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Toda a colaboração deve ser remetida à sede da Associação, 

à rua Senador Feijó n· 176, 11. andar. nesta Capital. até o dia 10 
de cada mês, devendo vir datilografada de um só lado e assmada 
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 pUblícação do que 
julgar necessário. 

As colaborações devem refel.r-Se à matéria técnico-profiSSIOnal, 
sendo expressamente vedado tratar de a,;sunto polltico. relígíoso ou 
de caráter individual. 

* 

A distribuição deste Boletim é gratuita aos associados e as 

Associações de classe do Pais e do exterIor 
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ANO XXXI 

Levamos ao l.vnns. 
de fevereiro último, se 
ção e, confonne edital 
para exame os relatórit 
de 1982, após o que 
classe, dentre as quais 

a) 

b) 

Contagem . 
conseguido 
março de 
Estudos para , 
auxiliares 

c) Maior 

c) Indicação de 
dência a fim 

d) Estudos para 
de saúde ou 

e) Fonnação de 
raJ de nossos 

f) 

000.: 

Enviem 
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BOLETIM 
DA 


ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
LEI N9 404, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949", 

ANO XXXI JANEIRO a JUNHO DE 1983 NQ 114 

COMUNICADO 

Levamos ao conhecimento do prezado colega que, em data de 23 
de fevereiro último, se realizou a Assembléia Geral de nossa Associa~ 
ção e, conforme edital de convocação foram apresentados aos presentes 
para exame os relatórios e contas da diretoria, referentes ao exercício 
de 1982, após o que foram oferecidas várias sugestões de interesse da 
classe, dentre as quais enumeramos as seguintes: 

a) 	 Contagem recíproca para fins de aposentadoria (hoje já 
conseguido através da Lei Complementar n'1 318, de 10 de 
março de 1983); 

b) 	 Estudos para redução das contribuições dos escreventes e 
auxiliares junto ao IPESP; 

c) 	 Maior autonomia da Carteira; 

c) 	 Indicação de um jurista para modificações da lei de previ~ 
dência a fim de oferecer à classe outras vantagens; 

d) 	 Estudos para que os pagamentos de licença para tratamento 
de saúde ou de gestantes corram por conta da Carteira; 

e) 	 Formação de Fundo para pagamento das despesas com fun~ 
ral de nossos associados; 

f) 	 Reforma dos Estatutos da Associação, etc. 

Obs. : 	 Quanto aos itens referentes à Carteira de Previdên
cia, seus estudos e sugestões ficarão a cargo de nos~ 
sos colegas Aldo Neves Godinho e Elza Toledo de 
Campos Mello, Conselheiros da Carteira. 

Enviem sugestões. 
A Diretoria 
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NOTAS-V Á.RlAS 

Nota da Comissão de Redação 

Foi editado pela Revista dos Tribunais o livro "DECISÕES 
ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1981/1982" sob 
coordenação do Exmo. Sr. Desembargador Bruno Afonso de 
André, DD. Corregedor Geral da Justiça. 

Trata-se de matéria de rela interesse para a classe Cartorária. 

NOTA DE FALECIMENTO 

Em data de 24 de abril de 1983, faleceu nesta Capital, inespera· 
damente, nossa querida colega, BRANCA REGINA MARTINS FORS
TER, que deixou gravados em todos a sua amizade, lealdade, compa
nheirismo e sua luta para o engrandecimento de nossa Associação 
que por muitos anos a levou como Diretora e posteriormente, por 
diversas gestões, ao cargo de Diretora-secretária. 

Em Araraquara, neste Estado, faleceu também em 31-03-83, o 
associado aposentado do 2Q Cartório de Notas daquela comarca, Dr. 
Waldomiro Blundi, nosso saudoso colega que muito fez pela classe 
naquela cidade e região, gozando de grande estima e respeito por 
todos que tiveram a felicidade de o conhecer. 
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Artigo solicitado 
JEl'HER SOTTANO, 
da Capital. 

Dispõe sobre o 

Associado da 
1.950, de 14-07. 

pessoa fisica, 

incorpuração 

-

~ 

1 
to-lei nQ 

vido por 
quanto às questões da 
de 25% sobre o rendimentl 

Passo a responder. 

2 - O referido Dec··-
nQ 1.641-78, que criara a 
Imobiliário auferido por 
posto em 4 hipóteses: 

l' - na venda de 

(art. 19)j 


~ - na venda de 
atividade imobiliária (art. 

3' - na 

de pessoa jurídica (art. 


4' - na venda de 

dica~ para aplicação do 

cial (art. 12). 


Aboliu, por outro 

de Cr$ 14.820.000,00, 

imobiliário das pessoas 


3 - Pois bem, com 
ela condicionada, cumulati 
a outra peSSDa física e se 
brado a partir de 
preço seja feito integralmen. 
anos contados da data de 
seja aplicado pelo vendedor, 
contados do recebimento do 
no caso de venda a prazo, 
quotas) em aumento de 
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COLABORAÇÃO 

Artigo solicitado ao Prof. Walter Barbosa Corrêa, pelo Dr. 
JETHER SOTTANO, Oficial do 61> Cartório de Registro de Imóveis 
da Capital. 

Dispõe sobre o Decreto-Iei nl> 1.950, de 14 de julho de 1982. 

IMPOSTO SOBRE LUCRO IMOBILIA.RIO 

1 - Associado da ASJESP solicita informação sobre o Decre
to-lei nl> 1.950, de 14-07-1982, que dispõe sobre Lucro Imobiliãrio de
vido por pessoa física, desejando esclarecimento, particularmente, 
quanto às questões da correção monetãria e da aplicação de alíquota 
de 25 % sobre o rendimento tríbutãvel. 

Passo a responder. 
2 - O referido Decreto-Iei, alterando dispositivo do Decreto-lei 

nl> 1.641-78, que criara a tributação do Imposto de Renda sobre Lucro 
Imobiliãrio auferido por pessoa física, instituiu isenções àquele im
posto em 4 hipóteses: 

1'10 - na venda de imóvel por peSSDa física a outra pesSDa física 
(art. 11»; 

2'- - na venda de imóvel por pessoa física a peSSDa jurídica com 
atividade imobiliãria (art. 2<:>); 

3'10 - na incorporação de imóvel de pessoa física ao patrimônio 
de pessoa juridica (art. 41»; e 

4'10 - na venda de imóvel por peSSDa física a pessoa física ou jurí
dica, para aplicação do produto na aquisição de outro imóvel residen
cial (art. 12). 

Aboliu, por outro lado, o Decreto-Iei n9 1.950/82, o antigo piso 
de Cr$ 14.820.000,00, acima do qual incidia a tributação do lucro 
imobiliãrío das pessoas físicas (art. 11). 

3 - Pois bem, com relação à primeira hipótese de isenção, ficou 
ela condicionada, cumulativamente a que: a) a venda seja realizada 
a outra peSSDa física e se efetue mediante instrumento público cele
brado a partir de 15-07-1982 até 31-12-1983; b)o recebimento do 
preço seja feito integralmente em dinheiro, no prazo mãximo de três 
anos contados da data de celebração do contrato; c) o valor da venda 
seja aplicado pelo vendedor, no prazo mãximo de cento e oitenta dias, 
contados do recebimento do preço, ou do recebimento de cada parcela, 
no caso de venda a prazo, na subscrição e integraliza{(ão de ações ou 
quotas, em aumento de capital de pessoa juridica com sede no Pais, 

BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUARIOS 
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zação da condição da· JsenGtI 

por 

controladas por capital privado; e d) que a subscrição seja posterior 
a 15-07-1982 (art. 19). 

4 - Por outro lado, quanto à segunda hipótese referente às ven
das de imóvel feitas por pessoa física a pessoa jurídica, que tenha 
como atividade principal compra e venda, loteamento, incorporação e 
construção de imóvel, foi estabelecida, além das exigências da hipó
tese anterior, no que coubesse, a condição de ter a sociedade adqui
rente do imóvel seus atos constitutivos arquivados no registro de 
comércio em data anterior a 15-07-82 e não estar a vendedora vin
culada à empresa compradora, nos termos do art. 49 do Decreto-lei n<:> 
1.381/74 (art. 29). 

5 - Quanto à terceira hipótese de isenção, ficou ela condicio
nada a que a subscrição e integralização fossem posterior a 15-07-1982 
e anterior a 31-12-1983, bem como que, em 15-07-1983 constasse o 
imóvel de registro público em nome da pessoa que efetuar a operação 
(art. 49 ) e que o imóvel incorporado viesse a ser vendido pela pessoa 
jurídica até 31-12-1984 (art. 59). 

6 - Por fim, a quarta hipótese de isenção, relacionada com a 
destinação do produto da venda na aquisição de imóvel residencial 
pelo vendedor, estabeleceu o Decreto-lei a condição de a aquisição do 
im&vel residencial ser efetuada no prazo de um ano contado da cele
bração do contrato, além das outras condições referidas nos § 29 e 39 

do art. 12. 
7 - Percebe-se, por este sucinto resumo que o objetivo da con

cessão das três primeiras hipóteses de isenção foi de visar à criação 
de estímulo à capitalização das pessoas jurídicas, ou seja, incentivar 
o reforço do capital de giro das empresas, tanto assim que, nos casos 
referidos de venda de imóvel por pessoa física a outra pessoa física 
(1'" hipótese de isenção), ou de pessoa fisica a pessoa jurídica (2· 
hipótese de isenção), o produto da venda deve ser aplicado pela ven
dedora dentro de 180 dias, na subscrição e integralização de ações 
ou quotas em aumento de capital (art. 1<:>, inciso lII) e no caso da 
incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica (3'" hipótese de isenção) 
é forçoso que o imóvel incorporado seja vendido pela pessoa jurídica 
com recebimento do preço integralmente em dinheiro (art. 59). 

Jã, o alcance da quarta hipótese de isenção foi o de liberar o 
contribuinte menos abastado do tributo, embora o Decreto-lei o tivesse 
feito de forma a merecer críticas. 

8 - Ora, como a realização das condições necessárias ao gozo 
das isenções não pode ser verificada no momento do ato da venda do 
imóvel, o Decreto-lei 1.950 estabeleceu, em caso de inobservância 
dessas condições, que o lucro auferido (decorrente da não concreti-
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da venda ou da incorpo~ 
monetária (parâgrafo 
1.950/82) ou de correção 
12, § 4"'). 

9 - Ressalta-se que 
tados, porém, no que tangei
de ser atendidas quaisquer: 
daquele beneficio. 

Nesse caso, deve-se 
Cão e, em consequência, o 
física vendedora (art. 89 e 
o rendimento tributável, 

multa, se for o caso. 


10 - A correção motUiII 
tar do exercicio financeiro 
pago o imposto sobre lucro 
alienação, conjuntamente 
29 do Decreto-Iei 1.641/78, 
1.968/82). Os juros de 
a mesma regra da correção. 

11 - E a ocasião de 

rio, nesta circunstância, 


a) no caso de im~ 
hipótese de isenção), a que 
referente à declaração do 
cou o não atendimento da 
imobiliário é calculado com 

b) no caso de impostoI 
de isenção), no dia seguinte 

condição para o gozo da 

alíquota de 25% sobre o 


12 Esclarece-se, 
Decreto-lei 1.950/82, o Ministl 
plementares à aplicação do 
está elaborando regulamento, 
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zação da condição da isenção) seja considerado como ocorrido no ato 
da venda ou da incorporação e exigível com acréscimo de correção 
monetária (parágrafo único do art. 89 e artigo 10 do Decreto-lei 
1.950/82) ou de correção monetária, juros de mora e multa (artigo 
12, § 49 ). 

9 - Ressalta-se que esses encargos e sanções só devem ser cogi. 
tados, porém, no que tange ao Decreto-lei 1.950}82, quando deixarem 
de ser atendidas quaisquer das condições estabelecidas para o gozo 
daquele benefício. 

Nesse caso, deve-se considerar como se não tivesse existido isen
ção e, em consequência, o tributo calculado como devido pela pessoa 
física vendedora (art. 89 e 12) ou pela pessoa jurídica (art. 10), sobre 
o rendimento tributável, acrescido de correção monetária e juros e 
multa, se for o caso. 

10 - A correção mcmetária, então devida, será calculada a con
tar do exercício financeiro em que, normalmente, deveria ter sido 
pago o imposto sobre lucro imobiliário, isto é, no ano seguinte ao da 
alienação, conjuntamente com a declaração de rendimentos (vide art. 
2<.> do Decreto-lei 1.641/78, combinado com o art. 39 do Decreto-lei 
1.968}82). Os juros de mora e a multa, quando devidos, seguirão 
a mesma regra da correção monetária. 

11 - E a ocasião de proceder ao pagamento do lucro imobiliá
rio, nesta circunstância, deve ser: 

a) no caso de imposto devido pela pessoa física (14 , 24 e 4' 
hipótese de isenção), a que coincidir com a do pagamento do imposto 
referente à declaração do exercício seguinte àquele em que se verifi
cou o não atendimento da isenção. Lembra-se que o imposto de lucro 
imobiliário é calculado com a declaração da pessoa física; e 

b) no caso de imposto devido pela pessoa jurídica (31]. hipótese 
de isenção), no dia seguinte àquele em que deixou de ser atendida a 
condição para o gozo da isenção (02-01-1985), e nesta hipótese, na 
alíquota de 25% sobre o rendimento tributável. 

12 - Esclarece-se, por fim, que nos termos do artigo 13 do 
Decreto-Iei 1.950/82, o Ministro da Fazenda poderá baixar atos com· 
plementares à aplicação do Decreto-Iei. Consta que a administração 
está elaborando regulamento, aguardando-se para breve sua publicação. 

Prol. Walter Barbosa Oorrêa 

Prof. Adjunto de Direito Tributário na 
Fac. de Direito da U.S.P. e advogado 

militante no fôro de S. Paulo 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

AVISO 

A Corregedoria Geral da Justiça comunica para conhecimento 
geral dos Juízes e dos Cartórios, que na correspondência encaminha
da às Auditorias da Justiça Militar Federal e às Auditorias Militares 
do Estado, deverá constar o endereço completo, como abaixo indi
cado: 

Auditorias da Justiça Militar Federal 
End.: Av. Brigadeiro Luis Antônio n'1 l249 
BELA VISTA - Capital-SP - CEP. 01317 

Auditorias Militares do Estado 
End.: Rua Dr. Vila Nova n'1 285 - Vila Buarque 
CAPITAL - São Paulo - CEP. 01222 

COMUNICADO N9 88/83 

Proc. CG n'1 64.056-82 

O Corregedor Geral da Justiça, visando desfazer dúvidas, escla
rece que os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais não devem 
recusar o cumprimento de mandados de averbação de separações e 
divórcios por falta de data do trânsito em julgado da sentença, cuja 
ocorrência, entretanto, obrigatoriamente deverá estar declarada no 
mandado. 

COMUNICADO N' 74/88 

A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos Cartórios de Notas 
ou aos que tenham anexos de Tabelionato que não autentiquem cópias 
reprográficas de certidões de nascimento, casamento ou óbito, sem 
que estejam com firma reconhecida de seu signatário. 

COMUNICADO 

C1IDULAS FUNCIONAIS 

O Corregedor Geral da Justiça comunica que as cédulas de identI
dade funcional deverão ser requeridas e retiradas no balcão do 
DEGE-2.2 (Rua Vergueiro 857, 1Ü'1 andar, no horário de 13 às 17 
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horas) exclusivamente 
recer com documento de 
com paletó e gravata, se 
requeridas e emitidas no 

Excelência, 

Os competentes órgãos 
veram disciplinar o ingresso 
apresetam em nossas fronteill 
sais italianos intencionados 
pré-adotivo de colocação 

Foi, para tal fim, t:lSL~ 
todos os Países, mesmo 
turístico - que tais menol'll 
italiano com específico visto 
partições consulares com 
des centrais italianas. A 
desta vez frente à legislação 
tantes ou aspirantes à adoçát 

Dirijo-me à amabilidade 
vidências cabíveis para que 
País com destino à Itália 
Jra instituido. 

Desde já muito grato 
nidade para enviar-lhe meus 

Francesco Catania -

Sua Excelência o Senhor 
Doutor Antônio Luis Chaves 
0.0. Juiz de Menores do 
Estado de São Paulo 
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horas) exclusivamente pelos interessados, os quais deverão compa
recer com documento de identidade portando (2) fotos 3x4, de frente, 
com paletó e gravata, se do sexo masculino. Referidas cédulas serão 
requeridas e emitidas no próprio dia. 

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA 
IL CONSOLE AGGIUNTO 

São Paulo, 17 de janeiro de 1983 

Excelência, 

Os competentes órgãos do Ministério do Interior da Itâlia resol
veram disciplinar o ingresso no País dos menores estrangeiros que se 
apresetam em nossas fronteiras acompanhados ou acolhidos por ca
sais italianos intencionados em recebê-los em adoção ou em caráter 
pré-adotivo de colocação familiar. 

Foi, para tal fim, estabelecido - a vigorar imediatamente e para 
todos os Países, mesmo aqueles em que não há exigência do visto 
turístico - que tais menores só poderão ingressar em território 
italiano com específico visto de entrada, que será outorgado pelas re
partições consulares com préVia autorização das competentes autori
des centrais italianas. A medida virá permitir mais um controle, 
desta vez frente à legislação italiana, da idoneidade dos casais ado
tantes ou aspirantes à adoção. 

Dirijo-me à amabilidade de Vossa Excelência, solicitando as pro
vidências cabíveis para que os menores em apreço não deixem este 
País com destino à ltâlia sem estarem munidos do visto de ingresso 
.Jra instltuido. 

Desde já muito grato pela gentil colaboração, aproveito a oportu
nidade para enviar-lhe meus cumprimentos. 

Francesco Catanla Consul Adjunto 

Sua Excelência o Senhor 
Doutor Antônio Luis Chaves Camargo 
D.D. Juiz de Menores do 
Estado de São Paulo 
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caso 

Rua 

.......; ..... 

PODER JUDICIARIO 

SÃO PAULO 


JUíZO DE DIREITO DA VARA DE MENORES 


OFICIO N9 02/83 

São Paulo, 2 de fevereiro de 1983 

Senhor Corregedor Geral da Justiça 

Tendo em vista a comunicação do Consulado Geral da Itália, 
sobre o ingresso de menores estrangeiros, para fins de adoção, em 
território italiano, encaminho a Vossa Excelência cópia da mesma, 
para, se for o caso, ser autorizada a publicação no "Diário da Justi 
ça", divulgando-a aos MM. Juízes de Menores do Interior do Estado. 

Apresento a Vossa Excelência os protestos de elevado apreço e 
distinta consideração. 

Antônio Luis Chaves Camargo - Juiz de Menores 

A S. Exa. o Exmo. Sr. Dr. 
Desembargador Bruno Affonso de André 
DD. Corregedor Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo - CAPITAL 

PROl'. CG NQ 5.392/83 

Por despacho proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Correge
dor Geral da Justiça, datado de 23-2-83, foi determinado que se pu
blicasse o ofício abaixo transcrito: 

"PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 


JUíZO DE DIREITO DA VARA DE MENORES 


OFICIO N' 10/83 


São Paulo, 7 de fevereiro de 1983 

Senhor Corregedor Geral da Justiça 

Tendo em vista a necessidade de levantamento estatístico, para 
possibilitar estudos relativos à Adoção no Estado de São Paulo, soli
cito a V. Exa. se digne de determinar estudos no sentido de que 
todos os Cartórios de Registro Civil do Estado de São Paulo comu-
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niquem a este Juízo os 

do Código Civil, ou por 


ADOÇÃO SIMPLES: 

ADoçÃO PLENA: 

IDADE DO MENOR: 

COR: 

DATA DA MEDIDA: 

A comunicação, 

semestral, enviando-se os 

CA DA CAPITAL 
- São Paulo - Capital. 


Apresento a V. Exa., 

consideração. 


Antônio Luis Chaves 

A S. Exa. o Exmo. Sr. Or. 

Desembargador Bruno .A:ffo,

DD. Corregedor Geral da 

São Paulo - CAPITAL." 


A Corregedoria Geral 

dos Senhores Escrivães, que 

atendimento do que consta 

da Secretaria da Justiça, 

preenchimento dos relatórios 

"DE/PR. 118.543-73 

ab. 


GOVERNO DO 
SECRETARIA DE EST.a.. 

Senhor Diretor 

Tenho a honra de transm. 
do novo modelo de impresso 
trata o parágrafo 2'1, do 
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niquem a este Juizo os seguintes dados relativos à Adoção através 
do Código Civil, ou por determinação judicial (Código de Menores): 

ADoçÃO SIMPLES: 

ADoçÃO PLENA: 

IDADE DO MENOR: 

COR: 

DATA DA MEDIDA: 

A comunicação, caso aprovada a sugestão acima, poderá ser 
semestral, enviando-se os dados à V ARA DE MENORES DA COMAR
CA DA CAPITAL - Rua Asdrubal do Nascimento, 282 3'1 andar 
- São Paulo - Capital. 

Apresento a V. Exa., os protestos de elevado apreço e distinta 
consideração. 

Antônio Luis Chaves Camargo - Juiz de Menores 

A S. Exa. o Exmo. Sr. Dr. 

Desembargador Bruno Affonso de André 

DD. Corregedor Geral da Justiça do Estado de 

São Paulo - CAPITAL." 


COMUNICADO N9 102/88 

A Corregedoria Geral da Justiça comunica para conhecimento 
dos Senhores Escrivães, que deverá ser dedicada especial atenção ao 
atendimento do que consta do ofício recebido do Sr. Diretor Geral 
da Secretaria da Justiça, abaixo transcrito, no tocante ao correto 
preenchimento dos relatórios mensais, em vigor a partir de 17-12-82: 
"DE/PR. 118.543-73 
ab. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGóCIOS DA JUSTIÇA 

São Paulo, 25 de abril de 1983 

Senhor Diretor 

Tenho a honra de transmitir a V. Sa., para os devidos fins, cópia 
do novo modelo de impresso para apresentação do relatório de que 
trata o parágrafo 2'1, do artigo 29 , do Decreto nQ 52.839, de 30-11-71, 
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aprovado pelo Decreto n'9 20.188, de 16-12-82, acompanhado das infor
mações prestadas, a respeito, pela Divisão de Finanças desta Pasta. 

Ao ensejo, renovo a V.Sa. os protestos de minha distinta consi
deração. 

Luiz Carlos EscoreI de Carvalho - Diretor Geral 

A S. Sa. o Sr. 

Odécio Rubens A. Nigro, 

M.D. Diretor do Departamento do Pessoal da E. Correg. Geral da 
Justiça!' 

"GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGóCIOS DA JUSTIÇA 


nQFolha de informação rubricada sob n'" 34 do Processo 
128.543/1973/SJ (a) D 

Informação S.D. n'" 0271/83 

Senhor Diretor Geral 

Com o advento do Decreto nQ 20.188, de 16-12-82, ficou aprovado 
o novo modelo de impresso para apresentação do relatório de que 
trata o parágrafo 2" do artigo 2", do Decreto n'" 52.839, de 30-11-71. 

Acontece, porém, que os serventuários não têm preenchido corre
tamente o novo modelo, pois fazem constar da coluna "Renda Bruta" 
os mesmos valores da coluna "Total do Ato", sem processarem a subtra
ção das parcelas "Despesas". 

Assim sendo, esta Divisão elaborou um relatório exemplificativo 
(fls. 33) de como os serventuários deverão preencher os novos rela
tórios. 

Diante do exposto, propomos se oficie à Egregia Corregedoria 
Geral da Justiça para que se digne transmitir cópia do modelo exempli
ficativo de fls. 33, a todos os serventuários a fim de elucidá-los no 
preenchimento dos relatórios semestrais a serem remetidos a esta 
Pasta, para pagamento. 

D.F., em 18 de abril de 1983. 

Apolo M. Cunha - Diretor" 
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DECRETO-LEI No 203 - DE 25 DE MARÇO DE 19'70 

Art. 45 - A Corregedoria Geral da Justiça proporá ao Executi
vo a complementação da renda mínima de serventia cuja extinção 
não for conveniente. 

§ 1'1 - A complementação mensal será feita até o limite de três 
salários-mínimos da região e paga na sede da comarca, pela forma 
estabelecida em regulamento. 

§ 2Q 
- As serventias sujeitas a este regime poderão ser subme

tidas a controle especial. 

DECRETO N9 52.889 - DE 30 DE NOVEMBRO DE 1971 

Regulamenta o artigo 45, do Decreto-lei n9 203 ('''), de 
25 de março de 1970, que dispõe sobre a complementação 
da renda mínima das serventias de justiça não oficializa
das do Estado. 

Laudo Natel, Governador do Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, decreta: 

Art. 1<> - Qualquer serventia não oficializada poderá perceber 
do Estado complementação mensal da renda mínima, preenchidos os 
requisitos legais. 

Parágrafo único A renda mínima mensal bruta da serventia 
será o equivalente a três salários-mínimos da região. 

Art. 2'> - O juiz corregedor permanente do cartório, ante a cons
tatação do não perfazimento da renda mínima mensal, durante um 
semestre, atestará o fato para os efeitos desse regulamento. 

§ 1'1 - O pedido de complementação da renda mínima será diri
gido à Corregedoria Geral da Justiça. 

§ 2'> - A comprovação da renda auferida no semestre será feita 
por atestado do juiz corregedor permanente à vista do livro "Diário 
da Receita e Despesa do Cartório". Além do atestado, será apresen
tado relatório circunstanciado dos atos remunerados praticados e 
aqueles que o foram gratuitamente, por força da lei. 

§ 39 - Os documentos apresentados pela serventia, para os fins 
aqui previstos, deverão ser rubricados após exame, pelo juiz corre
gedor permanente do cartório. 

§ 4Q 
- O pedido que não estiver devidamente instruído não será 

conhecido a não ser que justificada e sanada essa falha. 
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§ 59 - Entendendo a 
veniente a extínção da 
de complementação da 

§ 6'1 - Os pagamentos. 
feitos na sede da comarca, 
processo. 

Art. 3<) - O serven!tWI 
no do semestre para Pleiteat 

Art. 49 - Findo o 
da a complementação do 

Parágrafo único  O 
plementação de um semes1J.1l 
dente ao último semestre, 
riores, para ser efetuado, 
da renda mínima dos cartóril 

Art. 5<> - No 
incluída verba para o j,lttlSé:W. 

ma, tomando por base o 
no ano imediatamente Antl>1'i" 
mentária. 

Art. 6<) - A complementl 
do de 26 de março a 31 de 
de uma só vez, até dois 

§ 1<) - Para a comp1eml 
juiz corregedor permanente 
o arbitramento da renda 
serventuários de sua confianç41 

§ 2'> - O titular do 
fornecer aos peritos todos 
ção dos laudos. 

§ 39 
- O pedido de 

deverá ser acompanhado do 
do cartório, dos dois laudos 
registrando os atos remuneratl 
gratuitamente, devendo todos 
corregedor permanente. 

Art. 7'J - Este Decreto 
cação. 

Laudo Natel - C':nVI>I'nSl 
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§ 59 - Entendendo a Corregedoria Geral da Justiça não ser con
veniente a extinção da serventia e cabível o pedido, enviará proposta 
de complementação da renda mínima do cartório ao Executivo. 

§ 69 - Os pagamentos a que se refere esse regulamento, serão 
feitos na sede da comarca, devendo cópia da quitação ser juntada ao 
processo. 

Art. 39 - O serventuário terá o prazo de 60 dias, apõs o térmi
no do semestre para pleitear a complementação da renda mínima. 

Art. 49 - Findo o prazo do artigo anterior, só poderá ser pedi
da a complementação do semestre, quando o fôr a do seguinte. 

Parágrafo único - O serventuário que acumular pedidos de com
plementação de um semestre para o outro, perceberá o correspon
dente ao último semestre, ficando o pagamento do anterior, ou ante
riores, para ser efetuado, em havendo verba, após a complementação 
da renda mínima dos cartórios que requereram no prazo. 

Art. 59 - No orçamento da Secretaria da Justiça deverá ser 
incluída verba para o pagamento da complementação da renda míni
ma, tomando por base o número de cartórios que pediram subvenção 
no ano imediatamente anterior àquele em que se faz a previsão orça
mentária. 

Art. 69 - A complementação da renda mínima relativa ao perío
do de 26 de março a 31 de dezembro de 1971, deverá ser requerida 
de uma só vez, até dois meses após a publicação deste Decreto. 

§ 19 - Para a complementação a que se refere este artigo, o 
juiz corregedor permanente do cartório atestará sua necessidade, ante 
o arbitramento da renda bruta da serventia, no período, por dois 
serventuários de sua confiança. 

§ 2'1 - O titular do cartório, objeto da perícia, será obrigado a 
fornecer aos peritos todos os esclarecimentos necessários à elabora
ção dos laudos. 

§ 39 - O pedido de complementação, nos casos deste artigo, 
deverá ser acompanhado do atestado do juiz corregedor permanente 
do cartório, dos dois laudos periciais e de relatório circunstanciado 
registrando os atos remunerados praticados e aqueles que o foram 
gratuitamente, devendo todos os documentos trazer a rubrica do juiz 
corregedor permanente. 

Art. 7'1 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Laudo Natel - Governador do Estado 
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PROVIMENTOS 

Proc. n.q 64.750;82 
Interessado: Corregedoria Geral da Justiça - comarca da Capital 
Assunto: Instrução de pedidos relativos a Auxiliares de Cartório 

Contratados em Regime de Experiência 

PARECER 111/82 

Senhor Corregedor Geral da Justiça 

1. Opino pelo acolhimento da representação. Já começam a sur
gir os primeiros requerimentos relativos aos candidatos contratados 
em regime de experiência e a Corregedoria encontra dificuldades em 
atendê-los, por falta de informações necessárias, inclusive ao preen
chimento de documentos imprescindíveis (guias médicas, formulários 
de encaminhamento, etc.). 

2. PropanJw o acréscimo de subitem ao item 4 do Capítulo n 
das Normas de Pessoal nos seguintes termos: 

"4.1 - Todos os requerimentos que forem enviados à 
Corregedoria Geral relativamente a candidatos em regime 
de experiência deverão ser acompanhados de cópia repro
gráfica do contrato arquivado na Comarca, para autuação 
provisória, que perderá efeito e será sumariamente arqui
vada se cessado o período de experiência sem a contra
tação". 

3. PretpanJw, ainda, a publicação do presente e do 
necessário Provimento e, em seguida o arquivamento do 
feito. 

São Paulo, 29 de outubro de 1982. 

Sídnei Agostinho Beneti - Juiz de Direito Corregedor 

Despacho: Aprovo. 

São Paulo, 29 de outubro de 1982. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 


PROVIMENTO Nt 018/82 

Acrescenta subitem ao item 4 do Capítulo TI das Nor
mas de Pessoal das Serventias Não Oficializadas (Provi
mento CG nQ 01/82). 
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O Desembargador 
Justiça, no uso de suas 

Considerando o decidido. 
a Corregedoria dispor de 
tivos a servidores sob contrll 
mento destes (licenças e 

Determina: 

Art. 1 Q - O acrésctmo 
Normas de Pessoal de 
termos: 

"4.1 -
Corregedoria (;t>1'R. 
de experiência 
gráfica do contl'At. 
provisória, que 
vada se cessado o 

Art. 2'1 - &te Provi~ 
publicação, revogadas as 

São Paulo, 24 de novembl 

Justiça 

resolve: 

Art. 19 

BOLETIM DA 
DA JUSTIÇA 

' 

Desembargador Bruno 

Acrescenta 
Normas de Serviço 

O Desembargador Bruno 
da Justiça do Estado de São 

Considerando o que ficou 

- Acrescentar 
de Serviço da Corregedorià 
subitem 21.1, com a seguinte 

ASSOCIAÇãO DOS w ....... _ 

DO ESTADO DI! ---



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

Considerando o decidido no Proc. CG n'l 64.750 e a necessidade de 
a Corregedoria dispor de elementos para a preparação de papéis rela
tivos a servidores sob contrato de experiência, a ensejo de arquiva
mento destes (licenças e afastamentos, etc.), 

Determina: 

Art. 1'1 - O acréscimo de subitem ao item 4 do Capítulo Il das 
Normas de Pessoal de Serventias Não Oficializadas nos seguintes 
termos: 

"4.1 - Todos os requerimentos que forem enviados à 
Corregedoria Geral relativamente a candidatos em regime 
de experiência deverão ser acompanhados de cópia repro
gráfica do contrato arquivado na Comarca, para autuação 
provisória, que perderA efeito e serA sumariamente arqui
vada se cessado o período de experiência sem a contratação". 

Art. 2'1 - Este Provimento entrarA em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrArio. 

São Paulo, 24 de novembro de 1982. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

PROVIMENTO N0 20/82 

Acrescenta subitem ao Item 21 do Capitulo IV das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

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

Considerando o que ficou decidido no Processo CG n'l 60.484/82, 
resolve: 

Art. 1'1 - Acrescentar ao item 21 do Capitulo IV das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento 5/81), o 
subitem 21.1, com a seguinte redação: 

"21.1 - Nenhum funcionârio do fôro, da Secretaria ou 
da Administração do JudiciArio, serA nomeado perito ou 
avaliador". (Prov. CSM LXVIII/63, Inciso m e art. 455 do 
Regimento Interno do TJESP)." . 
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Art. 2'1 - Este Provimento entrarâ em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 14 de dezembro de 1982. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

PBOVIMENTO Nv 22/82 

Dânova redação ao item 40, "caput" do Capitulo VII 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

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

Considerando o que ficou decidido no Processo CG n9 64.868/82, 
resolve: 

Art. 19  O "caput" do item 40 do Capitulo VII "Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça" (Provimento n9 5/81) 
passa a ter a se~te redação: 

4440 - As certidões de antecedentes, para fins exclusi
vamente civis, serão expedidos com a anotação de 4lNada 
Consta" nos casos a seguir enumerados, mediante reque
rimento obrigatoriamente formulado em impresso de acor
do com o modelo aprovado pela Corregedoria (anexo), 
fornecido pelo Cartório Distribuidor ao requerente." 

Art. 2'1 - O presente Provimento entram em vigor na data de 
sua publicação. 

São Paulo, 28 de dezembro de 1982. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

PBOVIMENTO N9 23/82 

Considerando o que
resolve: 

Art. 1"1 - Acrescenm.. 
Serviço (Provimento n9 

"51.1 - O 
sos em 1. 
feito, sem 
desse desse 
gada a 

~03unpresso ap 
também inde 
rente para o 
trolar o seu 

Art. 29 - Este Provj~ 
blicação, revogadas as 

São Paulo, 30 de dezeml 

Des. Bruno Affonso de 

'" ,. V:ara ., ........... .. 
Cartório do , ... 9 Ofício , .. 

1. Certifico que estes 
recurso (s) de fls. ,., .... " 
no subi tem 51.1 do CapItulo 
doria Geral da Justiça", 

Acrescenta subitem ao item 51 do Capitulo TI, das a) Preenchimento obri41 Normas de Serviço. 
CóDIGO 275: Cr$ .O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da CóDIGO 230: Cr$ .Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, TOTAL: Cr$ , 
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lS 

la 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG n'? 64.218/82, 
resolve: 

Art. 1~ - Acrescentar ao item 51 do Capitulo TI das Normas de 
Serviço (Provimento n9 5/81) o subitem 51.1, com a seguinte redação: 

"51.1 - O câlculo das custas para preparo de recur
sos em 1'" Instância será efetuado pelo próprio Cartório do 
feito, sem remessa ao Contador, assim que chegada a fase 
desse desse cálculo e da intimação para recolhimento; che
gada a fase, o Cartório, independentemente de despacho, 
lançará o câlculo nos autos mediante o preenchimento de 
impresso aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e, 
também independentemente de despacho, intimará o recor
rente para o recolhimento, passando, em seguida, a con
trolar o seu prazo." 

Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 30 de dezembro de 1982. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

PODER JUDICIARIO 

SÃO PAULO 


...... Vara ................................................... . 

Cartório do .... 9 Ofício ....................................... . 


FOLHA DE CONTA DE CUSTAS 

CERTIDÃO 

1. Certifico que estes autos estão em fase de preparo (do(s) 
recurso(s) de fls ......... , de modo que, em obediência ao disposto 
no subitem 51.1 do Capítulo II das "Normas de Serviço da Correge
doria Geral da Justiça", lanço a seguinte CONTA DE CUSTAS: 

a) Preenchimento obrigatório em todos os casos: 

CóDIGO 275: Cr$ ........... . 

CóDIGO 230: Cr$ ........... . 


TOTAL: Cr$ ........... . 
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b) Preenchimento de acordo com o caso: 
DEDUÇÃO does) valor(es) da(s) guia(s) 
de fls. . .............................. . 
............ : Cr$ ................... . 

Nota: As custas does) recurso(s) de fls ........... já foi(ram) 
recolhida(s) pela(s) guia(s) de fls........... . 

2. Certifico mais, que, ainda em obediência ao dispositivo supra
referido, providenciei pela intimação da conta ao(s) recorrente(s), 
enviando ..................................................... o 

(assinalar se à imprensa ou se por carta com A.R. 
inteiro teor da conta, com o seguinte acréscimo: "Fica(m) o(s) recor
rente(s) intimado(s) ao preparo em 10 dias, pena de deserção" (arts. 
519 e 527 do Código de Processo Civil). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ... de ......... de 19 .. . 

Escrevente 

PROVIMENTO N9 2/83 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Correge
dor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando, consoante já fixado à edição do Provimento n'l 
5/81, a imprescindibilidade de serem mantidas atualizadas as "Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça"; 

Considerando, em especial, reclamar atualização e complemen
tação, para melhor atendimento de seus fins normativos, o Capítulo 
XX, relativo ao Registro de Imóveis; 

Considerando, nesse compartimento, os resultados recentes da 
experiência correcional desenvolvida pela Corregedoria Geral da Jus
tiça, fornecedora de subsídios· mais ampios que os seguidos no tra
balho originârio, especialmente nas seções sob títulos "Dos Livros 
de Registro de Imóveis e sua Escrituração" , "Do Registro" , "Dos 
Loteamentos Urbanos e Rurais" e "Das Incorporações", dentre outras; 

Considerando a necessidade de atuação funcional uniforme por 
todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado e, paralelamen. 
te, a inconveniência de orientações dissonantes, emanadas dos diver
sos Juízos Corregedores Permanentes, ou mesmo de serem aplicadas, 
extensivamente, normas correcionais não ditadas pelo órgão superior, 
que é a Corregedoria Geral da Justiça; 
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Considerando, UUCI.W.IWl 

rações perfilhadas impõem 
tulo XX das "Normas de 
nos termos da regra 

RESOLVE: 

Artigo 1 Q - O CapituJII 
gedoria Geral da Justiça" 

redação que 

Ficam 
baixados pelos Juizos COI'~ 
contrário às "Normas de 
cumprindo àqueles abster.se 
harmonizem, nas respectivas 

_ 
entenderem 

Geral da Justiça", 
ensejar, inclusive, constante 

Thte 

Regisíre-se. 
São Paulo, 7 de janeiro 
Desembargador Bruno 

na 
o Provimento CG 2/83, que 
de 10-5-83, deverá entrar em 

DO n..,.. ............ 

No Registro de 

vigorar com a 


Artigo 2'1 

Parágrafo único 
tes, quando 
adaptação dos ditames 
gedoria 

das regras. 

Artigo 3'1 
fevereiro de 1983. 


Publique-se. 

Justiça 

Por determinação do 
da Justiça, republica-se, 

1. 

a) o registro· de: 
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Considerando, finalmente, que a amplitude e o alcance das alte
rações perfilhadas impõem mais prática a substituição total do Capí
tulo XX das "Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça", 
nos termos da regra contida no artigo 3Q do Provimento 5/81, 

RESOLVE: 

Artigo 1Q 
- O Capítulo XX das "Normas de Serviço da Corre

gedoria Geral da Justiça" - "Do Registro de Imóveis" - passa a 
vigorar com a redação que lhe dá este Provimento. 

Artigo 2'1 - Ficam também revogados todos os atos normativos 
baixados pelos Juízos Corregedores Permanentes, que disponham em 
contrário às "Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça", 
cumprindo àqueles abster-se de ditar normas que com estas não se 
harmonizem, nas respectivas sedes correcionais. 

Parágrafo único - Caberá aos Juízos Corregedores Permanen
tes, quando entenderem necessária ou conveniente modificação ou 
adaptação dos ditames contidos nas "Normas de Serviço da Corre· 
gedoria Geral da Justiça", representar motivadamente, de forma a 
ensejar, inclusive, constante aperfeiçoamento e atualização das aludi
das regras. 

3QArtigo - Este Provimento entrará em vigor no dia 1q de 
fevereiro de 1983. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 7 de janeiro de 1983. 
Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 

Justiça 
Por determinação do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 

da Justiça, republica-se, na íntegra e com as alterações posteriores, 
o Provimento CG 2/83, que conforme Comunicado publicado no D.O.J. 
de 10-5-83, deverá entrar em vigor a partir de 31-5-83. 

CAPlTULO XX 

DO REGISTRO DE IMóVEIS 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇõES 

1. - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos: 

a) o registro de: 
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1. instituição de bem de família (DL 3.200, 19-4-41; C.C., arts. 
70/73) (Livros 2 e 3); 

2. hipotecas legais, judiciais e convencionais (Livro 2); 

3. contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido con
signada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada 
(L. 6.649, 16-5-79, art. 14) e/ou para fins de exercício de direito de 
preferência na sua aquisição (L. 6.649, 16-5-79, arts. 24 e 25, § 19 ) 

(Livro 2); 

4. penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, 
instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem 
eles (Livro 3); 

5. penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis (Livro 2); 

6. servidões em geral (Livro 2); 

7. usufruto e uso sobre imóveis e da habitação, quando não 
resultarem do direito de família (Livro 2); 

8. rendas constituidas sobre imóveis ou a eles vinculadas por 
disposição de última vontade (Livro 2); 

9. contratos de compromisso de compra e venda, de cessão deste 
e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que 
tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago 
no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou 
em prestações (Livro 2); 

10. enfiteuse (Livro 2); 

11. anticrese (Livro 2); 

12. convenções antenupciais (Livro 3); 

13. cédulas de crédito rural (DL 167, 14-2-67) (Livro 3); 

14. cédulas de crédito industrial, à exportação e comercial (DL 
413, 9-1-69; L. 6.313, 16-12-75; L. 6.840, 3-11-80) (Livro 3); 

15. contratos de penhor rural (Livro 3); 
16. empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclu

sive as conversíveis em ações (Livro 3); 
17. incorporações (Livro 2), instituições (Livro 2), e conven

ções de condominio (Livro 3); 
18. contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de ces

são de unidades autonômas condominiais a que alude a Lei n9 4.591, 
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de 16 de dezembro de 
de condomínio se fornJ(u~ 
dezembro de 1973 (Livro 

19. loteamentos ~ 
(L. 6.766, 19-12-79 e DL 

20. contratos de 
de cessão de terrenos 
to-Iei n9 58, de 10 de dezentl 
dezembro de 1979, não com. 
(Livro 2); 

21. citações de ações 
a imóveis (Livro 2); 

24. sentenças que, nos 
adjudicarem bens de raiz 
(Livro 2); 

25. atos de entrega de 

e sentenças de adjUdicação 

houver partilha (Livro 2); 


27. 

28. sentenças declaratóritl 
29. compra e venda, 
30. permuta (Livro 2); 

BOLETIM DA ASSOCIACAO DOS 
DA JUSTICA DO ESTADO DE SAO 



de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a instituição 
de condomínio se formalizar na vigência da Lei n9 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973 (Livro 2); 

19. 	 loteamentos urbanos e rurais e desmembramentos urbanos 
(L. 6.766, 19-12-79 e DL 58, 10-12-37) (Livro 2); 

20. contratos de promessa de compra e venda, cessão e promessa 
de cessão de terrenos loteados ou desmembrados na forma do Decre
to-Iei n9 58, de 10 de dezembro de 1937, e da Lei n9 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, não compreendidos no n9 3 da letra ub", deste item 
(Livro 2); 

21. citações de ações reais ou pessoais rei persecutórias, relativas 
a imóveis (Livro 2); 

22. 	 fideicomisso (Livro 2); 

• 	 O registro de fideicomisso não é autonômo. Por Isso, deve ser ele 
mencionado no registro da transmissão. 

•• 	 A Lei n'Q 6.850, de 12 de novembro de 1980, suprimiu o inciso 22 
do art. 167, l, da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

23. julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis 
ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporações que resulta
rem em constituições de condomínio e atribuírem uma ou mais unida
des aos incorporadores (Livro 2); 

24. sentenças que, nos inventârios, arrolamentos e partilhas, 
adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas de herança 
(Livro 2); 

25. atos de entrega de legados de imóveis, formais de partilha 
e sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento, quando não 
houver partilha (Livro 2); 

••• 	 A sentença de separação judicial, divórcio ou que anular o casa
mento só será objeto de registro, quando decidir sobre a parti 
lha de bens imóveis ou direitos reais registrários (Comunicado 
n9 12/82, da Corregedoria Geral da Justiça, D.O.J. de 2-2-82). 

26. 	 arrematação e adjudicação em hasta pública (Livro 2); 

27. 	 dote (Livro 2); 

28. 	 sentenças declaratórias de usucapião (Livro 2); 
29. 	 compra e venda, pura e condicional (Livro 2); 
30. 	 permuta (Livro 2); 
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favor de terceiros (L. 6.941, 

16. fusão, cisão e incol'Ptl 
arts. 220 e segs.); 

17. arquivamento de 
de débitos para com a 'D-.~ 

2. - Todos os atos 
e deverão ser efetuados no 
averbaçôes, que serão efetullOll 
tro a que se referirem, aindall 
cer a outra circunscrição, 
em comarcas ou 
elas (L. 6.015, 31-12-73, art. 

3. O 
exige sua repetição no novo 

4. - Os atos relativos 
cartório correspondente à 
31-12-73, art. 171). 

5. - Na designação 

31. dação em pagamento (Livro 2); 

32. transferência de imóvel à sociedade, quando integrar quota 
social (Livro 2); 

33. doação entre vivos (Livro 2); 

34. desapropriação amigável e sentenças que, em processo de 
desapropriação, fixarem o valor da indenização (Livro 2); 

a) a averbação de: 

1. convenções antenupciais e dos regimes de bens diversos do 
legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencen
tes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente 
ao casamento; 

2. extinção dos ônus e direitos reais, por cancelamento; 

3. contratos de promessa de compra e venda, cessões e promes
sas de cessão a que alude o Decreto-lei nç 58, de 10 de dezembro de 
1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vi

nÇgência da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973; 

4. mudança de denominação e de numeração dos prédios, edifica
ção, reconstrução, demolição e desmembramento de imóveis; 

5. alteração de nome por casamento ou por separação judicial, 
ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham 
influência no registro e nas pessoas nele interessadas; 

6. atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que 
alude a Lei nÇ 4.501, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorpo
ração tiver sido formalizada anteriormente à vigência da Lei nÇ 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973; 

7. cédulas hipotecárias (DL 70, 21-11-66, arts. 10 e 13); 

8. caução e cessão fiduciária de direitos relativos a imóveis; 

9. sentença de separação de dote; 

10. restabelecimento da sociedade conjugal; 

11. cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomuni
cabilidade impostas a imóveis, bem como constituição de fidei-co
misso; 

12. decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos 
ou titulos registrados ou averbados; 
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13. nomes dos l~ 
do o cartório de oficio, na 

14. sentenças de sepa" 
ção de casamento, quando 
ou direitos reais sujeitos a 

• 	 A sentença de separação' 
casamento será objeto 
partilha de bens dos 
estes, em sua totalidade, 
para a mudança de seu Cl 
dade conjugal (C.C., 
indiviso" (C.C., arts. 623 
D.O.J. de 2-2-82). 

15. re-ratificação do 
hipoteca em favor de entidatl 
Habitação, ainda que 
tidas as mesmas partes e 

badas a inscrição e a ~ 
6.015, 31-12-73, art. 168). 

6. - Pelos atos que 
de remuneração, aos emolumd 
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13. nomes dos logradouros, decretados pelo Poder Público, atuan
do o cartório de oficio, na forma dos itens 114 a 114.2; 

14. sentenças de separação judicial, divórcio, nulidade ou anula
ção de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem' imóveis 
ou direitos reais sujeitos a registro (L. 6.850, 12-11-80); 

• 	 A sentença de separação judicial, ou de nulidade ou anulação de 
casamento serâ objeto de averbação, quando não decidir sobre a 
partilha de bens dos cônjuges, ou apenas afirmar permanecerem 
estes, em sua totalidade, em comunhão, atentando-se, neste caso, 
para a mudança de seu carâter jurídico, com a dissolução da socie
dade conjugal (C.C., art. 267) e surgimento do condomínio "pro 
indiviso" (C.C., arts. 623 e segs.) (Comunicado nq 12/82, da C.G.J., 
D.e.I. de 2-2-82). 

15. re-ratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de 
hipoteca em favor de entidade integrante do Sistema Financeiro da 
Habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que man
tidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em 
favor de terceiros (L. 6.941, de 14-9-81); 

16. fusão, cisão e incorporação de sociedades (L. 6.404, 15-12-76, 
arts. 220 e segs.); 

17. arquivamento de documentos comprobatórios de inexistência 
de débitos para com a Previdência Social (DL 1.958, 9-9-82). 

2. - Todos os atos enumerados no item acima são obrigatórios 
e deverão ser efetuados no cartório da situação do imóvel, salvo as 
averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do regis
tro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a perten
cer a outra circunscrição, e os registros relativos a imóveis situados 
em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas 
elas (L. 6.015, 31-12-73, art. 169). 

3. - e desmembramento territorial posterior ao registro não 
exige sua repetição no novo cartório (L. 6.015,' 31-12-.73, art. 170). 

4. - Os atos relativos às vias férreas deverão ser registrados no 
cartório correspondente à estação inicial da respectiva linha (L. 6.015, 
31-12-73, art. 171). 

5. - Na designação genérica de registro, consideram-se englO
badas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis (L. 
6.015, 31-12-73, art. 168). ' 

6. - Pelos atos que praticarem, os oficiais terão direito,' a titulo 
de remuneração, aos emolumentos fixados no Regimento de Custas' do 
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Estado e na legislação federal, os quais serão pagos pelos interessados, 
a critério dos oficiais, quando do requerimento ou da apresentação 
dos títulos, ou, ainda, a final, após sua efetivação (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 14), 

6.1 - No ato do requerimento, o depósito prévio das despesas 
totais dos serviços a serem praticados será exigido nos limites das 
tabelas, fornecendo-se recibo provisório, com especificação de todas 
as parcelas (D.L. 203, 25-3-70, art. 49 ). 

6.2 - O valor correspondente às custas, emolumentos e outras 
despesas legais devidas pelos atos praticados deverá constar, obriga
toriamente, dos próprios documentos, independentemente da expedi
ção do recibo definitivo (L. 6.015, 31-12-73, art. 14, p.u.). 

SEÇÃO n 
DOS LIVROS, SUA ESCRITURAÇÃO E PROCESSO DO REGISTRO 

7. - Haverá no Registro de Imóveis, além dos livros comuns a 
todas as serventias, os seguintes: 

a) Livro de Recepção de Títulos; 

b) Livro n9 1 - Protocolo; 

b) Livro Jl9 2 - Registro Geral; 

d) Livro n9 3 - Registro Auxiliar; 

e) Livro n9 4 - Indicador Real; 

f) Livro nl) 5 - Indicador Pessoal; 

g) Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por Es
trangeiros; 

prática do lançamento im~ 
tamente no Livro n'" 1. 

9. - É recomendável 
para verificação da presenM 
dido, já no momento da 
independentemente de q~ 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) valor do depósito 

f) ocorrência de haver 
data; 

g) devolução com ex~ 

h) data da entrega ao 

11. - É recomendável a 
de todos os outorgantes, contei! 
Livro de Recepção de Títulos.l 
para obstar a tramitação 
tos reais contraditórios sobre 

11.1 - As fichas serão 
respondentes forem registradol 

h) 	 Livro para Registro das Comunicações Relativas a Direto
res e Ex-administradores de Sociedades em Regime de Inter
venção e Liquidação Extrajudicial. 

8. - Para os fins previstos nos arts. 11 e 12, parágrafo único, 
da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com vista a garantir a 
precedência de exame, bem como a assegurar o efetivo controle dos 
títulos em tramitação e do prazo legal, serão lançados no Livro de 
Recepção de Titulos todos os requerimentos, documentos, papéis e 
títulos ingressados. 

8.1 - Quanto aos atos de registro em geral, será dispensável a 
adoção do Livro de Recepção para os cartórios que empreguem a 
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12. - Deverá ser fornectl 
os documentos ingressados, 
lançada no Livro de Recepção, 
tada, ainda que por cópia 
tramitação. 
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prática do lançamento imediato de todos os títulos ingressados, dire
tamente no Livro nQ 1. 

9. - 1t recomendável que se proceda a exame prévio dos titulos, 
para verificação da presença dos requisitos mínimos do ato preten· 
dido, já no momento da apresentação, devolvendo-se, se for o caso, 
independentemente de qualquer outra providência. 

10. - O Livro de Recepção de Títulos será escriturado em colu
nas, das quais constarão, pelo menos, os seguintes elementos: 

a) número de ordem, que seguirá indefinidamente; 

b) data da apresentação, apenas no primeiro lançamento diário; 

c) nome do apresentante; 

d) natureza formal do titulo; 

e) valor do depósito prévio; 

f) ocorrência de haver sido praticado o ato, com menção de sua 
data; 

g) devolução com exigência e sua data; 

h) data da entrega ao interessado. 

11. - 1t recomendável a organização de um fichário pelos nomes 
de todos os outorgantes, contendo indicações do número de ordem do 
Livro de Recepção de Títulos, de sua data e do imóvel, o que servirá 
para obstar a tramitação simultânea de titulos constitutivos de direi
tos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel. 

11.1 - As fichas serão inutilizadas à medida que os titulos cor
respondentes forem registrados ou devolvidos com exigência. 

12. - Deverá ser fornecido às partes recibo-protocolo de todos 
os documentos ingressados, contendo numeração de ordem idêntica à 
lançada no Livro de Recepção, a qual, necessariamente, constará ano
tada, ainda que por cópia do mencionado recibo, nos títulos em 
tramitação. 

12.1 - O recibo-protocolo deverá conter, necessariamente, o va
lor do depósito prévio, a data prevista para a prática do ato, além da 
advertência de que o título foi recebido para exame e câ1culo, sem 
implicar na prioridade prevista no art. 186, da Lei nO? 6.015, de 31 
de dezembro de 1973, só assegurada com a prenotação no Livro Pro
tocolo, mediante requerimento, escrito ou verbal. 
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13. - Havendo exigências de qualquer ordem, deverão ser for
muladas de uma só vez, por escrito, de fonna clara e objetiva, em 
papel timbrado do cartório, com identificação e assinatura do servi

. dor responsável. 

13.1 - As notas de devolução serão feitas com cópias, as quais 
deverão ser arquivadas em pastas, segundo a ordem cronológica, a 
fim de possibilitar o controle das exigências formuladas e a obser
vância do prazo legal. 

14. - A ocorrência da devolução com exigência, após a elabora
ção da nota, será imediatamente lançada na coluna própria do Livro 
de Recepção de Títulos; reingressando o titulo, será objeto de outro 
lançamento, recebendo novo número de ordem. 

15. - A entrega de documentos aos interessados, com registro 
ou exigência, deverá ficar documentada em Cartório, exigindo-se 
recibo. 

15.1 - Idêntica providência será adotada em relação à restitui
ção, total ou parcial, dos valores correspondentes ao depósito prévio. 

15.2 - Tais comprovantes deverão permanecer arquivados pelo 
prazo de um ano. 

16. - Os Livros n.oa 2, 3, 4 e 5· poderão ser substituídos por 
fichas, escrituradas mecanicamente, cujos modelos serão aprovados 
pelo Juiz Corregedor Permanente (L. 6.015, 31-12-73, art. 173, pará
grafo único). 

17. - As fichas deverão ser escrituradas com esmero, arquiva
das com segurança e, de preferência, em invólucros plásticos trans
parentes. 

18. As fichas deverão possuir dimensões permitam 

a) número de ordem, 

b) data da apresentaclo, 

c) nome do apresentante; 

d) 

e) atos formalizados, 
31-12-73, arts. 175, 

22. - O Protocolo, quanddl 
grafado. 

23. - A escrituração do 
tuto legal ou a escrevente 
Juiz Corregedor Permanente 

24. - O Protocolodevert 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 184), 
protocolados. 

25. - ~ dispensável laVl'R1'<II 
tocolo. 

26. - Na coluna "natureza 
à circunstância de se tratar de . 
ticular, ou de ato judicial; 
cados por sua espécie (formal 
de arrematação etc.). 

27. - Na coluna 
serão lançados, em forma resumiII 
2 e 3, bem como as averbações 
como as averbações efetuadas 
de registro (Exemplos: 

28.- O número de ordem 

(itens 9 e 11 a 15.1) 
conformando 

não a podendo satisfazer, será o 

DE 

- que a 
extração de cópias reprográficas e facilitem o manuseio, a boa com
preensão da seqüência lógica dos atos e o arquivamento. 

19. - As fichas dos Livros n.oa 2 e 3 deverão ser autenticadas 
pelo oficial ou quem o substitua, e os atos assinados pelo escrevente 
autorizado que os tenha praticado. 

20. - O Livro Protocolo servirá para apontamento de todos os 
titulos apresentados diariamente, com exceção daqueles que o tiverem 
s~do apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos (L. 
6.015, 31-12-73, arts. 174 e 12, p.u.). 

21. - São elementos necessários na escrituração do Protocolo: 
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3.789-L3D) .. 

(L. 6.015, 31-12-73, art. 186). 
29. - Em caso de perniuta,ll 

circunscrição, serão feitos os 
tes, sob o número de ordem no 

30. - Se, desde logo, for 
Protocolo, no que couber, o .~ 
de Títulos 

31. - Não se 
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a) 	 número de ordem, que seguirá indefinidamente; 

b) 	 data da apresentação, apenas no primeiro lançamento; 

c) 	 nome do apresentante; 

d) 	 natureza formal do título; 

e) 	 atos formalizados, resumidamente mencionados. (L. 6.015, 
31~12-73, arts. 175, 182 e 183). 

22. - O Protocolo, quando em folhas soltas, deverá ser datilo
grafado. 

23. - A escrituração do Protocolo incumbe ao oficial, seu substi
tuto legal ou a escrevente designado por aqueles e autorizado pelo 
Juiz Corregedor Permanente (L. 6.015, 31-12-73, art. 185). 

24. - O Protocolo deverá possuir termo diário de encerramento 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 184), mencionando-se o número de títulos 
protocolados. 

25. - É dispensável lavrar-se termo diário de abertura de Pr0
tocolo. 	 .. 

26. - Na coluna "natureza formal do título", bastará referência 
à circunstância de se tratar de escritura pública, de instrumento par
ticular, ou de ato judicial; apenas estes últimos deverão ser Identifi
cados por sua espécie (formal de partilha, carta de adjudi~ção, carta 
de arrematação etc.). 

27. - Na coluna destinada à anotação dos atos formalizados, 
serão lançados, em forma resumida, os atos praticados nos Livros n.O. 
2 e 3, bem como as averbações efetuadas nos Livros n.O. 2 e 3, bem 
como as averbações efetuadas nos livros. anteriores ao atual sistema 
de registro (Exemplos: R.1/457; Av. 4/1950; R. 758; Av. 1 n.a T. 
3.789-L3D) . . 

28. - O número de ordem determinará a prioridade do título 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 186). 	 .. 

29. - Em caso de permuta, e pertencendo os imóveis à mesma 
circunscrição, serão feitos os registros nas matriculas corresponden .. 
tes, sob o número de ordem no Protocolo (L. 6.015, 31-12-73, art.. 187). 

30. - Se, desde logo, for prenotado o título, aplica-se, quanto ao 
Protocolo, no que couber, o disposto em relação ao Livro de Recepção 
de Títulos (itens 9 e 11 a 15.1). 

31. - Não se conformando o apresentante com a exigência, ou 
não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a 
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hora 

registros 

imóvel não 

Todos os atos serão 

Nas vias dos títulos 
os 

SER~ 
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declaração de dúvida, remetido ao Juízo competente para dirimi-la, 
obedecendo-se ao seguinte: 

a) 	 o título será prenotado; 

b) 	 será anotada, na coluna "atos formalizados", à margem da 
prenotação, a observação "dúvida suscitada", reservando-se 
espaço para anotação do resultado; 

c) 	 após certificadas, no titulo, a prenotação e a suscitação da 
dúvida, será aquele rubricado em todas as suas folhas; 

d) 	 em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao 
apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notifican
do-o para impugná-la no prazo legal; 

e) 	 certificado o cumprimento do acima disposto, as razões da 
dúvida serão remetidas ao Juízo competente, acompanhadas 
do título, mediante carga. 

31.1 - Ocorrendo direta suscitação pelo próprio interessado (Udú_ 
vida inversa"), o titulo também deverá ser prenotado, assim que o 
oficial a receber do Juízo para a informação, observando-se, ainda, o 
disposto nas letras ''b'' e "c". 

32. - Transitada em julgado a decisão da dúvida, o oficial pro
cederá do seguinte modo: 

a) 	 se for julgada procedente, assim que tomar ciência da deci
são, a consignará no Protocolo e cancelará a prenotação; 

b) 	 se for julgada improcedente, procederá ao registro quando o 
título for representado e declarará o fato na coluna de ano
tações do Protocolo, arquivando o respectivo mandado ou 
certidão da sentença. 

32.1 - Aos Juízes Corregedores sempre caberá comunicar aos 
cartórios o resultado da dúvida, após seu julgamento definitivo. 

33. - O prazo para exame e registro, salvo as exceções legais, 
será de até 30 (trinta) dias (L. 6.015, 31-12-73, art. 188), contados 
da data em que o título ingressou em cartório, com o lançamento no 
Livro de Recepção ou no Livro Protocolo. 

33.1 - Apresentando título de segunda hipoteca, com referência 
expressa à existência de outra anterior, o oficial, depois de prenotã-Io, 
aguardará, durante trinta dias, que os interessados na primeira pro
movam o registro. Esgotado esse prazo, que correrá da data da pre
notação, sem que seja apresentado o titulo anterior, o segundo será 
registrado (L. 6.015, 31-12-73, art. 189). 
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34. - Não serão registra 
se constituam direitos reais 
6.015, 31-12-73, art. 190), 

35. - Prevalecerão, para 
apresentados no mesmo dia, 
ordem mais baixo, protelandl 
riormente, pelo prazo COI'reSD01 

6.015, 31-12-73, art. 191). 

36. - O disposto nos 
públicas da mesma data e 
nem, tachativamente, a 
efeito de prioridade, a que foi 
31-12-73, art. 192). 

37. - A prenotação será 
lançamento no Livro Protocolo~ 
por omissão do interessado em 
31-12-73, art. 205). 

38. - Para o registro de 

cuções fiscais, indispensável a 

termo ou auto respectivo, 

diligência (L. 6.830, 22-9-80, 

n.08 5 e 221, IV). 

38.1 - Havendo eXlgênciaSl 
comunicará, por escrito 
que a Fazenda Pública, 
tório, satisfazê-las, ou, não se 
dúvida, 

38.2 - Tais 

parte da Fazenda Pública (L. 


39. - Se o 

nome do outorgante, o oficial 

do titulo anterior, qualquer que 

art. 194). 


40. 
por seu substituto legal, podencll 
designado e autorizado, ainda 
ou impedidos (L. 6.015, 31 

41. 
declarados, resumidamente, 
art. 211). 
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34. - Não serão registrados, no mesmo dia, tItulos pelos quais 
se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel (L. 
6.015, 31-12-73, art. 190). 

35. - Prevalecerão, para efeito de prioridade de registro, quando 
apresentados no mesmo dia, os tItulos prenotados sob número de 
ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados poste
riormente, pelo prazo correspondente a, pelo menos, um dia útil (L. 
6.015, 31-12-73, art. 191). 

36. - O disposto nos itens 34 e 35 não se aplica às escrituras 
públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determi
nem, tachativamente, a hora de sua lavratura, prevalecendo, para 
efeito de prioridade, a que foi lavrada em primeiro lugar (L. 6.015, 
31-12-73, art. 192). 

37. - A prenotação será cancelada decorridos trinta dias do seu 
lançamento no Livro Protocolo, se o titulo não tiver sido registrado 
por omissão do interessado em atender às exigências legais (L. 6.015, 
31-12-73, art. 205). 

38. - Para o registro de arresto ou penhora decorrente de exe
cuções fiscais, indispensável a apresentação da contra-fé e cópia do 
termo ou auto respectivo, fornecendo-se recibo ao encarregado da 
diligência (L. 6.830, 22-9-80, art. 14; L. 6.015, 31-12-73, arts. 167, I, 
n.OB 5 e 221, IV). 

38.1 - Havendo exigências a cumprir, o oficial do Registro as 
comunicará, por escrito e em cinco dias, ao Juízo competente, para 
que a Fazenda Pública, intimada, possa, diretamente, perante o car
tório, satisfazê-las, ou, não se conformando, requerer a suscitação de 
dúvida . 

38.2 - Tais registros independem de qualquer pagamento por 
parte da Fazenda Públ1ca (L. 6.830, 22-9-80, arts. 7'1, IV e 39). 

39. - Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em 
nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matricula e o registro 
do titulo anterior, qualquer que seja a sua natureza (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 194). 

40. - Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial ou 
por seu substituto legal, podendo fazê-Io escrevente expressamente 
designado e autorizado, ainda que os primeiros não estejam afastados 
ou impedidos (L. 6.015, 31-12-73, art. 210). 

41. - Nas vias dos titulos restituidos aos apresentantes, serão 
declarados, resumidamente, os atos praticados (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 211). 
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42.- O Livro nQ 2 será destinado à matrícula dos imóveis e ao 
registra ou averbação dos atos não atribuídos ao Livro n'l 3 (L. 6.015, 
31-12-73, arts. 167 e 176/178). 

42.1 _. Neste livro, será indevido qualquer lançamento por certi
dão ou "observação", pois o ato deve ser registrado ou averbado, 
inexistindo previsão legal diversa. 

43. - No preenchimento do Livro nQ 2, se for utilizado livro 
encadernado ou de folhas soltas, serão observadas as seguintes 
normas: 

a) no alto da face de cada folha, será lançada a matricula do 
imóvel, com os seus requisitos, e no espaço restante e no 
verso, serão lançados, por ordem cronológica e em forma 
narrativa, os registros e averbações dos atos pertinentes aos 
imóveis matriculados; 

b) preenchida uma folha, será feito o transporte para a primei
ra folha em branco do mesmo livro ou do livro da mesma 
série que estiver em uso, onde continuarão os lançamentos, 
com remissões reciprocas (L. 6.015, 31-12-73, art. 231); 

c) o número da matricula serâ repetido na nova folha, sem 
necessidade do transporte dos dados constantes da folha 
anterior; 

d) cada lançamento de registro será precedido pela letra "R" 
e o da averbação pelas letras "AV", seguindo-se o número 
do lançamento e o da matrícula (exemplos: R.1/780; 
R.2/780; AV.3/780; AV.4/780). (L. 6.015,31-12-73, art. 232). 

44. - Sendo utilizadas fichas, observar-se-ão as seguintes nor
mas: 

a) 

b) 

32 -

ao se esgotar o espaço no anverso da ficha e se tomar neces
sária a utilização do verso, será consignada, ao pé da ficha, 
a expressão "continua no verso"; 

se for necessário o transporte para nova ficha, proceder-se-á 
da seguinte maneira: 

l. no pé do verso da ficha anterior serâ inscrita a . expres
são "continua na ficha nQ 

••••• "; 

lI. o número da matricula será repetido na ficha seguinte, 
que levará o número de ordem correspondente (ex.: ma
tricula n'l 325 - Ficha nQ 2, matrícula nQ 325 - ficha 
n'l 3, e assim sucessivamente); 
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45. - Cada imóvel terA 
riamente aberta por ocasião 

a) quando se tratar de 
livro de Transcrição 
espaço; 

b) 

c) a requerimento do 

46. - 1!: facultada aabe~ 
não acarrete despesas para os 

a) 

b) no interesse do Rl>1'Vf~ 

47. - A matricula será 
titulo apresentado e do registro. 
em outra circunscrição, 
respectivo cartório, a qual 
fácil localização. 

47.1 - Devendo compreendll 
tura de matrícula para parte 

47.2 - Será, igualmente, 
parte do imóvel, sobre a qual 
corretamente, deverá ser reglsttj 

47.3 - O ônus sobre 
matricula do imóvel todo, 
da parte onerada. 

47.4 - Não deve constar 
1ualquer outro logradouro púbH~ 
do registro anterior. 

48. - São requisitos da 

a) o número da ordem, 

b) a data; 

c) a identificação e a ea~ 
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c) 	 é dispensável a repetição do número da matricula em seguida 
ao número de ordem do lançamento de cada ato. 

45. - Cada imóvel terá matricula própria, que será obrigato
riamente aberta por ocasião do primeiro registro ou, ainda: 

a) 	 quando se tratar de averbação que deva ser feita no antigo 
livro de Transcrição das Transmissões e neste não houver 
espaço; 

b) nos casos de fusão de imóvel; 

c) a requerimento do proprietário. 
) 

:I 46. - É facultada a abertura de matricula, de ofício, desde que 
a não acarrete despesas para os interessados, nas seguintes hipóteses: 
s a) 	 para cada lote ou unidade autônor.la, logo em seguida ao 

registro de loteamento, desmembramento ou condomínio; 
l· b) 	 no interesse do serviço.a 
;, 47. - A matricula será aberta com os elementos constantes do 

titulo apresentado e do registro anterior. Se este tiver sido efetuado 
n 	 em outra circunscrição, deverá ser apresentada certidão atualizada do 

respectivo cartório, a qual ficará arquivada, de forma a permitirla 
fácil localização. 

47.1 	- Devendo compreender todo o imóvel, é irregular a aber•'" 
r:o tura de matricula para parte ideal. 
O; 

47.2 	- Será, igualmente, irregular a abertura de matrícula de:). 
parte do imóvel, sobre a qual tenha sido instituída da servidão, que, 

Ir· corretamente, deverá ser registrada na matricula do imóvel todo. 

47.3 - O ônus sobre parte do imóvel deve ser registrado na 
!l  matrícula do imóvel todo, sendo incorreta a abertura de matricula 
m, da parte onerada. 

47.4 	- Não deve constar da matricula a indicação de rua ou
!-á '1ualquer outro logradouro público, sem que tal circunstância conste 

do registro anterior. ' 
es-	 48. - São requisitos da matricula: 

a) o número da ordem, que seguirá ao infinito; ite, 
la· b) 	 a data; 
ha 

c) a identificação e a caracterização do imóvel; 
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d) o nome e a qualificação do proprietário; 

e) o número do registro anterior ou, em se tratando de imóvel 
oriundo de loteamento, o número do registro ou inscrição 
do loteamento. 

49. - A identificação e caracterização do imóvel compreendem: 

a) se urbano: 

I. localização e nome do logradouro para o qual faz frente; 

lI. o número, quando se tratar de prédio; ou sendo terreno, 
se fica do lado par ou ímpar do logradouro, em que 
quadra e a que distância métrica da edificação ou da 
esquina mais próxima; ou número do lote e da quadra 
se houver; 

b) se rural, a localização e denominação; 

c) o distrito em que se situa o imóvel; 

d) as confrontações, com menção correta do lado em que se 
situam, inadmitidas expressões genéricas, tais como "com 
quem de direito", ou "com sucessores" de determinadas 
pessoas; 

e) a área do imóvel; 

f) a designação cadastral, se houver. 

49.1 - É obrigatória a apresentação do certificado de cadastro 
dos imóveis rurais, transcrevendo-se, na matrícula, os elementos dele 
constantes (área, módulo, fração mínima de parcelamento) (L. 4.504, 
30-12-64, art. 49, § 2'1; L. 5.868, 12-12-72, art. 2'1; Apelações Cíveis 
n.08 271.969, 283.472 e 279.051, C.S.M.). 

50. - Para os fins do disposto no art. 225, § 2'1, da Lei n'1 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, entende-se por "caracterização do imó
vel" apenas a indicação, as medidas e a área, não devendo ser consi
derados irregulares títulos que corrijam ou que atualizem nomes de 
cOnfrontantes, respeitado o princípio da continuidade. 

50.1 - Entende-se ocorrer atualização de nomes de confrotan
tes quando, nos titulos, houver referência expressa aos anteriores e 
aos que os substituírem. 

51. - Sempre que possível, nos títulos devem ser mencionados, 
como confrontantes, os próprios prédios e não os seus proprietários. 
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52. - Se, por quwqua 
registro anterior, os 
imóvel (v.g., se o imóvel 
esquina mais próxima etc. 
matrícula, completá-los,
oficiais. 

53. - A qUalificação 
física, referirá sua 
número de inscrição no 
da Fazenda ou do Registro 
falta deste, sua filiação e, 
me de bens no casamento, 
depois da Lei n'1 6.515, de 
antenupcial, deverá ser 
Cartório de Registro de 

54. - Quando se tratar 
sede social e o número de 
buintes do Ministério da 
lI, 4, b). 

55. - 'As averbações 
art. 167, II, 4, 5, 10 e 13, da 
constantes à margem de 
pectiva matricula, 
portanto, venha a ser o Im~ 
anterior, mencionando-se, em 
cedentemente efetuadas. 

56. - A descrição do 
não conste do registro anteriOll 
mente averbr,i'~. Permite-se 
tura da matricula, se o reg:lst:rl 

56.1 - Logo após a abernl 
averbadas, no cartório a que 
cunstânclas previstas no art. 
31 de dezembro de 1973. 

57. - Também deverá 
cla a Jotes e respectivos nÚDle!'ill 
ou desmembramento registradnll 
visão de imóvel constante de 
mente à Lei n'> 6.766, de 19 

58. - Quando houver 
tricula para cada uma das 
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52. - Se, por qualquer motivo, não constarem, do titulo e do 
registro anterior, os elementos indispensáveis à caracterização do,el 
imóvel (v.g., se o imóvel está do lado par ou impar, distância da ão 
esquina mais próxima etc.), poderão os interessados, para fins de 
matricula, completá-los, servindo-se exclusivamente de documentos 

m: 	 oficiais. 

53. - A qualificação do proprietário, quando se tratar de pessoa 
física, referirá sua nacionalidade, estado civil, profissão, domicilio,te; número de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério 

no, da Fazenda ou do Registro Geral de sua cédula de identidade ou, à 
lue falta deste, sua filiação e, sendo casado, o nome do cônjuge e o regi
da 	 me de bens no casamento, bem como se este se realizou antes ou 
lira 	 depois da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Havendo pacto 

antenupcial, deverá ser mencionado o número de seu registro no 
Cartório de Registro de Imóveis competente. 

54. - Quando se tratar de pessoa juridica, será mencionada a 
sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contri

·se 	 buintes do Ministério da Fazenda (L. 6.015, 31-12-73, art. 176, § 19 , 

II, 4, b).:om 
ldaS 55. - cAs averbações das circunstâncias atualmente previstas no 

art. 167, II, 4, 5, 10 e 13, da Lei nQ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
constantes à margem de transcrições, deverão ser, quando da res
pectiva matricula, incorporadas à descrição do imóvel. Irregular, 
portanto, venha a ser o imóvel matriculado com a mesma descrição 
anterior, mencionando-se, em seguida, o conteúdo das averbações pre

mo cedentemente efetuadas. 
dele 56. A descrição do imóvel não poderá incluir construção que 
504, não conste do registro anterior ou que nele não tenha sido regular
iveis mente averbl",i'~. Permite-se seja a averbação feita logo após a aber

tura da matricula, se o registro anterior estiver em outro cartório. 

.015, 56.1 - Logo após a abertura da matricula, também poderão ser 
imó averbadas, no cartório a que atualmente pertencer o imóvel, as cir
emsi cunstâncias previstas no art. 167, II, 4, 5, 10 e 13 da Lei nQ 6.015, de 
s de 31 de dezembro de 1973. 

57. Também deverá ser feita, na descrição do imóvel, referên
cia a lotes e respectivos números, quando não se trate de loteamento)tan ou desmembramento registrado ou regularizado, ou, ainda, de subdi

:'eS e visão de imóvel constante de planta arquivada no cartório, anterior
mente à Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

ados, 58. - Quando houver divisão de imóvel, deverá ser aberta ma
tios. tricula para cada uma das partes resultantes, sendo registrado, em 
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cada matricula, o titulo da divisão. Na originária, averbar-se-á a 
circunstância, com subseqüente encerramento. 

59. - Ao. se abrir matricula para registro de sentença de usuca
pião, será mencionado, se houver, o registro anterior. 

60. - Se o imóvel estiver onerado, o oficial, logo em seguida à 
matricula e antes do primeiro registro, averbará a existência do ônus, 
sua natureza e valor, certificando o fato no título que devolver à 
parte (L. 6.015, 31-12-73, art. 230). 

60.1 - Por tais averbações não são devidos emolumentos e custas. 

61. - Uma vez aberta matricula, não mais poderão ser feitas 
averbações à margem da transcrição anterior. 

62. - Quando for apresentado titulo anterior à vigência do Códi
go Civil, referente a imóvel ainda não registrado, a matricula será 
aberta com os elementos constantes desse título. 

63. - A inocorrência dos requisitos previstos nos itens 48 e 49 
não impedirá a matricula e registro das escrituras e partilhas, lavra
das ou homologadas na vigência do Decreto nQ 4.857, de 9 de novem
bro de 1939, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação 
anterior (L. 6.015, 31-12-73, art. 176·, § 29). 

64. - A matricula só será cancelada por decisão judicial. 

65. - A matricula será encerrada: 

a) qúando, em virtude de alienações parciais, o imóvel for intei
ramente transferido a outros proprietários; 

b) pela fusão. 
66. - Quando dois ou mais imóveis contíguos, pertencentes ao 

mesmo proprietário, constarem de matriculas autônomas, pode ele 
requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se 
as primitivas (L. 6.015, 31-12-73, art. 234). 

67. - Podem, ainda, ser unificadas, com abertura de matricula 
única: 

a) dois ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores 

68. - No caso de fusão 
rosa cautela na Verificação 
frontações do imóvel que 
a tal pretexto, retificações 
6.015, 31-12-73, arts. 213 e 
processo de usucapião. 

68.1 - Além disso, para 
o requerimento seja instrutn .... 
tura Municipal, que poderá 
a ser erguida no imóvel ........1. 

68.2 - Para a 
não deve ser aceito requerimenll 
titulares de partes ideais. 

68.3 - A unificação não 
mento vier acompanhado de 
difícil a verificação da ~ 

68.4 - Tratando-se de 
fará prévia abertura de ma~ 
averbação da fusão nas +.."...:.::. 

69. - São requisitos do 
art. 176, § 1'1, m): 

a) a data; 

b) o nome do transmitent 
credor, com a respecti 

c) o titulo da transmissã 

d) a forma do título, sua 
e) o valor do contrato, 

dições e mais especj 

69.1 - O testamento não 
missão. 

69.2 - l!: vedado o regif*-ll 
à Lei dos Registros Públicos, à margem das quais será aver
bada a abertura de matricula que os unificar; 

b) 	 dois ou mais imóveis registrados por ambos os sistemas, caso 
em que, nas transcrições, será feita a averbação prevista na 
alínea anterior, e as matriculas serão encerradas (L. n9 

6.015, 31-12-73, art. 235). 
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o respectivo compromisso de 

69.3 - O protesto contra 
o comodato, são atos insuscetivll 
no art. 167, da Lei 6.015, de 31 

70. - O Livro n9 3 será 
sendo atribuídos ao Registro 
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68. - No caso de fusão de matrículas, deverá ser adotada rigo
rosa cautela na verificação da área, medidas, caracteristicas e con
frontações do imóvel que dela poderá resultar, a fim de se evitarem, 
a tal pretexto, retificações sem o devido procedimento legal (L. n9 

6.015, 31-12-73, arts. 213 e segs.), ou efeitos só alcançáveis mediante 
processo de usucapião. 

" 68.1 - Além disso, para esse propósito, será recomendável que 
~ o requerimento seja instruido com prova de autorização da Prefei

tura Municipal, que poderá ser a aprovação de planta da edificação 
.. a ser erguida no imóvel resultante da fusão . 

s 68.2 - Para a unificação de diversas transcrições e matrículas, 
não deve ser aceito requerimento formulado por apenas um dos vários 
titulares de partes ideais. 

i
'â 68.3 - A unificação não deve ser admitida, quando o requeri

mento vier acompanhado de simples memorial, cujos dados tornem 
dificil a verificação da regularidade do ato pretendido.

~9 
a 68.4 - Tratando-se de unificação de imóveis transcritos, não se 
n farã prévia abertura de matrículas para cada um deles, mas sim a 
io averbação da fusão nas transcrições respectivas. 

69. - São requisitos do registro no Livro n'l 2 (L. 6.015,31-12-73, 
art. 176, § 1'1, m): 

a) a data; 

el- b) 	 o nome do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou 
credor, com a respectiva qualificação; 

c) o título da transmissão ou do ônus; 
ao d) 	 a forma do título, sua procedência e caracterização;
ele 
-se e) 	 o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, con

dições e mais especificações, inclusive juros, se houver. 
69.1 - O testamento não é título que enseje registro de transula 

missão. 
69.2 - l!: vedado o registro da cessão, enquanto não registrado,res 

rer- o respectivo compromisso de compra e venda. 
69.3 - O protesto contra alienação de bens, o arrendamento e 

asa o comodato, são atos insuscetíveis de registro, porque não elencados 
na no art. 167, da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 
n'l 	 70. - O Livro n9 3 será destinado ao registro dos atos que, 

sendo atribuidos ao Registro de Imóveis por disposição legal, não 
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digam respeito diretamente a imóvel matriculado (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 177). 

71. - Serão registrados no Livro nQ 3 (L. 6.015, de 31-12-73, 
art. 178): 

a) a emissão de debêntures, sem prejuízo do registro eventual 
e definitivo, na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese 
ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, fir
mando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries 
de obrigações emitidas pela sociedade; 

b) as cédulas de crédito rural, de crédito industrial, de crédito 
à exportação e de crédito comercial, sem prejuízo do registro 
da hipoteca cedular; 

c) as convenções de condomínio; 

d) o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, 
instalados e em funcionamento, com os respectivos perten
ces ou sem eles; 

e) as convenções antenupciais; 

f) os contratos de penhor rural; 

g) os títulos que, a requerimento do interessado, forem regis
trados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado 
no Livro n'l 2; 

h) transcrição integral da escritura de instituição do bem de 
família, sem prejuízo do seu registro no Livro n'l 2 (L. 
6.015-73, art. 263). 

72. - Os registros do Livro n9 3 serão feitos de forma resumi
da, arquivando-se no cartório uma via dos instrumentos que os 
originarem. 

72.1 - Se adotado o sistema de fichas, é recomendável que o 
seu arquivamento seja feito segundo a ordem numérica dos próprios 
registros. 

73. - Ao registrar convenção de condomínio, deverá o cartório 
referir expressamente o número do registro de especificação do con
domínio feito na matricula do imóvel. No registro da especificação, 
fará remissão ao número do registro da convenção. 

74. - A alteração da convenção de condomínio depende de apro
vação, em assembléia regularmente convocada, de pelo menos 2/3 
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(dois terços) dos titulares 
convenção a ser alterada 

75. - A alteração da 
dade dos condomínos. 

76. - As escrituras 
do domicílio conjugal, sem 
lugar da situação dos imóvell 
que forem sendo adquiridos 
comum. 

77. - O registro da 
toriamente, os nomes e a 
ajustadas quanto ao regime 
casamento, constante de 
escritura. Se essa certidão 
ainda ser mencionados, no 
casamento, o número do 
lavrado. 

78. - Para o registro 
à exportação e comercial, 
o reconhecimento de firma. 
gida, para fins de averbação, 
de quitação (Parecer aprova~ 

79. - Nas cédulas de 
no Livro nQ 3, será efetuado o 
pensável matricula do imóvel 

79.1 - Na matrícula 
da cédula. Neste, por 
registro da hipoteca. 

79.2 - Quando o 
remissões por meio de AV/3l"hl!l. 

80. - Os emolumentos 
crédito rural são os previsíM. 
base o salário-referência, 
quele valor, não importando 
atos (incluindo abertura de 
matrícula, vias excedentes de 
dos (DL 167, 14-2-67, arts. 
6.205, 24-4-75; Pareceres 
pág. 9 e CG 65.238/83, D.v." •• 
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(dois terços) dos titulares dos direitos reais registrados, salvo Sê a 
convenção a ser alterada exigir quorum superior. 

75. - A alteração da especificação exige a anuência da totali
dade dos condomínos. 

76. - As escrituras antenupciais serão registradas no cartório 
do domicílio conjugal, sem prejuízo de sua averbação obrigatória no 
lugar da situação dos imóveis de propriedade dos cônjuges, ou dos 
que forem sendo adquiridos e sujeitos a regime de bens diverso do 
comum. 

77. - O registro da convenção antenupcial mencionará, obriga
toriamente, os nomes e a qualificação dos cônjuges as disposições 
ajustadas quanto ao regime de bens e a data em que se realizou o 
casamento, constante de certidão que deverá ser apresentada com a 
escritura. Se essa certidão não for arquivada em cartório, deverão 
ainda ser mencionados, no registro, o cartório em que se realizou o 
casamento, o número do assento, o livro e a folha em que tiver sido 
lavrado. 

78. - Para o registro das cédulas de crédito industrial, rural, 
à exportação e comercial, bem como de seus aditivos, é dispensável 
o reconhecimento de firma. No entanto, tal providência deve ser exi
gida, para fins de averbação, em relação aos respectivos instrumentos ,

[) de quitação (Parecer aprovado no Proc. CG nº 61.371-82). 

79. - Nas cédulas de crédito hipotecárias, além de seu registro 
e no Livro n'1 3, será efetuado o da hipoteca no Livro nQ 2, após a indis
I. 

pensável matrícula do imóvel (L. 6.015, 31-12-73, art. 227). 

79.1 - Na matrícula será feita remissão ao número do registro 
i· da cédula. Neste, por sua vez, será feita remissão ao número do 
IS registro da hipoteca. 

79.2 - Quando o cartório entender conveniente efetuar tais 
o remissões por meio de averbações, estas não poderão ser cobradas. 
tS 

80. - Os emolumentos devidos pelos registros das cédulas de 
crédito rural são os previstos na legislação federal, tomando-se por 

,o base o salário-referência, com teto fixado em 1/4 (um quarto) da
l quele valor, não importando quantos registros, averbações ou outros 
l, atos (incluindo abertura de matrícula, microfilmagem, certidão da 

matrícula, vias excedentes de documentos, etc.) tenham sido pratica
dos (DL 167, 14-2-67, arts. 34 a 40; D. 62.141, 18-1-68, art. 49 ; L. 

) 6.205, 24-4-75; Pareceres Normativos CG 4/78, D.O.J. de 30-8-78, 
'3 pág. 9 e CG 65.238/83, D.O.J. de 8-3-83, pág. 16). 
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• Os pareceres mencionados prevalecem, a despeito do que atual
mente prevê o Regimento de Custas e Emolumentos (Tabela lI, 
VIII e IX, "a"), à vista do disposto no art. 290, § 39 , da Lei n9 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação da Lei n9 6.941, 
de 14 de setembro de 1981. 

81. - Os emolumentos devidos pelos registros das cédulas de 
crédito industrial, de crédito à exportação e de crédito comercial no 
Livro n9 3 não incluem aqueles atinentes ao registro da hipoteca, no 
Livro nQ 2, que serão cobrados na forma do Regimento de Custas e 
Emolumentos do Estado (Parecer Normativo CG 4/78). 

81.1 - O recolhimento da parcela cabente à União deverá ser 
efetuado, através de guia própria, no dia imediato ao da prática do 
ato, salvo se o número de registros for reduzido, quando poderá ser 
feito semanalmente. 

82. - O Livro Jt.' 4 será o repositório das indicações de todos os 
imóveis que figurarem no Livro n'l 2, devendo conter sua identifica
ção e o número da matrícula (L. 6.015, 31-12-73, art. 179). 
__-to .. 

82.1 - Se não for utilizado o sistema de fichas, o Livro n9 4 
conterá, ainda, o número de ordem, que seguirá indefinidamente, nos 
livros da mesma espécie (L. 6.015, 31-12-73, art. 179, § 1;;». 

82.2 - Nesse caso, deverá o cartório possuir, para auxilio da 
consulta, um livro-indice, ou fichas, organizados segundo os nomes 
das ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e conforme os nomes 
e situações, quando rurais (L. 6.015, 31-12-73, art. 179, § 29 ). 

83. - Uma vez adotado o sistema de fichas para o Livro nQ 4, 
serão elas arquivadas conforme os municípios, distritos, subdistrítos 
e logradouros em que se situem os imóveis a que correspondem. 

83.1 - O mesmo critério será seguido quando a escrituração se 
fizer em livro, especialmente para a divisão de suas folhas. 

84. - Na escrituração do Livro nQ 4, deverão ser observados 
critérios uniformes, para evitar que imóveis assemelhados tenham 
indicações discrepantes. 

85. - Tratando-se de imóvel localizado em esquina, devem ser 
abertas indicações para todas as ruas confluentes. 

86. - Sempre que forem averbadas a mudança da denominação 
do logradouro para o qual o imóvel faça frente, a construção de pré
dio ou a mudança de sua numeração, deverá ser feita nova indicação 
no Livro n9 4. Se forem utilizadas fichas, será aberta outra e conser
vada a anterior, com remissões recíprocas. 
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87. - Os imóveis 
não só por sua denomina~ 
mentos disponíveis para 

87.1 - Dentre os 
les atinentes a acidentes 
respectivas matrículas. 

87.2 - Cada elemento 
uma indicação. 

87.3 - A menção do 
é útil para evitar confusãoll 
semelhantes. 

88. - O Livro n9 5, 
dos nomes de todas as pessoII 
ou passivamente, direta ou 
rarem nos demais livros, 
ros de ordem (L. 6.015, . 

89. - Se não for util~ 
terá, ainda, o número de 
indefinidamente, nos livros 
180, p.U. 1" parte). 

89.1 - Nessa hipótese 
buscas, livro-índice ou ficha&) 

90. - Também para 
indicações do Livro Jt.' 5 
número de inscrição no 
Geral da cédula de identidal 
tratar de pessoa física; ou 
de Contribuintes, quando 

92. - O Livro de _ 
Estrangeiros terá o fn'I'WI"i"n 
lamento da lei que o 
26-11-74, art. 15, p.u.). 

• Sobre o assunto, vide 
de 14-7-79. 
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nQ87. - Os imóveis rurais deverão ser indicados no Livro 4. 
não só por sua denominação. mas também por todos os demais ele
mentos disponíveis para permitir a sua precisa localização. 

87.1 - Dentre os elementos recomendados. devem figurar aque
les atinentes a acidentes geográficos conhecidos e mencionados nas 
respectivas matrículas. 

) 

) 87.2 - Cada elemento de identificação utilizado deve ensejar 
~ 	

uma indicação. 

87.3 A menção do número de inscrição no cadastro do INCRA 
é útil para evitar confusão. quando os imóveis tenham indicaçõesr 
semelhantes.) 

r 88. - O Livro nQ 5. dividido alfabeticamente, será o repositário 
dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa 
ou passivamente, direta ou indiretamente, inclusive os cônjuges. figus 

,- rarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos núme
ros de ordem (L. 6.015, 31-12-73, art. 180). , 89. - Se não for utilizado o sistema de fichas, o Livro nQ 5 con

s 	 terá, ainda, o número de ordem em cada letra do alfabeto, que seguirá 
indefinidamente, nos livros da mesma espécie (L. 6.015, 31-12-73, art. 
180, p.u. 1. parte). 

a 
s 89.1 - Nessa hipótese o cartório poderá adotar, para auxílio das 
s buscas, livro-lndice ou fichas em ordem alfabética. 

90. - Também para facilitar as buscas, é recomendável que nas 
l. 	 indicações do Livro l1'I 5 figure. ao lado do nome do interessado, o 
IS 	 número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, ou do Registro 

Geral da cédula de identidade, ou a filiação respectiva, quando se 
tratar de pessoa fisica; ou o número de inscrição no Cadastro Geral e 	 de Contribuintes, quando pessoa jurídica. 

IS 91. - Após a averbação de casamento, em sendo caso, deve ser 
n aberta indicação do nome adotado pela mulher, com remissão ao 

nome antigo, cuja indicação será mantida. 

!r 	 92. - O Livro de Registro de Aquisição de Imóveis Rurais por 
Estrangeiros terá o formato e os lançamentos preconizados no regu

10 lamento da lei que o instituiu (L. 5.709, 7-10-71, art. 10; D. 74.965, 
~ 26-11-74, art. 15, p.u.). 
10 
('- • 	 Sobre o assunto, vide ofício do INCRA, transcrito no D.O.J. 

de 14-7-79. 
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U A escrituração deste livro não dispensa a correspondente no 
Livro nQ 2. 

92.1 Este livro poderá ser escriturado pelo sistema de fichas, 
desde que adotados os mesmos elementos de autenticidade das ma
triculas. 

93. - Todas as aquisições de imóveis rurais por estrangeiros 
deverão ser trimestralmente comunicadas ao INCRA e à Correge
doria Geral da Justiça, sendo dispensável a comunicação negativa 
atinente ao periodo (L. 5.709, 7-10-71, art. 11; D. 74.965, 26-11-74, 
art. 16). 

94. - Os cartórios deverão manter um livro destinado ao regis
tro dos oficios da Corregedoria Geral da Justiça ou dos interventores 
e liquidantes de instituições financeiras em intervenção ou liquidação 
extrajudicial, comunicando a indisponibilidade dos bens de diretores 
e ex-administradores das referidas sociedades (L. 6.024, 13-3-74, 
art. 38). 

95. - Os registros conterão o número de ordem, a data de sua 
efetivação, a indicação do oficio que lhe deu origem, os nomes e a 
qualificação das pessoas cujos bens foram declarados indisponíveis. 

95.1 - A indisponibilidade de bens será averbada à margem da 
transcrição, inscrição, ou, ainda, na matricula dos imóveis. 

96. - O livro referido deverá conter uma coluna destinada às 
averbações das comunicações que cancelem ou alterem os respectivos 
registros, as quais, portanto, serão efetivadas à sua margem, nunca 
constituindo novo registro. 

97. - Todas as comunicações serão arquivadas em pasta ou 
classificador próprio, depois de certificado, no verso, o respectivo 
registro ou averbação. 

98. - Os nomes das pessoas que figurarem neste livro também 
deverão constar do Indicador Pessoal (Livro nQ 5). 

SUBSEÇÃO I 

DAS PESSOAS 

99. - O registro e a averbação poderão ser provocados por 
qualquer pessoa, incumbindO-lhe as despesas respectivas (L. 6.015, 
31-12-73, art. 217). 

100. - Nos atos a titulo gratuito, o registro pode também ser 
promovido pelo transferente, acompanhado da prova de aceitação do 
beneficiado (L. 6.015, 31-12-73, art. 218). 
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101. - O registro do penhor rural independente do consentimen
to do credor hipotecário (L. 6.015, 31-12-73, art. 219). 

102. - São considerados, para fins de escrituração, credores e 
devedores, respectivamente: 

a) nas servidões, o dono do prédio dominante e o do prédio ser
viente; 

b) no uso, o usuário e o proprietário; 

c) na habitação, o habitante e o proprietário; 

d) na anticrese, o mutuante e o mutuário; 

e) no usufruto, o usufrutuário e o nu-proprietário; 

f) na enfiteuse, o senhorio e o enfitêuta; 

g) na constituição de renda, o beneficiário e o rendeiro cen
suário; 

h) na locação, o locatário e o locador; 

i) nas promessas de compra e venda, o promitente comprador 
e o promitente vendedor; 

j) nas penhoras e ações, ° autor e o réu; 

1) nas cessões de direitos, o cessionário e o cedente; 

m) 	 nas promessas de cessão de direitos, o promitente cessioná
rio e o promitente cedente. (L. 6.015, 31-12-73, art. 220). 

SUBSEÇÃO TI 


DOS TITULOS 


103. 	- Somente serão admitidos a registro: 
a) 	 escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados bra

sileiros; 

b) 	 escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas par
tes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado 
o reconhecimento de firma quando se tratar de atos pratica
dos por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH); 

c) 	 atos autênticos de palses estrangeiros, com força de instru
mento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e 
registrados no Registro de Titulos e Documentos, assim como 
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as sentenças proferidas por tribunais estrangeiros, após 
homologação pelo Supremo Tribunal Federal; 

d) cartas de sentença, formais de partilha, certidões e manda
dos extraídos de autos de processos judiciais. (L. 6.015, 
31-12-73, art. 221). 

104. - O titulo de natureza particular, apresentado em uma só 
via, serã arquivado em cartório, fornecendo o oficial, a pedido, certi
dão do mesmo. (L. 6.015, 31-12-73, art. 193). 

104.1 - Deve ser adotado sistema de arquivamento adequado e 
compatível com o movimento do cartório, de forma a permitir rãpida 
localização e fãcil consulta. 

104.2 - Se adotado sistema autorizado de microfilmagem, serã 
dispensãvel o arquivamento dos documentos particulares, que pode
rão ser devolvidos aos interessados. 

105. - Para o registro de imóveis adquiridos, para fins residen· 
ciais, com financiamento do Sistema Financeiro de Habitação, deverã 
ser exigida, caso a circunstância não conste expressamente do pró
prio titu10, declaração escrita do interessado, a qual permanecerã 
arquivada em cartório, esclarecendo tratar-se, ou não, de primeira 
aquisição, a fim de possibilitar o exato cumprimento do disposto no 
artigo 290, da Lei n<l 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e seu poste
rior controle. 

105.1 - Em caso positivo, a redução prevista para cobrança dos 
emolumentos incidirã exclusivamente sobre o valor financiado. 

105.2 - Quando do registro de escrituras ou escritos particula
res autorizados por lei, que tenham por objeto imóveis hipotecados 
a entidades do Sistema Financeiro da Habitação, os oficiais, sob pena 
de responsabilidade, procederão na forma do disposto no artigo 292, 
da Lei n<l 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

106. - Tratando-se de usucapião, os requisitos da matrÍt'ula 
devem constar do mandado judicial (L. 6.015, 31-12-73, art. 226). 

107. - Incumbe ao oficial impedir o registro de título que não 
satisfaça os requisitos exigidos pela lei, quer sejam consubstanciados 
em instrumento público ou particular, quer em atos judiciais (L. 
6.015, 31-12-73, arts. 222/224, 225, §§ 1<1 e 29 e 239). 

107.1 - Com exceção do recolhimento do imposto de transmis
são, quando devido, nenhuma exigência relativa à quitação de débitos 
para com a Fazenda Pública farã o oficial, para o registro de títulos 
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judiciais (Código Tributário Nacional, art. 192; Código de Processo 
Civil, arts. 1.026 e 1.031; Processo CG n9 61.983/82). 

SUBSEÇÃO m 
DAS A VERBAÇOES 

108. - As averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem 
da transcrição ou inscrição a que se referirem, ainda que o imóvel 
tenha passado a pertencer a outra circunscrição (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 169, I). 

109. - Serão objeto de averbação as sub-rogações e outras ocor
rências que, por qualquer modo, alterem o registro (L. 6.015, 31-12-73, 
art. 246). 

110. - As averbações serão feitas a requerimento dos interes
sados, com firma reconhecida, instruido com documento comproba
tório fornecido pela autoridade competente (L. 6.015, 31-12-73, art. 
246, p.u.). 

110.1 - A alteração de nome só poderá ser averbada quando 
devidamente comprovada pOI certidão do Registro Civil. 

110.2 - Os desmembrame:ltos de imóveis urbanos não subordi
nados ao registro especial da Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 
dependerão de prévia aprovação da Prefeitura Municipal. Nos rurais 
atender-se-á a legislação especial do INCRA. 

110.3 - Salvo quando adotado o sistema autorizado de microfil
magem, todos os documentos deverão ser obrigatória e conveniente
mente arquivados em cartório. 

111. - Serão averbadas a alteração de destinação do imóvel, de 
rural para urbano, bem como a mudança da zona urbana ou de expan
são urbana do Município, quando altere a situaçau do imóvel. 

112. - Também será averbada, nas matriculas respectivas, a 
declaração de indisponibilidade de bens. 

113. - Poderão ser averbados os denominados "Termos de Res
ponsabilidade pela Preservação de Florestas", emitidos para os fins 
de legislação florestal, por iniciativa do Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Florestal, com a anuência do proprietário (L. 4.771, 
15-9-65 (Cód. Florestal), arts. 69 e 16; Proc. CG 44.522/76; Proc. CG 
53.873/80; Despachos no D.O.J. de 12-2-80). 

114. - As averbações de nomes de logradouros e de suas Alte
rações, decretados pelo Poder Público, deverão ser procedidas de oficio 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 167, lI, n9 13). 
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114.1 - Segundo a convemencia do serviço, essas averbações 
poderão ser efetuadas à medida em que houver registro individual a 
ser praticado. 

114.2 - Em nenhuma hipótese serão devidos emolumentos e 
custas por tais averbações. 

115. - Para a averbação de abertura de rua, deverá ser exigida 
certidão da Prefeitura Municipal, contendo sua perfeita caracterização 
(localização, medidas, área ocupada) e possibilitando o seguro con
trole de disponibilidade do imóvel em que aberta. 

115.1 - Fora dessa hipótese, será necessária a intervenção judi
cial, atentando o cartório para o fato de que a abertura de rua, sem 
o cumprimento das exigências legais, é prática indevida que facilita 
a prolif~ração de loteamentos irregulares e clandestinos. 

116. - Registrada a hipoteca, não deverão ser averbados os 
pagamentos de prestações, pois apenas caberá averbar o seu cance
lamento, após a regular quitação da obrigação. 

117. - O pacto comissório não deve ser objeto de averbação, 
pois é da essência da compra e venda condicional, prevista, como ato 
registrável, no artigo 167, I, nç 29, da Lei 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973 (Parecer no Proc. CG nQ 164/81). O seu posterior cumpri
mento, todavia, poderá, a requerimento do interessado, ser averbado. 

118. - A averbação do arquivamento de documentos comproba
tórios da inexistência de débitos para com a Previdência Social (item 
1, ub", n9 17) somente deve ser efetuada quando a providência for 
requerida isoladamente, independente do registro de alienação ou 
oneração que se suceder à construção levantada no imóvel. 

118.1 - Quando houver o registro de alienação ou oneração, 
bastará mencionar a apresentação obrigatória do documento oficial 
no próprio teor do registro, com especificação de seus elementos 
essenciais. 

119. - O cancelamento será efetuado mediante averbação, da 
qual constarão o motivo que o determin:-u e a menção do título em 
virtude do qual foi feito (L. 6.015, 31-12-73, art. 248). 

120. - O cancelamento poderá ser total ou parcial e referir-se a 
qualquer dos' atos do registro (L. 6.015, 31-12-73, art. 249). 

121. - Será feito o cancelamento: 

a) em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado; 
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!S 
b) 	 a requerimento unânime das partes que tenham participado 

do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas; a 
c) a requerimento do interessado, instruido com documento 

hábn. (L. 6.015, 31·12·73, art. 250).e 
122. - O cancelamento de hipoteca só poderá ser feito: 

la a) 	 à vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo 
lo credor ou seu sucessor, em instrumento público ou particular; 
n- b) 	 em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no 

qual o credor tenha sido intimado (C.P.C., art. 698); 
ü· c) na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecá
m rias. (L. 6.015, 31·12-73, art. 251). 
ta 123. - l!: dispensável a averbação de cancelamento do registro 

de compromisso de compra e venda, quando ocorra o registro da 
os escritura definitiva. 
e- 123.1 - Se, por conveniência do serviço, a averbação vier a ser 

efetuada, deverá sempre suceder ao registro da escritura definitiva, 
não sendo, porém, devidos emolumentos e custas por aquele ato. 

LO, 
to 	 123.2 - Nos loteamentos registrados sob a égide do Decreto·lei 

nq 58, de 10 de dezembro de 1937, caso o imóvel tenha deixado de1"0 
pertencer à circunscrição, sempre deverá ser exigida, para a averbati
ção de compromisso de compra e venda, de cessão ou de promessa lo. 
de cessão, certidão atualizada da nova circunscrição imobiliária, a 

Ia- qual ficará arquivada em cartório (L. 6.015, 31-12-73, art. 167, lI, 
m n9 3). 
or 
lU SUBSEÇÃO IV 

DAS RETIFICAÇõES DO REGISTRO 
LO, 

124. - A retificação administrativa de erro constante do regisia! 
os 	 tro, desde que não implique em prejuízo a terceiro, será feita através 

de procedimento judicial, com a intervenção do Ministério Público e 
a requerimento do interessado (L. 6.015, 31-12-73, art. 213 e seu § 1<1). 

ela 124.1 - Quando se tratar de erro evidente, poderá ser efetuada 
~m diretamente pelo próprio oficial (L. 6.015, 31-12-73, art. 213, § 1<1). 

124.2 - Se o erro decorrer do título, indispensável a sua prévia 
a retificação, para ensejar a do registro. 

125. - Será necessária a citação dos confrontantes e alienantes, 
ou seus sucessores, no procedimento jUdicial retificatório que impli
que em: 

I; 
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a) altera~ão de medidas; 

b) alteração de ãrea; 

c) alteração na descrição das divisas (marcos, rumos, caracte
risticas). (L. 6.015, 31-12-73, art. 213, § 2'l). 

125.1 - Havendo impugna~ão fundamentada, os interessados se
rão remetidos às vias jurisdicionais (L. 6.015, 31-12-73, art. 213, § 49 ). 

SEÇÃom 

DOS CLASSIFICADORES DO REGISTRO DE IMóVEIS 

126. - Os cartórios deverão arquivar, separadamente e de forma 
organizada, em pastas, classificadores ou microfichas: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

1) 

j) 

l) 

m) 
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decisões do Conselho Superior da Magistratura; 

atos normativos do Conselho Superior da Magistratura, da 
Corregedoria Geral da Justiça e da Corregedoria Permanente; 

cópias de cédulas de crédito rural; 

cópias de cédulas de crédito industrial; 

cópias de cédulas de crédito à exportação; 

cópias de cédulas de crédito comercial; 

comunicações relativas a diretores e ex-administradores e so
ciedades em regime de liquida~ão extrajudicial; 

cópias de comunica~ões feitas ao INCRA, relativas às aquisi
~ões de imóveis rurais por estrangeiros; 

cópias de comunica~ões feitas à Corregedoria Geral da Jus
ti~a, relativas às aquisições de imóveis rurais por estran
geiros; 

documentos comprobatórios de inexistência de débitos para 
com a Previdência Social (DL 1.958, de 9-9-82); 

recibos e cópias das comunicações às Prefeituras Municipais 
dos registros translativos de propriedade; 

recibos e cópias das comunica~s ao órgão da Receita Fe
deral das operações imobiliárias realizadas (L. 4.380, 21-8-74; 
D. 76.186, 2-9-75; DL 1.510, 27-12-76; Comunicados da CGJ, 
D.O.J., 29-3-78 e 21-3-80); 
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n) 	 leis e decretos municipais relativos à denominação de logra
douros públicos e de suas alterações; 

o) 	 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 lavradas 
em locais expressamente indicados, nem lavrem ou registrem 
escrituras fundadas em atos praticados nos locais também 
especificados; 

p) 	 fichas com padrões de firmas de todos os serventuâ.rlos da 
Comarca e de seus substitutos eventuais, bem como dos res
pectivos Juizes de Direito, destinadas à confrontação com os 
titulos e documentos que forem apresentados para registro 
ou averbação (Processo CG n9 54.041/80). 

127. - As cópias de cédulas de crédito rural, industrial, à expor
tação e comercial deverão ser arquivadas em ordem cronológica e 
separadamente, conforme a sua natureza. 

127.1 - No verso de cada via, certificar-se-á o ato praticado. 

127.2 - Formando grupos de 200 (duzentas) folhas por volume, 
todas numeradas e rubricadas, as cédulas serão encadernadas, lavran
do-se termos de abertura e encerramento. 

127.3 - Ficam dispensados do arquivamento das cédulas, na 
forma supra referida, os cartórios que adotem sistema autorizado de 
microfilmagem dos documentos. Nesta hipótese, deverão ser micro
filmados todos os documentos apresentados com as cédulas, sendo 
obrigatória a manutenção, em cartório, de aparelho leitor ou leitor
-copiador (Processo CG n9 65.239/83). 

127.4 - Os livros existentes, formados de acordo com o sistema 
previsto no subitem 127.2, também poderão ser microfilmados. Sua 
destruição, entretanto, dependerá de autorização expressa do Juiz Cor
regedor Permanente, após inspeção do novo sistema de arquivamento 
(Processo CG n9 65.239/83). 

128. - Deverão ser sempre comunicados os negócios imobiliá
rios às Prefeituras Municipais, através de entendimento com estas 
mantido, para efeito de atualização de seus cadastros. 

129. - As comunicações conterão, em resumo, os dados neces
sários à atualização cadastral, podendo ser feitas por sistema de lista
gem diária, semanal ou mensal, segundo o movimento do cartório no 
setor. 
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129.1 - A listagem serâ feita em duas vias, a primeira para uso 
da Prefeitura Municipal e a outra para arquivamento em cartório, 
com recibo (Prov. CGJ 13/77; Proc. CG 48.482/77). 

129.2 - As comunicações poderão ser substituidas por xerocó
pias das matriculas. 

129.3 - Em qualquer hipótese, as despesas correspondentes fica
rão a cargo das Prefeituras interessadas. 

130. - A eventual dispensa das comunicações, por parte de qual
quer das Prefeituras integrantes da circunscrição imobiliâria, deverâ 
ficar documentada em cartório, arquivando-se na pasta própria. 

131. - As comunicações relativas a diretores e ex-administrado
res de sociedade em regime de intervenção ou liquidação extrajudicial, 
as cópias das comunicações ao INCRA e à Corregedoria Geral da Jus
tiça relativas às aquisições de imóveis rurais por estrangeiros, bem 
assim as cópias e recibos das comunicações às Prefeituras Municipais 
dos negócios imobiliârios deverão ser arquivados em ordem crono
lógica. 

132. - As cópias dos ofícios que encaminharem comunicações 
ao órgão da Receita Federal deverão ser arquivadas· juntamente com 
os respectivos comprovantes de entrega. 

133. - Nas Comarcas onde não houver órgão de imprensa oficial 
dos Municfpios, os cartórios deverão oficiar às Prefeituras, solicitando 
periódica remessa de cópias dos atos legislativos referidos no item 126, 
letra "n", para fins de cumprimento ao disposto no art. 167, lI, 13, da 
Lei nl) 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

134. - As recomendações a que alude o item 126, letra "o" , 
deverão ser arquivadas em ordem alfabética, levando-se em conside
ração o nome da Comarca à qual pertença o cartório sob suspeita. 

SEÇAO IV 

DAS CERTIDõES 

135. - Os oficiais e servidores do cartório são obrigados a 
lavrar certidões do que lhes for requerido e a fornecer às partes as 
informações solicitadas (L. 6.015, 31-12-73, art. 16). 

136. - Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem 
informar ao oficial ou ao funcionârio o motivo ou interesse do pedido 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 17). 
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137. - A certidão será lavrada independentemente de despacho 
judicial, devendo mencionar o livro do registro ou o documento arqui
vado no cartório (L. 6.015, 31-12-73, art. 18). 

138. - O fornecimento da certidão não pode ser retardado por 
mais de cinco dias (L. 6.015, 31-12-73, art. 19). 

139. - Segundo a conveniência do serviço, os cartórios poderão 
empregar, em relação aos pedidos de certidões, sistema de controle 
semelhante ao previsto para a recepção de títulos. 

140. - 1!: obrigatório o fornecimento, pelo cartório, de protocolo 
do respectivo requerimento, do qual deverão constar a data deste e 
a prevista para a entrega da certidão (L. 6.015, 31-12-73, art. 20, p.u.). 

141. - A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo, ou 
em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo ofi
cial ou seus substitutos legais (L. 6.015, 31-12-73, art. 19). 

142. - A certidão, de inteiro teor, poderá ser extraída por meio 
datilográfico ou reprográfico (L. 6.015, 31-12-73, art. 19, § 1\». 

142.1 - Na certidão expedida através de cópia reprográfica da 
matrícula, após o último ato, lavrar-se-á o encerramento, que poderá 
ser datilografado ou carimbado, recomendando-se, por cautela, direta 
conferência do oficial. 

142.2 - Neste caso, a cobrança sempre terá por base o número 
de folhas e não de pessoas. 

143. - De toda certidão deverão constar, conforme o caso, a 
data em que o imóvel passou ou deixou de pertencer à circunscrição, 
bem assim a qual cartório pertencia ou passou a pertencer. 

144. - As certidões deverão ser fornecidas em papel e mediante 
escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia ou outro pro
cesso equivalente (L. 6.015, 31-12-73, art. 19, § 5\». 

145. - Sempre que houver Qualquer alteração no ato cuja certi
dão é pedida, deve o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstan
te as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil, 
penal e administrativa (L. 6.015, 31-12-73, art. 21). 

146. - Quando solicitada com base no Indicador Real, o cartório 
só expedirá certidão após cuidadosas buscas, efetuadas com os ele
mentos de indicação constantes da descrição do imóvel. 

146.1 - Deve ser evitado fazer constar imóvel que, evidentemen
te, não coincida com o objetivado no pedido, bem assim o uso de 
expressões que aparentem ausência ou insegurança das buscas. 
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147. - Em vista de sua relevância, é recomendâvel, por cautela, 
que, para o setor de certidões, sejam destacados, no máximo, dois 
escreventes autorizados. 

SEÇÃO VI 

DOS LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS 

SUBSEÇÃO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

148. - Os loteamentos de imóveis urbanos são regidos pela Lei 
n'1 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e os rurais continuam a sê-lo 
pelo Decreto-lei nQ 58, de 10 de dezembro de 1937 (Parecer Norma
tivo, de 5-2-80, D.O.J., 8-2-80, Proc. CG nQ 53.995/80). 

149. - O parcelamento de imóvel rural para fins urbanos deve 
ser precedido de: 

a) lei municipal que o inclua na zona urbana ou expansão urba
na do Município (L. 6.766, 19-12-79, art. 39 , "caput"); 

b) averbação de alteração de destinação do imóvel, de rural para 
urbano, com apresentação de certidão expedida pelo INCRA 
(L. 6.766, 19-12-79, art. 53 e Portaria n9 17-B, do INCRA). 

150. - Nos termos do art. 29, § 2'1, da Lei nQ 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, considera-se desmembramento, sujeito ao registro 
especial (art. 18), qualquer, parcelamento de solo urbano procedido 
na forma nele expressamente prevista. 

151. - São, porém, dispensadas do registro especial: 

a) as divisões "inter vivos'· celebradas anteriormente a 20 de 
dezembro de 1979; 

b) as divisões "inter vivos" extintivas de condomfnios formados 
antes da vigência da Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 

c) as divisões conseqüentes de partilhas judiciais, qualquer que 
seja a época de sua homologação ou celebração; 

d) as cartas de arrematação, de adjudicação ou mandados, expe
didos em cumprimento de decisões definitivas transitadas em 
julgado; 

e) as alienações ou promessas de alienações de partes de glebas, 
desde que, no próprio titulo ou em requerimento que o acom
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1, 	 panhante, seja requerida, pelo adquirente ou compromissârio, 
la 	 a unificação de imóvel com outro, contíguo, de sua proprie

dade (L. 6.015, 31-12-73, art. 235). Nestes casos, a obser
vância dos limites núnimos de ãrea e de testada para a via 
pública não é exigível para a parcela desmembrada, mas sim 
para o remanescente do imóvel que sofreu o desmembra· 
mento; 

• 	 Consideram-se limites mmimos de ãrea e de testada para a via 
públlca os previstos no art. 4"', TI, da Lei n'" 6.766, de 19 de de
zembro de 1979, salvo quandO outros forem fixados pela legislação 
dos municlpios interessados, que, então, prevalecerão (Parecerei 
aprovado no Processo CG 39.612/81). 10 

a- f) os negócios que cumpram compromissos formalizados até 20 
de dezembro de 1979; 

re g) 	 as cessões e as promessas de cessão integral de compromis
sos de compra e venda formalizados anteriormente a 20 de 
dezembro de 1979; 

a
•• Consideram-se formalizados, para fins das letras "f" e u g", os 

instrumentos que tenham sido registrados no Cartório de Regis
1'8 tro de Titulos e Documentos; ou em que a firma de, pelo menos, 
'A um dos contratantes tenha sido reconhecida, ou em que tenha 
.) . havido o recolhimento antecipado do imposto de transmissão; ou, 

enfim, quando, porqualquer 	outra forma segura, esteja comproile vada a anterioridade dos contratos. ro 
:lo h) os terrenos que, até o exercicio de 1979, tenham sido indivi

dualmente lançados para pagamento de imposto territorial. 

151.1 - Nas divisões, em geral, o registro especial somente serã 
dispensado se o número de imóveis originados não ultrapassar o

ile número de condõminos aos quais forem atribufdos. 
151.2 - Os desmembramentos de terrenos situados em vias e 

os logradouros públicos oficiais, integralmente urbanizados, ainda que
9; aprovados pela Prefeitura Municipal, com expressa dispensa de o par

celador realizar quaisquer melhoramentos públicos, ficam, também,
LJe sujeitos ao registro especial do art. 18, da Lei n'" 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979. 
te 151.3 - Igualmente subordinados ao mesmo registro especial
m estarão os desmembramentos de terrenos em que houver construção, 

ainda que comprovada por documento público adequado. 
li, 151.4 - Nos desmembramentos, o oficial, sempre com o propó
111- sito de obstar expedientes ou artíficios que visem a afastar a aplica-
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ção da Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979, cuidará de examinar, 
com seu prudente critério e baseado em elementos de ordem subje
tiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se se trata 
ou não de hipótese de incidência do registro especial. Na dúvida, 
submeterá o caso à apreciação do Juiz Corregedor Permanente. 

151.5 - Em qualquer das hipóteses de desmembramentos não 
subordinados ao registro especial do art. 18, da Lei nQ 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, sempre se exigirá a préVia aprovação da Pre
feitura Municipal (L. 61.015, 31-12-73, art. 246, p.u.; item 110.2). 

151.6 - Os loteamentos ou desmembramentos requeridos pelas 
entidades politico-administrativas (União, Estado e Municípios) estão 
sujeitos ao processo do registro especial, dispensando-se, porém, os 
documentos mencionados nos incisos n, m, IV e Vil, do art. 18, da 
Lei nQ 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Apelação nQ 570-o-C.S.M. 
- 25-11-81). 

152. - ~ vedado proceder a registro de venda de frações ideais, 
com localização, numeração e metragem certa, ou de qualquer outra 
forma de instituição de condomínio ordinário que desatenda aos prin
cípios da legislação civll (C.C., arts. 623 e segs.), caracterizadores, de 
modo oblIquo e irregular, de loteamentos ou desmembramentos (Pa
recer aprovado no Processo CG 59.044/81, D.O.J., 27-10-82). 

SUBSEÇÃO TI 

DA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS 

15:-1. - Não se aplicam os artigos 18 e 19, da Lei nQ 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, aos registros de loteamentos ou desmem
bramentos requeridos pelas Prefeituras Municipais ou, no seu desin
teresse, pelos adquirentes de lotes, para regularizar situações de fato 
já existentes, sejam elas anteriores ou posteriores àquele diploma 
legal. 

153.1 - Para esse fim, os interessados apresentarão requeri
mento ao Cartório do Registro de Imóveis, acompanhado dos seguin
tes documentos: 

a) planta do loteamento ou desmembramento, devidamente apro
vada pela Prefeitura, contendo as subdivisões das quadras, 
as dimensões e numeração dos lotes, logradouros, espaços 
livres e outras áreas com destinação especifica; 

b) quadro indicativo das áreas ocupadas pelos lotes, logradou
ros, espaços livres e outras áreas com destinação específica; 
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liDar, c) certidão de propriedade, com menção de alienações e ônus, 
ubje nos casos em que o imóvel tenha passado para outra cir
trata cunscrição imobiliária. 
lvida, 

154. - Aplica-se o disposto no item 153 às regularizações reque

ridas pelos próprios loteadores, desde que, comprovadamente, os parce


não lamentos sejam anteriores a 19 de dezembro de 1979 e todos os lotes 

le 19 já tenham sido alienados ou compromissados. 
Pre

). 154.1 - A comprovação será feita com planta aprovada pela 
Prefeitura ou com certidões que demonstrem lançamento individual 

pelas de impostos sobre os lotes, sempre anteriormente a 19 de dezembro 
estão de 1979. 
n, os 
8, da 154.2 - Além dos documentos referidos no subitem 153.1, os 

loteadores deverão apresentar necessariamente:~.S.M. 

a) declaração de que não há lotes por alienar ou compromissar; 
b) relação de todos os adquirentes, compromissários compradoleais, 

res ou cessionários dos lotes. outra 

prin 155. - De posse dos documentos apresentados, o oficial regis

!S, de trará o parcelamento na matrícula do imóvel, que, se ainda inexis
(Pa tente, será aberta nessa ocasião, com observãncia dos requisitos pre

vistos na Lei de Registros Públicos e nestas Normas. Os dados fal
tantes serão tomados da planta então apresentada. 

155.1 - Se o parcelamento abranger dois ou mais imóveis, serão 
eles unificados, cumpridas, sempre que possivel, as eXIgencias cons
tantes dos artigos 234 e 235, da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro 

6, de de 1973. 
Illem

les1n 155.2 Para tal unificação, poderá ser aceita a nova descrição 

. fato apresentada pelo requerente, desde que, juntamente com a planta, 

Iloma permita a perfeita identificação do imóvel com a constante dos regis


tros anteriores. 

lueri 156. - Nos loteamentos ou desmembramentos regularizados pe
guin- las Prefeituras Municipais (L. 6.766, 19-12-79, art. 41), valerá, como 

título hábil ao registro dos lotes, o contrato de compromisso de 
venda e compra celebrando antes da regularização, desde que o adqui

apro rente comprove, perante o oficial, o pagamento ou o depósito de
ldraS, todas as prestações do preço avençado, bem como do imposto de 
paços transmissão devido, sem prejuízo do cumprimento de outras exigên

cias previstas na Lei dos Registros Públicos. 
Ildou 156.1 - Gozará de idêntica validade o contrato de cessão, desde 
ifica; que firmado numa das vias do compromisso de venda e compra, ou, 
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embora formalizado em instrumento separado, venha acompanhado 
do instrumento de compromisso de venda e compra. 

156.2 - Para tal fim, o oficial, achando a documentação em 
ordem, procederá ao registro da transmissão de propriedade, arqui
vando uma via do titulo e os comprovantes do pagamento. Se a do
cumentação for microfihnada, poderá ser devolvida. 

156.3 - Na hipótese prevista no item 156.1, o compromisso de 
venda e compra e a cessão serão registrados. 

SUBSEÇÃO m 
DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS 

157. - Não se aplica o disposto no art. 18, da Lei n'9 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, aos conjuntos habitacionais erigidos pelas 
pessoas jurídicas referidas no art. 8<1, da Lei n9 4.830, de 21 de agosto 
de 1964 (Despacho Normativo CG - Processo n9 55.239/80). 

157.1 - Entende-se como conjunto habitacional o empreendi
mento em que o parcelamento do imóvel urbano, com ou sem aber
tura de ruas, ê feito para alienação de unidades habitacionais já 
edificadas pelo próprio empreendedor. 

157.2 - Os empreendimentos promovidos por particulares, embo
ra referentes a conjuntos habitacionais, subordinam-se ao art. 18, da 
Lei n Q 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ainda que financiados com 
recursos do Sistema Financeiro da Habitação. 

158. - O registro das transmissões das unidades habitacionais 
deve ser precedido da averbação da construção do conjunto na matrí
cula· do imóvel parcelado, a ser aberta pelo cartório, se ainda não 
efetuada. 

158.1 - Para essa averbação, o oficial exigirá o depósito dos 
seguintes documentos: 

a) planta do conjunto, contendo a subdivisão das quadras, as 
dimensões e numeração das unidades e o sistema viário, se 
houver; 

b) prova da aprovação pela Prefeitura e pela CET'ESB; 
c) 

d) 
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prova do ato constitutivo do agente empreendedor, observa
dos o art. 8<1, da Lei n'9 4.830, de 21 de agosto de 1964, e o 
art. 18, da Lei n9 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 
quadro indicativo das áreas ocupadas pelas unidades, logra
douros (se houver) e espaços livres; 
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nbado e) 	 memorial descritivo de que constem a descrição sucinta do 
empreendimento, a identificação das unidades e quadras, a 
indicação das áreas públicas, que passarão ao domínio do 

ia em Município no ato da 	averbação, e as restrições incidentesarqui. sobre as unidades;
a do-

f) contrato-padrão, observando o disposto no art. 69, §§ 3'1 e 49 , 

da Lei n9 4.830, de 21 de agosto de 1964;
ISO de 

g) 	 documento comprobatório de inexistência de débito para com 
a Previdência Social, relativo à obra, que poderâ ser apre
sentado quando do registro da primeira operação envolvendo 
unidade; 

h) 	 auto de conclusão ou vistoria ("habite-se").66, de 
pelas 159. 	- Os requerimentos dos interessados e os documentos assim 

IliQSto apresentados serão autuados, numerados e rubricados pelo oficial ou 

escrevente autorizado, formando processos, a serem arquivados sepa


eendi radamente, constando da autuação a identificação de cada conjunto. 

aber

160. 	- Em seguida, o cartório elaborarâ ficha auxiliar, que farâiis jâ 
parte integrante da matricula, 	da qual constarão todas as unidades, 
reservando-se espaço para anotação do número da matricula a ser 

embo aberta quando do primeiro ato de registro relativo a cada uma delas. 
L8, da 
! com 	 SUBSEÇÃO IV 

DO PROCESSO E REGISTRO 
lonais 
natrí 161. - Os requerimentos de registro de loteamentos ou desmem
l não bramentos devem ser autuados em processos que terão suas folhas 

numeradas e rubricadas, figurando os documentos pertinentes na 
ordem estabelecida na lei (L. 6.766, 19-12-79, art. 18).

I) dos 

161.1 - Logo que autuados, certificar-se-ão, após o último do
cumento integrante do processo, a data da apresentação do requeriti, as 
mento e, em seguida, sempre 	antes da publicação dos editais, sualo, se 
protocolização e o correspondente número de ordem. 

161.2 - Também serão certificados a expedição e publicação dos 
editais, o decurso do prazo para impugnações, as comunicações à;erva
Prefeitura e o registro.I, e o 

161.3 - Tendo em vista o intervalo temporal necessariamente 
logra-	 decorrente da publicação dos editais, as datas da apresentação e da 

protocolização jamais poderão coincidir com a do registro. 
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162. - Quando, eventualmente, o loteamento abranger vãrios 
imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diver
sas, é imprescindivel que se proceda, previamente, à sua unificação 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 235). 

163. - Será sempre indispensável a correspondência da descri
ção e da área do imóvel a ser loteado com as que constarem da 
transcrição ou da matrícula respectiva, exigindo-se, caso contrário, 
prévia retificação. 

164. - Quando o loteador for pessoa jurídica, incumbirá ao 
oficial verificar, com base no estatuto social, a regularidade da repre
sentação societária, especialmente se quem requer o registro tem 
poderes para tanto. 

165. - Os documentos apresentados para registro do loteamento 
deverão vir, sempre que possível, no original, podendo ser aceitas, 
porém, cópias reprográficas, desde que autenticadas. 

165.1 - Se o oficial suspeitar da autenticidade de qualquer 
delas, poderá exigir a exibição do original. 

166. - As certidões de ações pessoais e penais, inclusive da 
Justiça Federal, e as de protestos devem referir-se ao loteador e a 
todos aqueles que, no período de 10 (dez) anos, tenham sido titulares 
de direitos reais sobre o imóvel (L. 6.766, de 19-12-79, art. 18, § 11'); 
serão extraídas, outrossim, na comarca da situação do imóvel e, se 
distintas, naquelas onde domiciliados o loteador e os antecessores 
abrangidos pelo decênio. 

166.1 - Tratando-se de pessoa jurídica, é dispensável a juntada 
de certidões dos distribuidores criminais, bem como as relativas aos 
sócios. 

167. - Para as finalidades previstas no art. 18, § 21', da Lei nQ 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, sempre que das certidões pessoais 
e reais constar a distribuição de ações cíveis, deve ser exigida certi
dão complementar, esclarecedora de seu desfecho ou estado atual. 

167.1 - Tal complementação será desnecessária quando se trate 
de ação que, pela própria natureza, desde logo aferida da certidão 
do distríbuidor, não tenha qualquer repercussão econômica, ou, de 
outra parte, relação com o imóvel objeto do loteamento. 

168. - CUidando-se de imóvel urbano que, há menos de 5 (cinco) 
anos, era considerado rural, deve ser exigida certidão negativa de 
débito para com o lNeRA. 
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169. - É indispensáv4 
mento ou desmembramen*! 
grantes de Região :Me1:roOI 
tente da Secretaria 
publicado no D.O.J. de 
D.O.J. de 30-1-80). 

170. Para o regid 
oficial exigirá prova de 
- Companhia Estadual 
Defesa do Meio Ambiente 

'" Ao contrário do 
19 de dezembro de 
manifestação das 

171. - Desde que o 
seja requerido apenas 
6.766, 19-12-79, art. 18, 
forme o caso, o registro 
nas matrículas dos imóvé&l! 

171.2 - Decorridos 
tenha apresentado o te~ 
oficial comunicará a omi -
Registros Públicos, para 
art. 38, § 29). 

172. - É dever do 
todas as cláusulas do 
estipulações frontalmente 
contidos na Lei n9 6.766, 
§§ 1'1 e 21', 34 e 35). 

172.1 - Nos lotearnen~ 
de 1979, para permitir a a~ 
compra e venda formalizado! 
rão depositar em cartório. 
conterá, necessariamente, ~ 
nQ 6.766, de 19 de dezembr 

173. - Tratando-se de 
cado apenas no jornal local 
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:08 169. - É indispensável, para a aprovação dos projetos de lotea

!r mento ou desmembramento de áreas localizadas em muniCÍpios inte

ão grantes de Região Metropolitana, a anuência da autoridade compe


tente da Secretaria dos Negócios Metropolitanos (Comunicado CG, 

publicado no D.O.J. de 8-2-80; Reg. SNM 13, de 29-1-80, publicado no 


ri· D.O.J. de 30-1-80).
da 
io, 170. - Para o registro dos loteamentos e desmembramentos, o 

oficial exigirá prova de licença de instalação por parte da CETESB 
- Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de 

ao 	 Defesa do Meio Ambiente (Prov. CG 12/77; Processo CG 48.414/77);
.'e

,., 	 Ao contrário do previsto na legislação anterior, a Lei n9 6.766, de 
19 de dezembro de 1979 deixou de exigir expressamente a prévia 
manifestação das autoridades sanitárias, militares e florestais. 

~m 

to 
IS, 171. - Desde que o registro do loteamento ou desmembramento 

seja requerido apenas com o cronograma de execução das obras (L. 
6.766, 19-12-79, art. 18, V), o cartório também providenciará, con

er 	 forme o caso, o registro ou a averbação da garantia real oferecida, 
nas matriculas dos imóveis ou lotes correspondentes. 

la 171.1 - A circunstância também será, de forma resumida, 
a averbada na matrícula em que registrado o lotemaneot ou desmem

!S bramento. 
I; 
;e 	 171.2 - Decorridos dois anos do registro, sem que o loteador 
~s 	 tenha apresentado o termo de verificação de execução das obras, o 

oficial comunicará a omissão à Prefeitura Municipal e ao Curador de 
Registros Públicos, para as providências cabíveis (L. 6.766, 19-12-79, 

:a 	 art. 38, § 2'1). 
IS 

172. - É dever do oficial proceder a exame cuidadoso do teor de 
todas as cláusulas do contrato-padrão, a fim de se evitar contenham 

19 estipulações frontalmente contrárias aos dispositivos, a esse respeito, 
5 contidos na Lei n9 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (arts. 26, 31, 
i· §§ 1'1 e 2'1, 34 e 35). 

172.1 - Nos loteamentos registrados antes de 20 de dezembro 
e de 1979, para permitir a averbação ou o registro de compromissos de 
[) compra e venda formalizados depois daquela data, os loteadores deve
e rão depositar em cartório novo exemplar do contrato-padrão, que 

conterá, necessariamente, os elementos previstos no art. 26, da Lei 
nl) 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

e 173. - Tratando-se de loteamento urbano, o edital será publi
cado apenas no jornal local, ou, não havendo, em jornal da região. 
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Se o jornal local não for diário, a publicação nele será feita em três 
dias consecutivos de circulação. Na Capital, a publicação se fará, 
também, no Diário Oficial (L. 6.766, 19-12-79, art. 19, § 39). 

174. - Nos loteamentos rurais, a publicação do edital continua 
sendo obrigatória no Diário Oficial, mesmo para aqueles situados fora 
da capital (DL 58, 10-12-37, art. 2'l). 

175. - Todas as restrições presentes no loteamento, impostas 
pelo loteador ou pelo Poder Público, deverão ser, obrigatoriamente, 
mencionadas no registro. Não caberá ao oficial, porém, fiscalizar 
sua observância. 

176. - Registrado o loteamento, o oficial poderá, a seu critério, 
abrir matriculas para as vias e praças, espaços livres e outros equipa
mentos urbanos constantes do memorial descritivo e do projeto, regis
trando, em seguida, a transmissão do domínio para o município (L. 
6.766, 19-12-79, art. 22). 

176.1 - Tratando-se de providência dispensável e, portanto, fa
cultativa, efetuada segundo o interesse ou a conveniência dos serviços, 
jamais poderá implicar em ônus ou despesas para os interessados 
(item 46, ''b''). 

176.2 - ~ vedado o registro de qualquer tItulo de alienação ou 
oneração da propriedade das áreas assim adquiridas pelo Município, 
sem que, previamente, seja averbada, após regular processo legisla
tivo, a sua desafetação e esteja a transação autorizada por lei. 

177. - O registro de escrituras de doação de ruas, espaços livres 
e outras áreas destinadas a equipamentos urbanos, salvo quando o 
sejam para fins de alteração do alinhamento das vias públicas, mes
mo que ocorrido anteriormente a 20 de dezembro de 1979, não exi
mirá o proprietãrio-doador de proceder. de futuro, o registro especial, 
obedecidas as formalidades legais (L. 6.766, 19-12-79, art. 18). 

178. - No registro do loteamento não será necessãrio descrever 
todos os lotes, com suas características e confrontações, bastando 
elaborar um quadro resumido, indicando o número de quadras e a 
quantidade de lotes que compõem cada uma delas. 

178.1 - Recomenda-se a elaboração de uma ficha auxiliar de 
controle de disponibilidade, na qual constarão, em ordem numérica e 
verticalmente, as quadras e os números dos lotes; anotar-se-á: M ..... , 
cujo espaço será preenChido assim que for aberta a matricula cor
respondente. 

179. - Para o registro da cessão de compromisso de compra e 
venda, desde que fonnalizado o trespasse no verso das vias em poder 
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derá ser devolvida, com 


180. - O cancelam. 
pre dependerá de despachI 

181. - Aplicam-se 
couberem, as normas 

182. - Para os fins 
6.766, de 19 de dezembrql 
farão intimações de 
se o respectivo 10teament4 
registrado e os correspoml 
e compra, ou cessão, dos 

182.1 - Do requP1'inll 
constar, necessária e 
juros e despesas, e o 
de que este deverá ser 
será destacado. 

182.2 - Constarão, 
parcelas pagas e o seu 
tuar o eventual cancelametl 
35, da Lei n'1 6.766, de 

182.3 - Cumpre 
as intimações requeridas, 
atendam às formalidades 
descabidas ou inexiglveis. 

183. - Devendo ser 
-maior ou escrevente 
dos Cartórios do RegistrO 
situação do imóvel ou do 
art. 49), são absolutamenf4 
por carta com aviso de 

183.1 - Cuidando-se4 
cessionârios, inclusive espd 
individual de todos eles. 
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das partes (L. 6.766, 19-12-79, art. 31) o oficial examinando a do
cumentação e achando-a em ordem, praticará os atos que lhe com
tirem (L. 6.015, 31-12-73, arts. 167, I, nQ 20 ou 167, 11, n9 3), arqui
vando uma via do título. Se a documentação for microfilmada, p0
derá ser devolvida, com a anotação do número do microfilme. 

180. - O cancelamento do registro de loteamentos urbanos sem
pre dependerá de despacho judicial (L. 6.766, 19-12-79, art. 23 e §§). 

181. - Apllcam-se aos loteamentos de imóveis rurais, no que 
couberem, as normas constantes desta subseção. 

SUBSEÇÃO V 

DAS INTIMAÇõES E DO CANCELAMENTO 

182. - Para os fins previstos nos arts. 32 e 36, m, da Lei n'l 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, os oficiais somente aceitarão e 
farão intimações de compromissários compradores, ou cessionários, 
se o respectivo loteamento ou desmembramento estiver regularmente 
registrado e os correspondentes contratos de compromisso de venda 
e compra, ou cessão, dos lotes, averbados ou registrados. 

182.1 - Do requerimento do loteador e das intimações devem 
constar, necessária e discriminadamente, o valor da dívida, incluindo 
juros e despesas,· e o prazo para o pagamento, além da informação 
de que este deverá ser efetuado em cartório, cujo endereço completo 
será destacado. 

182.2 - Constarão, também, o valor do contrato, o número das 
parcelas pagas e o seu montante, para que o cartório possa, ao efe
tuar o eventual cancelamento, proceder na forma do disposto no art. 
35, da Lei n'l 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

182.3 - Cumpre examinar, com o devido cuidado, o teor de todas 
as intimações requeridas, obstando-se o processamento das que não 
atendam às formalidades legais, especialmente as que incluam verbas 
descabidas ou inexigíveis. 

183. - Devendo ser efetuadas pessoalmente, pelo oficial, oficial
-maior ou escrevente regularmente autorizado, ou, ainda, por meio 
dos Cartórios do Registro de Titulos e Documentos da Comarca da 
situação do imóvel ou do domicDio dos intimados (L. 6.766, 19-12-79, 
art. 49), são absolutamente vedadas as intimações postais, ainda que 
por carta com aviso de recebimento. 

183.1 - Cuidando-se de vários compromissários compradores, ou 
cessionários, inclusive esposas, é necessária a promoção da intimação 
individual de todos eles. 
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183.2 - As intimações às pessoas jurídicas serão feitas aos seus 
representantes legais, exigindo-se a apresentação, pelo loteador, de 
certidão atualizada do contrato ou estatuto social, fornecida pela Junta 
Comercial ou pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

183.3 - As intimações de compromissário comprador ou cessio
nário, que não for encontrado no endereço indicado no requerimento, 
deverão ser feitas mediante procura do interessado no endereço de 
seu domicílio, constante do próprio contrato, e, ainda, no do respectivo 
lote. 

184. - Recusando-se o destinatário a recebê-Ias, ou a dar recibo, 
ou, ainda, sendo desconhecido o seu paradeiro, a intimação, devida
mente certificada a circunstância, será feita por edital, publicado, por 
três dias consecutivos, na comarca da situação do imóvel. Na Capital, 
a publicação far-se-á no Diário Oficial e num dos jornais de circula
ção diária. Nas demais comarcas, bastará a publicação num dos jor
nais locais, ou, não havendo, em jornal da região. Se o jornal local 
não for diário, a publicação nele será feita em três dias consecutivos 
de circulação (L. 6.766, 19-12-79, arts. 48, 49, §§ 19 e 2Q e 19 e 
§§ 19 e 39). 

184.1 - Tratando-se de loteamento rural, o edital será publica
do na forma do regulamento do Decreto-lei n9 58, de 10 de dezembro 
de 1937 (D. 3.079, 15-9-38, art. 14, § 39). 

184.2 - No edital, individual ou coletivo, deverão constar, além 
dos elementos especificados nos itens 182.1 e 182.2, o número do regis
tro do loteamento ou desmembramento, o número do registro ou aver
bação do compromisso de venda e compra, ou da cessão, bem como o 
nome, a nacionalidade, o estado civil, o número do C.P.F. ou C.G.C., 
caso constantes do registro, e o local de residência do intimado. 

do oficial de justiça de 
mencionado no contrato 
escrivão do Juizo, comp~ 
res reclamados. 

185.1 - Verificada 
o cancelamento deverã 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 

186. - Ressalvados 
ser aceitos requerimentos 
tuada tenha consignado, 
outro local que não o 
19-12-79, art. 32, § 1Q). 

187. - A averbação 
menta do comprador, 
tese prevista no art. 35, 

188. - As despesas 
das no Regimento de ~ 
condução. Estes deverão 
nente, que atenderá às 
elal provocar a providêncltl 

184.3 - Decorridos dez dias da última publicação, devidamente 

certificado o fato pelo oficial, considerar-se-á aperfeiçoada a intimação. 


184.4 - O cancelamento só se fará, mediante requerimento do 

loteador, se o compromissário comprador, ou cessionário, não efetuar 

o pagamento até trinta dias depois do aperfeiçoamento da intimação 
(L. 6.766, 19-12-79, art. 32 e seu § 39). 

184.5 - Os prazos serão contados a partir do primeiro dia útil 

<'e~inte ao do aperfeiçoamento da intimação e, recaindo o último em 

!'ábado, domingo ou feriado, serão prorrogados até o primeiro dia útil. 


185. - O cancelamento do registro ou da averbação de compro

misso de venda e compra, ou da cessão, pode ser requerido à vista da 

intimação judicial; mas, tal só será admitido se desta constar certidão 
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do oficial de justiça de que o intimado foi procurado no endereço 
mencionado no contrato e no do próprio lote, além de certidão do 
escrivão do Juizo, comprovando a inocorrência de pagamento dos valo
res reclamados. 

185.1 - Verificada qualquer irregularidade na intimação judicial, 
o cancelamento deverá ser recusado, elaborando-se nota de devolução 
(L. 6.015, 31-12-73, art. 198). 

186. - Ressalvados os casos de intimação judicial, não devem 
ser aceitos requerimentos de cancelamento em que a intimação efe
tuada tenha consignado, para pagamento das prestações, qualquer 
outro local que não o Cartório do Registro de Imóveis (L. 6.766, 
19-12-79, art. 32, § 1<1). 

187. - A averbação de cancelamento do registro, por inadimple
mento do comprador, deverá consignar se ocorreu, ou não, a hipó
tese prevista no art. 35, da Lei n<1 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

188. - As despesas decorrentes da intimação são as estabeleci
das no Regimento de Custas, que atualmente não inclui os gastos com 
condução. Estes deverão ser fixados pelo Juiz Corregedor Perma
nente, que atenderá às pecularidades da comarca, competindo ao ofi
cial provocar a providência. 

189. Cumpre deixar documentados, através da emissão de reci
bo, a satisfação das despesas de intimação, por parte dos interessados 
que paguem em cartório, bem assim o seu efetivo reembolso aos ven
dedores, que, eventualmente, os tenham antecipado. 

190. - Os cartórios deverão adotar sistema adequado e eficiente 
para arquivamento das intimações efetuadas, de molde a garantir a 
segurança de sua conservação e a facilidade de buscas. 

190.1 - Recomenda-se, para esse fim, sejam as intimações arqui
vadas em pastas separadas, caso por caso, lançando-se, nos expedien
tes formados, as certidões devidas e toda a documentação pertinente, 
sendo inconvenientes juntâ-Ias aos processos de loteamentos corres
pondentes. 

nQ191. - As intimações referidas no art. 33, da Lei 6.766, de 
·9 de dezembro de 1979, fÓ serão feitas se o interessado apresentar, 
com o requerimento, cheque nominal, visado e cruzado, em favor do 
credor. 

192. - A restituição ou o depósito previsto no art. 35, da Lei 
n'l 6.766, de 19 de dezembro de 1979, será feito sem qualquer acrés
cimo, não importando o tempo transcorrido da data do cancelamento 
do registro ou da averbação. 
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192.1 - Os juros e a correção monetária só têm incidência na 
hipótese do depósito efetuado na fonna do § 2'1t do art. 35. 

192.2 - Nesse caso, o depósito será feito em conta conjunta 
bancAria, preferencialmente em estabelecimento de crédito oficial, em 
nome do credor e do cartório, a qual somente será movimentada com 
autorização do Juizo. 

192.3 - Para cada depositante serA aberta conta distinta. 

193. - As nonnas constantes desta subseção aplicam-se, no que 
couberem aos loteamentos de imóveis rurais. 

SUBSEÇÃO VI 

DOS DEPóSITOS NOS LOTEAMENTOS URBANOS IRREGULARES 

194. - O depósito previsto no art. 38, § 19 , da Lei n'l 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, só será admissivel quando o loteamento ou 
desmembramento não se achar registrado ou regulannente executado 
pelo loteador. 

194.1 - Em qualquer das hipóteses, estará condicionado à apre
sentação de prova de que o loteador foi notificado pelo adquirente 
do lote, pela Prefeitura Municipal ou pelo Ministério Público. Tal 
comprovação será dispensada se o interessado demonstrar haver sido 
notificado pela Municipalidade para suspender o pagamento das 
prestações. 

194.2 - Em se tratando de loteamento ou desmembramento não 
registrado, o depósito dependerA, ainda, da apresentação do contrato 
de compromisso de compra e venda, ou de cessão, e de prova de que 
o imóvel estâ transcrito ou registrado em nome do promitente 
vendedor. 

195. Os depósitos serão feitos: 

a} em conta conjunta bancâria, em nome do interessado e do 
Cartório do Registro de Imóveis; 

b} preferencialmente, onde houver, em estabelecimento de cré
dito oficial; 

c) vencendo juros e correção monetAria. 
195.1 - As contas assim abertas só poderão ser movimentadas 

com expressa autorização do Juizo. 
196. - Admitidos os depósitos, o adquirente do lote poderA efe

tuar os recolhimentos independentemente de pagamento de juros ou 
quaisquer acréscimos, mesmo que em atraso com as prestações. 
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196.1 - De todos os recolhimentos efetuados devem ser forne
cidos recibos ou cópias das guias cOITespondentes, para os fins do 
art. 41, da Lei n" 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

197. - Os cartórios deverão dispor, conforme seu movimento, 
de um setor destinado ao cumprimento das atribuições previstas nesta 
subseção, contando, pelo menos, com um servidor apto ao atendimen
to dos interessados, a quem prestarão as devidas informações, espe
cialmente sobre a documentação necessária à admissibilidade dos depó
sitos iniciais. 

198. - Aos Juízes COITegedores Permanentes caberá disciplinar 
por instruções e portarias, a organização e desenvolvimento desses 
serviços, podendo, inclusive, estabelecer, em atenção às peculiaridades 
locais e à conveniência dos interessados, outro sistema de recolhi
mento dos depósitos, sempre observado, porém, o disposto nos itens 
195 e 195.1. 

199. - Se ocorrer o recolhimento judicial da regularidade do 
loteamento antes do vencimento de todas as prestações, o adquirente 
do lote, uma vez notificado pelo loteador, através do Cartório do 
Registro de Imóveis, passará a pagar as remanescentes diretamente 
ao vendedor, retendo consigo os comprovantes dos depósitos até então 
efetuadas. 

199.1 - O levantamento dos depósitos, nesse caso, dependerá do 
processo previsto no § 39, do art. 38, da Lei nq 6.766, de 19 de dezem
bro de 1979. 

SEÇÃO VII 

DAS INCORPORAÇÕES 

200. - Os requerimentos de registro de incorporação devem ser 
autuados em processos, que terão suas folhas numeradas e rubricadas, 
figurando os documentos pertinentes na ordem estabelecida na lei 
(L. 4.591, 16-12-64, art. 32). 

200.1 - Logo que autuados, certificar-se-ão, após o último do
cumento integrante do processo, a protocolização e, afinal, o registro. 

201. - Quando o incorporador for pessoa juridica, incumbirá ao 
oficial verificar, com base no estatuto social, a regula,ridade da repre
sentação societária, especia]mente se quem requer o registro tem po
deres para tanto. 

202. - Os documentos apresentados para registro da incorpora
ção deverão vir, sempre que possivel, no original, podendo ser aceitas, 
porém, cópias reprográficas, desde que autenticadas. 
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202.1 - Se o oficial suspeitar da autenticidade, de qualquer 
delas, poderá exigir a exibição do original. 

203. - As certidões dos distribuidores cíveis e criminais, inclu
sive da Justiça Federal, as negativas de impostos e as de protestos 
devem referir-se aos alienantes do terreno (atuais proprietârios e 
compromissários compradores, se houver, inclusive seus cônjuges) e 
ao incorporador (L. 4.591, 16-12-64, art. 32, "b"). 

203.1 - As certidões cíveis e criminais serão extraídas pelo 
período de dez anos e as de protesto pelo periodo de cinco. 

203.2 - As certidões de impostos relativas ao imóvel urbano 
são as municipais. 

203.3 - Tratando-se de pessoa juridica, é dispensável a juntada 
de certidões dos distribuidores criminais, bem como as relativas aos 
sócios. 

203.4 - Todas as certidões deverão ser extraídas na comarca 
da situação do imóvel e, se distintas, naquelas onde domiciliadas as 
pessoas supra mencionadas, exigindo-se que não tenham sido expedi
das há mais de sessenta dias. 

204. - Sempre que das certidões do distribuidor constarem ações 
cíveis, deve ser exigida certidão complementar, esclarecedora de seu 
desfecho ou estado atual. 

204.1 - Tal complementação será desnecessária, quando se tratar 
de ação que, pela sua própria natureza, desde logo aferida da certi
dão do distribuidor, não tenha qualquer repercussão econômica, ou, 
de outra parte, relação com o imóvel objeto da incorporação. 

205. - Deve ser exigido, das empresas em geral, documento 
comprobatório de inexistência de débito para com a Previdência So
cial, por ocasião do requerimento de registro de incorporações (L. 
4.591, 16-12-64, art. 32, uf", e DL 1.958, 9-9-82, art. 2'1, § 3'1). 

205.1 - Se vigorante o prazo de sua validade, tal documento 
servirá para todos os registros de alienações ou onerações, a qualquer 
título, das unidades autônomas ou de partes ideais, exigindo-se, caso 
contrário, a renovação (D.L. 1.958, 9-9-82, art. 29 , I, "a", e § 6'1). 

206. - O incorporador, particular, construtor ou empresa de co
mercialização de imóveis, não vinculados à Previdência Social, deve
rão apresentar, apenas em relação ao imóvel, o documento de inexis
tência de débito concernente aos responsáveis pela execução das obras, 
por ocasião da averbação da construção, ou da primeira alienação 
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alquer do prédio, ou de qualquer das unidades autônomas (D.L. 1.958, 9-9-82, 
art. 2'1, II, e § 39). 

inelu 206.1 - Nessa hipótese" independentemente do prazo de sua vali
.testos dade, tal documento servirá para os posteriores registros das primei
rios e ras alienações das demais unidades autônomas. 
res) e 

207. - Será sempre indispensável a correspondência da descrição 
e da área do imóvel a ser incorporado com as que constarem da trans

pelo 	 crição ou da matricula respectiva, exigindo-se, caso contrário, prévia 
retificação. 

II'bano 208. - Não poderá o cartório registrar pedido de incorporação 
sem que o apresentante exiba planta ou croqui dos espaços destinados 
à guarda de veículos (L. 4.591, 16-12-64, art. 32, "p", com a redação 

mtada 	 dada pela L. 4.864, 29-11-65). 
lS aos 

208.1 - Se a legislação da Prefeitura local exigir que a demar
cação dos espaços conste da planta aprovada, não será aceitável a 

marca simples exibição do croqui. 
las as 
xpedi- 209. - O atestado de idoneidade financeira deverá obedecer ao 

modelo aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça (L. 4.591, 
16-12-64, art. 32, "o").

ações 
210. - O quadro de áreas deverá obedecer às medidas que consIe seu 

tarem do registro, não se admitindo que ele se refira às constantes 
da planta aprovada, em caso de divergência. 

tratar 
211. - A averbação de construção de prédio só poderá ser feitacerti

a, ou, 	 mediante documento hábil ("habite-se" ou alvará de conservação), 
expedido pela Prefeitura Municipal. Será exigido que do "habite-se" 
conste a área construida, que deverá ser conferida com a da planta 

mento 	 aprovada e já arquivada. Quando houver divergência, o registro não 
la 80-	 poderá ser feito antes que se esclareça e corrija a situação. 
!S (L. 

212. - A instituição e especificação de condomínio serão rep.:is
tradas mediante a apresentação do respectivo instrumento (público 

mento ou particular), que caracterize e identifique as unidades autônomas, 
alquer acompanhado do projeto aprovado e do "habite-se". 
, caso 212.1 - Quando do registro da especificação, deve ser exigida,
~). também, a convenção do condominio, que será registrada no Li

vro n9 3.de co
deve 213. - Recomenda-se a elaboração de uma ficha auxiliar de 

nexis	 contrôle de disponibilidade, na qual constarão, em ordem numérica 
obras, 	 e verticalmente, as unidades autônomas, a exemplo do estabelecido 
mação 	 para os loteamentos (item 178.1). 
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214. - Antes de averbada a construção e registrada a instituição 
do condonúnio, será irregular a abertura de matriculas para o regis
tro de atos relativos a futuras unidades autônomas (C.S.M. - Apela
ções n.OO 286.693, de 17-12-79; 1.176-0, de 28-6-82; 2.145-0, de 4-4-83 
e 1.846-0, de 19-4-83). 

D.O., 31-5-83 

PROVIMENTO N9 3/83 

Dá nova redação ao item 136 do Capítulo XVII das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

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

Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n9 64.056-82, 
resolve: 

Art. 1'1 - O item 136 do Capitulo XVII das Normas de Serviço 
(Provimento 17/81), passa a ter a seguinte redação: 

"136. - Na averbação far-se-á a indicação do nome do 
Juiz signatário do mandado, da Vara em que foi proferida 
a sentença, a data desta, a sua conclusão e o fato de seu 
trânsito em julgado, bem como o nome que a mulher pas
sou a adotar.:. 

Art. 2'1 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 16 de fevereiro de 1983. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

PROVIMENTO N' 08/83 

Dá nova redação ao item 66 do Capitulo In das Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG no;> 66.738/83, 
resolve: 
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dção Art. 19 - Dar nova redação ao item 66 do Capítulo m das Nor
egis mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG 
pela- n<l 5/81), que passa a ter a seguinte redação: 
4-83 

"66. - As cartas precatórias e de ordem deverão ser 
confeccionadas em três vias, para que as cópias de contra

-5-83 -fé quando de seu cumprimento no juízo deprecado ou orde
nado (D. 14.1 TI6, de 5-2-80, tabela V, nota 5"); e, para 
eventual retirada nestes, conterão os nomes dos advogados 
do requerente ou interessado no ato deprecado." 

Art. 29 Este Provimento entrará em vigor na data de suadas 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 23 de maio de 1983.ü da 
s e, Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 

Justiça
6-82, 

rviço 

te do 
!rida 
! seu 
pas

sua 

!.l da 

Nor

suas 

V83, 
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REGISTROS PúBLICOS 

PORTARIA N9 08/88 

o Dr. José de Mello Junqueira, Juiz da 1'" Vara de Registros 
Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Protesto de Letras 
e Títulos da Comarca da Capital, considerando o disposto na Lei 
Estadual 3.724, de 14 de março de 1983; considerando a necessidade 
de disciplinar o recolhimento da Contribuição à Associação Paulista 
de Magistrados, determina: Artigo 1 Q - A cobrança prevista na Lei 
3.724, de 14 de março de 1983, refere-se a todos os atos praticados 
pelos Cartórios de Protesto de Letras e Títulos e sobre os quais inci
dem os emolumentos enumerados nos itens I a VII da Tabela 13 do 
Regimento de Custas. Artigo 2<1 - A contribuição de que trata a 
referida lei será recolhida, até 5 dias após seu recebimento, nas Agên
cias do Banco do Estado de São Paulo, na conta APAMAGIS - Asso
ciação Paulista de Magistrados, 248-13-006-69-3, em modelo ME 
17.855-1 fornecido ao Cartório pelo próprio Banco. Artigo 39 - Até 
o dia 10 de cada mês, juntamente com o Livro Diário de Receita e 
Despesas, o Serventuário apresentará ao Juiz Corregedor Permanente 
uma das vias do comprovante de recolhimento da contribuição. Pará
grafo único  A 39 via será arquivada na Serventia e as demais serão 
retidas pelo Banco arrecadador que remeterá uma delas à Sede Cen
tral da Associação Paulista de Magistrados. Cumpra-se, na forma e 
sob as penas da Lei. Publique-se. Anote-se e Comunique-se. São 
Paulo, 19 de abril de 1983. 

Juiz Titular Dl'. José de Mello Junqueira 

Juiz Auxiliar Dr. Clóvis Pacheco Silveira Filho 

PORTARIA N9 17/88 

o Juiz Regis Fernandes de Oliveira, Titular da 2'" Vara de Regis
tros Públicos, no exercício de suas atribuições legais. Considerando 
o disposto na Lei Estadual nQ 3.724, de 14 de março de 1983; Consi
derando a necessidade de discipl1nar o recolhimento da Contribuição 
à Associação Paulista de Magistrados, determina: Artigo 1'1 - A 
cobrança prevista na Lei 3.724, de 14 de março de 1983, refere-se a 
todos os atos praticados pelos Tabeliães de Notas, bem como pelos 
Cartórios de Registro Civil que lavram procurações sobre os quais 
incidem os emolumentos enumerados nos itens I a XII da Tabela 10 
do Regimento de Custas. Artigo 2Q 

- A contribuição de que trata a 
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referida lei será recolhida, até 5 (cinco) dias após seu recebimento, 
nas Agências do Banco do Estado de São Paulo, na conta APAMAGIS 
- Associação Paulista de Magistrados, nQ 248-13-00669-3, em modelo 
MB 17.855-1 fornecido ao Cartório pelo próprio Banco. Artigo 39 

Até o dia 10 de cada mês, juntamente com o Livro Diário de Receita 
)S e Despesas O Serventuário apresentará ao Juiz Corregedor Permanen

lS te uma das vias do comprovante de recolhimento da contribuição. Pa

ei rágrafo único - A 3'1- via será arquivada na Serventia e as demais 

le serão retidas pelo Banco arrecadador que remeterá uma delas à Sede 

:a Central da Associação Paulista de Magistrados. Cumpra-se, na forma 

ei e sob as penas da Lei. Publique-se. Anote-se e Comunique-se. São 

)S Paulo, 19 de abril de 1983. 

i
 CONSULTA - Oficial Maior do 1()9 Cartório de Notas Proc.lo nQ 36/83 - Vistos, etc. Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Ofia cial Maior do 1()9 Tabelionato que cuida da seguinte hipótese; firma 
l- estrangeira que adquiriu imóvel no Brasil, para alienar o imóvel adqui

B 
r rido, está dispensada ou obrigada a apresentar a Certidão Negativa 

de Débitos do IAPAS. O escrevente que lavrou a escritura prestou 
té as informações de fls. 7, trazendo os documentos de fls. 8/14. Passo e a responder à consulta. A empresa estrangeira pode adquirir imóvel 
te no Brasil, desde que o não faça em caráter permanente, isto é, desdei que não "funcione" no Brasil. A prática reiterada de atos de comérlo cio desnatura a só aquisição de imóvel. O ato esporádico é lícito à 
1- empresa estrangeira mesmo porque demonstrou sua existência juríe dica no Japão. Pretendendo alienar o imóvel adquirido, indaga a conla sulta se é possível que ela se opere independentemente de apresenta

ção de prova negativa de débito. Indisputável que o conceito de em
presa não alcança a entidade estrangeira. Apenas as nacionais ou as 
estrangeiras com vida jurídica no Brasil são obrigadas à apresentação 
da Certidão Negativa de Débito. A hipótese ora trazida à consulta 
não se subsume a qualquer das hipóteses de exigência da negativa 
prevista em todos os diplomas legais referentes à matéria. Respon
dendo à consulta: firma estrangeira que haja adquirido imóvel urba
no no Brasil, em ato isolado, não está sujeita à apresentação de do

s cumento comprobatório de inexistência de débito com a Previdência 

[O Social, quando da alienação do mesmo imóvel. Comunique-se a pre

i sente decisão à 1'" Vara de Registros Públicos, para ciência aos Cartó

lo rios de Registro de Imóveis. P.R.I. São Paulo, 18-abril-1983. 

A 

a 
)S PORTABIA N9 21/83 
Is 
.0 o Juiz Regis Fernandes de Oliveira, Titular da 2'l- Vara de Regis
a tros Públicos, no exercício de suas atribuições legais, considerando o 
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recente falecimento da senhora Branca Regina Martins Forster, escri
vã do 199 Cartório de Registro Civil, Subdistrito das Perdizes, consi
derando os excelentes serviços prestados na serventia e a esta Vara; 
considerando a probidade, zelo, idoneidade e lealdade no desempenho 
de suas funções; considerando cuidar-se de excepcional serventuária, 
de elevado espírito público e notável dedicação aos serviços auxiliares 
do Poder Judiciário; considerando ter sido recentemente elogiada pu
blicamente por este Juizo, resolve consignar o pesar deste Juízo à 
família enlutada, determinando que, em todas as certidões a serem 
expedidas sobre a vida funcional da servidora seja consignada a ex
pressão "prestou serviços notáveis". Publique-se, anotando-se, regis
tre-se e encaminhe-se à família. São Paulo, 25 de abril de 1983. 

PORTARIA N9 22/83 

o Juiz Regis Fernandes de Oliveira, titular da 2'l- Vara de Regis
tros Públicos, no exercício de suas atribuições legais, Considerando 
que têm surgido algumas dificuldades no cumprimento do Provimento 
n9 26/81 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça; considerando que 
os cartórios têm expedido uma via de certidão incompleta, "para fins 
de sepultamento"; considerando que tal via não mais subsiste, à vista 
de ser a guia de sepultamento fornecida pelo Serviço Funerário do 
Município de São Paulo; considerando que os cemitérios, após a sis
temática implantada pelo referido Provimento não mais aceitam a 
certidão de sepultamento, apenas acolhendo a via fornecida pelo Ser
viço Funerário do Município de São Paulo; considerando que o valor 
do registro do assento de óbito e respectiva certidão já vem cobrada 
pelo referido Serviço Funerário, constituindo dever do cartório forne
cer uma certidão completa do assento, resolve: Os Cartórios de Re
gistro Civil das Pessoas Naturais fornecerão aos interessados uma 
certidão completa do assento de óbito, não mais expedindo certidão 
incompleta "para sepultamento", valendo, para tal fim, a segunda via 
preenchida pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo. Pela 
certidão assim expedida nada mais será devido que o valor cobrado 
pelo mesmo Serviço Funenrário. Publique-se, Registre-se e Cumpra
-se. São Paulo, 2 de maio de 1983. 
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escri PROVIMENTO 3/83 

consi

Vara; o Dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da 1" Vara de Regis


apenho tros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro de 
tuáfia, Imóveis da Capital. Considerando as modificações trazidas à siste
niares mática do serviço pelo Provimento 2/83, que alterou o Capítulo XX 
da pu das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Conside
uizoà rando; necessidade de adaptação, aquelas normas da orientação fixada 
serem por esta Corregedoria Permanente. Considerando, finalmente a exis
a ex tência de outros procedimentos que reclamam disciplina, principalmente regis

para facilitar os registros. Determina: Art. 19 - As certidões, rela3. 
tivas a lotes de loteamentos inscritos, necessárias para o registro de 
escrituras de venda e compra em outra circunscrição, serão fornecidas 
à vista do próprio título, cujos dados serão mencionados nas certidções. 
§ 1'1 - Os Cartórios poderão, para controle interno e sem ônus para 
os interessados, fazer anotações à margem da inscrição do loteamento. 

Regis § 2':' - Sempre que possível, o Cartório da atual situação do imóvel 
~rando obterá, daquele em que foi feita a inscrição, planta do loteamento. 
mento Art. 29 - Com exceção das averbações relativas a imóveis loteados 
lo que (compromissos e cessões) e das decorrentes de ordem judicial, todas 
'a fins as demais (art. 167, II e 246 da Lei 6.015/73) serão feitas na atual 
L vista circunscrição do imóvel, providenciando o Cartório - se for o caso,
rio do a abertura de matrícula, ainda que nenhum registro deva ser feito. 
a sis Art. 3'1 - Independerão de atualização as certidões de registros que, 
:aro a por mudança de circunscrição, não possam ser alterados sem mandado 
:> Ser- § 1'1 judicial. Sempre que houver alteração nesses registros, o Car
valor tório comunica-Ia-á, com certidão, à atual circunscrição. § 29 - Rece

,brada bendo a comunicação a que se refere o parágrafo anterior, o Cartório 
fome da situação do imóvel, se nenhum ato tiver praticado, fará as devidas 
le Re indicações nos Livros 4 e 5 e arquivará os documentos em pasta pró

uma pria. Art. 4'1 - Fica dispensado o registro da incorporação quando, 
rtidão ocorrente a hipótese prevista no art. 68 da Lei 4.591/64, o proprie
ia via tário prefira, desde logo, providenciar o registro a que se, refere o 

Pela art. 18 da Lei 6.766/79. Art. 51! - Não se aplicará o item 151.3 do 
Ibrado Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça 
mpra às hipóteses em que, com a apresentação de auto de conclusão total, 

estiverem averbadas todas as construções até o dia 30 de junho de 
1983. Art. 6'1 - O lançamento individual de imposto territorial urbano, 
feito a qualquer tempo, vale como prova da aprovação do desmem
bramento não subordinado ao registro especial do art. 18 da Lei 
6.766/79. Art. 7'1 - Os mandados judiciais que, por qualquer motivo, 
não possam ser cumpridos, serão prenotados e remetidos imediata
mente ao Juiz Corregedor, com as razões de recusa. Art. 8'i - Da 
petição de suscitação de dúvida, o Oficial fará constar, em epígrafe, 
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o nome do suscitado, que serã somente aquele que requereu a susci
tação, ainda que haja outros interessados no registro. Art. 99 - O va
lor das despesas com condução, a que se refere o item 188 do Capítulo 
XX das Normas de Serviço, serã a metade do fixado para a Capital 
para a condução dos Oficiais de Justiça. Art. 10 - Este provimento 
entrarã em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os 
Provimentos n<;>8 6/SO, 9/SO e 3/81 deste Juizo. Publique-se, Registre-se, 
Cumpra-se. Encaminhe-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça. São Paulo, 28 de junho de 1983. 

PROVIMENTO 4/8S 

O Dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da 1" Vara de Regis
tros Públicos e Corregedores Permanente dos Cartórios de Protesto 
de Letras e Titulos da Comarca da Capital. Considerando o que ficou 
decidido no Processo C.G. 147/82da Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça. Determina: Art. 1'1 - Não mais serão recebidas, para pro
testo, as letras de cámbio sem aceite, em que o sacador se confunda 
com o favorecido. § 1'1 - Serão normalmente processados os protestos 
de letras de câmbio que, não obstante as circunstâncias previstas no 
"caput", tenham circulado, ou tenham sido sacadas com base em con
tratos, com clãusula permissiva de saque, celebrados até o dia 30 
de julho de 1983. Nesta hipótese, constarão do verso do título a data 
do contrato e a autorização do saque. § 2<.> - As letras de câmbio 
sacadas com base em contratos celebrados depois de 30 de julho de 
1983 terão, obrigatoriamente, o aceite do sacado, sob pena de não 
serem recebidas para protesto. Art. 2ç - Ficam mantidas as normas 
vigentes para a escrituração do índice. No protesto de letras de câmbio 
sem aceite, que tenham circulado, serã indicado o nome do sacador 
e não o do sacado. Art. 3'1 - :Este provimento entrarã em vigor no 
dia 11 de julho. Registre-se. Publique-se. Encaminhem-se cópias à 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e ao Serviço de Distribuição 

Fernandes Porto e aos 
de Letras e Titulos, 
respondente nos prontuârl 
munique-se. São Paulo, 

O Dr. José de Mello 
Vara de Registros Pú'hn.. 
que foi encontrada a 
e assídua da Oficial 
solve consignar elogio a 
minando a publicação 
que-se. Anote-se e Comwll 

O Dr. José de Mello 
Vara de Registros Públl" 
trabalho do 59 Cartório 
Considrando a dedicação 
lhe são cometidas; Co~ 
dimento ao público 
ao Escrivão Rubem ~~ 
concelos Filomeno e denlatI 
Protesto de Letras e . 
tação correspondente nos 
te-se e Comunique-SJe. 

de Titulos para Protesto. São Paulo, 30 de junho de 1983. 

PORTARIA 12/88 

O Dr. José de Mello Junqueira, MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara de Registros Públicos, Considerando a nova implantação de com
putação no Cartório; Considerando a preocupação de melhoria dos 
serviços através de pronto atendimento ao público. Considerando a 
dedicação do Tabelião e Oficial Maior, escreventes e demais funcio
nãrios. Resolve consignar elogio ao Tabelião Cãssio Ribeiro Porto 
e Oficial Maior Antonio Augusto Smith Junqueira, escrevente Ciro 
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Fernandes Porto e aos demais funcionários do 2'1 Cartório de Protesto 
de Letras e Títulos, determinando a publicação desta e anotação cor
respondente nos prontuários respectivos. Publique-se. Anote-se e C0
munique-se. São Paulo, 24 de maio de 1983. 

PORTARIA 18/88 

o Dr. José de Mello Junqueira, MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara de Registros Públicos, Considerando as condições excelentes em 
que foi encontrada a Serventia; Considerando a dedicação prestante 
e assídua da Oficial pelas coisas que, sempre, lhe são cometidas. Re
solve consignar elogio a Oficial, Maria Helena Leonel Gandolfo, deter
minando a publicação desta e anotação no referido prontuário. Publl· 
que-se. Anote-se e Comunique-se. São Paulo, 24 de maio de 1983. 

PORTARIA 14/88 

O Dr. José de Mello Junqueira, MM. Juiz de Direito da Primeira 
Vara de Registros Públicos, Considerando as excelentes condições de 
trabalho do 51> Cartório de Protesto de Letras e Títulos da Capital; 
Considrando a dedicação do Escrivão e Oficial Maior, as coisas que 
lhe são cometidas; Considerando a sistemática moderna e perfeito aten
dimento ao público que mantém a Serventia. Resolve consignar elogio 
ao Escrivão Rubem Garcia, Oficial Maior Francisco Eduardo de Vas
concelos Filomeno e demais escreventes e auxiliares do 5'1 Cartório de 
Protesto de Letras e Títulos, determinando a publicação desta e ano
tação correspondente nos prontuários respectivos. Publique-se. Ano
te-se e Comunique-se. São Paulo, 24 de maio de 1983. 
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SECRETARIA DA JUSTIÇA 

DESPACHOS DO SECRETABIO 

SJ-205.127/82 - PGE-79.944/82 - Célio Simões e outros, sobre 
remoção de serventuários dos Cartórios de Distribuidor, Contador e 
Partidor, nos termos do Decreto-lei 205/70: 

"I - Aprovo, para serem seguidas em casos da espécie, as 
seguintes conclusões da manifestação do Diretor Geral: 

1 - o direito à efetivação assegurado pelo artigo 208 da Cons
tituição Federal prevalece sobre o direito às opções previstas no 
Decreto-lei estadual 159/69, art. 41, e no Decreto-lei estadual 205/70; 

2 - nos termos do artigo 208 da Constituição Federal, Emenda 
22/82, e do artigo 2'l da Lei Complementar estadual 303/82 a supra
mencionada efetivação condiciona-se ao preenchimento dos seguintes 
requisitos, até 31 de dezembro de 1983: 

a) vacância da serventia; 

b) cinco anos de exercício na função de titular, na mesma ser
ventia, na qualidade de substituto ou de interinamente responsável 
pelo expediente, ou cinco anos de exercício na função de Oficial Maior, 
na mesma serventia; 

3 - as opções com base no Decreto-Iei estadual 159/69, artigo 
41, e no Decreto-Iei estadual 205/70, mesmo que manifestadas ante
riormente à promulgação da Emenda Constitucional 22/82, só pode
rão ser processadas, na ordem indicada, após 31 de dezembro de 
1983, e, 

4 - é nulo e irrito, por inconstitucional, o parágrafo único do 
artigo 28 do Decreto-Iei estadual 159/69, introduzido pela Lei esta
dual 3.569/82; e ainda que não seja decretada sua inconstitucionali
dade, sobre a remoção ali prevista prevalecem a efetivação e as opções 
mencionadas nos itens precedentes. 

II Quanto ao requerido neste processo, os interessados deve
rão aguardar a oportunidade de processamento das opções, segundo 
a orientação aqui fixada.:' 

MANIFESTAÇÃO DO DIRETOR GERAL, de 17-2-83 

Proc. SJ-205.127/82 - Interessado - Célio Simões e outros. 
Senhor Secretãrio: 
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1. Inúmeros são em 
Escreventes, Oficiais 
mentos das Serventias 
grafo único do artigo 
1969 (acrescentado pelo 
de 1982), nos artigos 41 
do Decreto-lei n9 205, 
Constituição Federal -
no artigo 2'1 da Lei Com.,. 

2. Em face dos 
surgiram conflitos de 
teada por dois ou mais 

3. Isto posto, nec~ 
orientação que deva ser 
que os autos não fiquem 
cada caso, e, conseqüen~ 

4. Os conflitos de 
a ordem de aplicação 
didos e adiante t"MInllM'lt. 

tro Civil 
que contar 
e que tenha 
vão sucessor 
ventia, é assegtl 
independente 
natureza da 

"Art. 41 
a partir do 
territorial ou 
serventuário 
natureza e 

§ 19 -

Pessoas NaM,-. 

decreto-lei, 
perda do 
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1. Inúmeros são os autos, em tramitação nesta Pasta,. pelos quais 
Escreventes, Oficiais Maiores e Serventuários vêm pleiteando provi
mentos das Serventias Não Oficializadas, com fundamento no pará
grafo único do artigo 28 do Decreto-lei nQ159, de 28 de outubro de 
1969 (acrescentado pelo artigo 1<;> da Lei n? 3.569, de 21 de outubro 
de 1982), nos artigos 41 e 48 do mencionado Decreto-lei, no artigo 1Q 

nQ
re do Decreto-lei 205, de 25 de março de 1970, no artigo 208 dae Constituição Federal - Emenda nQ 22, de 29 de junho de 1982, ou 

no artigo 2<l da Lei Complementar n" 303, de 23 de dezembro de 1982. 
as 2. Em face dos aludidos dispositivos legais e constitucionais, 

surgiram conflitos de interesses, visto que a mesma serventia é plei
IS teada por dois ou mais interessados. 
ilO 3. Isto posto, necessário se torna que Vossa Excelência fixe aO; orientação que deva ser seguida por esta Diretoria Geral, a fim de 
ia que os autos não fiquem paralisados, à espera de decisões isoladas em 
a cada caso, e, conseqüentemente, tenham andamento normal. 
es 4. Os conflitos de interesses poderão ser solucionados se definida 

a ordem de aplicação dos preceitos legais e constitucionais supra alu
didos e adiante transcritos: 

r PARÁGRAFO úNICO DO ARTIGO 28 DO DECRETO-LEI NQ 
159/69, ACRESCENTADO PELO ARTIGO 1 q DA LEI N° 3.569, DEeI 
21 DE OUTUBRO DE 1982:Ir, 

IIParágrafo único - Ao titular de Cartório de Regis

~O tro Civil de Pessoas Naturais, sem anexos de Tabelionato, 
e que contar mais de 30 (trinta) anos de efetivo exercício 
e e que tenha sido escrevente habilitado, oficial maior, escri

vão sucessor e atualmente serventuário, numa única serle 
ventia, é assegurado o direito de ser removido, a pedido e 
independente de concurso, para cartório vago de qualquer 

[o natureza da própria comarca". 
a
j. ARTIGOS 41 E 48 DO DECRETO-LEI N<J 159/69: 
*l "Art. 41 - Quando, por força de criação de comarca, 

a partir do presente decreto-lei. houver desmembramento 
e territorial ou perda do anexo de notas, é assegurado ao 

serventuário o direito de opção por Rerventia da mesma[o 
natureza e classe, vaga ou que venha a se vagar. 

§ 19 - Ao Oficial de Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e Anexos de distrito, que, a partir deste 
decreto-lei, venha a ser elevado a sede de comarca com 
perda do anexo de notas, fica outorgado o direito de optar 
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por cartório de Notas que resultar criado na comarca 
nova, com prioridade em relação ao serventuãrio a que se 
refere o "caput". 

§ 29 - As opções de que trata este artigo deverão ser 
manifestadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
inicio da vigência da lei criadora da comarca, mediante 
requerimento ao Secretârio da Justiça, sob pena de perda 
desse direito. 

Art. 48 - Ficam, por motivo de suspeição, impedidos 
de servir conjuntamente, no mesmo Juizo, dois serventuá
rios da Justiça, ainda que de cartórios judiciais ou extra~ 
judiciais, quando entre eles haja o seguinte parentesco: 

I - pai ou filho; 
fi  sogro ou genro; 

m  irmão ou cunhado, durante o cunhadio; 
IV  tio ou sobrinho; 

V - primos-irmãos. 

§ 19 - Se o motivo de impedimento for anterior à 
nomeação, será tomado sem efeito o provimento do últi
mo nomeado; se posterior, daquele que deu causa à incom
patibilidade, se esta for imputável a ambos, do mais novo 
no cargo. 

§ 29 - Para a aplicação do disposto no parágrafo an
terior, a Corregedoria Geral da Justiça, tomando conheci
mento do fato, remeterá expediente necessário à Secretaria 
da Justiça. 

§ 39 - O serventuário que, antes deste decreto-lei, em
bora posteriormente ao Decreto n9 123, de 10 de novembro 
de 1892, esteja provido em cartório nas condições vedadas, 
e por isso impedido de exercer o cargo, será removido para 
serventia vaga ou criada, de igual classe e natureza, a seu 
pedido ou "ex-officio", com prioridade sobre quaisquer ou
tros interessados, ainda que detentores de preferência abso
luta para a remoção ou promoção." 

CONSTITUIÇÃO 

"Art. 
ventias 
tivação, no 
da lei, con~ 
nessa condi 
de 1983." 

LEI \,;U1VJ.rJ....ce.J.VJ.r.d."4 

5. Para melhor 
às fls. 114/286, cópia 
pela Consultoria Jurídica1 
Estado, além de outras 
meada, a respeito da 
legais. Em virtude, 
permanecem dúvidas a 

6. Entende, esta 
tucional nQ 22, de 29 de 
Serventias não oficializa" 
to-Iei n~ 159/69 e 
riormente a 29-06-82, 
aqueles formulados com 
Federal (EJnenda nQ 

303, de 23-12-82. Desde 

aos "substitutos" que até 
ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI N9 205, DE 25-03-70: Constituição Federal 

"Art. 19 - Aos titulares dos Ofícios não oficializados 
de exercício nessa condi~do Distribuidor, Contador e Partidor fica assegurado o di
tia, substituindo o titular.1 reito de opção para serventia vaga, que se vagar ou que 
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ll1'C8 	 for criada, não oficializada e de qualquer natureza, desde 
ese 	 que sejam da mesma classe, devendo a opção ser manifes

tada dentro de 30 (trinta) dias contados da data da va
cância ou da criação da serventia." (retificação D.O. de 

,ser 31-3·70, pág. 5) . 
. do 

ante CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMENDA N'I 22/82):

9'da 

"Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das ser
ventias extrajudiciais e do fôro judicial, na vacância, a efeidos tivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma

tuá da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, m- nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro 
de 1983." 

LEI COMPLEMENTAR NQ 303, DE 23-12·82: 

"Art. 2'1 - Fica assegurada aos Oficiais Maiores das 
Serventias extrajudiciais e do fôro judicial, na vacância, a 
efetivação no cargo de titular, desde que investidos ou de
signados na forma da legislação pertinente e contem ou 
venham a contar 5 (cinco) anos de exercicio nessa condição 

r à e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983." 
00· 
[)m· 5. Para melhor elucidação do assunto ora em exame, juntou-se, 
,ovo às fls. 114)286, cópia de pareceres exarados, em vários processos, 

pela Consultoria Jurídica desta Pasta e pela Procuradoria Geral do 

an Estado, além de outras manifestações expendidas por juristas de no
eci meada, a respeito da aplicação sequencial dos mencionados diplomas 
uia legais. Em virtude, porém, da divergência de opiniões existente ainda 

permanecem dúvidas a serem dirimidas. 

Iml 6. Entende, esta Diretoria Geral, que, em cada Emenda Consti
bro tucional n'l 22, de 29 de junho de 1982, os pedidos de provimento em 
ias, Serventias não oficializadas com base na legislação estadual (Decreara 
seu to-lei nQ 159/69 e Decreto-lei nv 205/70), ainda que formulados ante
ou riormente a 29-06-82, somente poderão ser apreciados após decididos 
ISO- aqueles formulados com fundamento no artigo 208 da Constituição 

Federal (Emenda nQ 22/82) e no artigo 2'1 da Lei Complementar n'l 
303, de 23-12-82. Desde logo cabível ressaltar que o artigo 208 da 
Constituição Federal assegura efetivação, na vacância das serventias, 
aos "substitutos" que até 31 de dezembro de 1983 contem cinco anos dos 
de exercício nessa condição, ou seja, na função de direção da servendi
tia, substituindo o titular. Exige, ainda, que tal exercício ocorra nalue 
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mesma serventia. A norma abrange, evidentemente, por identidade 
de função, os responsáveis pelo expediente de serventias que, no Es
tado de São Paulo, são os "substitutos" de serventias vagas. Já o 
artigo ~ da Lei Complementar 303/82 refere-se aos Oficiais Maiores, 
cujo exercício da própria função basta para satisfazer àquele requisito 
temporal, em razão de sua atribuição precípua de substituto do titu
lar da serventia. 

6.1 - Desta forma, após 31 de dezembro de 1983, termo final 
da condição temporal prevista no artigo 208 da Constituição Federal 
(Emenda nQ 22/82) e no artigo 2'! da Lei Complementar ni? 303/82, 
será possível apreciar os pedidos de provimento formulados com base 
nos já aludidos decretos-leis estaduais. A partir de então poderão 
ser processadas, em primeiro lugar, as opções baseadas no artigo 41 
do Decreto-lei 159/69, o qual visa a reparar prejuízo do serventuário 
por perda territorial ou de anexo da serventia, e, posteriormente, as 
opções fundamentadas no Decreto-Iei 205170, que têm por objetivo 
reforma administrativa (v. fls. 191/195). 

6.2 - O entendimento desta Diretoria Geral decorre dos moti
vos adiante expostos. 

6.2.1 - Quanto à aplicação do disposto no parágrafo único do 
artigo 28 do Decreto-Iei nQ 159/69, existe a solicitação, apresentada 
ao Exmo. Sr. Governador, pela A.T.l. (Processo SJ nQ 201.712/82, fls. 
20/21 - xerocópia às fls. 83/84 do presente expediente), no sentido 
de que fosse determinada à Secretaria da Justiça, a elaboração de 
uma representação governamental à Procuradoria Geral da República 
para a arguição de inconstitucionalidade da Lei nQ 3.569/82, com base 
nos seguintes argumentos: 

a) resultante que é, da iniciativa de um membro do Legislativo 
paulista, a Lei ora em assunto, ao acrescentar um parágrafo único 
ao artigo 28 do Decreto-lei supradito, afronta o princípio constitucio
nal da independência e harmonia dos poderes consagrado no artigo 
6Q da Constituição Federal, bem como um seu corolário, que é o prin
cípio da competência exclusiva, de cada um dos Poderes, para a ini
ciativa de leis referentes à organização dos respectivos serviços, já que 
o artigo 144 da nossa Lei Maior, em seu § 5Q 

, atribui privativamente 
ao Tribunal de Justiça, a iniciativa de leis que alterem a organização 
judiciária ou as atividades a ela diretamente relacionadas; 

b) a vantagem assegurada pela Lei nQ 3.569/82, aos titulares de 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais contradiz as dispo
sições contidas nos artigos 206 a 208 da Constituição da República 
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a - sendo, as 
elas só subsistem as leis 

b - o provimento, 
artigo 208 da 
Emenda Constitucional 
visto na legislação o~ 

c - a partir da 
que acrescentou o artigo 
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aplicação dos artigos 
prazo de vigência do 
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ide (com a redação que lhes foi dada pela Emenda n<1 22, de 5 de julho 
~ de 1982) sobre oficialização de serventias do fôro judicial, provi
l o mento obrigatório destas mediante concurso público e efetivação, no 
~, cargo de titular, dos substitutos que preencham as condições impos
11to tas; neste caso, portanto, em havendo conflito entre mandamentos.tu- constitucionais e mandamentos contidos na legislação estadual ordi

nária, prevalecerão, sem sombra de dúvida, os contidos em nossa Lei 
nal Maior. 
~l 6.2.2 -- No que se refere aos pedidos de provimento fundamen
'82, tados nos artigos 41 ou 48 do Decreto-Iei n<1 159/69, o seu não acolhiase mento, nesta oportunidade, justifica-se por razões evidenciadas nas
rão informações prestadas por V. Exa. no Mandado de Segurança impe
41 trado por MARSY PACHECO CANÇADO (Processo SJ n'l 207.000/83

trio -- xerocópia às fls. 101/113 deste administrativo), de cujo teor po
as dem ser extraídas as seguintes conclusões: 

ivo 
a -- sendo, as normas constitucionais, de eficácia imediata, a 

elas só subsistem as leis ordinárias que não lhes forem contrárias; 
oti

b -- o provimento, nos casos e nas circunstâncias previstos no 
artigo 208 da Constituição (com a redação que lhes foi dada pela 

do Emenda Constitucional n'l 22/82), sobrepõe-se a qualquer outro pre
Ilda visto na legislação ordinária em hipóteses diferentes; 
fls. c -- a partir da data de entrada em vigor da Emenda n<1 22/82,
ido que acrescentou o artigo 208 ao nosso Texto Maior, e, até 31 de de
de zembro de 1983, data em que terminará o prazo para concessão da 

efetivação nele prevista, as disposições contidas nos artigos 41 e 48üca 
do Decreto-lei n'l 159/69 não poderão prevalecer, já que são colidenlase 
tes com o supradito dispositivo constitucional. 

Ante o exposto, evidente e indiscutível é a impossibilidade de tivo 
aplicação dos artigos 41 e 48 do Decreto-lei n9 159/69 durante olico prazo de vigência do artigo 208 da Constituição, ou seja, desde acio promulgação da Emenda Constitucional n'l 22 (29-06-1982) até o tértigo 
mino do prazo fixado no próprio artigo para a concessão do benefício rin nele estabelecido (31-12-1983). ini

que 6.2.3 -- No que diz respeito aos pedidos de provimento funda
mte mentados no artigo 19 do Decreto-Iei n9 205/70, o seu não acolhi
lçãO mento, nesta oportunidade, justifica-se pelas mesmas razões eviden

ciadas no subitem 6.2.2. 
! de Observe-se, por oportuno, que, esposando também o entendimento 
~ de que prevalecem, as disposições constitucionais, sobre as da legisla
illca ção ordinária com elas colidentes, mesmo que estas lhes sejam ante-
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riores, o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, pelo Ofício G.990 - Proc. G.24.470, de 3 de novembro 
de 1982 (fls. 3 do Proc. SJ-205.601/82 - xerocópia às fls. 30 deste 
expediente), solicitou, sem maiores indagações, ao Chefe do Poder 
Executivo, as providências necessárias para que, com fundamento no 
artigo 208 da Constituição Federal (Emenda nÇ 22/82), fossem pro
vidos, em caráter efetivo, os Escrivães-Interinos das Serventias cons
tantes da relação anexa ao citado Ofício G.990. O respectivo ato go
vernamental de provimento foi publicado no D.O.E. de 13-11-82. Res
salte-se, para exemplo, que para a função de Serventuário do Cartório 
do 2'>' Registro de Imóveis da comarca de Araraquara, conforme rela
ção anexa ao citado Oficio G.990, foi provido o Sr. Adyr Gonçalves 
Pereira, sendo que tramita nesta Secretaria, ainda sem decisão, o 
Processo SJ nQ 139.242/75, de interesse de Aguinaldo Benincasa que, 
em 13-10-75, com fundamento no artigo 1<1 do Decreto-Iei n'l 205/70, 
optou por sua remoção para aquela Serventia. 

7. Corroborando este nosso entendimento sobre a prevalência da 
letra da Lei Maior sobre todos os textos legais hierarquicamente infe
riores, transcreveremos, a seguir, pronunciamentos extraídos dos pa
receres anexados às fls. 197/286 retro, de eminentes juristas pátrios 
e, também, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da questão. 

Com efeito, diz Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

liA Constituição rígida é a lei suprema. É ela a base 
da ordem jurídica e a fonte de sua validade. Por isso, 
todas as leis a ela se subordinam e nenhuma pode contra 
ela dispor." (Curso de Direito Constitucional, 8"" edição, 
pág. 27). 

No mesmo sentido, JOSÉ AFONSO DA SILVA preconiza a supre
macia constitucional, afirmando: 

82 -

"O princípio é o da incidência imediata das normas 
constitucionais. Todas as normas constitucionais - quer 
as de eficácia plena, quer as de eficácia contida, ou as de 
eficácia limitada, as programáticas inclusive  incidem, nos 
limites de sua eficácia, imediatamente, salvo se a própria 
constituição, expressamente, dispuser de outro modo. PON
TES DE MlRANDA, sobre o tema, afirma: liA Constitui
ção é rasoura que desbasta o direito anterior, para que só 
subsista o que é compatível com a nova estrutura e as 
novas regras jurídicas constitucionais." 

Desbasta, como? Ab-rogando as normas anteriores, ou 
estas se tornam inconstitucionais? Já estudamos o assun-
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de to, a respeito da eficácia ab-rogativa das normas progra
ro máticas, concordando com a tese de LÚCIO BITrEN
:te COURT, segundo a qual se dá uma revogação por inconsti
er tucionalidade, numa por assim dizer revogação por invali
[lO dação, se a técnica juridica não nos censurar por isso. Essa 
'O eficácia ab-rogativa das normas constitucionais, de todas 
IS- elas, pode ser expressa ou tácita, por incompatibilidade ver
:0- dadeiramente vertical, mas com uma solução de incompa
~ tibilidade hoizontal." (Aplicabilidade das Normas Consti
10 tucionais - 1968 - pág. 205). 
la

Além disso, nesta mesma linha de raciocínio, já se manifestou o'es 
o 	 Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n9 

84.797-SP, estabelecendo que: le, 
ro, "Quando sucede alteração constitucional que modifique 

a estrutura de um instituto juridico, não se tem como 
admitir a persistência de leis ordinárias que se encontrem 

da a contraditar a nova estrutura, pois, ao pormenor, é a vonre tade inovadora do constituinte que prevalece, inclusive)a retroativamente."
ios 

E, prosseguindo no mesmo julgado, apresentou, o nosso Pretório 
Excelso, a seguinte fundamentação: 

"Não se tem que argumentar com o princípio consti
lSe tucional que defende o direito adquirido, porque a vonta
90, de constituinte, decisiva na matéria é a de extinguir o di
;ra reito velho que se acha em conflito com o direito novo. io, 

Se assim não fosse, a norma constitucional, superior 
por natureza, seria rebaixada à inferior hierarquia de rere
gra ordinária, seria igualável a esta, delirante absurdo que 
se não admite, mormente no caso "sub judice". 

las 
8. Com essas considerações, submetemos as seguintes conclusões ler 

à apreciação e decisão de Vossa Excelência: de 

lOS a) o direito à efetivação assegurado pelo artigo 208 da Consti

ria tuição Federal - Emenda nl 22/82 - prevalece sobre o direito às 
iN opções previstas no Decreto-lei estadual 159/69, artigo 41, e no Deui

creto-Iei estadual n.;! 205/70;só 
as b) nos termos do artigo 208 da Constituição Federal Emenda 

n9 22/82 e do artigo ~ da Lei Complementar estadual 303/82 a 
ou supra mencionada efetivação condiciona-se ao preenchimento dos se
m- guintes requisitos, até 31 de dezembro de 1983: vacância da serventia: 
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cinco anos de exercício da função de titular, na mesma serventia, na 
qualidade de substituto ou de interinamente responsável pelo expe
diente, ou cinco anos de exercício na função de Oficial Maior, na 
mesma serventia; 

c) as opções com base no Decreto-Iei estadual 159/69, artigo 41, 
e no Decreto-lei estadual nq 205/70, mesmo que manifestadas ante
riormente a promulgação da Emenda Constitucional 22/82, só pode
rão ser processadas, na ordem indicada, após 31 de dezembro de 1983; 

d) é ineficaz, por inconstitucional, o parágrafo único do artigo 
28 do Decreto-lei 159/69, introduzido pela Lei 3.569/82; e ainda que 
não seja decretada sua inconstitucionalidade, sobre a remoção ali pre
vista prevalecem a efetivação e as opções mencionadas nas alíneas 
precedentes. 

Na conformidade das diretrizes supra, o requerido pelos interes
sados neste processo deverá aguardar oportunidade própria para ser 
apreciado, ou seja, o processamento das opções. 

84 BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 

LEIS e 

FEDERAIS 

DECRETO-LEI Nv 

Altera 
de Bens T_"'-."'

O Presidente da 
o artigo 55, item n, da 

Art. 1'1 - As c:w.qUUII 
Imóveis (ITBI) , nos 
de 1983, serão as seguinJI 

I - transmissões 
tação a que se refere a 
lação complementar: 

a) sobre o valor 
cento) ; 

b) 

TI - demais tra.nsmt 
lU - quaisquer 

Art. 2'1 - Este 
publicação, revogadas as 

Brasflia, 20 de d~ 
da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Carlos Viacava -

DECRETO-LEI N' 

Dá nova 
de outubro de 
tica dos salâriql 
providências. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO 
DA JUSTIÇA DO ESTADO 



18 LEIS e DECRETOS 
e
18 

FEDERAIS
:l, 
;e.. 
le DECRETO-LEI N\' 1.975 - DE 20 DE DEZEMBRO DE 1982 
:3; 

Altera as alíquotas do Imposto sobre a Transmissão go de Bens Imóveis (ITBI) , nos Territórios Federais. ue 
~ O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere 
as o artigo 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. 19 - As aliquotas do Imposto sobre a Transmissão de Bens 
~ Imóveis (ITBI). nos Territórios Federais, a partir de 1 Q de janeiro ler 

de 1983, serão as seguintes: 

I - transmissões compreendidas no sistema financeiro de habi
tação a que se refere a Lei n9 4.380, de 21 de agosto de 1964 e legis
lação complementar: 

a) 	 sobre o valor efetivamente financiado. 0,5% (meio por 
cento); 

b) 	 sobre o valor restante: 2% (dois por cento). 

n - demais transmissões a titulo oneroso: 2% (dois por cento). 

In - quaisquer outras transmissões: 4% (quatro por cento). 

Art. ,29 - Este Decreto-Iei entrarã em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrãrio. 

Brasllia, 20 de dezembro de 1982, 1619 da Independência e 949 

da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Carlos Viacava - José Flãvio Pécora 

DECRETO-LEI N' 2.012 - DE 25 DE JANEIRO DE 1988 

Dã nova redação ao artigo 2'1 da Lei n9 6.708, de 30 
de outubro de 1979, que dispõe sobre a correção automã
tica dos salãrios, modifica a política salarial e dã outras 
providências. 

uos 	 BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUARIOS .. DA JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO .. 	 I- 85 



o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o artigo 55, item lI, da Constituição, e 

Considerando a necessidade de assegurar à indústria brasileira 
condições de competitividade que lhe permitam sustentar esforço de 
exportação condizente com os objetivos estabelecidos para O reequi
librio das contas externas; 

Considerando a conveniência de preservar a capacidade de inves
timento e de geração de empregos do sistema produtivo, proporcio
nando-1he, ao mesmo tempo, condições de cumprir suas obrigações 
para com a Fazenda Pública; 

Considerando a imperiosa necessidade de conter a pressão exer
cida pelas empresas do Governo sobre o Tesouro Nacional - que, só 
em 1983, terá de repassar-lhes cerca de três trilhões e trezentos bi
lhões de cruzeiros para cobrir despesas correntes e aumentos de 
capital; 

Considerando que a presente sistemática salarial, determinando 
reajustes acima do índice Nacional de Preços ao Consumidor para 
os salários mais baixos, ao incidir nas empresas do Governo que 
possuem quadros organizados, vem contribuindo para aumentar a 
referida pressão; 

Considerando que a diferença entre a composição da massa sala
rial dos contribuintes e dos beneficiários da Previdência Social vem 
acarretando sensível descompasso entre o que é arrecadado e o que 
é pago a titulo de benefício, exigindo, desse modo, recursos adicionais 
do Tesouro para a necessária cobertura; 

Considerando que semelhante descompasso diz também respeito 
aos servidores públicos e autárquicos da União, Estados, e Territórios 
e Municípios, visto que, apesar de excluídos da correção semestral 
automática de salários, passam a beneficiar-se desse sistema quando 
ingressam na inatividade; 

Considerando que, diante disso, impõem-se medidas imediatas 
capazes de ordenar as finanças públicas, garantindo a prestação de 
serviços a cargo das empresas do Governo, a saúde orçamentária da 
Previdência Social e a manutenção do nível geral de emprego, tanto 
no setor público como no privado, o que, em última análise, redunda 
em beneficio real para a segurança dos trabalhadores; 

Considerando que, por força do artigo 170, § .2'1, da Constituição 
da República, as empresas do Governo e as empresas privadas devem 
ser regidas pelas mesmas normas; 
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Considerando que o reajustamento salarial deve ser feito com o 
menor custo social e com a preservação do caráter automático e 
redistributivo da atual política de salários; 

Considerando, finalmente, que as modificações seguintes não só 
preservam a recomposição semestral e automática de salários, como 
continuam garantindo o poder de compra de cerca de 90 % dos traba
lhadores brasileiros, decreta: 

Art. 19 - O artigo 29 da Lei nQ 6.708, de 30 de outubro de 1979, 
modificado pela Lei n<;l 6.886, de 10 de dezembro de 1980, passa a 
vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados os seus pará
grafos: 

"Art. 29 - A correção efetuar-se-ásegundo a diversi
dade das faixas salariais e cumulativamente, observados 
OS seguintes critérios: 

I - até três vezes o valor do maior salário-mínimo, 
multiplicando-se o salário ajustado por um fator corres
pondente a 1,0 da variação semestral do tndice Nacional 
de Preços ao Consumidor; 

n - de três a sete salários-mínimos aplicar-se-á, até 
o limite do inciso anterior, a regra nele contida e, no que 
exceder, o fator 0,95; 

m - de sete a quinze salários-mínimos aplicar-se-ão, 
até os limites dos incisos anteriores, as regras nelas con
tidas e, no que exceder, o fator 0,8; 

IV - de quinze a vinte salários-mínimos aplicar-se-ão, 
até os limites dos incisos anteriores, as regras neles conti
das e, no que exceder, o fator 0,5; 

V - acima de vinte salários-mínimos aplicar-se-ão as 
regras dos incisos anteriores até os respectivos limites e, 
no que exceder, o fator O (zero). 

§ 19 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 29 ............................................ )J 

Art. 29 - O presente Decreto-Iei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 25 de janeiro de 1983; 1629 da Independência e 959 

da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 

Murillo Macêdo - Delfim Netto 
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LEI N' 7.089 - DE 28 DE MARÇO DE 1988 

Veda a cobrança de juros de mora sobre título cujo 
vencimento se dê em feriado, sábado ou domingo. 

O Presidente da República 

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

Art. 19 - Fica proibida a cobrança de juros de mora, por esta
belecimentos bancários e instituições financeiras, sobre título de qual
quer natureza, cujo vencimento se dê em sábado, domingo ou feriado, 
desde que seja quitado no primeiro dia útil subseqüente. 

Art. 2'1 - (Vetado). 

Art. 39 - A inobservância do disposto nos artigos anteriores 
sujeitará os infratores à aplicação das penalidades previstas no art. 
44 da Lei nQ 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Art. 49 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasilia, em 23 de março de 1983; 1629 da Independência e 95'1 
da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Ibrahim Abi-Ackel 
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ESTADUAIS 

LEI N\' 3.584 - DE 11 DE NOVEMBRO DE 1982 

n
Cria cargos necessários ao atendimento da Resolução 

Çn" 2, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei 3.396, de 
16 de junho de 1982, e dá providências correlatas. 

O Governador do Estado de São Paulo: 

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

Artigo 19 - Ficam criados: 

I - 15 (quinze) cargos de Juiz de Direito, classificados em pri
meira entrância, referência TI, destinados às Comarcas de Cananéia, 
Pedreira e Teodoro Sampaio e aos Foros Distritais de Aguaí, Cerqui
lho, CordeirõpoUs, Guarã, Guararema, Morro Agundo, Peruíbe, Pique
te, Potirendaba, Serrana, Colina e São Miguel Arcanjo; 

TI - 44 (quarenta e quatro) cargos de Juiz de Direito, classi
ficados em segunda entrância, referência m, destinados às 1~ e 2'1 
Varas da Comarca de Praia Grande, aos Foros Distritais de Arujá, 
Cajamar, Campo Limpo Paulista, Cosmõpolis, ltapevi, Vinhedo e Voto
rantim, à 1'1 e 2'1- Varas dos Foros Distritais de Carapicuíba, Embu, 
Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Vicente de Carvalho, à 2'1 
Vara do Foro Distrital de Taboão da Serra e à 2'1- ~ra das Comar
cas de Adamantina, Araras, Birigui, Caraguatatuba, Cruzeiro, Franco 
da Rocha, Garça, Ibiúna, Indaiatuba, ltapeva, Jabuticabal, Jales, Mai
riporã, Mirassol, Moji-Guaçu, Moji-Mirim, Pindamonhangaba, Presi
dente Venceslau, Registro, Ribeirão Pires, Sertãozinho, Sumaré, Ta
tui e Votuporanga; 

m - 20 (vinte) cargos de Juiz de Direito, classificados em 
terceira entrância, referência IV, destinados à 3" Vara das Comarcas 
de Assis, Bragança Paulista, CUbatão, Itanhaém, Itu, Jacareí, Limeira, 
Lins, Ourinhos, Poã, Suzano, Tupã, Botucatu, ltapetininga e Jaú, à 
2'lo e à 3'" Varas das Comarcas de Atibaia e Itapecerica da Serra e à 
4. Vara da Comarca de Mauã; 

IV - 50 (cinqüenta) cargos de Juiz de Direito, classificados em 
terceira entrância, referencia IV, destinados à 2'1- Vara Criminal das 
Comarcas de Americana, Araçatuba, Araraquara, Marília, Piracicaba, 
Presidente Prudente, Rio Claro e Taubaté, à a. Vara Criminal da 
Comarca de Jundiaí, à 5'" Vara Cível e à 'I- Vara Criminal da Comarca 
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de Sorocaba, à &- e à 7· Varas Civeis, à 3'" e à 4fl. Varas Criminais e 
à Vara do Júri, Execuções Criminais e de Menores da Comarca de 
Ribeirão Preto, à 5110 e à 6110 Varas Cíveis, à 3'1- Vara Criminal e à Vara 
do Júri, Execuções Criminais e de Menores da Comarca de São Ber
nardo do Campo, à ~ e 3'1- Varas Criminais, à Vara do Júri, Execuções 
Criminais e de Menores e à 5110 Vara Cível da Comarca de São José 
dos Campos, à Vara do Júri, Execúções Criminais e de Menores, à 5·, 
à 6\\ e à 7110 Varar Cíveis da Comarca de Osasco, à Vara do Júri e 
Execuções Criminais da Comarca de Campinas, à 2· Vara Criminal 
e à 3'). Vara Cível das Comarcas de Diadema e Franca, à 2'" Vara Cri
minal e à 4f!. V,ara Cível das Comarcas de Bauru e Moji das Cruzes, 
à 2'/. e à 3\\ Varas Criminais e à 4fl. Vara Cível da Comarca de São 
Vicente, à 2'1 e à 3'10 Varas Criminais e à 5. Vara Cível da Comarca 
de São José do Rio Preto, à 3'" Vara Criminal e à 4~ Vara Cível da 
Comarca de São Caetano do Sul, à 3\l Vara Cível da Comarca de São 
Carlos, à 1· e à 2· Varas de Acidentes do Trabalho da Comarca de 
Santo"l, à 7. e à 8'l- Varas Civeis da Comarca de Santo André. 

Artigo ~ - São criados, nas Comarcas de Cananéia, Pedreira e 
Teodoro Sampaio: 

I - 1 (um) Oficio Judicial, para os serviços pertinentes, com o 
seguinte quadro funcional: 

a) 1 (um) Diretor (Serviço - Nível I), que será o responsável 
pela serventia; 

b) 4 (quatro) Escreventes; 

c) 1 (um) Fiel. 

II - 1 (um) Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documen
tos, não oficializado, para os serviços pertinentes. 

§ 1'1 - O serviço de Tabelionato, nas Comarcas, continuará a 
ser atribuído às serventias dos Registros Civis das Pessoas Naturais. 

§ ~ - Cada uma das comarcas a que se refere este artigo terá 
3 (três) Oficiais de Justiça. 

Artigo 3'1 - São criados na Comarca de Praia Grande: 

I - o 19 e o ~ Oficios de Justiça, respectivamente para as 1\1 e 
2· Varas, para os serviços pertinentes, salvo o de distribuição; 

II - o Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, não 
oficializado, para os serviços pertinentes. 

§ 19 - O serviço de tabelionato continuará a ser atribuído às 
serventias do Registro Civil das Pessoas Naturais, cabendo, também, 
à da sede da Comarca, o serviço de distribuição. 
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§ ~ - O quadro 
inciso I é o seguinte: 

1- 1 (um) 
pela serventia; 

2 - 2 (dois) 

3 - 8 (oito) F.&reI 
4 - 1 (um) Fiel 

§ 39 - A Comarca 
Vara. 

Artigo 4'1 - Enquml 
tro de Imóveis, 
pectivos serviços continul 
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quadro funcional: 
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Parágrafo único -
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Itapevi, Vinhedo e 
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II - 2 (dois) 
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§ 2'>' - O quadro funcional de cada um dos ofícios referidos no 
inciso I é o seguinte: 

1- 1 (um) Diretor (Serviço-Nível lI), que será o responsável 
pela serventia; 

2 - 2 (dois) Chefes de Seção (Administração Geral); 

3 - 8 (oito) Escreventes; 

4 - 1 (um) Fiel. 

§ 39 - A Comarca terá 5 (cinco) Oficiais de Justiça para cada 
Vara. 

Artigo 4'" - Enquanto não forem instalados os Ofícios de Regis
tro de Imóveis, Títulos e Documentos criados por esta lei, os res
pectivos serviços continuarão a ser prestados pelas atuais serventias. 

Artigo 5" - São criados os Ofícios Judiciais destinados aos Foros 
Distritais de Aguai, Cerquilho, Cordeirópolis, Guará, Guararema, 
Morro Agudo, Peruíbe, Piquete, Potirendaba, Serrana, Colina e São 
Miguel Arcanjo, classificados em primeira entrãncia, com o seguinte 
quadro funcional: 

I - 1 (um) Diretor (Serviço-Nível I), que será responsável 
pela serventia; 

n - 4 (quatro) Escreventes; 

In - 1 (um) Fiel. 

Parágrafo único - Cada um dos referidos Foros Distritais terá 
3 (três) Oficiais de Justiça. 

Artigo 6" - São criados os Ofícios Judiciais destinados aos Foros 
Distritais de Arujá, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Cosmópolis, 
ltapevi, Vinhedo e Votorantim, classificados em segunda entrãncia, 
com o seguinte quadro funcional: 

I - 1 (um) Diretor (Serviço-Nível lI), que será o responsá
vel pela serventia; 

II - 2 (dois) Chefes de Seção (Administração Geral); 

m - 6 (seis) Escreventes; 

IV) 1 (um) Fiel. 

Parágrafo único - Cada um dos Foros Distritais de que trata 
este artigo terá 3 (três) Oficiais de Justiça. 
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Artigo 79 - Para os Foros Distritais de Carapicuiba, Embu, Fer~ 
raz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Vicente de Carvalho, classifi
cados em segunda entrância, são criados o 19 e ~ Ofícios Judiciais, 
destinados à 1. e 2" Varas, para os serviços pertinentes, salvo o de 
distribuição, que caberá à serventia do Registro Civil das Pessoas 
Naturais da sede do Fôro Distrital. 

§ 19 - O quadro funcional de cada um dos Oficios de Justiça 
a que alude este artigo é o seguinte: 

1 - 1 (um) Diretor (Serviço-Nível II), que será o responsável 

pela serventia; 

2 - 2 (dois) Chefes de Seção (Administração Geral); 

3 - 8 (oito) Escreventes; 

4 - 1 (um) Fiel. 

§ 29 - Cada uma das Varas dos Foros Distritais de que trata 
este artigo terá 4 (quatro) Oficiais de Justiça. 

Artigo 89 - Ê criado o ~ Ofício Judicial destinado à 2" Vara do 
Foro Distrital de Taboão da Serra, passando o atual a denominar-se 
1'1 Oficio Judicial, a serviço da l' Vara. 

§ 1ç - Os Ofícios Judiciais a que alude este artigo prestarão 
os serviços pertinentes, cabendo, porém, o de distribuição à serventia 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede do Foro Distrital. 

§ ~ - O 2'1 Ofício Judicial terá o seguinte quadro funcional: 

1 - 1 (um) Diretor (Serviço-Nível II), que será o responsável 
pela serventia; 

2 - 2 (dois) Chefes de Seção (Administração Geral); 

3 - 8 (oito) Escreventes; 

4 - 1 (um) Fiel. 

§ 39 - A 2'1 Vara terá 4 (quatro) Oficiais de Justiça. 

§ 49 - O quadro funcional do 19 Oficio Judicial e o de Oficiais 
de Justiça da l' Vara passarão a ser iguais aos destinados ao ~ 
Ofício e ao de Oficiais de Justiça da 2'1- Vara, respectivamente, proc~ 
dendo-se oportunamente aos remanejamentos necessários. 

Artigo gq - Nas Comarcas de Adamantina, Araras, Birigui, Ca
raguatatuba, Cruzeiro, Franco da Rocha, Garça, Ibiúna, Indaiatuba, 
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ltapeva, Jabuticabal, Jales, Mairiporã, Mirassol, Moji-Guaçu, Moji-Mi
rim, Pindamonhangaba, Presidente Venceslau, Registro, Ribeirão 
Pires, Sertãozinho, Sumare, Tatuí e Votuporanga o 2" Ofício servirá 
à 2'l- Vara, passando o atual a denominar-se 19 Ofício e a destinar-se 
à 1" Vara. 

Artigo 10 - São criados: 

I - o 39 Ofício para a 3'" Vara das Comarcas de Assis, Bragan
ça Paulista, CUbatão, ltanhaém, Itu, Jacarei, Limeira, Lins, Ourinhos, 
Poá, Suzano, Tupã, Botucatu, Itapetininga e Jaú; 

II - o 29 e o 3" Oficios, respectivamente para a 2/1. e 3/1. V'aras 
das Comarcas de Atibaia e ltapecerica da Serra; 

m - o 4" Oficio para a 4'" Vara da Comarca de Mauâ; 

IV - o 2'> Oficio Criminal para a 211- Vara Criminal das Comar
cas de Americana, Araçatuba, Araraquara, Marilia, Piracicaba, Pre
sidente Prudente, Rio Claro e Taubaté, passando cada uma das serven
tias criminais atuais a denominar-se 19 Oficio Criminal e a destinar-se 
à 1\l Vara Criminal; 

V - o 3" Ofício Criminal, para a 3'" Vara Criminal das Comar
cas de Jundiai e Sorocaba; 

VI - o 3'1 e 49 Ofícios Criminais, o Oficio do Júri, Execuções 
Criminais e Menores, o 69 e o 79 Ofícios na Comarca de Ribeirão 
Preto, respectivamente para a 3'" e a 4'1- Varas Criminais, a Vara do 
Júri, Execuções Criminais e Menores e a 6' e 7'1- Varas Cíveis; 

VII - O 39 Ofício Criminal, o Ofício do Júri, Execuções Crimi
nais e Menores, o 59 e o 69 Ofícios Cíveis na Comarca de São Bernar
do do Campo, respectivamente para a 3*' Vara Justiça Criminal, 
a Vara do Júri, Execuções Criminais e Menores, a 5'1- e a 6'" Varas 
Cíveis; 

VIII - o 20 e o 39 Ofícios Criminais, o Ofício do Júri, Execuções 
Criminais e Menores e o 59 Oficio Civel, na Comarca de São José dos 
Campos, respectivamente para a 2'l- e a 3'" Varas Criminais, a Vara 
do Júri, Execuções Criminais e Menores e a 511- Vara Cível; 

IX - o Ofício do Júri, Execuções Criminais e Menores e o 5'1, 69 

e 79 Ofícios Cíveis, na Comarca de Osasco, respectivamente para a 
Vara do Júri, Execuções Criminais e Menores e para as 511-, 6'1- e 711
Varas Cíveis; 

X - o Ofício de Menores, para a Vara de Menores da Comarca 
de Campinas, passando a serventia da Vara do Júri e Execuções Cri
minais a denominar-se Ofício do Júri e Execuções Criminais; 
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XI - o 2Q Ofício Criminal e o 39 Ofício Cível nas Comarcas de 
Diadema e Franca, respectivamente para a 2' Vara Criminal e a 3~ 
Vara Cível, passando a atual serventia criminal a denominar-se 111 

Ofício Criminal, a serviço da l' Vara Criminal; 

xn  o 2'l Ofício Criminal e o 4Q Ofício Cível nas Comarcas de 
Bauru e Moji das Cruzes, respectivamente para a ~ Vara Criminal 
e a 4' Vara Cível, passando a atual serventia criminal a denominar-se 
19 Ofício Criminal, a serviço da l' Vara Criminal; 

XIII - o 2'1 e o 3Q Ofícios Criminais e o 411 Ofício Cível, na Co
marca de São Vicente, respectivamente para as 2' e 3'" varas Crimi
nais e 4'" Vara Cível, passando a atual serventia criminal a denomi
nar-se 19 Ofício Criminal, a serviço da l' Vara Criminal; 

XIV - o 2'l e o 3Q Ofícios Criminais e o 59 Ofício Cível, na Co
marca de São José do Rio Preto, respectivamente para as 2' e 3' 
Varas Criminais e 5" Vara Civel, passando a atual serventia criminal 
a denominar-se l Q Ofício Criminal a serviço da 1'" Vara Criminal; 

XV - o 5Q Ofício Cível da Comarca de Sorocaba, para a 5" Vara 
Cível; 

XVI - o 39 Ofício Criminal e o 49 Ofício Cível, para a 3" Vara 
Criminal e a 4' Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul; 

XVII - o 311 Ofício Cível, para a 3' Vara Cível da Comarca de 
São Carlos; 

XV:III - o 1Q e o 2'l Ofícios de Acidentes do Trabalho, para a l' 
e a 2" Varas de Acidentes do Trabalho na Comarca de Santos; 

XIX - o 711 e o 8'1 Ofícios Cíveis na Comarca de Santo André, 
para as 7'1 e 8' Varas Cíveis. 

§ lQ - Os Ofícios Judiciais terão o seguinte quadro funcional: 

1 - 1 (um) Diretor (Serviço-Nível ill), que será o responsá
vel pela serventia; 

2 - 3 (três) Chefes de Seção (Administração Geral); 

3 - 9 (nove) Escreventes; 
4 - 1 (um) Fiel. 

§ 29 - Cada uma das Varas dos citados Ofícios Judiciais terá 
5 (cinco) Oficiais de Justiça. 

§ 39 - O quadro funcional dos demais Ofícios Judiciais das Co
marcas a que se refere este artigo e o dos respectivos Oficiais de 
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Justiça passam a ser iguais aos destinados aos novos Ofícios e Varas, 
procedendo-se oportunamente aos remanejamentos necessários. 

Artigo 11 - Ficam criados no Subquadro de Cargos Públicos do 
Quadro da Justiça, para atender à estrutura dos ofícios judiciais de 
que trata esta lei, os seguintes cargos: 

I - na Tabela I: 

a) 15 (quinze) cargos de Diretor (Serviço-Nível I), com refe
rências inicial e final 1 e 16, da Escala de Vencimentos 4, fixadas 
a amplitude da classe em A-I e a velocidade evolutiva em VE-1; 

b) 20 (vinte) cargos de Diretor (Serviço-Nível II), com refe
rências inicial e final 3 e 18, da Escala de Vencimentos 4, fixadas a 
amplitude da classe em A-I e a velocidade evolutiva em VE-1; 

c) 71 (setenta e um) cargos de Diretor (Serviço-Nível ID), com 
referências inicial e final 4 e 19, da Escala de Vencimentos 4, fixadas 
a amplitude da classe em A-I e a velocidade evolutiva em VE-1; 

II - na Tabela II: 

a) 251 (duzentos e cinquenta e um) cargos de Chefe de Seção 
(Administração Geral), com referências inicial e final 11 a 30, da 
Escala de Vencimentos 2, fixadas a amplitude da classe em A-III e 
a velocidade evolutiva em VE-3; 

m - na Tabela ID: 

a) 850 (oitocentos e cinquenta) cargos de Escreventes, referên
cia 8, da Escala de Vencimentos 2; 

b) 520 (quinhentos e vinte) cargos de Oficial de Justiça, referên
cia 8, da Escala de Vencimentos 2; 

c) 108 (cento e oito) cargos de Fiel, referência 6, da Escala de 
Vencimentos 1. 

§ 19 - Os cargos de que trata o inciso I serão exercidos em 
Jornada Completa de Trabalho, prevista no inciso I do artigo 70 da 
Lei Complementar nQ 180, de 12 de maio de 1978. 

§ 29 - Os atuais cargos de Diretor de Divisão dos Ofícios Judi
ciais das Comarcas de segunda e terceira entrâncias ficarão transfor
mados, na vacância, em cargos de Diretor de Serviço-Níveis II e III, 
:'espectivamente. 

Artigo 12 - As serventias não-oficializadas serão providas com 
observância dos artigos 207 e 208 da Constituição da República, sem 
prejuízo de oportuna oficialização da parte judicial, quando for o caso. 
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Artigo 13 o Tribunal de Justiça estabelecerá as prioridades 
l;ara a implantação das novas unidades judiciais, e, ainda, para a 
utilização dos créditos orçamentários e especiais necessários. 

Parágrafo único Serão instaladas prioritariamente as Comar
cas de Cananéia, Pedreira, Teodoro Sampaio e Praia Grande. 

Artigo 14 - Enquanto não forem criados os cargos destinados a 
representantes do Ministério Público, este oficiará nas novas unidades 
judiciárias que forem instaladas mediante designação, por ato da au
toridade competente. 

Artigo 15 Para atender às despesas resultantes da aplicação 
desta lei, no corrente exercicio, fica o Poder Executivo autorizado 
a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$ 150.000.000,00 
(cento e cinqüenta milhões de cruzeiros). 

Parágrafo único Os créditos suplementares de que trata o 
artigo, serão cobertos na forma prevista pelo artigo 43 da Lei federal 
nq 4.320, de 17 de março de 1964. 

Artigo 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 11 de novembro de 1982. 

JOSÉ MARIA MARIN 

José Carlos Ferreira de Oliveira - Secretário da Justiça 

Affonso Celso Pastore Secretário da Fazenda 

Hygino Antonio Baptiston - Secretário de Economia e Plane
jamento 

LEI COMPLEMENTAR N~ 	303 - DE 23 DE DEZEMBRO DE 1982 

Dispõe sobre o desdobramento das serventias que espe
cifica e adota outras providências. 

O Governador do Estado de São Paulo: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei complementar: 
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Artigo 19 - Os ofícios cíveis e de notas, existentes em comarcas 
de terceira entrância, serão desdobrados em unidades independentes, 
de igual numeração, uma como Ofício Cível e outra como Tabelio
nato, este não-oficializado e aquele com o mesmo quadro funcional 
e sob o mesmo regime das serventias oficializadas de terceira 
entrância. 

§ 19 - Os titulares das serventias a serem desdobradas poderão 
optar pelo Tabelionato ou pelo Oficio Cível. 

§ 20 - O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos Oficiais 
Maiores, com os direitos assegurados pelo artigo 208 da Constituição 
Federal. 

§ 39 - Observadas as prioridades estabelecidas pelo Tribunal de 
Justiça, a constituição das novas unidades será efetivada com a insta
lação dos oficios judiciais, após criados os cargos necessários, me
diante o competente processo legislativo; a instalação poderá ser ante
cipada, obedecidas as prescrições legais e a oportunidade do ato. 

§ 49 - O pessoal das serventias existentes poderá optar pelo 
aproveitamento em cargos do quadro dos ofícios judiciais, de acordo 
com as preferências e habilitações devidas entre escreventes e auxi
liares. O Conselho Superior da Magistratura disciplinará a forma 
do aproveitamento, ministrados os dados pela Corregedoria Geral da 
Justiça. 

Artigo 29 - Fica assegurada aos Oficiais Maiores das Serventias 
extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação no cargo 
de titular, desde que investidos ou designados na forma da legislação 
pertinente e contem ou venham a contar 5 (cinco) anos de exercicio 
nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. 

Artigo 3Q 
- Excluídas as secretarias dos Tribunais de Alçada, 

aos órgãos e serviços auxiliares oficializados do Poder Judiciário, 
em ambas as instâncias, correspondem os quadros funcionais subor
dinados ao Tribunal de Justiça, ao qual compete regulamentá-los e 
prover os respectivos cargos. 

Artigo 49 - As normas destinadas à execução dos serviços judi
ciários, da iniciativa do Tribunal de Justiça, compreendem inclusive 
o sistema de trabalho e a distribuição dos feitos. 

Parágrafo único - Para a realização de atos especificos, na 
forma autorizada pelo Tribunal de Justiça, os serviços auxiliares 
poderão ter a colaboração de órgãos da administração pública direta 
ou indireta, ou de entidades com funções pÚblicas delegadas. 
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a) o de a#""+"-
outros poderes 
empresas em que o 
Administração Centrwa 

Artigo 5ç - Esta lei complementar entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 1982. 

JOSlt MARIA MARIN 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho - Secretário da Justiça 

Alberto Brandão Muylaert - Secretário da Administração 

LEI COMPLEMENTAR N'1 318 - DE 10 DE MARÇO DE 1983 

nQAltera disposições da Lei 10.261, de 28 de outubro 
de 1968, da Lei n9 500, de 13 de novembro de 1974, da 
Lei Complementar n"l 180, de 12 de maio de 1978, e dá 
outras providências. 

O Governador do Estado de São Paulo: 

Faço saber que, nos termos dos §§ 1'1 e 3ç do artigo 24 da Consti
tuição do Estado, promulgo a seguinte lei complementar: 

Artigo 1Q - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispo. 
sitivos, adiante enumerados, da Lei n'l 10.261, de 28 de outubro 
de 1968: 

I - o artigo 76: 

"Artigo 76 - O tempo de serviço público, assim considerado o 
exclusivamente prestado ao Estado e suas Autarquias, será contado 
singelamente para todos os fins. 

Parágrafo único - O tempo de serviço público prestado à União, 
outros Estados e Municípios, e suas autarquias, anteriormente ao 
Ingresso do funcionário no serviço público estadual, será contado 
integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade"; 

II - o inciso IV do artigo 78: 

"IV - falecimento dos avós, netos, sogros, padrasto ou ma· 
drasta, até 2 (dois) dias"; 

m - o artigo 81: 

"Artigo 81 - Os tempos adiante enunciados serão contados: 
I - para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço, 

sexta-parte, aposentadoria e disponibilidade: 
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a) o de afastamento nos termos dos artigos 65 e 66, junto a 
outros poderes do Estado, a fundações instituídas pelo Estado ou 
empresas em que o Estado tenha participação majoritária pela sua 
Administração Centralizada ou Descentralizada, bem como junto a 
órgãos da Administração Direta da União, de outros Estados e Mu
nicípios, e de suas autarquias; 

b) o de afastamento nos termos do artigo 67; 

II - para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de licença 
para tratamento de saúde." 

Artigo 29 - O inciso IV do artigo 16 da Lei n9 500, de 13 de 
novembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"IV - falecimento dos avós, netos, sogros, padrasto ou madras
ta, até 2 (dois) dias:.; 

Artigo 39 - Fica acrescentado ao artigo 16 da Lei nQ 500, de 13 
de novembro de 1974, o seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único - Os dias em que o servidor estiver afastado 
do serviço, em decorrência das faltas a que se refere o inciso X, serão 
considerados de efetivo exercício para fins de percepção de salário e 
de aposentadoria." 

Artigo 4'1 - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispo
nQsitivos, adiante enumerados, da Lei Complementar 180, de 12 de 

maio de 1978; 

I - o artigo 99: 

"Artigo 9'1 - O prazo de validade do concurso público será no 
máximo, 4 (quatro) anos, contados da homologação"; 

11 - o artigo 27: 

"Artigo 27 Os cargos de chefia e encarregatura, pertencentes 
à Tabela II dos Subquadros de Cargos Públicos, serão providos me
diante transposição, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 24 
e 25 desta lei complementar. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também às 
funções-atividades de chefia e encarregatura, pertencentes à Tabela 1 
dos Subquadros de Funções-Atividades das Secretarias de Estado"; 

m - o artigo 34: 

"Artigo 34 - Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingres
sa no serviço público a pedido ou "ex-officio". 
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apurar-se-á o 
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artigos 24 ou 
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cargo efetivo ou de 
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§ 19 - A reversão a pedido serã feita quando houver interesse' 
para a Administração. 

§ 29 - A reversão "ex-offlclo" sem feita quando insubsistentes 
as razões que determinaram a aposentadoria por invalidez. 

§ 39 - A reversão só podem efetivar-se quando, em inspeção 
médica, ficar comprovada a capacidade para o exercicio do cargo. 

§ 49 - Se o laudo médico não for favorãvel, poderã ser feita 
nova inspeção de saúde, para o mesmo fim, decorridos pelo menos 
90 (noventa) dias. 

§ 59 - Serã tornada sem efeito a reversão "ex-officio:. e cassa
da a aposentadoria do funcionãrio ou servidor que não tomar posse 
ou não entrar em exercicio dentro do prazo legal." 

IV - o artigo 117: 

"Artigo 117 - O enquadramento do cargo para o qual o funcio
nãrio venha a ser nomeado em carãter efetivo ou da função-atividade 
de natureza permanente para a qual o servidor venha a ser admitido 
far-se-ã mediante observância das seguintes normas: 

I - se a velocidade evolutiva do novo cargo ou função-atividade 
for igual ou inferior à do anteriormente ocupado pelo funcionãrio ou 
servidor: 

a) apurar-se-ã o número de pontos consignados em seu prontuã
rio até a data do exercício no novo cargo ou função-atividade, atribuí
dos a titulo de: 

1. adicionais por tempo de serviço; 

2. artigos 24 ou 25 das Disposições Transitórias desta lei com
plementar; 

3. evolução funcional-avaliação de desempenho e evolução fun
cional; 

b) o cargo ou função-atividade serã enquadrado em. referência 
numérica situada tantas referências acima da inicial da nova classe, 
quanto for a parte inteira da divisão por 5 (cinco), do total de pontos 
apurados na forma da alInea anterior; 

11 - se a velocidade evolutiva do novo cargo ou função-ativida
de for superior à do anteriormente ocupado pelo funcionãrio ou 
servidor: 
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a) apurar-se-á o número de pontos consignados em seu pron
tuário até a data do exercício no novo cargo ou função-atividade, 
atribuídos a titulo de: 

1. adicionais por tempo de servico; 

2. artigos 24 ou 25 das Disposições Transitórias desta lei com
plementar; 

3. evolução funcional-avaliação de desempenho e evolução fun
cional, divididos pelo número de pontos correspondentes ao conceito 
"bom (B)" previsto para a classe a que pertence o cargo ou função
-atividade anteriormente ocupado e multiplicados pelo número de pon
tos correspondentes ao conceito "bom (B)" previsto para a nova 
classe; 

b) o cargo ou função-atividade será enquadrado em referência 
numérica situada tantas referências acima da inicial da nova classe, 
quanto for a parte inteira da divisão por 5 (cinco), do total de pontos 
apurados na forma da alínea anterior; 

m - ficarão consignados no prontuário, sob os títulos que lhes 
são próprios, os pontos apurados na forma da alínea "a" do inciso I 
ou do inciso 11, conforme o caso. 

§ 19 - o disposto nos incisos I e n aplica-se, também, aos casos 
em que, sem ser funcionário ou servidor quando da nomeação para 
cargo em caráter efetivo ou da admissão para função-atividade de 
natureza permanente, o nomeado ou admitido tenha tempo de serviço 
público prestado anteriormente ao Estado. 

§ 29 - O disposto no inciso 11 aplica-se, também, aos casos em 
que o nomeado para cargo de provimento em comissão tenha tempo 
de serviço público prestado anteriormente ao Estado, sem estar reves
tido, quando da nomeação, da qualidade de funcionário titular de 
cargo efetivo ou de servidor ocupante de função-atividade de natu
reza permanente. 

§ 39 - O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que 
o nomeado para cargo de provimento em comissão tenha a qualidade 
de aposentado no serviço público, hipótese em que observar-se-á a 
disposição do antigo anterior", 

V - o inciso m do artigo 119: 

um - os pontos que lhe tenham sido atribuídos a titulo de 
evolução funcional-avaliação de desempenho e evolução funcional, 
divididos pelo número de pontos correspondentes no conceito "bom 
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(B)>> previsto para a classe a que pertence o cargo ou função-ativi
dade anteriormente ocupado e multiplicados pelo número de pontos 
correspondentes ao conceito "bom (B)" previsto para a nova classe". 

VI - a alinea "C" do inciso r do artigo 195: 

"c) os pontos que lhe tenham sido atribuídos a título de evolu
ção funcional-avaliação de desempenho e evolução funcional, divididos 
pelo número de pontos correspondentes ao conceito "bom (B)" pre
visto para a classe a que pertence o cargo de que é titular e multi
plicados pelo número de pontos correspondentes ao mesmo conceito 
fixado para a classe a que pertence o cargo do substituído." 

Artigo 59 - Fica acrescentado ao artigo 207 da Lei Complemen
tar n9 180, de 12 de maio de 1978, o seguinte § 39 : 

":§ 39 - O disposto no "capub aplica-se, também, ao ocupante 
do cargo de Assessor Jurídico-Chefe (Procurador do Estado)." 

Artigo 69 - A classe de Secretário, constante do Anexo de En
quadramento das Classes correspondente à Escala de Vencimentos 2 
instituida pelo artigo 19 da Lei Complementar n9 247, de 6 de abril 
de 1981, fica com a denominação alterada para Secretário r, manti
das as Tabelas dos Subquadros, as referências inicial e final, a am
plitude e a velocidade evolutiva. 

Artigo 79 - Fica assegurada aos integrantes da carreira de Pro
curador do Estado e aos ocupantes dos cargos a ela vinculados por 
força do § 29 do artigo 59 da Lei Complementar n9 93, de 28 de maio 
de 1974, e do artigo 213 da Lei Complementar n9 180, de 12 de maio 
de 1978, o cômputo, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, 
do tempo de exercício de advocacia, até o máximo de 5 (cinco) anos, 
desde que não desempenhado cumulativamente com qualquer função 

aos funcionários e servi~ 
Paulo, da Universidade 
tadual Paulista "Julio 

Artigo 10 - Esta 
rias serão aplicadas, no 
rios e servidores in'l:eln'a: 

r - do Quadro 
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SAEC e ao Fomento 
responsabilidade da ~ 

II  do Quadro 
10.430, de 16 de dezembtl 
zenda, composto dos 
autarquia Caixa Econôml 

m - da Parte 
Pesquisas Tecnológicas, 
tria, Comércio, Ciência 

Artigo 11 - Os 
abrangidos por esta lei 
serão apostilados pelas 

Artigo 12 - As 
plementar correrão à 
grama vigente. 

Artigo 13 - Esta 
rias entrarão em vigor 
efeitos a 19 de janeiro 
contrário, em especial os 
outubro de 1968. 

Artigo 1 Q - Serão 
que faz parte integrante 

I - O cargo efetivo 
1982, por a to 
indicado no Anexo I; 

pública, sem prejuizo da aplicação da legislação estadual atinente à 
contagem recíproca do tempo de serviço. 

Parágrafo único - A contagem de tempo a que se refere este 
artigo far-se-á mediante prova de inscrição nos quadros da Ordem 
dos Advogados do Brasil durante o período a ser computado. 

Artigo 89 Esta lei complementar e suas Disposições Transitó
rias serão aplicadas, no que couber, aos funcionários e servidores dos 
Quadros das Secretarias do Tribunal de Justiça do Primeiro e Segun
do Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Criminal, do 
Tribunal de Justiça Militar e do Tribunal de Contas. 

Artigo 99 - Esta lei complementar e suas Disposições Transitó
rias serão aplicadas, no que couber, nas mesmas bases e condições, 

BOLETIM DA A.SSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS102  DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO .. 



l-ativi
pontos 
lasse". 

evolu
vididos 
" pre
multi
)nceito 

lemen

upante 

de En
!ntos 2 
e abril 
manti
a am

le Pro
.os por 
e maio 
e maio 
llidade, 
I anos, 
função 
.ente à 

re este 
Ordem 

ansitó
reg dos 
Segun
lal, do 

ansitó
ldiçóes, 

l'UARIOS o li' 

aos funcionários e servidores das Autarquias, da Universidade de São 
Paulo, da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Es
tadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", mediante decreto. 

Artigo 10 - Esta lei complementar e suas Disposições Transitó
rias serão aplicadas, no que couber, mediante decreto, aos funcioná
rios e servidores integrantes: 

I - do Quadro Especial instituído pelo artigo 7'1 da Lei n'1 119, 
de 29 de junho de 1973, com a alteração introduzida pela Lei nQ 388, 
de 13 de agosto de 1974, composto de cargos e funções-atividades 
pertencentes à Superintendências de Aguas 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 7'1 da Lei n9 

10.430, de 16 de dezembro de 1971, integrado na Secretaria da Fa
zenda, composto dos cargos e funções-atividades pertencentes à ex
autarquia 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 Indús
tria, Comércio, Ciência e Tecnologia. 

Artigo 11 - Os títulos dos funcionários servidores e inativos 
abrangidos por esta lei complementar e suas Disposições Transitórias 
serão apostilados pelas autoridades. 

Artigo 12 - As despesas resultantes da aplicação desta lei com
plementar correrão à conta das dotações próprias do Orçamento-Pro
grama vigente. 

Artigo 13 - Esta lei complementar e suas Disposições Transitó
rias entrarão em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1 Q de janeiro de 1983, ficando revogadas as disposições em 
contrário, em especial os artigos 101 e 211 da Lei n9 10.261, de 28 de 
outubro de 1968. 

Disposições Transitórias 

Artigo 19 - Serão transformados na conformidade do Anexo I, 
que faz parte integrante desta lei complementar: 

I - O cargo efetivo do funcionário que, em 31 de dezembro de 
1982, por ato nomeatório, estivesse ocupando cargo em comissão 
indicado no Anexo I; 
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II - o cargo efetivo do funcionário que, em 31 de dezembro de 
1982, por ato designatório regularmente expedido e publicado de con
formidade com a legislação pertinente, se encontrasse como titular no 
exercício de função de serviço público de direção ou de supervisão 
indicada no Anexo I, retribuída mediante "pro labore" previsto no 
artigo 28 da Lei n~ 10.168, de 10 de julho de 1968; 

m - o cargo efetivo do funcionário que, em 31 de dezembro 
de 1982, por ato designatório regularmente expedido e publicado de 
conformidade com a legislação pertinente, se encontrasse, nos termos 
do artigo 81 da Lei Complementar n9 180, de 12 de maio de 1978, 
respondendo pelas atribuições de cargo vago de direção indicado no 
Anexo I; 

IV - o cargo efetivo do funcionário que, em 31 de dezembro de 
1982, por ato designatório regularmente expedido e publicado de con
formidade com a legislação pertinente, se encontrasse, exercendo em 
caráter de substituição contínua, há pelo menos 6 (seis) meses, as 
funções de serviço público a que se refere o inciso II ou as atribui
ções de cargo vago de que trata o inciso m deste artigo. 

§ 19 - A aplicação do disposto neste artigo condiciona-se à com
provação de que, na data da publicação desta lei complementar, conte 
o funcionário pelo menos 1 (um) ano, contínuo ou não, de exercício 
em cargos ou funções de direção, chefia, encarregatura, assessora
mento ou assistência, bem como em cargos de provimento em comis
são, na área da Administração Pública Estadual, e, no mínimo, 5 (cin
co) anos de efetivo exercício no serviço público. 

§ 29 - Os cargos de Agente do Serviço Civil decorrentes de 
transformação prevista neste artigo, advindos de cargos efetivos de 
Médico ou de Médico Sanitarista, terão sua denominação acrescida 
da expressão "Médico" ou "Médico Sanitarista", respectivamente, e 
serão enquadrados na Escala de Vencimentos 7, observadas, para 
cada Nível, as correspondentes referências inicial e final, definidas 
pela Lei Complementar nO 247, de 6 de abril de 1981. 

§ 39 - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas bases e 
condições, ao funcionário, em 31 de dezembro de 1982, estivesse 
ocupando e se encontrasse no exercício do cargo em comissão de 
Chefe de Gabinete, adotando-se, para fins de transformação e enqua
dramento do cargo, as disposições previstas para o ocupante de cargo 
de Coordenador. 

§ 49 - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas bases e 
condições, ao servidor que se encontre na situação nele prevista, hipó
tese em que a função-atividade de natureza permanente da qual seja 
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ocupante será transformado em função-atividade cuja denominação 
corresponda à de cargo constante da coluna "Situação Nova» do 
Anexo 1. 

§ 59 - Os cargos e as funções-atividades decorrentes da trans
formação prevista neste artigo ficam integrados nas Tabelas I e III 
dos Subquadros de Cargos Públicos (SQC-I e SQC-IlI), conforme o 
caso, e na Tabela II dos Sub quadros de Funções-Atividades (SQF-ll), 
dos Quadros das respectivas Secretarias de Estado aos quais perten
çam os cargos em comissão e as funções de serviço público, na con
formidade do Anexo 1. 

§ 69 - Os cargos de Assistente de Planejamento e Controle 
Educacional decorrentes da transformação prevista neste artigo ficam 
integrados na Tabela 1 do Subquadro de Cargos Públicos (SQC-I) do 
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação. 

Artigo 2" - O funcionário ou servidor que, em 31 de dezembro 
de 1982, por ato designatório regularmente expedido e publicado de 
conformidade com a legislação pertinente, se encontrasse responden
do pelas atribuições de cargo vago ou de função-atividade vaga de 
chefia ou encarregatura, inclusive de Secretário de Escola, nos ter
mos do artigo 81 da Lei Complementar n'! 180, de 12 de maio de 
1978, ou como titular no exercicio de função de serviço público dessa 
natureza, retribuída mediante "pro labore" previsto no artigo 28 da 
Lei n'! 10.168, de 10 de julho de 1968, terá o cargo do qual seja titu
lar efetivo ou a função-atividade de que seja ocupante transformado 
em cargo ou função-atividade correspondente àqueles, desde que, na 
data da publicação desta lei complementar, conte com pelo menos 
1 (um) ano, contínuo ou não, de exercício nas mencionadas atribui
ções ou função e, no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício no 
serviço público. 

§ 1'1 - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo compu
tar-se-á, também, o período em que o funcionário ou servidor exerceu 
cargo ou função de serviço público de direção ou cargo de provimento 
em comissão na área da Administração Pública Estadual. 

§ 2Q 
- Aplica-se o disposto neste artigo, nas mesmas bases e 

condições, ao funcionário que, preenchidos os requisitos de tempo 
previstos no "caput", estivesse, em 31 de dezembro de 1982, exercen
do em caráter de substituição continua, há pelo menos 6 (seis) me
ses, cargo de chefia ou de encarregatura, inclusive de Secretário de 
Escola, nas seguintes hipóteses: 

1. se o mencionado cargo do respectivo titular for transforma
do nos termos destas Disposições Transitórias; 
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2. se, mesmo não se operando a transformação a que alude o 
item anterior, houver, ou vier a haver dentro do prazo de 1 (um) 
ano, contado da data da publicação desta lei complementar, na área 
da respectiva Secretaria de Estado, cargo vago de chefia ou de encar
regatura, de mesma natureza, atribuições e nível retribuitório, inclu
sive de Secretário de Escola, caso em que recairá a preferência sobre 
o funcionário mais antigo no exercício da substituição. 

§ 39 O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas bases e 
condiçõe::;, ao servidor que, preenchidos os requisitos de tempo pre
vistos no "caput", estivesse, em 31 de dezembro de 1982, exercendo 
em caráter de substituição continua, há pelo menos 6 (seis) meses, 
cargo de chefia ou de encarregatura, ou função-atividade dessa natu
reza, inclusive de Secretário de Escola, nas seguintes hipóteses: 

1. se o mencionado cargo do respectivo titular, ou a mencio
nada funcão-atividade do respectivo ocupante, for transformado nos 
termos destas Disposições Transitórias; 

2. se, mesmo não se operando a transformação a que alude o 
item anterior, houver, ou vier a haver dentro do prazo de 1 (um) 
ano, contado da data da publicação desta lei complementar, na área 
da respectiva Secretaria de Estado, função-atividade vaga de chefia 
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ou encarregatura, de mesma natureza, atribuições e nível retribuitó
rio, inclusive de Secretário de Escola, caso em que recairá a prefe
rência sobre o servidor mais antigo no exercício da substituição. 

§ 49 - Os cargos e funções-atividades de chefia e encarrega
tura, inclusive de Secretário de Escola, decorrentes da transformação 
prevista neste artigo, ficam integrados na Tabela I ou II dos Subqua
dros de Cargos Públicos (SQC-I ou SQC-II), de conformidade com os 
Anexos de Enquadramento das Classes nas Escalas de Vencimentos 
instituídas pela Lei Complementar n'l 247, de 6 de abril de 1981, e na 
rabela I dos Subquadros de FUnções-Atividades (SQF-I), das res
pectivas Secretarias de Estado às quais pertençam os cargos e fun
ções-atividades de chefia e de encarregatura exercidos e as funções 
de serviço público retribuídas mediante "pro labore" previsto no arti
go 28 da Lei n9 10.168, de 10 de julho de 1968. 

Artigo 3'1 - Será transformado em cargo de Assistente de Dire
tor de Escola o cargo efetivo do professor que, em 31 de dezembro 
de 1982: 

I - por ato nomeatório estivesse ocupando cargo em comissão 
de Assistente de Diretor de Escola; 

II - por ato designatório regularmente expedido e publicado de 
conformidade com a legislação pertinente, se encontrasse como titu-
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lar no exerClClO de função de serviço público de Diretor de Escola, 
retribuída mediante "pro labore» previsto no artigo 28 da Lei n'! 
10.168, de 10 de julho de 1968; 

IH por ato designatório regularmente expedido e publicado de 
conformidade com a legislação pertinente, se encontrasse, nos termos 
do artigo 81 da Lei Complementar n\' 180, de 12 de maio de 1978, 
respondendo pelas atribuições de cargo vago de Diretor de Escola. 

IV - por ato designatório regularmente expedido e pUblicado de 
conformidade com a legislação pertinente, se encontrasse exercendo 
em caráter de substituição contínua, há pelo menos 6 (seis) meses, 
a função de serviço público a que se refere o inciso II ou as atribui
ções de cargo vago de que trata o inciso III deste artigo. 

§ 19 - A aplicação do disposto neste artigo condiciona-se à 
comprovação de que, na data da publicação desta lei complementar, 
conte o funcionário pelo menos 1 (um) ano, contínuo ou não, de 
exercício em cargos ou funções de direção, chefia, encarregatura, 
assessoramento ou assistência, bem como em cargos de provimento 
em comissão, na área da Administração Pública Estadual, e, no mí
nimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério oficial de 
1" e/ou 29 graus do Estado de São Paulo. 

§ 2'1 - Para os fins do disposto no parágrafo anterior compu
tar-se-á, também, o período em que o funcionário exerceu a função 
de Auxiliar de Diretor, do antigo ensino primário ou básico, ou de 
Assistente de Diretor, do antigo ensino médio. 

§ 39 - Os cargos decorrentes da transformação prevista neste 
artigo ficam integrados na Tabela I do Subquadro de Cargos Públi
cos (SQC-I) do Quadro do Magistério. 

Artigo 4'1 - O funcionário titular efetivo de cargo ou o servidor 
ocupante de função-atividade de Autarquia do Estado que, em 31 de 
dezembro de 1982, se encontrasse à disposição de órgão da Adminis
tração Centralizada do Estado e preenchesse as condições estabele
cidas nos artigos 1Q ou 2'1 destas Disposições Transitórias, poderá 
ter o seu cargo ou função-atividade transformado na forma neles pre
vista, ficando integrado no Quadro da Secretaria de Estado ao qual 
pertença o cargo em comissão, o cargo de chefia ou encarregatura ou 
a função de serviço público retribuída mediante "pro labore" pre
visto no artigo 28 da Lei n9 10.168, de 10 de julho de 1968, conforme 
o caso. 

§ 1Q - Aplica-se o disposto neste artigo, inversamente, ao fun
cionário ou servidor da Administração Centralizada do Estado, que, 
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em 31 de dezembro de 1982, estivesse ocupando, em Autarquia do 
Estado, cargo ou função-atividade previstos nos artigos 1q ou 29 destas 
Disposições Transitórias. 

§ 2Y - O servidor da Administração Centralizada, regido pelas 
normas da Lei n9 500, de 13 de novembro de 1974, que esteja abran
gido pelo parágrafo anterior e venha a se valer da opção de que 
trata o artigo 10 destas Disposições Transitórias, na respectiva Autar
quia, passará a ser regido pela legislação trabalhista e vinculado ao 
regime da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Artigo 5" - O funcionârio titular efetivo de cargo ou o servidor 
ocupante de função-atividade de Autarquia do Estado que, em 31 de 
dezembro de 1982, se encontrasse à disposição de outra Autarquia do 
Estado e preenchesse as condições estabelecidas nos artigos 1" ou 29 

destas Disposições Transitórias, poderá ter o seu cargo ou função-ati
vidade transformado na forma neles prevista, ficando integrado no 
Quadro da Autarquia ao qual pertença o cargo em comissão, o cargo 
de chefia ou encarregatura ou a função-atividade em confiança, con
forme o caso. 

Artigo 69 - O funcionário titular efetivo de cargo ou o servidor 
ocupante de função-atividade dos Quadros das Secretarias da Assem
bléia Legislativa, dos Tribunais de Justiça, de Alçada Civil e Criminal, 
de Justiça Militar e de Contas, bem como o funcionário da União ou 
de Municípios do Estado, poderá ser integrado em cargo ou função
-atividade na conformidade do Anexo I, que faz parte integrante desta 
lei complementar, ou em cargo ou em cargo ou função-atividade de 
que trata o artigo 2'1 destas Disposições Transitórias, desde que preen
cha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - seja, na Assembléia Legislativa, nos Tribunais, na União ou 
nos Municípios, titular de cargo efetivo ou ocupante de função-ati
vidade: 

a) com mais de 15 (quinze) anos de serviço público; ou 

b) se investido em virtude de concurso público ou admitido em 
virtude de processo seletivo, com mais de 5 (cinco) anos de serviço 
público~ 

II - estivesse em 31 de dezembro de 1982 à disposição do Poder 
Executivo, em uma das seguintes situações: 

a) ocupando cargo em comissão ou exercendo função de serviço 
público nos termos dos incisos I a IV do artigo 19 destas Disposições 
Transitórias, caso em que a integração será efetuada na forma do 
Anexo I, que faz parte integrante desta lei complementar. 

b) respOndendo 
encarregatura, inclusive 
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diante "pro labore" 
julho de 1968, caso 
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çães de direção, chefia, 
bem como em cargos 
nistração Pública Estaduill 

Parágrafo único 
no Quadro da Secretariall 
qual pertença o cargo, 
público. 

Artigo 79 - O 
tórias aplica-se, nas 
Quadro da Secretaria do 
31 de dezembro de 1982, 
cicio do cargo de SecretII 
adotando-se, para fins 
as disposições previstas 
constante do Anexo I, 

Artigo 8'1 - Na 
sições Transitórias, 
Quadro do Tribunal de 
ções-atividades far-se-ão 
integrante desta lei 

Artigo 99 -- O funcltl 
ocupante de funçáo-atividt 
poderá ser integrado 
do Anexo I ou n, que 
ou em cargo ou função-ail 
posições Transitórias, 
guintes requisitos: 

I - seja, no Poder 
te de função-atividade: 

a) 

b) se investido em 
virtude de processo 
público; 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DJIlBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 

DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO "
108 



I 

rquia do 
29 destas 

ido pelas
ia abran
) de que 
ra Autar
:ulado ao 

I servidor 
ml 31 de 
U'quia do 
19 ou 2<> 

mção-ati
grado no 
, o cargo 
nça, con

servidor 
a Assem
Criminal, 
União ou 
1 função
nte desta 
ridade de 
ue preen-

União ou 
mção-ati

~ 

:litido em 
.e serviço 

do Poder 

te serviço 
lsposiçães 
fonna do 

IlNTUMUOS 
,l1LO • 

• 

b) respondendo pelas atribuições de cargo vago de chefia ou 
encarregatura, inclusive de Secretário de Escola, ou como titular no 
exercício de função de serviço público dessa natureza retribuída me
diante "pro labore" previsto no artigo 28 da Lei n9 10.168, de 10 de 
julho de 1968, caso em que a integração será efetuada nos termos 
do artigo 29 destas Disposições Transitórias; 

m - conte, na data da publicação desta lei complementar, pelo 
menos 1 (um) ano, continuo ou não, de exercício em cargos ou fun
ções de direção, chefia, encarregatura, assessoramento ou assistência, 
bem como em cargos de provimento em comissão, na área da Admi
nistração Pública Estadual. 

Parágrafo único - A integração de que trata este artigo far-se-á 
no Quadro da Secretaria de Estado ou da Autarquia do Estado ao 
qual pertença o cargo, a função-atividade ou a função de serviço 
público. 

Artigo 79 - O disposto no artigo 19 destas Disposições Transi
tórias aplica-se, nas mesmas bases e condições, ao funcionário do 
Quadro da Secretaria do Segundo Tribunal de Alçada Civil, que em 
31 de dezembro de 1982, estivesse ocupando e se encontrasse no exer
cício do cargo de Secretário-Diretor Geral do mencionado Tribunal, 
adotando-se, para fins de transformação e enquadramento do cargo, 
as disposições previstas para o ocupante de cargo de Coordenador, 
constante do Anexo I, que faz parte integrante desta lei complementar. 

Artigo 89 - Na aplicação do disposto no artigo 19 destas Dispo
sições Transitórias, relativamente aos funcionários e servidores do 
Quadro do Tribunal de Contas, as transformações de cargos ou fun
ções-atividades far-se-ão na conformidade do Anexo lI, que faz parte 
integrante desta lei complementar. 

Artigo 9<:> -- O funcionário titular efetivo de cargo ou o servidor 
ocupante de função-atividade dos Quadros das Secretarias de Estado 
poderá ser integrado em cargo ou função-atividade na conformidade 
do Anexo I ou lI, que fazem parte integrante desta lei complementar, 
ou em cargo ou função-atividade de que trata o artigo 29 destas Dis
posições Transitórias, desde que preencha, cumulativamente, os se
guintes requisitos: 

I - seja, no Poder Executivo, titular de cargo efetivo ou ocupan
te de função-atividade: 

a) com mais de 15 (quinze) anos de serviço público; ou 
b) se investido em virtude de concurso público ou admitido em 

virtude de processo seletivo, com mais de 5 (cinco) anos de serviço 
público; 
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II -. estivesse, em 31 de dezembro de 1982, à disposição do Tri
bunal de Justiça, do Primeiro e do Segundo Tribunais de Alçada 
Civil, do Tribunal de Alçada Criminal, do Tribunal de Justiça Militar 
ou do Tribunal de Contas, em uma das seguintes situações: 

a) ocupando cargo em comissão ou exercendo função de serviço 
público nos termos dos incisos I a IV do artigo 1'1 destas Disposições 
Transitórias, caso em que a integração será efetuada na forma do 
Anexo I ou lI, que fazem parte integrante desta lei complementar; 

b) respondendo pelas atribuições de cargo vago de chefia ou 
encarregatura ou como titular no exercício de função de serviço pú
blico dessa natureza, retribuída mediante "pro labore" previsto no 
artigo 28 da Lei n" 10.168, de 10 de julho de 1968, caso em que a 
integração será efetuada nos termos do artigo ~ destas Disposições 
Transitórias; 

UI - conte, na data da publicação desta lei complementar, pelo 
menos 1 (um) ano, contínuo ou não, de exercício em cargos ou fun
ções de direção, chefia, encarregatura, assessoramento ou assistência, 
bem como em cargos de provimento em comissão, na área da Admi
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nistração Pública Estadual. 

Parágrafo único - Integração de que trata este artigo far-se-á 
no Quadro da Secretaria do Tribunal em que se encontre o funcio
nário ou o servidor. 

Artigo 10 - O enquadramento do cargo ou função-atividade 
resultante da transformação ou integração prevista nos artigos 19 , 2'1, 
3'1, inciso I, 4", 5" ou 6" destas Disposições Transitórias será efetuado 
no mesmo padrão e Escala de Vencimentos com base nos quais o 
funcionário ou servidor percebia, em 31 de dezembro de 1982, o ven
cimento ou salário correspondente ao cargo que tiver ensejado a 
transformação ou integração. 

§ 1? - Nas transformações e integrações previstas nos artigos 
aludidos no "caput", relativamente ao funcionário ou servidor que se 
encontrasse no exercício de função de serviço público de encarrega
tura, chefia, supervisão ou direção, retribuída mediante "pro labore" 
nos termos do artigo 28 da Lei n" 10.168, de 10 de julho de 1968, o 
enquadramento do cargo ou função-atividade resultante da transfor
mação ou integração far-se-á no padrão e Escala de Vencimentos cor
respondentes ao cargo de encarregatura, chefia ou direção com base 
no qual, na forma do artigo 196 da Lei Complementar n" 180, de 12 
de maio de 1978, estivesse sendo calculado, em 31 de dezembro de 
1982, o valor do mencionado "pro labore». 
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§ 2'1 - No caso de que trata o § 2Q do artigo 1'1 destas Disposi
ções Transitórias, o enquadramento do cargo ou da função-atividade 
de Agente do Serviço Civil-Médico ou de Agente do Serviço Civil-Mé
dico Sanitarista far-se-á com observância das seguintes normas: 

1. o enquadramento será efetuado na referência numérica da 
Escala de Vencimentos 7 cujo valor, respeitados o grau e a Tabela, 
seja igual ao valor do padrão com base no qual o funcionário ou 
servidor percebia, em 31 de dezembro de 1982, o vencimento ou salá
rio correspondente ao cargo, função-atividade ou função de serviço 
público que tiver ensejado a transformação; 

2. se o valor do padrão não for igual ao de uma referência 
numérica, o cargo ou função-atividade será enquadrado na referência 
à qual corresponde o valor mais próximo; 

3. se o funcionário ou servidor tiver o cargo ou função-atividade 
enquadrado em padrão cujo valor seja inferior ao valor do padrão 
com base no qual percebia, em 31 de dezembro de 1982, seu venci
mento ou salário, ser-Ihe-á assegurada vantagem pessoal, de valor 
inalterado, correspondente à diferença entre mencionados valores; 

4. a percepção da vantagem pessoal de que trata o item ante
rior cessará no mês em que ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

a) elevação do cargo ou função-atividade do funcionário ou ser
vidor para padrão superior, salvo em decorrência do disposto no artigo 
95 da Lei Complementar ni) 180, de 12 de maio de 1978; 

b) alteração dos valores da Escala de Vencimentos aplicável ao 
funcionário ou servidor; 

§ 3'1 - Relativamente ao artigo 1Q a que se refere o "caput", se 
se tratar de funcionário efetivo ou servidor ocupante de cargo em 
comissão de Auxiliar de Gabinete, o enquadramento do cargo ou fun
ção-atividade resultante da transformação obedecerá à" seguintes 
normas: 

1. o enquadramento do cargo ou funcão-atividade de p.lÕcretário 
Ir está efetuado na referencia numérica da Tabela I da Escala de 
Vencimentos 2 cujo valor, respeitado o respectivo grau. seja igual 
ao valor do padrão no qual, em 31 de dezembro de 1982, se encon
trava enquadrado o cargo de Auxiliar de Gabinete. 

2. se o valor do padrão não for igual ao de uma referência 
numérica, o cargo ou funcão-atividl'lde "erá ennuadrado na referência 
à qual corresponda o valor mais próximo, assegurada, ao menos, a 
referência inicial da nova classe. 
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Artigo 11 - O enquadramento do cargo resultante da transfor
mação prevista nos incisos lI, m ou IV do artigo 39 destas Disposi
ções Transitórias será efetuado mediante aplicação do disposto no 
artigo 119 da Lei Complementar n9 180, de 12 de maio de 1978, alte
rado pelo inciso V do artigo 49 desta lei complementar, tomando-se, 
como base, os pontos consignados no prontuãrio do funcionário rela
tivamente ao cargo de Professor do qual é titular, exceto os atribui
dos a titulo de progressão funcional. 

Artigo 12 - Para os efeitos do Sistema de Pontos de que cuida 
o Titulo XI da Lei Complementar n9 180, de 12 de maio de 1978, ao 

§ 29 - Na hipótese. 
função-atividade será 
tantas referências acima. 
inteira da divisão, por 5 
fundamento no referido 

§ 3'1 - Os pontos 
serão consignados no 
te conforDÚdade: 

3. sob o título de 
os pontos atribuídos a 
dos, quando for o caso, 

4. sob o titulo de 

Artigo 13 - As 
Disposições Transitórias 
dentro de 60 (sessenta) 
complementar. 

Artigo 14 - O 
Pessoal fará publicar 

Fica 

Tabela I dos Subquadros 

t'OOera. 
Subquadro 

Magistério, o Assistente 

Relamlll 

funcionário ou servidor, cujo cargo ou função-atividade, em virtude 
de transformação ou de integração, tenha sido enquadrado na forma 
dos artigos 10 e 11 destas Disposições Transitórias, ficam atribuidos, 
a partir de 19 de janeiro de 1983 e em substituição aos pontos con
signados em seu prontuário até 31 de dezembro de 1982, pontos cor
respondentes à soma: 

I - de tantas vezes 5 (cinco) pontos quanto for a diferença 
entre o número indicativo da referência inicial da classe a que per
tença. o funcionário ou servidor e o daquela em que tiver sido enqua
drado o respectivo cargo ou função-atividade na forma dos dispositi
vos mencionados no "caput"; 

II - do resto da divisão, por 5 (cinco), dos pontos consignados 
no prontuário até 31 de dezembro de 1982, ou, alternativamente, o 
total de pontos consignados até essa mesma data, se inferior a 5 
(cinco) • 

§ 19 - Ao funcionário ou servidor serA atribuída, se superior à 
que resultar da aplicação do "caput", a soma dos pontos consignados 
no respectivo prontuário, até 31 de dezembro de 1982, a titulo de: 

1. adicional por tempo de serviço; 

2. artigos 24 ou 25 das Disposições Transitórias da Lei Comple
mentar n9 180, de 12 de maio de 1978, alterados pelos incisos IV e 
V do artigo 19 das Disposições Transitórias da Lei Complementar n9 

209, de 17 de janeiro de 1979; 

3. evolução funcional-avaliação de desempenho e evolução fun
cional, divididos pelo número de pontos correspondentes ao conceito 
"bom (B)" previsto para a classe a que pertence o cargo ou função
-atividade anteriormente ocupado e multiplicados pelo número de 
pontos correspondentes ao conceito "bom (B)" previsto para a nova 
classe. 
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§ 29 - Na hipótese do parágrafo anterior, o respectivo cargo ou 
função-atividade será enquadrado em referência numérica situada 
tantas referências acima da inicial da nova classe, quanto for a parte 
inteira da divisão, por 5 (cinco), do número de pontos atribuídos com 
fundamento no referido dispositivo. 

§ 3'" - Os pontos atribuídos nos termos do "capub ou do § 19 

serão consignados no prontuário do funcionário ou servidor na seguin
te conformidade: 

1. sob o titulo de adicional por tempo de serviço, os pontos 
atribuídos a esse título até 31 de dezembro de 1982; 

2. sob os titulos que lhe são próprios, os pontos atribuídos até 
31 de dezembro de 1982, com fundamento nos artigos 24 ou 25 das 
Disposições Transitórias da Lei Complementar n Q 180, de 12 de maio 
de 1978, alterados pelos incisos IV e V do artigo 1'1 das Disposições 
Transitórias da Lei Complementar nQ 209, de 17 de janeiro de 1979; 

3. sob o titulo de evolução funcional-avaliação de desempenho, 
os pontos atribuídos a esse título até 31 de dezembro de 1982, ajusta
dos, quando for o caso, na forma do item 3 do § 1<1; 

4. sob o título de evolução funcional, os restantes. 

Artigo 13 As transformações e integrações previstas nestas 
Disposições Transitórias dependerão de requerimento a ser formulado 
dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta lei 
complementar. 

Artigo 14 - O órgão central do Sistema de Administração de 
Pessoal fará publicar relação nominal dos funcionários e ~ervidores 
abrangidos pelas transformações ou integrações previstas nestas Dis
posições Transitórias. 

Artigo 15 - Fica assegurada a atual condição de efetividade aos 
ocupantes de cargos que em virtude de transformações ou integra
ções previstas nestas Disposições Transitórias passarem a integrar a 
Tabela I dos Subquadros de Cargos Públicos (SQC-I) dos respectivos 
Quadros. 

Artigo 16 - Poderá ser nomeado para o cargo de Delegado de 
Ensino, do Subquadro de Cargos Públicos (SQC-I) do Quadro do 
Magistério, o Assistente de Planejamento e Controle Educacional que 
possua habilitação específica de grau superior, na forma definida pelo 
Conselho Estadual da Educação. 

Artigo 17 - Relativamente aos titulares de cargos e ocupantes 
de funções-atividades decorrentes das integrações e transformações 
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de que tratam estas Disposições Transitórias, computar-se-á, para 
efeito de observância do interstício necessário para que o funcionário 
ou servidor concorra à promoção de que trata o artigo 84 da Lei 
Complementar n9 180, de 12 de maio de 1978, alterado pelo artigo 1ç 

da Lei Complementar n9 260, de 30 de junho de 1981, o tempo de 
efetivo exercício que, no grau, tenha sido cumprido no cargo ou fun
ção-atividade anteriormente ocupado. 

Artigo 18  O funcionário ou servidor, docente ou não, da admi
nistração direta ou indireta, ocupante de cargo em comissão, com 

§ 59 - O disposto 
enquadrando-se na si~ 
inatividade em cargos 
gência desta lei complenjl 
do artigo 29 da Lei ComPl 

§ 6'1 - A aplicação 
do interessado, a qual 
autoridade competente 
da publicação desta lei 

-

a 

Affonso Celso 
Renato 
Walter Coronado 

Ambiente 

Secretl 
Alberto Brandão 

ASSOCIAÇÃO 
DO ESTADO 

direito à aposentadoria, que contar no mínimo 5 (cinco) anos, inin
terruptos ou não, em cargo de provimento dessa natureza, poderá ser 
aposentado com proventos correspondentes ao cargo que estiver exer
cendo, desde que esteja no exercício do cargo em comissão há, pelo 
menos, 1 (um) ano, e o requeira até 60 (sessenta) dias, contados da 
data da publicação desta lei complementar. 

Artigo 19 - Os cargos de Agente do Serviço Civil, decorrentes 
de transformações de cargos de Procurador do Estado, ocorridas nos 
termos do artigo 14 das Disposições Transitórias da Lei Complemen
tal' n'-' 180, de 12 de maio de 1978, ficam com sua denominação alte
rada para Assistente Jurídico (Procurador do Estado), referências 
inicial e final 10 e 25 da Escala de Vencimentos 4, amplitude de 
vencimentos A-I e velocidade evolutiva VE-I. 

§ I\'- Os cargos resultantes da alteração de denominação pre
vista neste artigo ficam integrados na Tabela I do Subquadro de 
Cargos Públicos (SQC-I) do Quadro da Secretaria da Justiça, asse
gurada a situação de efetividade de seus ocupantes. 

§ 2') - O enquadramento do cargo de Assistente-Jurídico (Pro
curador do Estado), resultante da aplicação deste artigo, será efetua
do na referência numérica da Tabela I da Escala de Vencimentos 4, 
cujo valor, respeitado o respectivo grau, seja igual ao valor do padrão 
em que estivesse enquadrado, em 31 de dezembro de 1982, o cargo 
de Agente do Serviço Civil. 

§ 39 - Para os efeitos do Sistema de Pontos de que cuida o 
Título XI da Lei Complementar n<'> 180, de 12 de maio de 1978, apli
car-se-á o disposto no artigo 12 destas Disposições Transitórías. 

§ 4<.> - O disposto neste artigo aplica-se também aos cargos de 
Agente do Serviço Civil que, decorrentes de transformações de cargos 
de Procurador do Estado, operadas com fundamento no artigo 51 das 
Disposições Transitórias da Lei Complementar n9 180, de 12 de maio 
de 1978, alterado pela Lei Complementar n9 209, de 17 de janeiro de 
1979, estejam integrados em Quadros de Autarquias do Estado. 
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§ 5'1 - O disposto neste artigo aplica-se também àqueles que, 
enquadrando-se na situação descrita no "caput", tenham passado à 
inatividade em cargos de Agente do Serviço Civil anteriormente à vi
gência desta lei complementar, caso em que observar-se-á a norma 
do artigo 29 da Lei Complementar nQ 205, de 2 de janeiro de 1979. 

§ 69 - A aplicação do disposto neste artigo condiciona-se à opção 
do interessado, a qual deverá ser manifestada por escrito perante a 
autoridade competente dentro de 60 (sessenta) dias contados da data 
da publicação desta lei complementar. 

§ 7'9 - O órgão central de recursos humanos fará publicar rela
ção nominal dos funcionários abrangidos por este artigo, indicando a 
denominação do cargo antes ocupado e a do cargo decorrente da 
"Iteração prevista neste artigo. 

n

Artigo 20 - As contagens de tempo de serviço já efetuadas pode
rão ser revistas de acordo com as disposições do artigo 81 da Lei 

Q 10.261, de 28 de outubro de 1968, na redação dada pelo inciso III 
do artigo 19 desta lei complementar, na medida em que de sua aplica
ção resulte benefício para o funcionário, servidor ou inativo. 

Parágrafo único - A revisão de que trata o "caput" produzirá 
efeitos, inclusive no tocante à concessão de quaisquer vantagens pe
cuniárias, somente a partir da data da publicação desta lei com
plementar. 

Palácio dos Bandeirantes, 10 de março de 1983. 
JOSÉ NL\RIA NL\RIN 
Manoel Gonçalves Ferreira Fílho - Secretário da Justiça 
Affonso Celso Pastore - Secretário da Fazenda 
Renato Cordeiro - Secretário de Agricultura e Abastecimento 
Walter Coronado Antunes - Secretário de Obras e do Meio 

Ambiente 
José Maria Siqueira de Barros - Secretário dos Transportes 
Jessen Vidal - Secretário da Educação 
Denir Zamariolli - Secretário da Saúde 
Octávio Gonzaga Júnior - Secretário da Segurança Pública 
Dured Fauaz - Secretário da Promoção Social 

Abdo Antonio Hadade - Secretário de Esportes e Turismo 
Idel Aronis - Secretário de Relações do Trabalho 
Alberto Brandão Muylaert - Secretário da Administração 
Hygino Antonio Baptiston - Secretário de Economia e Plane

jamento 
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Marcos Lagos Cortes Campos - Secretário do Interior 
Calim Eid - Secretário de Estado--Chefe da Casa Civil 
Ricardo Cavalcanti de Albuquerque - Secretário dos Negócios 

Metropolitanos 
Paschoal Castellano respondendo pelo Expediente da Secreta

ria Extraordinária da Cultura 
Paulo Mário Carneiro da Cunha Mansur - Secretário Extraordi

nário de Informação e Comunicações 

Osvaldo Palma - Secretário da Indústria, Comércio, Ciência e 
Tecnologia 

Marino Pazzaglini Filho - Secretário Extraordinário da Desbu
rocratização 

LEI Nv 3.724 DE 14 DE MARÇO DE 1983 

Institui contribuição para a Associação Paulista de 
Magistrados e dá providências correlatas. 

O Governador do Estado de São Paulo: 

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

Artigo 1'1 Em todos os atos extrajudiciais, excetuados os pre
vistos no § 1Q do artigo 19 da Lei federal nQ 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, será cobrada uma contribuição à Associação Paulista de 
Magistrados, cujo valor será igual a 1% (um por cento) dos emolu
mentos devidos ao Escrivão. 

Parágrafo único - A contribuição de que trata este artigo será 
destinada a finalidades assistenciais da Associação Paulista de Ma
gistrados, sob o sistema de fiscalização previsto na Constituição do 
Estado (Título II, Capítulo m, Seção IV). 

Artigo 2't - A contribuição será paga diretamente ao Escrivão 
e por ele recolhida, em 5 (cinco) dias, em nome da beneficiária, em 
estabelecimento bancário oficial da localidade ou, em sua falta, da 
sede da Comarca. 

Artigo 3'1 - Os valores devidos em virtude desta lei constarão 
das Tabelas aprovados por Decreto do Poder Executivo, nos termos do 
§ 1'1 do artigo 19 do Decreto-lei n9 203, de 25 de março de 1970. 

Artigo 4'1 - Estendem-se, nas mesmas bases e condições, aos 
serventuários das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado 

efeito de aposentadoria, 
vinculada ao regime 

Manoel Gonçalves 
Affonso Celso ~ 
Hygino Antonio 

jamento 

DECRETO N' 1N.~ 

José Maria Marin, 

de suas atribuições 1" 
Artigo 19 - Fica 

acompanha o presente 
a apresenta~o do 
bruta mensal das APrvd 

Artigo 2'1 - Este 
cação, ficando revogado 

Palácio dos Bandeiral 

Maria Angélica 
(D.O.E., de 17..;u-mJ. 
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e aos respectivos servidores, os benefícios da Lei Complementar n\> 
269, de 3 de dezembro de 1981, que dispõe sobre o cômputo, para 
efeito de aposentadoria, do tempo de serviço prestado em atividade 
vinculada ao regime previdenciário federal. 

Artigo 5~ - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 14 de março de 1983. 

J081:: MARIA MARIN 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho - Secretário da Justiça 

Affonso Ce1so Pastore - Secretário da Fazenda 

Hygino Antonio Baptiston - Secretário de Economia e Plane


jamento 

DECRETO N9 20.188 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1982 

Aprova novo modelo impresso para apresentação do 
relatório de que trata o parágrafo 29, do art. 29, do Decreto 
n'l 52.839, de 30 de novembro de 1971. 

José Maria Marin, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, decreta: 

Artigo 1 \> - Fica aprovado o novo modelo de impresso que 
acompanha o presente decreto, a ser adotado, obrigatoriamente, para 
a apresentação do relatório destinado à complementação de renda 
bruta mensal das serventias não oficializadas do Estado, para efeito 
de complementação de renda. 

Artigo 29 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, ficando revogado o Decreto n~ 2.383, de 11 de setembro de 1973. 

Palácio dos Bandeirantes, 16 de dezembro de 1982. 

J081:: MARIA MARIN 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho - Secretário da Justiça 
Calim Eid - Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 16 de dezembro de 1982. 
Maria Angélica Galiazzi - Diretora da Divisão de Atos Oficiais 
(D.O.E., de 17·12-82). 
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DECRETO Nv 20.660 - DE 2 DE MARÇO DE 1983 

Dispõe sobre exames médicos pré-admissionais, no ser
viço público, de portadores de deficiências físicas e senso
riais, nomeados em virtude de aprovação em concurso. 

José Maria Marin, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, 

Considerando que o justo aproveitamento, no serviço público, dos 
deficientes físicos e sensoriais, nos limites de sua capacitação, deve 
ser desenvolvido e disciplinado; 

Considerando que o direito de integração social e econômica do 
deficiente físico foi erigido em norma constitucional, consubstanciada 
na Emenda nv 12, de 17 de outubro de 1978, à Constituição Federal, 
e na Emenda nV 23, de 20 de novembro de 1980, à Constituição do 
Estado de São Paulo; 

Considerando as proposições da Comissão Estadual de Apoio e 
Estímulo ao Desenvolvimento do Ano Internacional das Pessoas Defi
cientes (Decreto nQ 16.742, de 5 de março de 1981), mormente a vol
tada à integração das pessoas deficientes na vida de trabalho, decreta: 

Artigo 1v - O Departamento Médico do Serviço Civil do Estado 
e os demais órgãos a que se refere o artigo 202, da Lei Complementar 
nv 180, de 12 de maio de 1978, por ocasião de exames médicos pré
-admissionais em deficientes físicos e sensoriais, nomeados em virtude 
de aprovação em concurso público de qualquer natureza, deverão 
observar, como princípio, a necessidade de integração do candidato 
no serviço público, sempre que a deficiência de que seja portador não 
impossibilite, na época do exame, o exercício das funções básicas do 
cargo para o qual tenha sido nomeado; 

Artigo 29 - Na hipótese de o deficiente ser considerado inapto, 
o órgão que realizou a inspeção constituirá, de ofício, no prazo de 
30 (trinta) dias, Junta Médica para os exames a que se refere o 
artigo anterior. 

§ 1v - Da Junta Médica farão parte, no mínimo, 1 (um) médico 
clínico, 2 (dois) médicos especialistas na deficiência de que é porta
dor o candidato e 1 (um) médico com conhecimento de reabilitação 
da mesma deficiência. 

§ 2V - 1!: facultado ao candidato indicar 1 (um) médico, a seu 
critério, para integrar a Junta Médica referida neste artigo. 

Artigo 3v - Mantida, pela Junta Médica, a inaptidão, poderá o 
candidato, no prazo de 30 (trinta, dias, interpor recurso ao Secre-
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tário da Administração, que decidirá, ouvida a Comissão de Assuntos 
de Assistência à Saúde. 

Artigo 49  Durante o processamento dos exames a que se refe
re este decreto, o prazo para posse ficará suspenso até o mâximo de 
120 (cento e vinte) dias. 

Artigo 59 -. Este decreto entram em vigor na data de sua publi
cação. 

Palácio dos Bandeirantes, 2 de março de 1983. 

JOSÉ MARIA MARlN 

Alberto Brandão Muylaert - Secretário da Administração 

DECRETO N9 20.865 - DE 14 DE MARÇO DE 1988 

Dispõe sobre a contribuição de que trata a Lei n9 
3.724, de 14 de março de 1983. 

José Maria Marin, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei n9 3.724, 
de 14 de março de 1983, decreta: 

Artigo 19  A contribuição prevista no art!g!L19 da Lei n9 3.724, 
de 14 de março de 1983, é devida pela prâtieââos atos nela referidos, 
a partir da data de sua publicação. 

Artigo 29 - A base de câlculo da contribuição é o valor atribui
do ao Escrivão nas Tabelas 10 e 13, anexas ao Decreto n9 19.275, de 
12 de agosto de 1982, e nas que, eventual e futuramente, vierem a 
substituí-las. 

Artigo 39 - Ficam acrescidas às Tabelas 10 e 13, anexas ao 
Decreto n9 19.275, de 12 de agosto de 1982, as seguintes Notas: 

I - à Tabela 10, a Nota 14', com a seguinte redação: 

"14' - A contribuição a que se refere a Lei n9 3.724, de 14 de 
março de 1983, tem, como base de câlculo, o valor destinado ao 
Escrivão". 

II  à Tabela 13, a Nota 1', com a seguinte redação: 

"Nota 1" - A contribuição a que se refere a Lei n9 3.724, de 
14 de março de 1983, tem como base de cálculo, o valor destinado ao 
Escrivão". 
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Artigo 49 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Palácio dos Bandeirantes, 14 de março de 1983. 

JOSÉ MARIA MARIN 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho - Secretário da Justiça 

EMENDA OONSTITUCIONAL N9 S5 - DE 8-12-1982 

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, nos 
termos do inciso XV do artigo 17, da Constituição do Estado, pro
mulga a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo 19 - São acrescentados ao Título VI - Das Disposições 
Gerais, da Constituição do Estado, os seguintes dispositivos: 

Artigo 152-A - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial 
mediante remuneracão de seus servidores exclusivamente pelos cofres 
públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares vitalicios ou no
meados em caráter efetivo ou que tenham sido revertidos a titulares. 

Artigo 152-B - As serventias extrajudiciais, respeitada a ressal
va prevista no artigo anterior, serão providas na forma da legislação 
estadual, observado o critério da nomeação segundo a ordem de clas
sificação obtida em concurso público de provas e títulos. 

-~ ~-

Artigo zq - Ficam incluldas no Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, da Constituição do Estado, os seguintes artigos: 

Artigo 5'1-A _. Fica assegurada aos substitutos das serventias 
extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivacão no cargo 
de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham 
a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serven
tia, até 31 de dezembro de 1983. 

Artigo 59-B - As serventias do foro judicial, oficializadas nos 
termos do artigo 152-A, deverão ser desanexadas das respectivas ser
ventias extrajUdiciais, dentro dos prazos de 1 (um), 2 (dois) e 3 
(três) anos, conforme pertençam a comarca de 3., 2' e I' entrâncias. 

§ 19 - O Poder competente, dentro dos prazos fixados neste arti
go, deverá enviar à Assembléia Legislativa os competentes projetos 
visando a criação de cargos para as serventias oficializadas, a forma 
de provimento e a fixação dos vencimentos. 
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§ ~ - Os atuais titulares das serventias extrajudiciais, que não 
desejarem a oficialização das respectivas serventias do foro judicial 
e desde que incluídos na ressalva contida no artigo 152-A, deverão 
optar, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
promulgação desta Emenda, pela permanência do anexo judicial de 
sua serventia extrajudicial. 

§ 39 - O pessoal das serventias extrajudiciais que sofrerem o 
desmembramento a que se refere este artigo, poderá ser aproveitado 
nas serventias do foro judicial, mediante manifestação de cada inte
ressado. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 3 de dezem
bro de 1982. 

Januãrio Mantelli Neto - Presidente 

Sylvío Martini - 19 Secretário 

Vicente Botta - 29 Secretário 

DECRETO N9 21.052 - DE 5 DE JULHO DE 1983 

Altera as Tabelas anexas ao Decreto n'! 19.275 de 12 
agosto de 1982. 

André Franco Montara, governador do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais e à vista do disposto no artigo 259 do 
Decreto-Lei Complementar 3, de 27 de agosto de 1969, decreta: 

Artigo 1'1 - As Tabelas lO, 11, 12, 13 e 14, anexas ao Decreto 
19.275 de 12 de agosto de 1982, ficam alteradas na conformidade das 
tabelas anexas a este decreto. 

Artigo 2'1 As tabelas anexas não se aplicam aos atos extra
judici~s já solicitados a qualquer serventuário, haja ou não a parte 
feitO/depósito total ou parcial dos emolumentos previstos. 

. Artigo 39 - Este decreto entrará em vigor no 109 dia a contar 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 5 de julho de 1983. 

ANDRÉ FRANCO MONTORO 

José Carlos Dias - Secretário da Justiça. 

Publicado no Gabinete Ovil do Governador aos 5 de julho de 1983. 
Maria Angélica Galiazzi - Diretora da Divisão de Atos Oficiais. 
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I - Escritura 

Elledtura 

com valor 

Valor da 

Até Cr$ 


de 100.000,01 a .:íV\J'VVU'1 

de 200.000,01 a 400.000, 
de 400.000,01 a 500.000. 
Pelo que exceder de 
500.000,00 cada 
100.000,00 ou fração até 
valor máximo de 
500.000,00 s/qualquer 
acréscimo desse valor 
diante ................ . 

n - Escritura sem 
declarado 

m - Escritura de 
menta, sua revogação e 
vação de testamento .... 

IV - Escritura de con~ 
ção ou especificação de 
dominio em planos horizd 
tais ou suas modificações: 
a) Pela convenção ...... . 
b) Pela unidade 

V - Escritura de 
Antenupcial 

VI - Escritura de emíssãI 
de debêntures ......... . 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO 
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TABELA. 10 

DOS TABELIAES DE NorAS 

I - Escritura com valor declarado: 

Valor da. Escritura 

Até Cr$ 100.000,00 
de 100.000,01 a 200.000,00 
de 200.000,01 a 400.000,00 
de 400.000,01 a 500.000,00 
Pelo que exceder de Cr$ 
500.000,00 cada Cr$ 
100.000,00 ou fração até o 
valor máximo de Cr$ 
500.000,00 s/qualquer outro 
acréscimo desse valor em 
diante .................. . 

n - Escritura sem valor 
declarado .............. . 

m - Escritura de testa
mento, sua revogação e apro
vação de testamento ..... . 

IV _. Escritura de conven
ção ou especificação de con
dommio em planos nórizon
tais ou suas modificações: 
a) Pela convenção ....... . 
b) Pela unidade autônoma 
V - Escritura de Pacto 
Antenupcial 

VI - Escritura de emissão 
de debêntures .......... .. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS 
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carteIraa 
Ao Ao daa 

TabeI1Ao Estado Serventlaa Total 

8.910,00 1.782,00 1.782,00 12.474,00 
11.880,00 2.376,00 2.376,00 16.632,00 
14.850,00 2.970,00 2.970,00 20.790,00 
17.785,00 3.570,00 3.570,00 24.990,00 

500,00 100,00 100,00 700,00 

5.940,00 1.188,00 1.188,00 8.316,00 

20.000,00 4.000,00 4.000,00 28.000,00 

5.500,00 1.100,00 1.100,00 7.700,00 
770,00 154,00 154,00 1.078,00 

1.980,00 396,00 396,00 2.772,00 

20% (vinte por cento) dos valores fixa· 
dos no item I, quaisquer que sejam os 
atos praticados. 
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vn - Procuração ou subs
tabelecimento em livro Espe
cial ou comum ou seu ins
tnnnento de revogação: 
a) Com poderes para o foro 

em geral ............. . 
b) Outras procurações 
De cada outorgante que 
acrescerJ não sendo o côn
juge, mais .............. . 

vm - Certidões ou trasla
dos, datilografados ou re
prografia: 

a) Pela primeira folha .... 
b) Por página que acrescer 

IX - Cópia reprográfica de 
documentos arquivados no 
Cartório ............ "., 

x - Autenticação de plan
tas, mapas e documentos se
melhantes e de cópias repro
gráficas, conferências e con
sertos de públicas formas: 
Por página, .. , ., ........ . 

XI - Reconhecimento de 
firmas, inclusive de letras 
e Sinal ................. , 

Notas: 

800,00 
1.600,00 

330,00 

160,00 

320,00 

66,00 

160,00 
320,00 

66,00 

1.120,00 
2.240,00 

462,00 

595,00 
289,00 

119,00 

57,80 

119,00 
57,80 

833,00 

404,60 

60,00 12,00 12,00 84,00 

38,00 7,60 7,60 53,20 

105,00 21,00 21,00 147,00 

14 - No preço da escritura, procuração ou substabelecimento, se 
inclui o primeiro traslado. 
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2" - Nenhum acréseU. 
de alvarás, talões de sisa, 
à perfeição do ato, nem 
tributos relativos às escr11 
ou qualquer outro doc~ 

3" - O preço do ato 
tários aceitos pela Preteltul 
e 

as mesmas partes, além 
será cobrada a quarta 
do-se sempre o disposto 

5~ - As intervenções 
acréscimos de preço, a 

Reforma Agrária, 
o valor declarado na 1'KII"1'f_ 

~ - Os atos lavra~ 
fora de Cartório, salvo 
tralizadas, terão os res~ 

7~ - As escrituras 
item l. 

escrituras com valor 

9" - Pela escritura, 
incompletos por falta de 
das partes, será devido 
tivo, responderão 
custas e contribuições à 
escritura, procuração ou 
erro de redação desde que 
será devido. 

1~ - Os emolumentol 
meira aquisição imoblliár 
tação, serão reduzidos em 

BOLETIM DA ASSOCIACAO 
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i62,00 
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2" - Nenhum acréscimo será devido pela transcrição nas escrituras, 
de alvarás, talões de sisa, certidões fiscais e outros papéis necessários 
à perfeição do ato, nem pela expedição de guias de recolhimento de 
tributos relativos às escrituras e registro ou arquivamento de procuração 
ou qualquer outro documento pertinente ao ato. 

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

4'" - Se a escritura contiver mais de um ato, ainda que entre 
as mesmas partes, além do preço integral do contrato de maior valor, 
será cobrada a quarta parte do preço dos demais contratos, observan
do-se sempre o disposto na nota 3"'. 

5'" - As intervenções ou anuências de terceiros, não autorizam 
acréscimos de preço, a não ser que impliquem outros atos. 

{)li> - Os atos lavrados fora do horário normal de expediente ou 
fora de Cartório, salvo em repartições públicas centralizadas ou descen
tralizadas, terão os respectivos preços acrescidos da metade. 

7'1> - As escrituras de quitação pagarão um quinto do fixado no 
item I. 

8'1- - O valor das procurações em causa própria será igual ao das 
escrituras com valor declarado. 

9'" - Pela escritura, procuração ou substabelecimento declarados 
incompletos por falta de assinatura, por culpa ou a pedido de qualquer 
das partes, será devido um terço do preço. Se não for declarado o mo
tivo, responderão solidariamente o escrevente e o serventuário pelas 
custas e contribuições à Carteira das Serventias (Terça parte). Se a 
escritura, procuração ou substabelecimento for declarada sem efeito por 
erro de redação desde que nenhuma das partes a tenha assinado, nada 
serâ devido. 

1Ü" - Os emolumentos devidos pelos atos relacionados com a pri
meira aquisição imobiliária, financiada pelo sistema financeiro da habi
tação, serão reduzidos em 50% (cinqüenta por cento). 
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250.001,00 a 
500.001,00 a 

de 1.000.001,00 a 
de 1.500.001,00 a 

de Cr$ ":<.uvv.ut; 

cada Cr$ 100.000,00 ou 
Sem valor declarado 

Notas: 

1" - O preço da 
aceitos pela Prefeitura ou 

declarado pelo interessado 

de publicação pela 

11. - Nas escrituras de permuta, cada permutante pagará os emo
lumentos sobre o valor do imóvel por ele adquirido. 

1~ Quando, em escritura de compra e venda· ou outras, houver 
procuração, o preço será o do item VII. 

13~ - Os emolumentos das escrituras com valor declarado (inciso 
I da Tabela), nas quais tais emolumentos devam ser pagos por autar
quias municipais e sociedades de economia mista nas quais a União, 
o Estado e o Município, sejam acionistas majoritários, serão reduzidos 
em 50% (cinqüenta por cento). 

TABELA 11 

DOS OFICIAIS DOS REGISTROS DE IMóVEIS 

Nota preliminar: O preço dos atos constantes desta Tabela inclui, 
sempre buscas e indicações reais e pessoais. 

I - Registro: 
Oartelm& 

Va.lor do Oontrato Ao Ao d.u 
Oflcia.l Estado Serventias Total 

Até ........ Cr$ 300.000,00 4.158,00 831,60 831,60 5.821,20 
de 300.001,00 a 500.000,00 5.544,00 1.108,80 1.108,80 7.761,60 
de 500.001,00 a 1.000.000,00 8.316,00 1.663,20 1.663,20 11.642,40 
de 1.000.001,00 a 1.500.000,00 11.088,00 2.217,60 2.217,60 15.523,20 
de 1.500.001,00 a 2.000.000,00 13.860,00 2.772,00 2.772,00 19.404,00 
de 2.000.001,00 a 3.000.000,00 18.018,00 3.603,60 3.603,60 25.225,20 
Acima de Cr$ 3.000.000,00 
cada Cr$ 100.000,00 ou fração 
até o valor máximo de Cr$ 
500.000.000,00 sem qualquer 
outro acréscimo desse valor 
em diante 420,00 84,00 84,00 588,00 

Nota: 

o preço do ato será calculado com base nos valores tributários 
aceitos pela Prefeitura ou Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, respectivamente para imóvel urbano e rural, se o valor decla
rado na escritura for inferior a este. 
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n - Averbação: 

Até 
de 
de 

Acima 

ma Agrária, respectivamedl 

ções referentes à mudanctl 
lição, alteração do nome 
judicial litigiosa, divórcio 
casamento, viuvez. 

IH - Loteamento: 
a) Registro de 

desmenbramento 
ou rural, além das 
sas 
prensa por lote 

b) Intimação ou 
excluídas as despesasl 
publicação de editais e 
dução ............. . 

Notas: 

1\\ - Os emolumentos 
serão de 4.158,00. 
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TI - Averbação:lo I 
Cartelra.8 

Valor da Averbação Ao Ao das 
Oficiai Estado Serventl88 Totalr I 

Até 250.000,00 840,00 168,00 168,00 1.176,00 

o de 250.001,00 a 500.000,00 1.400,00 280,00 280,00 1.960,00 
'. de 500.001,00 a 1.000.000,00 1.960,00 392,00 392,00 2.744,00 

I, de 1.000.001,00 a 1.500.000,00 2.520,00 504,00 504,00 3.528,00 

s J de 1.500.001,00 a 2.000.000,00 2.800,00 560,00 560,00 3.920,00 
Acima de Cr$ 2.000.000,00 
cada Cr$ 100.000,00 ou fração 112,00 22,40 22,40 156,80 
Sem valor declarado ........ 770,00 154,00 154,00 1.078,00 

Notas: 
~ I" O preço da averbação será calculado com valores tributários, 

aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária, respectivamente para o imóvel urbano ou rural, se o valor 
declarado pelo interessado for inferior a estes. 

2" - Consideram-se sem valor declarado, entre outras, as averba
ções referentes à mudança de numeração, desmembramento ou demo

) lição, alteração do nome por casamento, separação consensual, separação 
) judicial litigiosa, divórcio consensual ou divórcio litigioso, averbação de 
) casamento, viuvez. 
) 

m - Loteamento:) 

) a) Registro de loteamento ou 
desmenbramento urbano 
ou rural, além das despe
sas de publicação pela im
prensa por lote ou gleba 126,00 25,20 25,20 176,40 

b) Intimação ou 	 notificação 
) 	 excluídas as despesas de 

publicação de editais e con
dução .................. 1.260,00 252,00 252,00 1.764,00 

S, Notas:\ 

i" 
l' - Os emolumentos mínimos do Oficial, no caso da alínea "ali, 

serão de 4.158,00. 
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o mesmo valor 
de cada imóvel. 

Averbação, em 
10% (dez por cento) 

de 1/40 do valor da 

Notas: 

janeiro de 1969, artigo 
artigo 3'1, e Lei 6.840, de 

Os emolumentos n.:.,nil.. 

XI  Certidões: 
a) 

ainda que se refira a 
solteira, ou se trate de 
período abrangido, ainda 

BOLETIM DA ASSOCIAQJ.O 
DA JUSTICA DO ESTADO DI! 

21/0 - Os preços deste item incluem o fornecimento de uma certidão. 

3'" - Os registros de contratos particulares de compromisso de 
venda e compra oriundos de loteamentos regularizados pelas Prefeituras 
Municipais, de conformidade com os artigos 40 e seguintes da Lei 6.766, 
de 20 de dezembro de 1979, sofrerão um desconto de 50% (cinqüenta 
por cento), sobre a presente Tabela 11 (onze). 

IV - Abertura de Matrícula: 
560,00 112,00 112,00 784,00 

V - Incorporação e Condomínio: 

a) registro de incorporação imobiliária ou de especificação e íns
tituição de condomínio: 

O mesmo preço do item l, calculado sobre o valor do terreno e o 
custo global (Lei Federal 4.591 de 16 de dezembro de 1964, artigo 32, 
"h"), sem restrição do teto, reduzindo-se, no entanto, em 70% (setenta 
por cento) pelo que exceder ao valor de Cr$ 500.000.000,00. 

b) registro de convenção de condominio, qualquer que seja o nú
mero de unidades, incluindo o valor de averbações necessárias: 

7.700,00 1.540,00 1.540,00 10.780,00 

VI - Registro de Emissão de Debêntures: 

20% (vinte por cento) dos valores fixados no item I, quaisquer que 
sejam os atos praticados. 

VII - Registro de Pacto Antenupcial: 

1.540,00 308,00 308,00 2.156,00 

VIII - Registro, no Livro n9 3, de Cédula de Crédito Rural (Dec. Lei 
Federal 167 de 14 de fevereiro de 1967, artigo 34, parágrafo 
único), de Cédula de Crédito Industrial (Dec. Lei Federal 413, 
de 9 de janeiro de 1969, artigo 34, § 19 ), de Cédula de Crédito 
à Exportação (Lei Federal 6.313, de 16 de dezembro de 1975, 
artigo 3<) e de Cédula de Crédito Comercial (Lei Federal 6.840, 
de 3 de novembro de 1980, artigo 5~): 

Até Cr$ 200,00 0,10 % 
de Cr$ 200,01 a 500,00 0,20 % 
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de Cr$ 500,01 
de Cr$ 1.000,01· 
Acima de 

Até o máximo de 1A. 
de 29 de abril de 1975. 

IX  Registro, no Livro 

a) 
.........,1... 

b) 

x 

14 - Os atos previst"" 
sujeitos a pagamento de 
tribuição à Carteira de 
Justiça do Estado. 

24 - No caso de 
ou à Exportação, 50% 
pelo registro no Livro nq 

(cinqüenta por cento) 
Brasil, a crédito do TesouII 



ilIl certidão. 
romisso de 
Prefeituras 
l Lei 6.766, 
(cinqüenta 

784,00 

ação e ins

terreno e. o 
, artigo 32, 
% (setenta 

seja o nú
as: 

10.780,00 

lisquer que 

2.156,00 

(Dec. Lei 
parágrafo 

!dera! 413, 
de Crédito 
I) de 1975, 
:era! 6.840, 

~ 

~ 

INTtl':.UUOS 
LO • 
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de Cr$ 500,01 a 1.000,00 0,30% 
de Cr$ 1.000,01 a 1.500,00 0,40 % 
Acima de Cr$ 1.500,00 0,50 % 

Até o máximo de 14 do valor de referência previsto na Lei 6.205, 
de 29 de abril de 1975. 

nQIX - Registro, no Livro 2, de hipoteca cedular: 

a) de cédula de crédito rural: 
o mesmo valor previsto no item vrn para o registro da hipoteca 
de cada imóvel. 

b) das demais cédulas mencionadas no item VIII: 
o mesmo valor do item 1. 

x - Averbação, em registro de cédula mencionada no item VIII: 
10% (dez por cento) do preço fixado no item citado, até o máximo 

de 1/40 do valor da referência. 

Notas: 
1'J - Os atos previstos nos itens VIII, IX, alínea "a", e X não estão 

sujeitos a pagamento de custas ao Estado nem ao recolhimento de con
tribuição à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da 
Justiça do Estado. 

240 - No caso de registro de cédulas de crédito Industrial, Comercial 
ou à Exportação, 50% (cinqüenta por cento) dos emolumentos devidos 
pelo registro no Livro n9 3, caberão ao Oficial, devendo os restantes 50%, 
(cinqüenta por cento) serem recolhidos pelo serventuário ao Banco do 
Brasil, a crédito do Tesouro Nacional (Dec. Lei Federal 413, de 9 de 
janeiro de 1969, artigo 34, § 29 ; Lei 6.313, de 16 de dezembro de 1975, 
artigo 3'1, e Lei 6.840, de 3 de novembro de 1980, artigo 5Q

). 

OS emolumentos devidos pelas averbações previstas no item X, serão 
integralmente percebidos pelo Oficial. 

XI - Certidões: 
a) Certidão em breve relatório ou "verbo ad verbum", por pessoa 

ainda que se refira a nomes por extenso e abreviados, de casada e de 
solteira, ou se trate de espólio ou massa falida, qualquer que seja o 
período abrangido, ainda que o mesmo nome apareça mais de uma vez: 
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1'10 - Os valores 
tância depositada pelos 

2'10 - Os 
autarquias municipais e 
o Estado e o MunicípiO 
em 50% (cinqüenta por 

oos 

I - Registro integral de 
declarado, qualquer 

Até Cr$ 

de 10.000,01 a 

de 50.000,01 a 
de 300.000,01 a 

de 500.000,01 

Pelo que exceder de 
75.000.000,00 cada 
ou fração .............. . 
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cartelra8 
Ao Ao das 

Escrivão Estado Serventias Total 

Pela primeira folha ......... 520,00 104,00 104,00 728,00 
Por página que acrescer, qual
quer que seja o número de 
pessoas .. ~ . . . . . . . . . . . . . .. . . 143,00 28,60 28,60 200,20 

b) de matrícula ou de registro do Livro n~ 3, extraída por qualquer 
meio reprográfico (Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, alterada pela 
Lei 6.216 de 30 de junho de 1975, artigo 19, § 1~): 
Pela primeira folha ........ 344,00 68,80 68,80 481,60 
Por página que acrescer .... 143,00 28,60 28,60 200,20 

c) certidão de documento arquivado em Cartório, reproduzido por 
qualquer meio reprográfico (Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, alte
rada pela Lei 6.216 de 30 de junho de 1975, artigo 25): 
Por página. . . . . . . . . . . . . . . . . 143,00 28,60 28,60 200,20 

XII - Informação Verbal, quando o interessado dispensar a certidão: 
A quarta parte do valor fixado no item anterior. 

Por transferência de imóvel. . . 50,00 10,00 10,00 70,00 

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

XIV - Via excedente de Documento registrado (Lei 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, alterada pela Lei 6.216, de 30 de junho de 
1975, artigo 211): 

455,00 91,00 91,00 637.00 

xv 	 Prenotação do Título, a requerimento do interessado, para satis
fação de exigência legal ('\u suscitação de dúvida, quer se trate 
de registro ou averbação: 

Registro ................. . 3.696,00 739,20 739,20 5.174,40 

Averbação ................ . 739,00 147,80 147,80 1.034,60 

XVI - Microfilmagem, de documento referido nesta tabela: 
Qualquer que seja o número 
de páginas ................. 240,00 48,00 48,00 336,00 

XVII - Recebimento de prestação previsto no Dec. Lei 58, de 10 de 
dezembro de 1937, e na Lei 6.766 de 20 de dezembro de 1979: 
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a) 	 pela abertura de 

b) 	 pelo recebimento 
ao Oficial 1 % (um 
porcentagens devidas 
Serventias. 

Notas: 

Valor do (lontraf.o 



17.00 

tal 

tS,OO 

10,20 

quer 
pela 

11,60 
10,20 
por 

alte

10,20 

dão: 

'0,00 

por 

L de 
() de 

atis
:rate 

r4,40 
14,60 

16,00 

Ode 
979: 

aos
• 

a) pela abertura de conta e recebimento da primeira prestação: 
980,00 196,00 196,00 1.372,00 

b) pelo recebimento sem abertura de conta: 
ao Oficial 1 % (um por cento) do valor depositado, acrescido das 
porcentagens devidas ao Estado e à Carteira de Previdência das 
Serventias. 

Notas: 
1" - Os valores previstos neste item serão deduzidos da impor

tância depositada pelos prestamistas. 
2'" Os emolumentos devidos pelos atos em que são partes as 

autarquias municipais e sociedades de economia mista nas quais a União, 
o Estado e o Município sejam acionistas majoritários, serão reduzidos 
em 50% (cinqüenta por cento). 

TABELA 12 

DOS OFICIAIS DO REGISTRO DE TITULOS 
E DOCUMENTOS 

I - Registro integral de contrato, títulos e documentos com valor 
declarado, qualquer que seja o número de páginas: 

Carteiras 
VaJor do Oontrafo Ao Ao das 

OflclaJ Estado Serventias Total 

Até Cr$ 10.000,00 375,00 75,00 75,00 525,00 

de 10.000,01 a 50.000,00 780,00 156,00 156,00 1.092,00 
de 50.000,01 a 300.000,00 1.350,00 270,00 270,00 1.890,00 
de 300.000,01 a 500.000,00 1.650,00 330,00 330,00 2.310,00 
de 500.000,01 a 1.000.000,00 2.025,00 405,00 405,00 2.835,00 
Pelo que exceder de Cr$ 
1.000.000,00 até 75.000.000,00 
cada 100.000,00 ou fração ... 90,00 18,00 18,00 126,00 

Pelo que exceder de Cr$ 
75.000.000,00 cada 100.000,00 
ou fração ................. . 60,00 12,00 12,00 84,00 
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Cr$ 

a 

a 

a 

exceder 

Se o interessado 

XI - Xerocópia ou 
Cartório: 

xn - Microfilmagem de 

BOLETIM DA ABSOCIAÇ.lO 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DlII 

Nota: 

As custas, contribuições e emolumentos previstos nesta Tabela não 
poderão ultrapassar os valores máximos, estipulados na Tabela n Q 11, 
dos Oficiais de Registro de Imóveis. 

IT - Registro integral de título, documento ou papel sem valor decla
rado: 

Até uma página .......... . 375,00 75,00 75,00 525,00 
Por página que acrescer ... . 105,00 21,00 21,00 147,00 

ITI 	 Registro e entrega de notificação, inclusive certidão à margem 
do registro e no documento, além de condução, cobrada conforme 
as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça: 

a) no perímetro urbano ... 720,00 144,00 144,00 1.008,00 

b) no perímetro rural ou em 
local distante mais de 

5 km do Cartório ..... 1.120,00 224,00 224,00 1.568,00 

IV -	 Registro resumido de penhora, caução ou parceria: 

Até uma página ........... . 210,00 42,00 42,00 294,00 
Por página que acrescer 75,00 15,00 15,00 105,00 

v - Averbação: 
210,00 42,00 42,00 294,00 

VI - Matrícula de Oficina impressora, jornal e outros periódicos: 

1.300,00 260,00 260,00 1.820,00 

VII - Inscrição de pessoa juridica de fins cientificos, culturais, bene
ficentes ou religiosos, inclusive todos os atos do processo, regis
tro e arquivamento: 

900,00 180,00 180,00 1.260,00 

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

de 10.000,01 

de 50.000,01 

de 100.000,01 

de 500.000,01 

Pelo que 

1.000.000,00 até 

cada 100.000,00 ou fiamo,. 

30.000.000,00 cada 
ou fração 

a) em geral o mesmo 

b) 	 de pessoa jurídica de 

x - Certidão: 

a) pela primeira folha 

b) por página que 

c} 	 pelo sistema de 
mento de dados por 
a mais 

Nota: 



----

Até Cr$ 10.000,00 600,00 120,00 120,00 840,00 

de 10.000,01 a 50.000,00 1.200,00 240,00 240,00 1.680,00abeIa não 
ela n9 11, de 50.000,01 a 100.000,00 2.100,00 420,00 420,00 2.940,00I 

de 100.000,01 a 500.000,00 3.000,00 600,00 600,00 4.200,00 

de 500.000,01 a 1.000.000,00 6.000,00 1.200,00 1.200,00 8.400,00lor decla- I 
Pelo que exceder de 


525,00 
 1.000.000,00 até 30.000.000,00 


147,00 
 I 	 cada 100.000,00 ou fração ... 210,00 42,00 42,00 294,00 

Pelo que exceder de
L margem 

30.000.000,00 cada 100.000,00conforme 
ou fração ................. 135,00 27,00 27,00 189,00
a: 
IX - Cancelamento de inscrição: 1.008,00 I 
a) em geral o mesmo que o cobrado por averbação (item V). 

b) de pessoa juridica de fins econômicos: a terça parte do item VITI. 
1.568,00 

:. 

x - Certidão: 

a) pela primeira folha 280,00 56,00 56,00 392,00 

294,00 b) por 	 página que acrescer 126,00 25,20 25,20 176,40 
105,00 

c) 	 pelo sistema de processa
mento de dados por nome 

294,00 a mais 	 63,00 12,60 12,60 88,20 

5dicos: 
Nota: 

1.820,00 
Se o interessado dispensar a certidão, o Oficial poderá cobrar pela

rais, 	bene informação verbal 50 c;ó (cinqüenta por cento) dos emolumentos. 
!SSO, 	 regis-

XI - Xerocópia ou fotocópia de documento lavrado ou arquivado no 
1.260,00 Cartório: 

60 12,00 12,00 84,00
ISlve todos 

XII - Microfilmagem de documento referido nesta Tabela: 
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de protesto ou 
de homônimo por 

por página que 
qualquer que seja 
mero de pessoas 

(computador) '. 
Comarca da 
globados todos os 

certidão de protesto 
inclusive sob 

de relação para 
de Classe: 
por protesto ...... . 

informação verbal 
interessado 

fotoctl 

Qualquer que seja o número 
de páginas, mais .......... . 240,00 48,00 48,00 336,00 

XIII - Sistema de processamento de dados por documento completo, 
qualquer que seja o número de pãginas, referido nesta Tabela: 

Por 	documento, mais ...... . 130,00 26,00 26,00 182,00 

XIV - Autenticação procedida de acordo com a Lei Federal nq 5.433 
de 8 de março de 1968, regulamentada pelo Decreto n9 64.393, 
de 24 de abril de 1969: 

a) 	 de microfilmagem por rolo 
de 16mm ............. . 496,00 99,20 99,20 694,40 

de microfilmagem por rolo 
de 35mm ............. . 752,00 150,40 150,40 1.052,80 

b) 	 de cópia extraída de rolo 
de microfilmagem legali
zado: 

por 	página ou fotograma 112,00 22,40 22,40 156,80 

TABELA 18 

DOS ESCRIVÃES DE PROTESTO DE TíTULOS 

I - Protocolização, intimação, protesto e registro de protesto (quando 
houver) de qualquer título, além das despesas de publicação de 
edital, remessa postal e condução, cobradas conforme as Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça: 

Carteiras 
Valor do TItulo Ao Ao das 

Escrlvão Estado Serventias Total 

Até Cr$ 2.000,00 210,00 42,00 42,00 294,00 
de 2.000,01 a 20.000,00 700,00 140,00 140,00 980,00 
de 20.000,01 a 100.000,00 1.260,00 252,00 252,00 1.764,00 
acima de Cr$ 100.000,00 1.750,00 350,00 350,00 2.450,00 
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n - Pelo cancelamento 

III - Certidão de Dm~ 

a) negativa, por pessoa 

b) certidão de protesto 
tiva ou de cancelanll 

c) 

d) 

tema de processamentl 
dados 

rios 

e) 
tiva 

f) 
o 

certidão ......... . 


IV - Xerocópia ou 
Cartório: 

Por 	página ........... ; 


BOLETIM DA. ASSOCIAClO 
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i 

336,00 

ompleto, 
Tabela: 

182,00 

nQ 5.433 
~ 64.393, 

694,40 

1.052,80 

156,80 

(quando 
icação de 

Normas 

Total 

294,00 
980,00 

1.764,00 
2.450,00 

N'l'UARIOS 
LO • 

-


n 

III 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

IV 

Por página ............... . 


Pelo cancelamento de protesto, qualquer que seja o seu valor: 

Certidão de protesto: 

negativa, por pessoa .... 

certidão de protesto posi

tiva ou de cancelamento 

de protesto ou negativa 

de homônimo por pessoa 


por página que acrescer, 

qualquer que seja o nú
mero de pessoas ...... . 


certidão extraída por sis

tema de processamento de 

dados (computador), na 

Comarca da Capital, en

globados todos os Cartó
rios 


certidão de protesto posi

tiva inclusive sob forma 

de relação para Entidade 

de Classe: 

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


informação verbal quando 

o interessado dispensar 
certidão ............. . 

Xerocópia ou fotocópia 
Cartório: 

420,00 84,00 84,00 588,00 

119,00 24,00 24,00 167,00 

136,00 27,00 27,00 190,00 

51,00 10,00 10,00 71,00 

1.350,00 270,00 270,00 1.890,00 

50,00 10,00 10,00 70,00 

50,00 10,00 10,00 70,00 

de documento lavrado ou arquivado no 

60,00 12,00 12,00 84,00 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃo DOS SERVENTUARIOS -135DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



v - Microfilmagem de documento referido nesta Tabela, qualquer que 
seja o número de páginas: 

c) pela diligência para 
do casamento fora do 
dentro do horário 
expediente, excluídas 
sas de condução a 
cida pelo interessal 

d) pela diligência para 
de casamento fora 
depois do horãrio 
expediente, correndo 
do interessado a 

e) pelo traslado de cada 
to desentranhado 
mais ............. . 

f) pelo registro e afixaçãtl 
tal de proclamas 

g) 

outro Cartório e 

casamento, à vista 
de habilitação 
outro Cartório e 
de uma certidão 

Nota: 

Quando o casamento 
lidade de comparecimento 
vada, cobrar-se-á de acordtl 
do preço. 

111 - Registro ou mscrlç. 
sarnento religioso, 
civil, emancipação, 
ausência, aquisição 

BOLETIM DA ASSOCIACAO 
DA .JUSTIÇA DO ESTADO DII 

Ca.rtelrall 
Ao Ao das 

Escrivão Estado Servent1a8 Total 

240,00 48,00 48,00 336,00 

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

240,00 48,00 48,00 336,00 

VII - Busca em arquivamento de procurações: 

por nome ................. . 40,00 8,00 8,00 56,00 

TABELA 14 
1't'i: 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Ao 
Escrivão 

Carteiras 
das 

Serventias Total 

I - Assento de nascimento, de 
óbito, inclusive uma certidão, 
mesmo quando feito mediante 
petição ou mandado, nos ter
mos do artigo 46 da Lei n9 

6.015/73 ................. . 2.000,00 400,00 2.400,00 

11 - Casamento: 

a) 	 pela habilitação, lavratura do 
assento, excluídas as despesas 
de publicação pela imprensa 
oficial, incluindo o forneci
mento de uma certidão ..... 6.875,00 1.375,00 8.250,00 

b) 	 pela dispensa parcial ou total 
do prazo de proclamas, mais 1.000,00 200,00 1.200,00 
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lquer que 

Total 

336,00 

locurnento 
. páginas: 

336,00 

56,00 

Total 

2.400,00 

8.250,00 

1.200,00 

1IN'l'UAlUOS 
ULO • 

-


c) pela diligência para realização 
do casamento fora do Cartório, 
dentro do horário normal do 
expediente, excluídas as despe
sas de condução a ser forne
cida pelo interessado, mais .. 12.000,00 2.400,00 14.400,00 

d) pela diligência para realização 
de casamento fora do Cartório, 
depois do horário normal do 
expediente, correndo por conta 
do interessado a condução '" 22.500,00 4.500,00 27.000,00 

e) pelo traslado de cada documen
to desentranhado dos autos, 
mais ..................... . 625,00 125,00 750,00 

f) pelo registro e afixação do edi
tal de proclamas recebido de 
outro Cartório e pelo forneci
mento da certidão respectiva 1.400,00 280,00 1.680,00 

g) pela lavratura de assento de 
casamento, à vista de certidão 
de habilitação expedida por 
outro Cartório e fornecimento 
de uma certidão ........... . 1.800,00 360,00 2.160,00 

Nota: 

Quando o casamento não for realizado em Cartório, por impossibi
lidade de comparecimento de um dos nubentes, devidamente compro
vada, cobrar-se-á de acordo com a letra "a" com acréscimo da metade 
do preço. 

m - Registro ou inscrição de ca
samento religioso com efeito 
civil, emancipação, interdição, 
ausência, aquisição de nascio-
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nalidade brasileira, transcrição 
de registro de nascimento, ca
samento ou óbito ocorridos no 
estrangeiro, inclusive o forne

vm Arquivamento da 
ereto, resolução ou 
legislativo municipal, 
mos do artigo 55 § 

Certidão integral 
"verbo ad verbum", 
ve relatório, de ato 

a~ 

a qualquer interessado. 

mesmo que o 

Nota: 
~ão será cobrado 

cimento de uma certidão ... 3.600,00 720,00 4.320,00 

IV - Averbação de retificação, 
legitimação, adoção e emanci
pação .................... . 2.250,00 450,00 2.700,00 

V - Averbação de divórcio, sepa
ração judicial, inclusive o re
gistro da sentença definitiva e 
de restabelecimento da socie
dade conjugal ............. . 4.500,00 900,00 5.400,00 

VI - Certidão, incluida a busca: 

a) em breve relatório ........ . 900,00 180,00 1.080,00 

b) "verbo ad Verbum", no todo 
ou em parte .............. . 1.400,00 280,00 1.680,00 

c) por averbação que acrescer 500,00 100,00 600,00 

Nota: 

A certidão de nascimento, em breve relatório conterá no mínimo: 
dia, mês e ano, lugar e hora do nascimento, sexo do registrado, nome 
prenome e naturalidade dos pais, nome e prenome dos avós. 

vn - Xerocópia autenticada de ato da Serventia a seu cargo: o mes
que o fixado na Tabela 11, item m. 

Nota: 

Pela i'nformação verbal, se o interessado dispensar a certidão, po
derá o serventuário cobrar a quarta parte dos emolumentos previstos 
na letra "ali. 
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IX 

nado no item anterin• 

pela primeira folha 

por página que 

Nota: 

tivas certidões, das pe~ 
Federal n9 6.015 de 31 de 
o atestado de pobreza. 

http:ASSOCIAC.lO


lO 4.320,00 

lO 2.700,00 

)O 5.400,00 

)O 1.080,00 

Xl 1.680,00 

lO 600,00 

, no núnimo: 
pgtrado, nome 
lVÓS. 

cargo: o mes

certidão, po
ntos previstos 

BRVlIlNTUARIOS 
PAULO .. 

VIII - Arquivamento da Lei, de
creto, resolução ou decreto 
legislativo municipal, nos ter
mos do artigo 55 § 4'1 do De

creto-Lei Complementar n'" 9, 
de 31-12-1969 até duas páginas 100,00 20,00 120,00 
mais de duas páginas até dez 280,00 56,00 336,00 
mais de dez páginas ...... . 540,00 108,00 648,00 

IX - Certidão integral ou parcial 
"verbo ad verbum", ou em bre
ve relatório, de ato mencio
nado no item anterior: 
pela primeira folha ........ . 180,00 36,00 216,00 

por página que acrescer ... . 100,00 20,00 120,00 

Nota: 

A consulta dos atos municipais é gratuita e não poderá ser negada 

a qualquer interessado. 

x - Ato que lhe seja permitido praticar como Tabelião de Notas: o 
mesmo que o cobrado na Tabela 10. 

Nota: 
Não será cobrado emolumento algum pelo Registro Civil e respec

tivas certidões, das pessoas pobres, nos termos do artigo 30 da Lei 
Federal n'" 6.015 de 31 de dezembro de 1973, podendo o Oficial dispensar 
o atestado de pobreza. 
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la. ~tAol .tado do Acre '.'~"~'.'H'~ 
2&. ~: ea6:lo do~.~ 
la.. .:;IAo: Estado do P'Mi e 'Ditrrlt:6n.o 
..~ REIllJD: Estado do Ma.ranhâo ••• ~ •••• 

t: =~ ==:~ :::::::::::::::::::.~:::.'a. REX:t1.o: EI~ do RiO Grande cb __ o •• 

la. ~OO: Est.'lclo da Par~ .'0 •••• 0••••••• 
ta. JUi:Crt..o: F.$t.;Ido de Pe:l'Nll!b..tco •••••••••• ~. 

lOa. REG1l.o: Estado de Al~ '0' ••••••••• ~ ••
la. REI,a:"'). Es~ de Sergipe 'H'''HHh~'' 
124. RIXiIJlo: Est:.!d::> da aahia ••••••••• ~ ••• ~ ••• 
13a. REJ:il:h:h Estado de i'J.na.s·Gtrais U'~U' 
14<1., rux::::rJiD: E.s.t.aCo do Esplrito Santo ••••• 
15.'1 • .I'tfl:il1D: Estado do RiQ dt:t .Jcva1ro ••••••• 0 

1va. ru::cI,!D: EsI;..;Do de Sâ-:) Paulo .H.UH••••• 

lia. RO;;;Il.c: Est.ado do Paraná ........... a ......... . 

1Sa. ~: Eatado ~ SM.t4 catarina ............ 
19.... REGoo: Ut4do ~ JUc Q:&I"Ide: Q:) M ... H ... . 

20",. R~: t:atado do ~to·Cro&ao ., Mato. ~ 
21a. REGIAo: t:atlodo dt:t Goiás- •••••••••• o ••• 

22.11. REc::Ao; O1.t::rito TéderaJ. •••••• ' •••••• 

~ 

O Presidente da 
o artigo 81, item m, da 
grafo único, da Lei n" 
6.423, de 17 de junho 

Art. 1 q - O coeficll 
o parágrafo único 
serã de 1,524 (um inteill 
aplicável sobre os valoresl 

Parãgrafo único -
em cada Região, já 
tam do Anexo ao Preset 

Art. 2'1 - O coefict 
ca-se, inclusive, às 
mínimos estabelecidos 

Art.3q-O~
1983, revogadas as 

INFORMAÇõES úTEIS 

DECBETO N9 88.267 - DE 80 DE ABRIL DE 1988 

Fixa novos níveis de salário-mínimo para todo o terri~ 
tório nacional. 

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere 
o artigo 81, item m da Constituição, e tendo em vista o disposto no 
artigo 116, § 2'1 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Iei nQ 5.452, de 1Q de maio de 1943, e nos artigos 18 e 19 da 

nQLei 6.708, de 30 de outubro de 1979, decreta: 

Art. 1Q - A tabela de salário-mínimo aprovada pelo Decreto nQ 

87.743, de 29 de outubro de 1982, fica alterada na forma da nova 
tabela que acompanha o presente Decreto, e vigorará pelo prazo de 
3 (três) anos, conforme o § 1Q do artigo 116 da Consolidação das Leis 
do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei nQ 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Art. 29 - Para os menores aprendizes de que trata o artigo 80, 
e seu parágrafo único, da mencionada Consolidação, o salário-míni
mo corresponderá ao valor de meio salário-mínimo regional durante 
a primeira metade da duração máxima prevista para o aprendizado 
do respectivo ofício. Durante a segunda metade do aprendizado, o 
salário-mínimo será correspondente a dois terços do valor do salário
-mínimo regional. 

Art. 39 - Aplicar-se-á o disposto na Lei n9 5.381, de 9 de feve
reiro de 1968, para os Municipios que vierem a ser criados na vigên
cia deste Decreto. 

!Art. 4" - Para os trabalhadores que tenham fixado por lei o 
máximo da jornada diária em menos de oito horas, o salário-mínimo 
horário será igual ao da nova tabela multiplicado por oito e divi
dido por aquele máximo legal. 

Art. 5'1 - O presente Decreto entra em vigor em 19 de maio de 
1983, revogadas as disposições em contrário. 

Brasflia, 30 de abril de 1983; 162'1 da Independência e 959 da 
República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Murillo Macêdo - José Flávio Pécora 
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o terri~ 

confere 
osto no 
da pela 
~ 19 da 

mo n'1 
a nova 
mo de 
as Leis 
e 1943. 

:igo 80, 

.o-míni

lurante 

ldizado 

m.do, o 
m1ãrio

e feve
vigên
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"9 88.267, DE 3D DE A13R.IL D!: 19_§) 


[Sl~;-;~~~r.'O L,j :.a:r:;.. COP5'1.-::f~E.tQ:,7JíD:OO s.;.JJJuo ~:N;J1) ?t.Ri 
UNIDADES DA fEOERAÇAo 'IE P/N, (; '1W.DI.1JUJXin .tJk1.:m, U'LITO oc oa;cano J;11.;, OCQ~ 

: CAICUtÀOO l:\A 13.\SE DI;; 30 DlA.';;jClA nE 70% OC Q..t: 'f"llh'm Q AR!. 8'1 
!00 240 iUlJ,S DE "IF,;.w.Ln:; M cn:so:.zD. DAS lL!S CS'" ':r~iUl 

CRlZElfO:> {Cr$ j Pt.:t!Q;m:A.lS (\l
REGIõES 


M::.NSAL I OlARIo I HcFJ..."'UO 


la. RII.õ1Ao, atado do Acre: ~.# ... ~ .... ~ ... ~ ......................•..... ~.......... 30.600.00 10020,001 121.5Q 50 1:l9 11 11 : 

2.&. RmIlDt 'Dfb:b do hMmoas, RI:::Ildfn1.a.. 'Ierr1wr1Q F«JerAl de b"~ ......... )O.600 OO 1.020,00 127,50 43, 23 2l :;
t 

la.. JIt:JXõ11.o: iatado do Pu! ~ 'l'e:l'rltóriQ f\'dI:mIl do 1InIapi .......................... 3<J.600~OO l.O~Q,{lOi 127,50 51 24 16 5 


=:=;E=:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i e:!~;~~ UE::i HU~ H H fi ! 
?a. f{ECI1o~ EstadodoRioGrandeÓ'ltb:1:a ......_.................................. 30.600,00 1.020,00' 121,50 55 27 11 6 

&a. RIÇtJlO; Est-m da paralba ••••••• .......................·...........4.......... 30.600,00 1.020,00 121,5Q 55 21 12: 5 

9.a. ~t E.s:t.ldo de ~ ....... ~ ................ ~ ........... ; •• ~.......... 30.600,00 1.020.,00 121/50 55 21 I) 5 


n:: =~==: ~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i ::m:~ !:m::g HUg i ~ ~~ ~g : 
111. REX::IAo: E$ti!do de fo".!nas·Gera!s •••••••• • •••••••H...........H................. 34.776~OQ 1.159,20 144,90 54 28 li 
 6 

14 ... ma!.c>: f:stado do Espírito ~to ••...•••••••••••••...•.•••• :................. 34.776#00 1..159,20 144,90 51 31 12 5 

lSa. REGrf.o: Estado do Rio de Janeiro •.•..•••• ".................................. 34.776.00 1.159,20 14':,90 50 25 1J 6 

16a. REC;t!;o: bt:a::!o o;le são p;n;10 .................................................. 34.77&.00 1.159,20 144,90 4l )) 14 6 

17a. ~: Estado do Parri ...................................................... 34.77~,00 1.159,20 144,90 55 24 14 6 

18.3. RfXill.D: E:stado de santa catarina •.•.••.•.. ~ .................................. 134.77~.00 1.159~2i} H4,lJO 57 24 13 5 

19,,* Ml:i~: Estado d:. Rio Grande do SUl ..... h.................................... 34.176,00 1<:.4,90 44 24 n 7
1.159,20 

2~. ~:",i): Fstado dO Moto·Grosso e Mato GrtIsso do SUl •• ~....................... lO.600,Oq 1.020.,00 127,50 49 29 15- 7'" 

21.1.. ~.::aAo: Estado de Goi.1.s ............................................... ~,...... 30.600#00 1.02!!,OO 127,50 51 22 21 6 .. 

22.1.. JU;~~ O1stritD FuderiÜ ..................................................... 34.776 ..00 1.159,20 144,'30 50 25 j 13 61 6 


~ 

DECRETO Nv 88.268 DE 30 DE ABRIL DE 1983 


Fixa coeficiente de atualização monetária previsto na 
Lei n<;> 6.205, de 29 de abril de 1975, e dá outras provi
dências. 

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o artigo 81, item m, da Constituição e nos termos do artigo 2'1, pará
grafo único, da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975, e da Lei nQ 

6.423, de 17 de junho de 1977, decreta: 

Art. 1Q - O coeficiente de atualização monetária, a que se refere 
o parágrafo único do artigo 2'1 da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975, 

será de 1,524 (um inteiro e quinhentos e vinte e quatro milésimos), 

aplicável sobre os valores padrão vigentes em 1<;> de novembro de 1982. 


Parágrafo único - Os valores de referência, a serem adotados 
em cada Região, já atualizados na fonna do cctpUt deste artigo, cons
tam do Anexo ao presente Decreto. 

Art. 2'1 - O coeficiente fixado no artigo 1<1 deste Decreto apli
ca-se, inclusive, às penas pecuniárias previstas em lei e aos valores 
minimos estabelecidos para alçada e recursos para os Tribunais. 

Art. 3'1 - O presente Decreto entra em vigor em 1 Q de maio de 
1983, revogadas as disposições em contrário. 

BOLETIM DA ASSOCIACÃo DOS SERVENTUARIOS -141DA JUSTICA DO ESTADO DE SllO PAULO • 

http:134.77~.00
http:34.77&.00
http:34.776.00
http:30.600.00
http:Pt.:t!Q;m:A.lS
http:cn:so:.zD
http:IF,;.w.Ln


Brasília, 30 de abril de 1983; 1629 da Independência e 959 da 
República. 

JOÃO FIGUEIREDO 
Emane Galvêas - José Flávio Pécora 

ANEXO AO DECRETO N" 88.268 -" DE 30 DE ABRIL DE 1983 

NOVOS VALORES DE REFERltNCIA 


VALORES E REGlõES QUE OS UTILIZAM 


um) oValores Vigentes Novos Regiões e Sub-Regiõe8 (tal como 
em 1-11-82 Valores deflnidaa pelo Decreto n 9 75.679, veis do Tesouro NaCiomu 

(Cr$) (cr$) de 29 de abril de 1975 
2. 9% (nove 

tária aplicável às I"\'D'I'M'" 
7.931,20 	 12.081,10 4', 54, 6', 1', 8', 94 - 2" Sub-regiAo, 


Território de Fernando de Noronha, 
 3. Cr$ 3.911,61 
lÜ", 11·, 12> - 24 Sub-regiAo. ta e um centavos) o 

8.782,10 13.383,90 	 14, 2'; 3>, 94 - 14 SUb-região, 12 José FIãvio Pécora 
1 4- Sub-região, 204, 21'. 

9.565,90 14.518,40 	 14', 17' - 2' Sub-regiã.o, 184 - 2> 

Sub-região. 


10.440,10 15.910,10 	 17' - 10 Sub-região, 1S' l' Sub
região, 194. 


11.225,00 17.106,90 	 13', 15', 16', 22'. 

Fixar para o mês 
1. 391,161 (trezent4 

Exemplos de Cálculos: 

Os valores apresentados acima passam a substituir os relativos 
ao salário-mínimo em cada região, como exemplificado abaixo: 

1fi exemplo: um contrato na 7'1- região, que determina o pagamento 
de 1 salário-mínimo regional, passa a exigir o paga
mento de Cr$ 12.087,10 (doze mil, oitenta e sete cru
zeiros e dez centavos). 

29 exemplo: um contrato na 3'1- região, que determine o pagamento 
de 3.5 (três e meio) salários-mínimos regionais passa 
a exigir o pagamento de Cr$ 46.843,70 (quarenta e seis 
mil, oitocentos e quarenta e três cruzeiros e setenta 
centavos). 

39 exemplo: uma multa de 50% (cinqüenta por cento) do maior 
salário-mínimo do País passa a ser Cr$ 8.553,50 (oito 
mil, quinhentos e cínqüenta e três cruzeiros e cinqüenta 
centavos). 
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PORTARIA IN'rERMINISTEBIAL SEPLAN/MF N' 053 
DE 29 DE ABRIL DE 1983 

Os Ministros de Estado, Interinos, Chefe da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República e da Fazenda, no uso de suas 
atribuicões e tendo em vista o disposto nas Leis n. os 4.357, de 16 de 
julho de 1964, e 6.423, de 17 de junho de 1977, resolvem: 

Fixar para o mês de maio de 1983, em: 
1. 391,161 (trezentos e noventa e um vírgula cento e sessenta e 

um) o coeficiente de correção monetária das Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional - ORTNs; 

2. 9% (nove por cento) o acréscimo referente à correção mone
tária aplicável às ORTNs; 

3. Cr$ 3.911,61 (três mil, novecentos e onze cruzeiros e sessen
ta e um centavos) o vaIor de cada ORTN. 

José Flávio Pécora - Mailson Ferreira da Nóbrega 
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EVOLUÇÃO DO COEFICIENTE DA ORTN 


Variações Mensal, Trimestral, Acumulada no Ano e em 12 Meses 


O.B.T.N • 

Periodo Meua.l Ai% 
.6. :% 

.6. '%Acumulada 
.6.f1o TriIneIItra.l no Ano 12 Meses 

-

1982 JANEIRO 
FEVEREIRO 

MA.RJÇO 
ABRIL 
MAIO 

.JUNHO 
JULHO 

AGOSTO 
SETEMBRO 
OUTUBRO 

NOVEMBRO 
DEZElMBRO 

5,2 
5,0 
5,0 
5,0 
5,5 
5,5 
5,5 
6.0 
7,0 
7,0 
7,0 
6,5 

17,3 

15.8 

17,4 

21,4 

5,2 
10,5 
16.0 
21.8 
28,5 
35.5 
43,0 
51,6 
62,2 
73,5 
85,7 
97,8 

96,9 
96,6 
94,1 
91,7 
90,8 
89,9 
89,0 
89,0 
91.2 
93,5 
95,9 
97,8 

1983 JANEIRO 6,5 21,4 6,5 100,2 
FEVEREIRO 6,0 12,9 102,1 

MARÇO 
ABRIL 
MAIO 

6,7 
9,0 
9,0 

I 
I 
I 

23,3 
20.5 
31,3 
43.1 

105,4 
113,2 
120,3 

PORTARIA Nv 54 - DE 29 DE ABRIL DE 1983 
O Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o disposto na Lei n'l 4.864, de 29 de novembro de 1965, e na Lei n'l 
6.423, de 17 de junho de 1977, resolve: 

1. Fixar o coeficiente de correção monetária, aplicável aos 
saldos devedores e às prestações relativas a contratos que têm por 
objeto a venda ou construção de habitações com pagamento a prazo, 
para o mês de março de 1983, conforme tabela anexa. 

2. Determinar que esse coeficiente seja aplicado sobre o valor 
da prestação e da divida contraida, para efeito da primeira correção, 
e sobre o valor atualizado da prestação e do saldo devedor, para as 
correções subseqüentes. 

3. Estabelecer que o reajustamento das prestações e a correção 
dos saldos devedores sejam efetuados em maio de 1983. 

José Flávio Pécora - Ministro Interino 
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Coeltclente para a Correção MonetA.rla do Saldo Devedor e para o Reajustamento 
das Prestações Relá.ttvss 11. Contratos lmObl1lárl08 FIrmados de Acordo com a 

Lei 4.864, de 29 de novembro de 1966 nt 

Mês da 'Clt!
ma Correção e Mês da 
Reajustamento 

ou Mês do 
Mês de 

Referência 
Correção 

e do CoefI.c1Gte 

Infeto do Reajustamento 
Contrato 

Setembro-1982 Março-1983 Malo-1983 1,468710 

ENDEREÇOS E TIf'..LIIll!'U 

CASA VERDE 
Rua Ja.guaratê, 219 
pRIMEIRA VARA 
OFICIO 
SEGUNDA VARA 
OFICIO 
TERCEIRA VARA 
OFICIO 
QUARTA VARA 
OFICIO 

mIRAPUERA 

Av. Washington Luis, 6811 

PRIMEIRA VARA 

OFICIO 

SEGUNDA VARA 

OFlCIO 

IPIRANGA 
Rua Greenfeld, 21131 
pRIMEIRA VARA 214.1"
OFICIO 

SEGUNDA VARA 

OFlCIO 

TERCEIRA VARA 

OFICIO 


ITAQUERA 

Rua Tomazo Ferrara, 3&-A 

PRIMEIRA VARA 

OFICIO 

SEGUNDA VARA 

OFICIO 

TERCEIRA VARA 

OFlCIO 

JABAQUARA 

Av. Jabaquara, 1802108/12 

pRIMEIRA VARA 577 

OFICIO 

SEGUNDA VARA 

OFICIO 

TERCEIRA VARA 

OFICIO 

LAPA 

Rua Martin Tenór1o, 120 

PRIMEIRA VARA 

OFICIO 
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, INFORMAÇÕES (JT.EIS Dto 
I • 

ENDERmÇOS E TELEFONES DAS VARAS DISTRITAIS DA CAPITAL 

Telefone Ramal Telefone Ramal 

CASA VERDE SEGUNDA VARA 261.4435 
Rua .Jaguaratê, 219 OFICIO 261.4587 665 
PRIMEIRA VARA 266.0948 TERCEIRA VARA 831.4900 
OFICIO 266.0942 672 OFICIO 831.4844 
SEGUNDA VARA 266.0937 QUARTA VARA 831.4911 
OFICIO 266.3001 671 OFICIO 831.4866 
TERCEIRA VARA 857.6962 
OFICIO 265.6450 PENHA 
QUARTA VARA 857.7662 Rua Dr. João Ribeiro, 433 
OFICIO 266.1317 3° e 4° Pavimentos 

PRIMEIRA VARA 295.3466 
mIRAPUERA OFICIO 295.3366 658 
Av. Washington LuIs, 6811 SEGUNDA VARA 295.5657 
PRIMEIRA VARA 531.3119 OFICIO 295.5702 659 
OFICIO 531.3180 570 
SEGUNDA VARA 531.3145 Rua Padre João, 546/48 e 554 
OFICIO 531.3219 575 TERCEIRA VARA 295.3466 

OFICIO 
IPIRANGA QUARTA VARA 295.3466 
Rua Greenfeld, 27/31 OFICIO 
PRIMEIRA VARA 274.1486 
OFICIO 274.2029 657 PINHEIROS 
SEGUNDA VARA 63.8687 R. Filinto de Almeida, 69 
OFICIO 274.2519 654 PRIMEIRA VARA 211.5881 
TERCEIRA VARA 272.0767 OFICIO 210.3828 572 
OFICIO 274.8044 SEGUNDA VARA 211.6323 

OFICIO 211.6206 572 
ITAQUERA TERCEIRA VARA 814.3538 
Rua Tamazo Ferrara, 36-A OFICIO 814.3605 573 
PRIMEIRA VARA 205.6487 
OFICIO 205.6001 579 SANTANA 
SEGUNDA VARA 205.6489 Rua VoI. da Pátria, 1604/24 
OFICIO 205.6395 578 PRIMEIRA VARA 298.5598 
TERCEIRA VARA 205.6414 OFICIO 298.5587 673 
OFICIO 205.9657 SEGUNDA VARA 298.5343 

OFICIO 298.5404 674 
JABAQUARA 
Av. Jabaquara, 1802/08/12 Rua. VaI. da Pátria, 1141 
PRIMEIRA VARA 577.8651 TERCEIRA VARA 267.2977 
OFICIO 577.6522 675 OFICIO 267.0546 571 
SEGUNDA VARA 577.5291 
OFICIO 577.1946 676 SANTO AMARO 
TERCEIRA VARA 577.4439 Rua Luiz Seráphico 
OFICIO 577.9612 Júnior. 1046/70 

PRIMEIRA VARA 247.6395 
LAPA OFICIO 247.4429 670 
Rua Martin Tenório. 120 SEGUNDA VARA 247.2631 
PRIMEIRA VARA 261.4035 OFICIO 247.2731 677 
OFICIO 261.4235 664 TERCEIRA VARA 247.5757 
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OFICIO 548.8493 TUCURUVI 
QUARTA VARA 522.3879 Av. Tucuruvi, 63/67 
OFlCIO 548.8669 PRIMEIRA VARA 203.8790 

OFICIO 203.8796 669 
SÃO MIGUEL PAULISTA SEGUNDA VARA 203.6063 
Av. Marechal Tito, 1413 OFlCIO 203.1219 667 , ~ 
PRIMEIRA VARA 297.0092 Av. Sezefredo Fagundes, 633 ~ LUIZ DE TOLEIDO 
OFlCIO 297.0254 577 TERCEIRA VARA 
SEGUNDA VARA 297.0145 OFlCIO 
OFlCIO 297.0193 576 QUARTA VARA 
TERCEIRA VARA 297.6625 OFlCIO 
OFICIO 297.6415 ~ OSWALDO DE 

VILA MARIA 
Av. Guilhenne Cotching, 950 I~SSIO RnnmM 

SAÚDE PRIMEIRA VARA 264.3783 
Av. Cursino, 191~ OFlCIO 264.2285 662 
PRIMEIRA VARA 275.2311 SEGUNDA VARA 93.5265 .. ALCEBIADES 
OFICIO 275.26218 668 OFlCIO 264.3383 663 
SEGUNDA VARA 275.2529 TERCEIRA VARA 292.7639 : MARCOS MILANl 
OFlCIO 275.2813 666 OFlCIO 292.7917 

~ TERCEIRA VARA 578.8342 QUARTA VARA 292.7595 'e> 
OFICIO 578.8345 OFICIO 292.7852 

VILA PRUDENTE 
TATUA.Pl?J Rua Ibitirama, 447 
Rua Potiguares, 88 PRIMEIRA VARA 274.0318 
PRIMEIRA VARA 295.4738 OFICIO 215.6880 656 I HYERóCLIO ELQY
OFICIO 295.1436 660 SEGUNDA VARA 63.8996 

~ ARMANDO VERIDIANOSEGUNDA VARA 295.5051 OFlCIO 274.2919 655 
OFlCIO 295.6770 661 TERCEIRA VARA 273.5760 
TERCEIRA VARA 293.3276 274.7318 
OFICIO 293.3279 OFICIO 215.3153 
QUARTA VARA 293.3285 Sala dos Oficiais 
OFICIO 293.3154 de Justiça 274.5641 ~ JOSlil MAXIMINO 

$ 
$ 
~ 
~ Ll!'JO MODESTO TORRES 
~S ANTONIO LUPP1 ..••••• 

~ RUBENS PEREIRA •••.. 
<\'$ ANTONIO GtnLHERME 

$ 
~ LOURIVAL DE 

~ ~.. 
$ ID1!lU ROCHA . ~ .. ~ ... ~ . 

g 
~ 
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i ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE
§ JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
" 
~ DIRETORIA 

~ LuIZ DE TOLEDQ MENDES PERElRA ________ - P",ld~te 
~ ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA .•••..• - Capital 

~. ALDO NEVES GODINHO ...............••••.••• Capital I
! OSWALDO DE OLIVEIRA PENNA ...••••••••.• Capital 

S ADROALDO JOSlt DE MENEZES ....•....•••.•. S. Bernardo do Campo 

i.. CASSIO RIBEIRO PORTO ...•.•..•.•.•.•••••••• - Capital 

g ALCEBIADES NASCIMENTO MORENO •.•••.•• - Capital

$ MARCOS MILANI •••••••••••••••••••••••••••••• - Capital 

~ JOSlt AUGUSTO LEITE DE MEDEIROS ..•.•••• Capital 

I CONSELHO FISCALI HYER<>CLlO ELOY PESSOA DE BARROS NETO - Presldonte

$ ARMANDO VERIDIANO LARANJA ...•.••.•.•.. Santos

$ VICENTE FERREIRA SILVEIRA,." ........ ,., Guarulhos 

§ BENEDICTO SILVEIRA " ..................... . Capital 

{' JOSlt MAXIMINO J1JNIOR ................. . Capital 
~ 

~ 

'4" 
\' 
~ SUPLENTES 
~ 
~ LÉO MODESTO TORRES .......•....••..••••. Atibaia
.,'$ ANTONIO LUPPI .............................. - Capital 


~ RUBENS PEREIRA •........•. . . . • • • . . . . . . . . . •. - Capital 

~i, ANTONIO GUILHERME DE PAULA LEITE ... , Campinas 

$ JARBAS TUPINAMB.A DE OLIVEIRA FILHO Capital 
~§ LOURlVAL DE OLIVEIRA " .............. . Guarulhos 


~ CASIMIRO PINTO NETO ...... ...•....•..••••. - capital
~" 
<:-," IDltU ROC'ElA ...... ' .. ' ..... , ...•••••••.•••••• Santos 

§ OSWALDO SOUZA MACHADO .. . . . . . . . . . . . . .. - Capital 

~ 
~~~~~~~~~~~ 
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