões: 220 milímetros de
largura. por 330 milímetros de altura. Será impressa em 3 (três) vias.
em papel sulfite 24lkg., a primeira, e 16 kg. as demais, com a destI
nação seguinte:
1'10 via (branca): constituirá os livros previstos nas letras "b",
"c" e "d", do item 1, do Capítulo V das Normas de Serviço da Cor
regedoria Geral da Justiça;
2' via (verde): Carta de Guia (Execuções Criminais);

3' via (azul): Recibo da Carta de Guia (juntado aos autos).
As vias que servirão como Carta de Guia deverão conter

§ 1" -

I!I]

[[J

DoIoe. ou - . - '
0 - ......... _ _ 1_1

:J

esse titulo logo acima do campo destinado à qualificação do réu;

I!!J c.... ,... _ I _ I _

§ 2" - Na comarca da Capital, os Ofícios de Justiça Criminal
deverão remeter cópia xerográfica da primeira via ao serviço de pro
cessamento de dados, até o dia 10 do mês subseqüente, através da
Corregedoria Geral da Justiça, no 22" andar do Fórum João Mendes
Júnior, sala 2.200.

l!!l_do~_'
(!!J Ali, ..... 1wI...'
"

Art- 6" - No caso de condenação, determinado o arquivamento
do processo e sua remessa ao Arquivo Central, com ele seguirá cópia
xerográfica da primeira via da ficha.

~~:

Art. 7 - Os livros mencionados no item I, do Capitulo V das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e atualmente
em uso dos Ofícios de Justiça Criminal, deverão ser encerrados, ex
ceto o relativo às Fianças Criminais.
9

Art. 89 - Continua em vigor o atual sistema de comunicação de
inquéritos policiais arquivados e sentenças absolutórias proferidas.

Art. gq de 1981.

Esta Portaria entrará em vigor no dia 16 de maio

I!!J~:
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São Paulo, 29 de abril de 1981·
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.

Corregedor Geral

IID ---.~--I
70 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃo DOS SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO
•

IEJAoo_--.......

J\lllo DE DIREITO DA COMARCA 01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
V ...R... ·_ __

_ _ 01'11::10 CRIMINAL

'ICHAIf.·___
QU.~I.IFIC...ÇÂO 00 R'V

m

NOOIé I "I.CV"""

o .

Em

.,1- G,ro'IRGI

ULJ
I1

lU,

JI

C

m-...

.IITD In<tNIlIo

lI!!]

[

I

[!;!J
Dou ..
1.7 N _ I _

[illl- [!!]
11
[!TI

1I

-

II

II

I

G;;i] E_CM'

II

El\d.,.9O

II

Eill fll~·1
O"OOSPRIX.'tSWAI5

[IJ o....,. .....Wt.. ""'..... , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

[I]

O... d4M~: _ _ I _ _ I _ _

!W '-

Cort.,

0 0 _ _ _ _ _ _ __

I!D 0 ...... '''''' _ _ 1 _ 1 _ (ill 00"<10 _ _' _ 1 _ ' _ (illo... _ _: _ 1 _ 1 _
!!!J NU... O'.....:l•. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
fi!] 14.,....,..10'...:
I!!l C.........:
~

vr~"'

...I:

[lI]

F'rl~.."

t~~

Pri#Ic

- ....: - - - - - - 

R,O_
~
••
_ _ _ _ _ _ _ _ _{","",fite
_ _ _<I_
__
_tlc:htl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

fl.0]ten!1l:

-o .... 0

_: --_'_1_
" ' . ' _ ' __ 1_ _

_ _' _ _ 1 __ ( _ _

~rh... ~
""'O .... 0
_______________________________________________________
~o-do

M"ru~,

~t1Q~'

,,"'o .... 0

~ncdoM,,.,:

py',)t:Q~:

__

I

1__

[Il]

[!!j)

,,"'o

.... 0

_cr"'I"': _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

T"""",,,,, ,.1""",,, p/M.•. , _ _ 1_ _ 1 _ _
[~

_do.. .'

I!!:!I Trtn"....... _ p / ..... '

__ '__ 1 __

eo........................., _ ......_ _"

~·"AO"OE-'-AÓVI·SOAIA

1[01.'--._".....,

lImO

!ill Autotldâ ~J'\.:
• I COMUNlÇA,çoi.

.0

!TI) ~-"""'-: " .. O

lW

V_-Ct'

.... 0

0 ... _ , _ ,

1

T.R.I.: __ ' _ I _ E!1 OETAI.N'_I_I_
lEJ "___ 10_ _ _1: _ 1 _~
1_
[!j] 0.._ _0\000Il0I0: _ _ _ _ _ _ _ __

GIl~doln~ ... _ ' _ ' _

m

f

I

INOlVIDUALIZAÇAo ~,.NA I

l!!l-_:

oIm

O

.... 0

Oo1a\ll:

rn
...:-.....----"
rn ....... . . _Io;c'.._
.....____"

WJo... ... _ ......_: __ 1_ _ 1 _ _
liiJ " - - _..
TI.I 1,0):

_ICI'.. .

I!!l
ml.""':
I!!l -'........,...
V_ _ _. _ . - - 1_ _ 1 _ _
[!) ........ _ - ,

W .....,...,

1'""'_.....1-.... _.-........-........'
Cpnoio.-_.
___

o Desembargador
.Justiça, no uso de suas

I

Determina:

i:i!J .......... "........., - I - l -

Art. 1 9

I!]] ........ _ ' ....11.:

-

O livro

"a", do Capítulo V dai
Justiça será formado
cópias dos termos.
rubricadas as folhas
tura e encerramento.
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Art. 29 - Nas
fiança e liberdade pro"~
e termos de fiança,
delos anexos.
§ 1Q

-

Os

-Diretor, Escrevente
§ ~ - Serão os
vias, destinando-se a
acusado.

term:J

•

§ 39 - Os
destinando·se a prim "
segunda ao processo e
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Art. 3 9 - Os
tipograficamente.
220 milímetros de
35 milimetros de
sulfite 16 kg.

.. '1_.
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DItfttt. CItIIIIIIIJ

PORTARIA N9 90/81

Regulamenta o item 1. letra "a" do Capitulo V das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e
padroniza os modelos de Termo de Comparecimento e Termo
de Fiança. nos casos de concessão de liberdade provisória.
O Desembargador Bruno Affonso de André. Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,

Determina:
Art. 19 - O livro "Fianças Criminais" J previsto no item 1, letra
"a , do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
lt

Justiça será formado em folhas soltas e constituído pelas próprias
cópias dos termos, até o máximo de 200 (duzentas), numeradas e
rubricadas as folhas pelo Escrivão-Diretor e lavrados termos de aber
tura e encerramento.
Art. 2 9 - Nas hipóteses de concessão de liberdade provisória sem
fiança e liberdade provisória com fiança, os termos de comparecimento
e termos de fiança, respectivamente, serão lavrados conforme os mo
delos anexos.
§ 1Q

Os termos deverão ser assinados pelo Juiz, Escrivão
-Diretor, Escrevente que os datilografou e pelo réu.

§ 2'l - Serão os termos de comparecimento lavrados em 2 (duas)
vias, destinando-se a primeira ao processo e entregando-se cópia ao
acusado.
§ 3Q Os termos de fiança serão lavrados em 3 (três) vias,
destinando-se a primeira à formação do livro "Fianças Criminais", a
segunda ao processo e a terceira ao réu.

Ar!. 39 Os termos ora padronizados deverão ser impressos
tipograficamente. obedecendo-se, fielmente. os modelos anexos, tendo
220 milímetros de largura, por 330 milimetros de altura, guardando
35 milímetros de margem do lado esquerdo e impressos em papel
sulfite 16 kg.

Art. 49

-

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi

eação.
São Paulo, 29 de abril de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André da Justiça.
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PROVIMENTO Nq 10/81
Dá nova redação ao item 71 do Capitulo XIV, acrescido
do subitem 71.1, e ao item 83 do Capítulo xvn das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

E..uDV.L-..:.t.L

J!'EDEBAIS

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Determina:
Artigo único. Passam a vigorar com a seguinte redação os dis
positivos adiante, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça:
1)

item 71, do Capitulo XIV (Do Cartório de Notas), e subitem

71.1:
"71. - O reconhecimento, com a menção de ser a firma autên
tica, ou de ter sido feito por semelhança, deve conter o nome da
pessoa a que se refere.

"71.1 - Ê vedado o reconhecimento por abono, salvo no caso
de procuração firmada por réu preso e outorgada a advogado, desde
que visada pelo Diretor do Presidio, com sinal ou carimbo de identi
ficação".
2) item 83, do Capitulo
Naturais) :

xvn

(Do Registro Civil das Pessoas

"83. - A mulher poderá acrescer aos seus os apelidos do marido
(CG, art. 240, par. ún. c/ redação da L. 6.515, de 26-12-77)".
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 23 de abril de 1981.
(a) Desembargador Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral

da Justiça.
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o Presidente da
decreta e eu sanciono a

Art. I" - A Lei ~
sobre os Registros Púb1II
6.850, de 12 de novemblll
alterações:
"Art. 167 ........ .
fi

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

15 - dá re-ratificatl
de hipoteca em favor
da Habitação, ainda
mantidas as mesmas
em favor de terceiros.

~.

f,EIS E DECRETOS
FEDERAIS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Lei N9 6.941, de 14 de setembro de 1981.
Altera a Lei n 9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
dispõe sobre os Registros Públicos, com a modificação cons
tante da Lei n 9 6.850, de 12 de novembro de 1980, e dá
outras providências.
O Presidente da República, fa~o saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 - A Lei n'1 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os Registros Públicos, com a modifica~o constante da Lei n'
6.850, de 12 de novembro de 1980. passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 167 ................................................ , .

n ....................................................... .
15 - dá re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto
de hipoteca em favor de entidade integrante do Sistema Financeiro
da Habita~o, ainda que importando eleva~o da dívida, desde que
mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada
em favor de terceiros.
Art. 290 - Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com
a primeira aquisição imobiliária para fins residenciais, financada pelo
Sistema Financeiro da Habitação, serão reduzidos em 50% (cinqüenta
por cento).

O registro e a averbação referentes à aquisição da casa
própria, em que seja parte cooperativa habitacional ou entidade as
semelhada, serão considerados, para efeito de cálculo de custas e em0
lumentos, como um ato apenas, não podendo a sua cobrança exceder
o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do Maior Valor
de Referencia.
§ l

Q

-
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§ 29

Nos demais programas de interesse social, executados
pelas Companhias de Habitação Popular - COHABS ou entidades
assemelhadas, os emolumentos e as custas devidos pelos atos de
aquisição de imóveis e pelos de averbação de construção estarão
sujeitos às seguintes limitações:
-

'.:

Brasília, em 14 de
'93'ida República.
JOÃO

a) imóvel de até 60 m 2 (sessenta metros quadrados) de área cons
truída: 10% (dez por cento) do Maior Valor de Referência;
b) de mais de 60 m 2 (sessenta metros quadrados) até 70 m:!
(setenta metros quadrados) de área construída: 15% (quinze por
cento) do Maior Valor de Referência;

Lei N'1 6.936, de

c) de mais de 70 m 2 (setenta metros quadradOS) e até 80 m 2
(oitenta metros quadrados) de área construída: 20% (vinte por cento)
do Maior Valor de Referência.
Os emolumentos devidos pelos atos relativos a financia
mento rural serão cobrados de acordo com a legislação federal".
§ 3'1 -

Art· 2'1 - Os atuais artigos 291 a 296 da Lei n9 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, ficam renumerados para 294 a 299, passando a
figurar corno artigos 291, 292 e 293 os seguintes:
"Art. 291 - A emissão ou averbação da Cédula Hipotecária,
consolidando créditos hipotecários de um só credor, não implica modi
ficação da ordem preferencial dessas hipotecas em relação a outras
que lhes sejam posteriores e que garantam créditos não incluídos na
consolidação.

Art. 292 - É vedado aos Tabeliães e aos Oficiais de Registro de
Imóveis, sob pena de responsabilidade, lavrar ou registrar escritura
ou escritos particulares autorizados por lei, que tenham por objeto
imóvel hipotecado a entidade do Sistema Financeiro da Habitação,
ou direitos a eles relativos, sem que conste dos mesmos, expressamente,
a menção ao ônus real e ao credor, bem como a comunicação ao credor,
necessariamente feita pelo alienante, com antecedência de, no mínimo,
30 (trinta) dias.
Art. 293 - Se a escritura deixar de ser lavrada no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data da comunicação do alienante, esta
perderá a validade.
Parâgrafo único
A ciência da comunicação não importará con·
sentimento tácito do credor hipotecário".
Art. 3 9 - É vedado incluir ou acrescer, às custas dos Registros
Públicos, quaisquer taxas ou contribuições.

',18-
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Dispõe

de serviço
O Presidente da
,decreta e eu sanciono

Art. 19 - O 'tempo.
~verbado~ na esfera
em dobro facultados na
normas que regu}eJII
federal.

.em .

Art. 29 - EBta
revogadas as disposiçõeal

Brasilia, em 18
93'1 da República.
JOÃO
Ibrahim Abi·Ackel
Lei N<i 6.910, de
nl! 4.729, de
. Decretcrlei
Decreto-Iei

O' Presidente da
decreta e eu sanciono a·

Art. 19 O dispostO]
e no art. 18;

de 1965,

de 1967, não se aplica

'.

Art~

4'9 -

Esta Lei entrará em vigor na data de. sua publicação.

Brasília, em 14 de setembro de 1981; 1609 da Independência e

'939 da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Mário David Andreazza
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Lei N9 6.936, de 18 de agosto de 1981.
Dispõe sobre a averbação, na esfera federal de tempo
de serviço público estadual ou municipal.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional
.decreta € eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1
O tempo de serviço público estadual ou municipal será
averbado, na esfera federal, sem quaisquer acréscimos ou contagem
émdobro facultados na legislação local, salvo se huver correspondência
em .normas que regulem a contagem do tempo de serviço pÚblico
federal.
Q

-

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, em 18 de agosto de 1981; 1609 da Independência e
939 da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
Lei N'9 6.910, de 27 de maio de 1981.
Restringe a aplicação do disposto no art. 29 da Lei
n9 4.729, de 14 de julho de 1965, e no art. 18, § 29, do
. Decreto-lei n 9 157, de 10 de fevereiro de 1967, e revoga o
Decreto-Iein<l 1.650, de 19 de dezembro de 1978.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 O disposto no árt. 29 da Lei n'l 4.729, de 14 de julho
de .1965, e no art. 18,§ 29, do Decreto-lei n9 157, de 10' de fevereiro
de 1967, não se aplica aos crimes contrabando ou descaminho, em
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suas modalidades próprias ou equiparadas nos termos dos §§ l' e 2'
do art. 334 do Código Penal.
Art. 29

-

:e revogado

o Decreto-Iei n</ 1.650, de 19 de dezembro

de 1978.

Art. 39 -

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 27 de maio de 1981; 1609 da Independência e
939 da República.
JOÃO FIGUEIREDO

Ibrahim Abi-Ackel
LEI N9 6.952 -

DE 6 DE NOVEMBRO DE 1981

Acrescenta parágrafos ao art. 134 da Lei n' 3.071,
de 1</ de janeiro de 1916 - Código Civil.
O Vice-Presidente da República, no exercicio do cargo de Pre
sidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1</ - O art. 134 da Lei n</ 3.071, de 19 de janeiro de
1916 - Código Civil, fica acrescido de 5 (cinco) parágrafos, com
a seguinte redação:
11

Art. 134 _

f) assinatura das
a do tabelião, AnNll'l'Sl1
§ 29 - Se algum
ou pessoa capaz assiI ,
§ 3'1 - A f'!U!rlt:urí
§ 4' - Se qUaJ1lUl:
donal e o tabelião
comparecer tradutor
vendo na localidade,
tenha idoneidade e

I 5t - Se al&Um
UioJião. nem puder
do ato pelo menos 2
sua identidade".
Art. 39

-

Rev'

Brasllia, em 6 de
939 da República.

AURELIANO
Ibrahim Abi·Ackel

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

§ 1</ - A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é
documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, e, além de
outros requisitos previstos em lei especial, deve conter:

a)

data e lugar de sua realizacão;

b) reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de
quantos hajam comparecido ao ato;
c) nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e resi
dência das partes e demais comparecentes, com a indicacão, quando
necessário, do regime de bens do casamento, nome do cônjuge e
flHação;
d)

manifestacão da vontade das partes e dos intervenientes;

e) declaração de ter sido lida às partes e demais compare
centes, ou de que todos a leram;
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f) assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como
a do tabelião, encerrando o ato.

§ 29 - Se algum comparecente não puder ou não souber assinar,
ou pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.
§ 39

-

A escritura será redigida em língua nacional.

§ 4" - Se qualquer dos comparecentes não souber a língua na
cional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá
comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o ha
vendo na localidade, outra pessoa capaz, que, a juizo do tabelião.
tenha idoneidade e conhecimentos bastantes.
i 5" - Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabe
lião,lião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar
do ato pelo menos 2 (duas) testemunhas que o conheçam e atestem
ma identidade".
w

Art. 2'-' -

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3" -

Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 6 de novembro de 1981; 16Q<! da Independência e
93v da República.
AURELIANO CHAVES

Ibrahim Abi-Ackel
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'NOTAS VÁRIAS
ACORDA0 UNANIME DO STF BENEFICIA SERVENTUÁRIOS
O STF, em acórdão unânime, entendeu que "promoção" e "remo
ção" não se confundem com "nomeação originária", contrariando, nesse
sentido, tese sustentada pela Secretaria da Justiça do Estado de São
Paulo. O problema, argüido em mandado de segurança, é de enorme
lnteresse para a classe dos serventuários, tanto da capital como do
Interior. Sabe-se que há quatro anos não se realiza concurso algum
que lhes possibilite o acesso normal à carreira. Centenas de cartórios,
'de todas as naturezas, registro civil, títulos e documentos, registros
imobiliários, tabelionatos, etc. estavam praticamente bloqueados pela
atitude assumida pela Secretaria da Justiça do Estado, sustentanto não
haver possibilidade de abertura de concurso, porque, segundo entendia,
'a remoção ou a promoção equivaleria a uma nova nomeaçáo. O STF,
no entanto, pelo acórdão unânime aludido, inverteu por completo os
,termos da questão, por seu entendimento diametralmente oposto f,lo da
Secretaria da Justiça. Aliás, diga-se de passagem, outros Estados não
interpretavam o fulcro constitucional da matéria de igual maneira que
a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo.
Por tudo isso, a decisão do STF, em assunto de larga repercussão
nos meios serventuários de São Paulo, tem desde logo o' mérito de fixar
nova orientação judiciário-administrativa que impelirá naturalmente
o presidente do Tribunal de Justiça do Estado a abrir concurso para
o provimento de todos os cartórios vagos, podendo concorrer os atuais
serventurios vitalícios e nomeados em caráter efetivo antes de 1977,
data da Emenda Constitucional n Q 7.
A matéria, no STF, foi relatada pelo ex-ministro Leitão de Abreu.
A segunda turma desta Alta Corte, julgando recurso extraordinário
interposto pelo Estado de São Paulo, em mandado de segurança impe
trado por Jordelino Olímpio de Paula, contra ato do secretário da
Justiça, concedeu a ordem por unânimidade, garantindo e beneficiando
dessa forma centenas de serventuários da Capital e do Interior.
Ê a seguinte a decisão do STF: "Jordelino Olímpio de Paula
impetra a concessão de mandado de segurança contra o ato do Exmo.
Sr. Secretário da Justiça, que lhe negou pedido de nomeação para o
cargo de Escrivão do Cartório de Registro Civil e Anexos do Município
de Três Fronteiras, em caráter definitivo.
Alega o impetrante que era titular do cargo de Escrivão do Cartório
de Registro Civil e Anexos do Distrito de Aparecida do Bonito, da
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Comarca de Santa
Resolução n'l 2,
São Paulo, em 15 de
1 9 de janeiro de 1971.
Udade não remunerada
ridade impetrada e
do 29 Oficio e AnexOB
sua pretensão, indeferJA
de não, ter sido indicàd
vedadas as nomeações'1
Diante disto, o impetri
em, caráter provisório.
de Três Fronteiras,
deixando de ser
datado de 16 de agosto,
trante, pleiteando ago~
Civil das Pessoas
em caráter definitivo,
fol'extinta antes de
de abril de 1977,
pelo impetrado, atrav~
Vei'berando este pronunll
liquido e certo de
que 'está impedido de
"writ>' propugna pela
deferida a nomeação
Civil e Anexos do MuniII
que a proibição constitll
ventuários, mas nio
loram extintas antes
porque o que esta to-rnAW
para as serventias e
era escrivão e que,
no cargo, que ora

, Denegada a ~
#;lutos as informações
que esta,
desacompanhada dos
hã.o especifica o ato, de
pêlo impetrante. ,
" A seguir, ferindo \
ato impugnado, justifieal
República, acrescentad41
,
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Comarca de Santa Fé do Sul, quando esta serventia foi extinta pela
Resolução nQ 2, estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em 15 de dezembro de 1976, e que começou a vigorar em
19. de janeiro de 1977. Passando à situação de servidor em disponibi
lidade não remunerada dirigiu-se o postulante da segurança à auto
ridade impetrada e pediu-lhe a nomeação, por remoção, para o Cartório
dó .2'l Ofício e Anexos dee Santa Fé do Sul, mas não obteve êxito em
sua pretensão, indeferida por ato de 2 de junho de 1977, em virtude
de não ter sido indicado o fundamento legal do pedido e por estarem
Vedadas as nomeações definitivas para serventias não oficializadas.
Diante disto, o impetrante solicitou do impetrado a sua nomeação,
em -caráter provisório, para o Cartório de Registro Civil e Anexos
de Três Fronteiras, de igual natureza e classe do cartório extinto,
deixando de ser atendido, por falta de amparo legal, através de ato
datado de 16 de agosto de 1977. Inconformado, voltou à carga o impe
trante, pleiteando agora a sua remoção para o Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Município de Três Fronteiras,
em caráter definitivo, fundado em que a serventia, de que era titular,
foi extinta antes de promulgada a Emenda Constitucional nQ 7, de 13
de abril de 1977, mas, ainda desta vez, sua solicitação foi desatendida
pelo impetrado, através de ato praticado em 30 de novembro de 1977.
Verberando este pronunciamento, por considerá-lo lesivo ao seu direito
líquido e certo de desempenhar as funções do cargo de Escrivão, de
qde .está impedido de exercer há mais de um ano, o postulante do
«wri:f/~ propugna pela concessão de segurança, a fim de que lhe seja
deferida a nomeação para o cargo de ~crivão do Cartório de Registro
Civil e Anexos do Município de Três Fronteiras. Entende o impetrante,
que a proibição constitucional diz respeito à nomeação de novos ser
ventuários, mas não daqueles que já eram escrivães e cujas serventias
foram extintas antes do advento da Emenda Constitucional nQ 7/77, até
porque o que esta torna defesa são as nomeações em caráter definitivo
para as serventias e não as remoções de quem, como o impetrante, já
era escrivão e que, por isso, tem o direito adquirido de ser aproveitado
no cargo, que ora pleiteia.
Denegada a suspensão liminar do ato censurado, vieram para os
as informações enviadas pela ilustre autoridade impetrada, em
que esta, preliminarmente, qualtiica de inepta a inicial, seja porque
desacompanhada dos documentos, que deveram instrui-la, seja porque
não especifica o ato, de que teria sobrevindo a lesão ao direito invocado
pelO impetrante.
~útos

.. A seguir, ferindo a questão de fundo, o impetrado defende o
ato impugnado, justificando-o à luz do art. 206, § 29 da Constituição da
República, acrescentado pela Emenda Constitucional nQ 7, de 13 de
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abril de 1977, pelo que qualquer nomeação em caráter efetivo, parfl!
as complementar a que alude o parágrafo anterior, serventias não
remuneradas pelos cofres públicos qual "Fica vedada, até a entrada
em vigor da lei formas e modalidades, de que se revista o proVimento
em caráter efetivo de serventias vagas, pois, com este propósito o.
preceito da Lei Maior foi promulgado, mantendo, assim, "as serventias
vagas desvinculadas de qualquer titularidade irremediável" para não.
aumentar as dificuldades inerentes à implantação do regime de
oficialização dos cartórios, que será disciplinada através de lei comple
mentar a ser editada. Nega, outrossim, a invocação de direito adquirido
como suporte à impetração, baseando-se o impetrado em que essa
arguição não é suscetível de opor-se à incidência e aplicação de pre
ceitos da Carta Magna.
Considerando correta a posição assumida pela autoridade impe
trada, pronunciou-se a douta Procuradoria Geral da Justiça pela
denegação da segurança.
1; o relatório.
1. A prejudicial articulada pelo impetrado não procede. Primeiro.,
porque os documentos fundamentais à impetração, comprovando a
realidade dos fatos nela descritos, estão presentes nos autos, exibidos..
em fls. 8, o título de nomeação do impetrante para o cargo de Escrivão
do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos de. Distri
to de Aparecida do Bonito (1'1- classe), em fls. 8 verso e 9, certidões de
compromissos prestados pelo impetrante e sua posse no cargo, se
gundo-se, em fls. lO, comunicação à Corregedoria Permanente da
entrega dos livros e acervo da serventia extinta e, em fls. lI, o termo
de recebimento respectivo. Segundo, porque o ato contra o qual se
insurge o postulante ao "writ" se acha perfeitamente identificado Dá
impetração, pela qual é atacado, especificamente, o indeferimento, em
30 de novembro de 1977, da solicitação dirigida ao impetrado, para
que removesse o impetrante para o Cartório de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Anexos do Município de Três Fronteiras, em caráter
definitivo.
2. Passando-se ao mérito da causa, verifica-se que as posições
assumidas pelo impetrante e impetrado, em torno da questão debatida,
estão suficientemente bem delineadas a ensejar, pois, adequado trata,;.
mento com vistas à sua solução.
Enquanto o subscritor da impetração sustenta que o preceitó
constitucional do art. 206, § 2'1, introduzido na Carta Magna pela
Emenda Constitucional n 9 7, de 13 de abril de 1977, proíbe, exclusiva
mente, a nomeação de novos serventuários, mas não a nomeação dos
antigos, já investidos na condição de titulares de serventia, que veio
a ser o impetrado, por seu turno, assevera que a sobredita proibição
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Bem de ver-ee, DO
Jmpetrada.
.
Com

o estabelece.

.-.rventias
'proibir, desde logo,
.dura, em caráter
.cofres públiCfJ8f a
'processamento da
.
Objetivou-se com
~1'\1,.nt11Á"'na_

abrange qualquer tipo de provimento em caráter efetivo seja ele
decorrente de nomeação, remoção ou promoção, posto que, em ma
téria cartorária, o vocábulo "nomeação", aplicado no texto consti
tucional, não tem o sentido estrito que lhe atribuem os Estatutos dos
Funcionários Públicos do Estado.
Bem de ver-se, no entanto, que razão, nenhwna assiste à autoridade
.impetrada.
Com o estabelecer o principio da gradual da oficialização das
serventias extrajudiciais, cuidou o mandamento constitucional de
proibir, desde logo, as nomeações originárias ou de primeira investi
dura, em caráter efetivo, para as serventias não remuneradas pelos
.cofres públicos, a fim de não serem criados maiores embaraços no
processamento da implantação do novo regime.
Objetivou-se com a proibição constitucional, evitar a nomeação de
novos serventuários, mas não impedir nomeações derivadas daqueles
titulares de serventias, que já ostentavam essa posição antes de pro
muI2'ada a Emenda Constitucional nl! 7/77.
Tanto isso é certo que no caput do art. 206, da Lei Maior, ficou
.expressamente "ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalicios ou
nomeados em caráter efetivo". No caso do impetrante especifica
mente que já era titular da serventia, e que se achava em dispo
nibilidade, por ter sido extinto o cartório, quando sobreveio a
Emenda n" 7/77, seu aproveitamento noutra serventia não irá agravar
as dificuldades inerentes à transformação para o novo sistema, porque
ele já integrava os quadros de servidores cartorários, quando veio de
ser instituido o novo regime.
Vale, pois, dizer-se que, com vistas à reforma programada, a acupa
ção pelo impetrante de uma serventia não acarretará, em substância
nenhuma dificuldade a mais, dentro as que já existem, para ser cumpri
da a oficialização, que se desenvolverá progressivamente, na medida
em que se forem vagando os cargos dos titulares de cartório.
Nesse sentido, por sinal, em hipótese semelhante, já se pronunciou
«) Egrégio Tribunal no julgamento do Mandado de Segurança, número
.260.416, em sessão da &- Câmara Civil, figurando como Relator o
emmente Desembargador Dias Filho.
3. Em tais condições, fica concedida a segurança, para que, na
forma da legislação vigente, cumpridas as formalidades legais, a auto
ridade impetrada expeça titulo, nomeando o impetrante, em caráter
.efetivo, para assumir as funções do cargo de Escrivão do Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Município de Três

Fronteiras"
.
.: -.
(Transcrito d' ·0 Estado de S. Paulo". de CK-lo.8l).
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ESTADUAIS

00 COMPLEMENTAR N 9 269 -

DE 3 DE DEZEMBRO DE 198:{

Dispõe sobre o cámputo,·· para. efeito de aposentadoria
nas condições que estabelece, do tempo de serviço presmdo
em atividade vinculada ao regime previdenciário federal
pelos funcionários e servidores da Adminis~ PúbHoo.
EstaduaL
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promuÍgo
a seguinte lei complementar:
Artigo 1'] - O funcionário ou servidor civil, titular efetivo' de
cargo público ou ocupante de função-atividade de natureza perma,
nente, da Administração Centralizada, das Autarquias do Estado, do
Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa e dos Quadros das
Secretarias do Tribunal de Justiça, do Primeiro e Segundo Tribunais
de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Criminal, do Tribunal de Jus
tiça Militar e do Tribunal de Contas terá computado, somente para
efeito de aposentadoria voluntária ou compulsória, o tempo de ser
viço prestado em atividades regidas pela Lei Federal n 9 3.807, de
26 de agosto de 1960, e legislação subsequente, desde que, na data
da aposentadoria:
I
conte 5 (cinco) anos de efetivo exercício em cargo público
ou em função-atividade de natureza permanente;
TI - seja contribuinte obrigatório do regime de pensão mensal
instituído pela Lei n q 4.832, de 4 de setembro de 1958, e haja reali
zado, nessa qualidade, 60 (sessenta) contribuições mensais.
Parágrafo único - Excetua-se da condição prevista no inciso n
a hipótese de que trata o artigo 57 das Disposições Transitórias da
Lei Complementar n 9 180, de 12 de maio de 1978.
Artigo 2? - Para o fim previsto no artigo anterior, sem prejuízO
das demais disposições das Leis Federais n 9 6.226, de 14 de julho de
1975, e n 9 6.864, de 19 de dezembro de 1980, observar-se-ão as seguin
tes normas:
I - não será admitida a contagem de tempo de serviço em dobro
ou em outras condições especiais;
, n - é vedada a contagem acumuÍada de tempo de serviço públi
co com o de atividade privada vincuÍada ao regime da previdência
social urbana, quando concomitantes;
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IV 

nos casos··

o'. teInpo-Qe.~.

previdência social
deles.
Artigo 3'1 :..... O
Federal. n Q ,3.8Q7 de
deverá 'ser comprova&
pete~te, na forma
§ l'  vetado.
, § 29 - Vetado.
c, §39 _
Vetado.
, Artigo 49 - o
do)àós funcioÍlãriQs
I - do Quadro
de 2,9 de junho de
388, de 13 de
des nertencen

m _··não"será contado o tempo de serviço que tiver servido de
base. para aposentadoria pelo regime da previdência social urbana;
nem., inversamente, o tempo de serviço que tiver sido computado
para aposentadoria pelos cofres do Estado;
.
IV - nos casos de acumulação de cargos ou funções-atividades.
o tempo de· serviço em atividade privada vinculada ao regime da
previdência soéial urbana será computado em relação a apenas um
deles.
.
Artigo 30:> - O tempo de serviço em atividades regidas pela Lei
Federal n 9 3.807 de 26 de agosto de 1960, e legislação subsequente,
deverá ser comprovado mediante certidão expedida pelo órgão ·com
petente, na forma prevista na legislação federal pertinente.
§ l' - Vetado.
,f,i
§ 2 9 - Vetado.
§ 3'1 - Vetado.
Artigo 49 - O disposto nesta lei complementar aplica-se (veta:"
do) aos funcionários e servidores integrantes:
I - do Quadro Especial instituído pelo artigo 79 da Lei nl] 119,
de 29 de junho de 1973, com a alteração introduzida pela Lei n'
388, de 13 de agosto de 1974, composto de cargos e funções-ativida
des pertencentes à Superintendência de Águas e Esgotos da Capital
SAEC e ao Fomento Estadual de Saneamento Básico - FESB,
sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e do Meio Ambiente;
II - do Quadro Especial instituído pelo artigo 79 da Lei n'
10.430, de 16 de dezembro de 1971, integrado na Secretaria da Fa
zenda, composto de cargos e funções-atividades pertencentes à ex-au
tarquia Caixa Econômica do Estado de São Paulo;
m - da Parte Especial do Quadro da ex-autarquia Instituto de
Pesquisas Tecnológicas, sob a responsabilidade da Secretaria da
Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único
Vetado.
Artigo 59 - O componente da Policia Militar do Estado de São
Paulo terá computado, somente para efeito de transferência para a
reserva a que se refere o inciso I do artigo 17 e de reforma de que
trata o artigo 28, ambos do Decreto-lei n Q 260, de 29 de maio de
1970, o tempo de serviço prestado em atividades regidas pela Lei
Federal nl) 3.807, de 26 de agosto de 1960, e legislação subsequente,
desde que, na data da transferência para a reserva ou da refo,I'lll8;:
I - conte 5 (cinco). anos de efetivo exercício na Corporação;
II - seja contribuinte obrigatório do regime de pensão ménSal
de que trata a Lei n 9 452, de 2 de outubro de 1974, e haja realizado,
.;
nessa qualidade, 60 (sessenta) contribuições mensais.c
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Parágrafo único - Para aplicação do disposto neste artigo obser
var-se-ão as disposições dos artigos 2" e 3' desta lei complementar.
Art. 69 - As despesas resultantes da aplicação desta lei c:om
plementar correrão à conta das dotacões próprias consignadas DO
orçamento-programa vigente.
Art. 7 9 - ~a lei complementar entrará em vigor na data de
sua publica!;ão.
Palácio dos Bandeirantes, 3 de dezembro de 1981.
PAULO SAUM MALUF

José Carlos Ferreira de Oliveira -

Secretário da Justiça
Affonso Celso PBStore --- Secretário da Fazenda
Guilherme Afif Domingos - Secretário de Agricultura e Abas
tecimento
Walter Coronado Antunes --- Secretário de Obras e do Meio Am
biente
José Maria Siqueira de Barros - Secretário dos Transportes
Luiz Ferreira Martins --- Secretário da Educação
Adib Domingos Jatene --- Secretário da Saúde
Octá.vio Gonzaga Júnior - Secretário da Seguran!;a Pública
Antonio Salim Curiati - Secretário da Promoção Social
Abdo Antonio lIada.de --- Secretário de Esportes e Turismo
Sebastião de Paula Coelho --- Secretário de Relações do Tra
balho

Wadih Helú - Secretário da Administração
Rubens Vaz da Costa. --- Secretário de Economia e Planejamento
Arthur Alves Pinto - Secretário do Interior
Caüm Eid - Secretário de Estado --- Chefe da Casa Civil
SBvio Fernandes Lopes --- Secretário dos Negócios Metropoli·
tanos
Renato Joio Baptista Della 'l'ogna. - Respondendo pelo Expe
diente da Secretaria da Cultura
tlosé Olavo Diniz ___ Secretário Extraordinário de Informação e
Comunicações
Osvaldo PaJma - Secretário da Indústria., Comércio, Ciência e
Tecnologia
Fausto A1Il'OIII1r Lopes Bocha. --- Secretário Extraordinário de
Desburocratiza!;ão
. Publicada na Assessoria Técnico-~lativa, aos 3 de dezembro
de 1981..
Estber Zinly - Diretor (Divisão --- Nivel D).
(PubUeacla no D.O." d. 04-D-tl).
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COMISSÃO DE REDAÇAO

OSWALDO DE OLIVEIRA PENNA
ALCEBtADES NASCIMENTO MORENO

*

Toda a colaboração deve ser remetida à sede da Associação,
à rua Senador Feljó no 176, 11· andar. nesta Capital, até o dia 10
de cada mês. devendo vir datilogra;fada de um só lado e assinada
pelo autor.
A não ser quando se trate de artigo da redação, a Associação
não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos artigos publicados,
reservando-se o direito de recusar ou protelar a publicação do que
julgar necessário.
As colaborações devem referir-se à matéria técnlco-proflssional,
sendo expressamente vedado tratar de assunto poUtlco, religioso ou
de caráter Individual.
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Associações de classe do Pais e do exterior.
SUMA.RIO
Redaç/lo
Colaborações
Notas Varias
JurisprutUlncia
Oonselho Superior da Magistratura
Oorregedoria Geral da Justtça
Leis e Decretos

SEDE SOCIAL E REDAÇÃO

RUA SENADOR FEIJó Nq 176
Salas 1.109 a 1.113 -

119 Andar

Caixa Postal, 7.209

Telefone: 35-8767
SÃO PAULO

GRAFICA IUNGIRA.:R.D LTDA. -

Rua Bom Pastor, 2472 -

Telefone: 63-7870 -

8.P.

