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Que o bam senso na
recomendável, seja Ret'n!DN

BOLETIM DA ASSOCIACAO
DA JUSTIÇA DO ESTADO

BOLETIM
DA
ASSOCIAÇÃO OOS SERVENTUARIOS DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"DEX::LARADA DE UTILIDADE POBLICA PELA
LEI Nq 404, DE 26 DE
SETEMBRO DE 1949"

ANO XXXI

JULHO a DEZEMBRO DE 1983

Nq 115

NATAL
Mais um Natlil se aproa;ima.
Que cada momento seja desfrutado com imensa alegria.
Que se formem elJos de Paz, Âm~ e Amor tão importantes, únicos
e insubstituíveis e que estejam dentro de todos e que devam ser
reencontrados.

1983/1984
A diretoria da Associação dos Serventuários de Justiça
deseja ao prezado colega:
Que o Ano Novo seja repleto de bons e grandes acontecirru:mtos.
Um ano de tranqüilidade e de esperança.

Que o bom senso na solução dos problemas, que é a única atividade
recomendável, seja sempre e sempre o trabalho.
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COLABORAÇõES
PREPARADOR ELEITORAL
Refere-se àquela pessoa que é nomeada pelos Tribunais Regionais
Eleitorais, por indicação do Juiz Eleitoral, para auxiliar o alistamento
de eleitores, exercendo as funções em distritos e municípios que não
sejam sede de Zona Eleitoral.
Os atos que lhe competem praticar são os que 'éOnstam do artigo
63 do Código Eleitoral vigente, sendo a sua remuneração a de uma
hora do salário-minimo local por processo preparado, paga pelo Tri
bunal Regional Eleitoral à vista de relação visada pelo Juiz Eleitoral
da respectiva zona.
De grande responsabilidade é a participação do preparador eleito
ral em sua função, manuseando os processos que passam por suas
mãos, encaminhando-os ao Juiz da Zona que lhe estiver atribuida.
além de outros encargos, dentre eles o de manter uma pessoa para
auxiliá-lo na· execução de serviços atinentes ao cargo.

"A Palavra do
no que se refere "O
tante válido quando o
dão de "distribuição
condições de RG. ClC,
situação que exige algo
na "distribuição" não se
forçosamente a "certidão
distribuída a "ação" é
riamente, se houver, enderll
e o que pode ser "des~
ção" registre todos esses
registros e ainda, se
posta"; e seria possível
legal?

A propósito da remuneração dos preparadores em causa, é que
tivemos a lembrança de fazer este modesto trabalho, dond~ sugeri
mos às autoridades a quem estiver afeto o assunto, para que, ao
invés daquela a que nos referimos (§ único do item IX do artigo 63
do Código citado) fosse estudada uma gratificação fixa aos ditos
servidores, a ser paga mensal, trimestral ou semestralmente, ao cri
tério de quem for legislar a respeito.

O ministro desburocral
sa da publicação do editall
vel? - A "publicidade"
noticia e quem de direito

Aí fica a nossa sugestão, no sentido de que os preparadores
eleitorais obtenham merecida recompensa pelos seus serviços.

Na qualidade de
para o trabalho dispensadol
- mas, em verdade,
quem não existe ou
o Cartório possa e deva
nem sempre se apresent
cidade e se o número for
ser mais aumentado e a
Então, se indaga,
tizado? Não se pode

Guará, 18 de maio de 1983.
Luiz Carlos da Silva -

4-

Servidor de Justiça, Aposentado.
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DESBUBOORATJZAB QUANDO E O QUE '!
Walter Tebet

ionais
nento
~ não

rogo
uma

Tri
ltoral

leito

suas

IlÚda,

para

que
geri
!, ao
o 63
ditos
cri

lores

uos.

"A Palavra do Leitor", na "Folha de São Paulo" de 20-05-83,
no que se refere "O problema dos homônimos" aborda assunto bas
tante válido quando o seu manifestante relata o homônimo na certi
dão de "distribuição judicial" , principalmente quando se refere às
condições de RG, CIC, enderêço, filiação e etc. - Realmente é uma
situação que exige algo mais para se desburocratizar; - pois, se
na "distribuição" não se acrescentam aqueles elementos indicados,
forçosamente a "certidão resposta" expedida pelo Cartório ao qual foi
distribuída a "ação" é que poderá completar o RG, CIC e secunda
riamente, se houver, enderêço e filiação. - Daí, se pergunta quando
e o que pode ser "desburocratizado"? - Pretender que a "distribui
ção" registre todos esses elementos seria mais uma triplicata de mais
registros e ainda, se negativa, poder-se-ia dispensar a "certidão res
posta"; e seria possível essa dispensa, sem que haja a eliminação
legal?

* * * .. '*
O ministro desburocratizador já anunciou a pretensão da dispen
sa da publicação do edital de proclamas no casamento. Será razoá
vel? - A "publicidade" é um fator preponderante para que se tenha
notícia e quem de direito possa eventualmente impedir o matrimônio.

* * * '" '"
Na qualidade de Oficial do Registro Civil acho uma boa facilidade
para o trabalho dispensado às testemunhas no registro de nascimento;
- mas, em verdade, mesmo com testemunhas ainda se registra
quem não existe ou falseia a verdade com outros fatos.
Embora
o Cartório possa e deva diligenciar tudo quanto lhe parecer duvidoso,
nem sempre se apresentam com dubiedade para se constatar tal vera
cidade e se o número for considerâvel, o número de funcionários deve
ser mais aumentado e a rentabilidade nunca permitirá tais despesas.
Então, se indaga, novamente, quando e o que pode ser desburocra
tizado? Não se pode esquecer que geralmente o número de inte
ressados comparece simultaneamente em certos horários mais prefe
ridos e daí as dificuldades se tornam maior para esse policiamento.

'" '" '" * '"
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As fotocópias ou xerox são realmente meios mais rápidos e
menos dispendiosos, mas as falsificações de tais meios reprodutivos
são tamanhos que os próprios cinemas se recusam a receber a foto
cópia de identidade para efeito de censura e de economia (estudantes).

COMUNICADOS

A própria Egrégia Corregedoria Geral da Justiça expediu Provi
mento para que se não autentique fotocópia ou xerox quando o do
cumento não estiver com a firma reconhecida; e não se tratam de
documentos públicos que dispensam o reconhecimento de firmas?
E, então, quando e o que deve ser desburocratizado? Tudo na
vida é relativo.

o Corregedor Geral
que na Comarca de
Cartórios de Registro
em caráter ininterrupto,
e feriados, realizando-se
das Entidades Beneficent41
de utilidade pÚblica

Americana-SP, 20-05-83.
Walter Tebet

31.3701,
DEPE-3.3.1. -

w·v~

A Superintendência
Médica ao Servidor Púb1
cação de seus usuários,
tas por Telefone para as
dade foi de tal ordem
sistema às Clínicas
acreditando que tal
anseios do funcionário
continuará sendo feita
fone 549-2211 - ramal

6-
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COMUNICADOS
COMUNICADO Nv 199/83

o Corregedor Geral da Justiça comunica, para conhecimento geral,
que na Comarca de Sorocaba o serviço de registro de óbitos nos
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais está funcionando
em caráter ininterrupto, dia e noite, inclusive aos sábados, domingos
e feriados, realizando-se por intermédio da Organização Funerária
das Entidades Beneficentes e Assistenciais - DFEBAS - entidade
de utilidade pública local, situada na Rua Braz Cubas n Q 61, telefones
31.3701, 31.3765 e 32.9098 em aludida cidade. (Proc. 66.631/83).
DEPE-3.3.1. -

05-09-1983.

I A MS P E AMPLIA. A MARCAÇÃO DE CONSULTAS
POR TELEFONE

A Superintendência do IAMSPE - Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual - atendendo a antiga reivindi
cação de seus usuários, implantou o sistema de marcação de Consul
tas por Telefone para as Clínicas Médica e Pediátrica. A receptivi
dade foi de tal ordem que houve por bem estender esse mesmo
sistema às Clínicas Ortopédica - Traumatológica e Dermatológica,
acreditando que tal medida, mais uma vez, venha de encontro aos
anseios do funcionário público estadual. A marcação de consultas
continuará sendo feita de 2' a 6'-feiras, das 8 às 17 horas, pelo tele
fone 549-2211 - ramal 354/359.
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CORREGEDORIAS GERAL DA JUSTIÇA
PROVIMENTO N9 08/82

Dá nova ~ MS ii8Ds 92 do Capítulo V e 21 do
Capitulo VI das No:rmas de Serviço e aos Itens 21 e 22 do
Capítulo IV das Normas de PessoaL
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando o que ficou decidido n(}s Processos n.O S 54.211/80,
60.906/82, 60.907/82 e 53.200, resolve:
Art. 1'1 - O item 92 do Capítulo V das Normas de Serviço (Pro
vimento CG. n 9 5/81) passa a ter nova redação e acréscimo de dois
subitens, recebendo a redação seguinte:
"92. - Findo o processo sem que as armas, munições
ou objetos sejam reclamados pelo lesado ou por terceiro de
boa fé (arts. 74 e 100 do Código Penal), o Juiz das Exe
cuções Criminais oficiará ao COmandante da Delegacia do
Serviço Militar do local, para que, em cumprimento à Por
taria n'l 341/80, do Exmo. Sr. Ministro do Exército, os
retire do depósito, lavrando-se termo pormenorizado de
retirada (Proc. CG. 60.342).
"92.1 - Os objetos que a Autoridade Militar mencio
nada no item anterior entender não serem alcançados pelos
termos da Portaria aludida, deverão também ser relacio
nados no termo referido, com expressa menção à recusa,
determinando o Juiz, em seguida, a sua incineração ou
inutilização por outro meio, lavrando novo competente ter
mo (Port. Preso TJ 555/58).
92.2 - O disposto no item e no subitem anteriores
não se aplica às armas pertencentes à Polícia Militar e à
Polícia Civil, devendo, com relação a elas, ser observado
o constante dos itens 99 a 101 deste Capítulo".
Art. 2'" - Os itens 21 e 22 - Capítulo IV, das Normas do Pes
soal das Serventias Não Oficializadas (Provimento n'! 01/82), passam
a ter as seguintes redações, o primeiro dos quais com acréscimo de
subitem:
21. - O Servidor eleito Vereador deverá afastar-se de
seu cargo na Serventia, no caso de incompatibilidade de
horário (artigo 104, § 39 parte final c.c. § 1", da Constitui
ção Federal, com a redação da Emenda Constitucional n"

8-
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o servidor
neração do
perceberá as
subsídios a que
Federal, com a
04-06-1976 e

22. - O
Prefeito e
de Prefeito
sendo-lhe facul4
§ 2"', da Constitl
Constitucional
Constituição
tucional n'" 21,

Art. 3'! - O item
(Provimento n'" 5/81),
e 21.2, a seguinte reda!,;CW.

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS
DA .JUSTIÇA DO ESTADO DIl

6, de 04-06 de 1976 e art. 111 da Constituição Estadual
com a redação da Emenda Constitucional n'" 21, de 22-10-80).
21.1 - Afastando-se por incompatibilidade de horário,
o servidor optará pelos subsídios da vereança ou pela remu
neração do cargo na serventia; havendo compatibilidade,
perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo dos
subsídios a que faz jus (art. 104, § 3fi , da Constituição
Federal, com a redação da Emenda Constitucional n q 6, de
04-06-1976 e art. 111, incisos I e lI, da Constituição Esta
dual, com a redação da Emenda n'l 21, de 22-10-1980).
22. - O servidor eleito para o cargo remunerado de
Prefeito e Vice-Prefeito, enquanto em exercício no cargo
de Prefeito Municipal, afastar-se-á do cargo na Serventia,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração (art. 104,
§ 29 , da Constituição Federal, com a redação da Emenda
Constitucional n9 6, de 04-06-1976 e artigo 96, § único, da
Constituição Estadual, com a redação da Emenda Consti
tucional n 9 21, de 22-10-1980).

Art. 3'! - O item 21 do Capítulo VI das Normas de Serviço
(Provimento n'" 5/81), passa a ter, com o acréscimo dos subitens 21.1
e 21.2, a seguinte redação:
"21. - Os Oficiais não estão obrigados a assinar carga
dos mandados sem prévio pagamento, pelos interessados,
das despesas de condução.
"21.1 - Excetuam-se os casos de urgências, mediante
ordem do Juiz, de justiça gratuita, de ações penais públi
cas e privadas e de processos de menores, salvo, quanto
àquelas ações e estes processos, o caso de diligência, de
qualquer natureza, requerida por réus, assistentes de acusa
ção, querelantes, querelados sindicados e seus pais, que não
sejam pobres, assim se considerando os que tiverem Advo
gado constituido, ressalvado o caso de demonstração da po
breza e da gratuidade do patrocínio.
21.2 - Os Cartórios, para efeito de diferenciação, colo
carão carimbo com a anotação "diligência isenta de paga
mento de condução" nos mandados referentes aos casos
enunciados no Subitem 21.1".
Art. 49 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 30 de março de 1982.
Des. Bnmo Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
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Art. 2'1 - Este
publicação, revogadas as

PROVIMENTO N9 9/82
Toma sem efeito o a.rtigo 89 do Provimento

n~

8/82.

São Paulo, 23 de

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições,
Considerando que o artigo 3'! do Provimento n9 8/82 não foi
aprovado pelo Corregedor Geral da Justiça, tendo constado daquele
Provimento por engano, resolve:

Art. 1'! - Fica sem efeito o artigo 39 do Provimento n9 8/82, que
se refere ao item 21 do Capítulo VI, das Normas de Serviço (Provi
mento n'l 5/81).
Art. 2'1 o artigo 3'1.

O artigo 4'1 do referido Provimento passa a constituir

Art. 3" - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 30 de março de 1982.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Des. Bruno Affonso de André -

O Desembargador
Justiça do Estado de São

resolve:
Alterar a
Art. 1
Serviço da Corregedoria
que passa a ter a seguint4
Q

Corregedor Geral da Justiça

-

PROVIMENTO N9 11/83

Acresoonta subitem ao irem 44 do Ca.pítulo IV das
N orma.s do Pessoal das Serventias não Oficializadas.

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

reza e a circtlIlfl
111, § 19, da
nhando estas

Considerando o que ficou decidido no Processo CG. n9 48.567/77,
resolve:

Art. 2'1 - Este
publicação, revogadas as ,

Acrescentar ao item 44 do Capítulo IV das Normas do
Art. 1
Pessoal das Serventias não Oficializadas (Provimento n9 01/82, o
subitem 44.1, com a seguinte redação:

São Paulo, 07 de julhd!

Q

-

;

Des. Bruno Affooso de

"44.1 - Havendo, entretanto, expressa concordância
do Serventuário, com o requerimento do servidor, ou em
se tratando de requerimento do próprio Serventuário, a
licença poderá reger-se pelos termos do EBtatuto dos Fun
cionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n
10.261, de 28-10-68, artigos 202 a 204)."
Q
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Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 23 de junho de 1983.
Iles. Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N' 13/83
Publicado novamente por ter saído com incorreção.
Altera a. ~ do subirem 47.1 do Capítulo XI das
Nonnas de ~

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 60.745/82,
resolve:
Art. 1 9 - Alterar a redação do subitem 47.1 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG. nQ 5/81),
que passa a ter a seguinte redação:
"47.1 - No processo iniciado com o auto de infração
será usada fórmula impressa aprovada pela Corregedoria
e uniforme para todo o Estado, especificando-se nela a natu
reza e a circunstância da infração, como previsto no art.
111, § 1'1, da Lei n<i 6.667, de 10-10-1979 (modelo acompa
nhando estas Normas)."
Art. 2Q - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 07 de julho de 1983.

Des. Bruno Affonso de .André -

Corregedor Geral da Justiça

BOLETIM DA ASSOCIAC1I.O DOS SERVENTUARlOS
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ELETROPAULO 

na

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO
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lIIIIIi

PROVIMENTO Nt 14/88
Acrescenbt
Serviço.

Su~

ao Capítulo IV dos Nol'lD.U de

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. nQ 66.705/83,
resolve:
Art. 1'1 - Acrescentar a Subseção IV ao Capítulo IV, das Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento n ç
5/81), nos seguintes termos:
"Subseção IV cais em geral".

Do processamento de execuções fis

"84 - As intimações da exeqüente a respeito de man
dados de segurança impetrados contra atos judiciais no
processo de execução fiscal, serão realizadas pelo JuÍZo
impetrado por mandado, que conterá cópia da impetração
comunicada pelo Tribunal com a requisição de infor
mações."
Art. 29
Este Provimento entrará em vigor na data de· sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 07 de julho de 1983.
Des. Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N9 15/83

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do ~tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o que dispõe o Decreto Federal n" 88.092, de 09 de
fevereiro de 1983, publicado no Diário Oficial da União, em data de
10 de fevereiro de 1983;
Considerando, ainda, os termos da representação formulada pela
ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo S/A.;
Resolve, em caráter excepcional.
Art. 1Q - Autorizar os Cartórios de Registro de Imóveis do Esta
do de São Paulo a promoverem, diretamente em nome da ...•.•••.
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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"7. -

ELErROPAULO - Eletricidade de São Paulo S/A., os registros, e
atos cOlTelatos, dos imóveis e direitos reais adquiridos pela escritura
de 11 de maio de 1982, lavrada no 21 Tabelionato de Notas desta
Capital, às fls. 120, do Livro 1.141.

Os

Q

Art. 2'1 - Para as providências assim autorizadas, bastará a
apresentação da referida escritura e dos títulos de cada imóvel ou
direito real cujo registro se tenha em vista efetuar, assim como de
certidões, plantas, desenhos, croquis, memoriais descritivos ou quais
quer outros documentos que possam facilitar os atos cartorários des
tinados às matriculas, registros e averbações pertinentes.

"14. - Os
gatoriamente
com índices

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
São Paulo, 13 de julho de 1983.
Des. Bruno Affonso de André -

Art. 3 9 - Alterar a
do Capítulo VII, das
Justiça (Provimento nq
forma seguinte:

n,

Corregedor Geral da Justiça

DEGE 1
PROVIMENTO N' 16/83

2 -

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da'
Justiça do Estado de São Pm.llo, no uso de suas atribuições legais,

3 4 5 -

Considerando o que ficou decidido no Processo CG. n? 59.772/81,
e no Conflito de Competência n'? 2.220-0, da Colenda Câmara Especia]
do E. Tribunal de Justiça;

abrangid1
feitos
inclusive
feitos
feitos
feitos

Considerando, ainda, a necessidade de adaptação da redação de
vários itens do Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, visando a melhor adequá-las à prática cartorária,
resolve:
Art. 1') - Acrescentar ao item 47, da Subseção IlI, Seção lI, do
Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Jus
tiça (Provimento nO 5/81), o subitem 47.3, com a seguinte redação:

"47.3 - Os pedidos de retificação de registro imobi
liário e de registro civil, onde não houver Juízo especiali
zado, serão distribuídos às Varas ou Juizos Cíveis, proces
sando-se pelos respectivos Ofício de Justiça (Processo CG.
n 9 59.772/81; Conflito de Competência n" 2.220-0, T.J.S.P.)."
Art. 2'! - Alterar a redação do item 7, da Subseção I, Seção n,
do Capítulo VII, das Normas de Serviço de Corregedoria Geral da
Justiça (Provimento n Q 5/81), que passa a ser a seguinte:

14 
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8 -

feitos em 1
e entidadl
rés, ass~
cias, cono

9 -

feitos criJ

10 -

feitos tral

BOLETIM DA ASSOCIAÇ.ll.O DOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

Btros, e

;critura

s desta

ltará a
Nel ou
:mo de
quais
os des

"7. - Os cartórios do Distribuidor terão, além dos
comuns e obrigatórios a todas as serventias, livros e fichas
para autenticação de livros comerciais, ficando facultada
a sua formação pelo sistema de arquivamento das cópias
das relações referidas no item 58.3, da Seção ru, deste
Capítulo."
Art. 3 9 - Alterar a redação do item 14, da Subseção I, Seção
11, do Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corredoria Geral da
Justiça (Provimento n 5/81) e acrescentar-lhe o subitem 14.1, na
forma seguinte:
Q

"14. - Os livros específicos do Distribuidor serão obri
gatoriamente escriturados em folhas soltas (modelo n Q 6),
com índices correspondentes.
14.1 - Esses livros deverão ser organizados por gru
pos, assim discriminados e numerados:

tiça

1
2

!I'8l da'

pUs,

3
4 -

72/81,

5 -

special

6 -

feitos em que a Fazenda Federal, suas autarquias e
empresas públicas participem como autoras, rés,
assistentes ou opoentes, com exceção de falências,
concordatas, declarações de insolvência civil e aci
dentes do trabalho;

7 -

feitos em que a Fazenda Estadual, suas autarquias
entidades paraestatais participem como autoras, rés,
assistentes ou opoentes, com exceção de falências,
concordatas e declarações de insolvência civil;

8 -

feitos em que a Fazenda Municipal, suas autarquias
e entidades paraestatais participem como autoras,
rés, assistentes ou opoentes, com exceção de falên
cias, concordatas e declarações de insolvência civil;

9

feitos criminais;

~ de
edoria

)rária,

lI, do

l

Jus

lçãO:

mobi

!ciali

roces

) eG.

"P,)!'

ão 11,

al da

10

..

ARIOS

Feitos de natureza civil e comercial, em geral, não
abrangidos pelos grupos seguintes;
feitos relativos ao estado e capacidade das pessoas,
inclusive alimentos;
feitos relativos à sucessão e fundações;
feitos relativos a registros públicos;
feitos relativos a acidentes do trabalho;

feitos trabalhistas."

BOLETIM DA ASSOCIAÇãO DOS SERVENTUARIOS
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31.2 --- Nos

Art. 49 - Alterar a redação do item 26, da Subseção IH, Seção
lI, do Capítulo VII, das Normas de S'i:!rviço da Corregedoria Geral da
Justiça (Provimento n 9 5/81), que passa a ser a seguinte:
"26. -

fichas, far-se-A.
e das folhas (ex",.....

O número de controle serâ o do respectivo gru

po (exemplo; L (livro) 1, G (Grupo) 1; L 1, G 2; L 1,

G 3; L 2, G 1; L 2, G 2: L 2, G 3, etc.)."

Art. 59 - Alterar a redação do item 27, da Subseção I, Seção
II, do Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça (Provimento n<l 5/81) e acrescentar-lhe os subitens 27.1 e
27.2, na forma seguinte:
"27. - Cada folha corresponderâ a uma classe e serâ
escriturada, com os lançamentos pertinentes, inclusive o res
pectivo número de ordem, por ocasião da primeira distri
buição de feitos pertencentes à classe.
27.1 - As subseqüentes distribuições de feitos da mes
ma classe continuarão a ser efetuadas na folha assim ini
ciada, até o seu eventual preenchimento.
27.2 - As folhas serão previamente rubricadas pelo
Juiz Corregedor Permanente."

Art. 6° - Alterar a redação do item 28, da Subseção I, Seção
H, do Capítulo VH, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça e suprimir o atual subitem 28.1, na forma seguinte:
"28. -

a)
b)

Cada folha conterâ a indicação do:

nome da comarca;
número da classe de distribuição e identificação
da natureza do feito, de acordo com o quadro dis
criminatório dos grupos e classes de distribuição."

Art. 7° - Alterar a redação do item 31, da Subseção I, Seção
lI, do Capítulo VH, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça (Provimento n 9 5/81) e acrescentar-lhe os subitens 31.1 e
31.2, na forma seguinte:
"31. - Cimpletando-se 200 (duzentas) folhas de um
mesmo grupo, providenciar-se-ão sua numeração em ordem
crescente (1 a 200) e encadernação, mesmo que não tenham
sido abertas algumas classes ou que outras estejam sem o
preenchimento total.
31.1 - Nessa última hipótese, as folhas ainda incom
pletas terão seus espaços em branco inutilizados.
16 
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eia, com vistas ao

Processo eG. n9 67.180/83,

Art. 19 - Sempre que
gra,nte, os magistrados deverAI
PoUcia, remetendo-1he uma
do auto de flagrante.

Setmol

Caberâ aos
na, preparar o respectivo
devidas anotações.

§ 19

§ 29

-

Os ofícios

nl1vl1~

trados.

Art. 29 - Este 'D1-n.";,..,,.J
mo mês de agosto.
Publique-se. Registre-se.
São Paulo, 14 de julho
Des. Bnmo AffOlllSO de
BOI.d!lTIM DA ASSOCIAÇÃO DOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

31.2 - Nos indices, que serão elaborados por livros ou
fichas, far-se-â remissão aos números do livro, do grupo
e das folhas (exemplo: L 1, G 9, F. 86).u
Art. 89 - Nos cartórios de Distribuição em que jâ houver grupos
completos, deverão ser providenciadas a numeração das respectivas
folhas e a encadernação dos livros assim formados, nos termos das
alterações ora implantadas, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 99 - Este Provimento entrarâ em vigor no dia 1 9 de agosto
de 1983, revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 11 de julho de 1983.
Des. Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N9 17/83

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral
da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
Atendendo a uma solicitação do Senhor Delegado Geral de PoU
cla, com vistas ao aprimoramento dos serviços policiais, conforme
Processo CG. nl! 67.180/83, resolve:
Art. lI! - Sempre que decretada a nulidade de prisões em fla
grante, os magistrados deverão oficiar ao Senhor Delegado Geral de
PoUcia, remetendo-lhe uma cópia da decisão, acompanhada de cópia
do auto de flagrante.
§ 1 q - Caberâ aos Senhores Escrivães, no inicio de cada quinze..
na, preparar o respectivo expediente, providenciar entrega e fazer as
devidas anotações.

§ 29
trados.

-

Os oficios deverão ser assinados pelos próprios magis

Art. 29 - Ec!Ite Provimento entrarâ em vigor a partir do próxi
mo mês de agosto.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 14 de julho de 1983.
Des. Bruno Affonso de .André -

Corregedor Geral da Justiça

BOLETIM DA ASSOCUÇAO DOS SERVENTUARIOS
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PROVIMENTO N9 18/88

Altera a redagã.o dos itens 158.1, letra "1f' e 206 e revo
ga, o subitem 205.1, todos do Capítulo XX das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da J~

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o advento do Decreto-Iei n 9 2.038, de 29 de junho
de 1983, que deu nova redação a dispositivos do Decreto-lei n 9 1.958,
de 9 de setembro de 1982, resolve:

Art. 19 - Alterar a redação do item 158.1, letra "g", do Capi
tulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
que passa a ser a seguinte:
"158.1 -

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

g - documento comprobatório de inexistência de débi
to para com a Previdência Social, relativamente à obra".

Art. 29 - Revogar o subitem 205.1, do Capítulo XX, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.
Art. 39 - Alterar a redacão do item 206, do Capitulo XX, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que passa a ser
o seguinte:
"206 - O incorporador, particular, construtor ou em
presa de comercialização de imóveis, não vinculados à Pre
vidência Social, deverão apresentar, apenas em relação ao
imóvel, o documento de inexistência de débito concernente
aos responsãveis pela execução das obras, por ocasião da
averbação da construção do prédio ou unidade imobiliãria
(D.L. 1.958, de 9-9-82, art. 29, n e § 2'1, com a redação do
D.L. 2.038, de 29-6-83, art. 1'1)".

Art. 49 - Este provimento entrarA em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrArio.
São Paulo, 9 de agosto de 1983.
Des. Bruno Affonso de André -

18 
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O Desembargador Bruno
Justiça do Estado de São Pawu,.
Considerando a necessidade
Corregedoria Geral da Justiça o
obediência ao disposto no artirtt
n9 5/81), e tendo em vista o
resolve:
Art. 1Q - O Capítulo IV
Geral da Justiça fica acrescido

"59. - As contai
São Paulo serão
determinação judlClaJ.,
lores em Obrigações
acordo com o modelo.

"60. - Quando
montante de ('\h..;O'..,.....

remessa ao

"61. - As questtl
assim elaboradas
por caso, após a

"62. - O 2'1
todos os Cartórios
Associação dos Adv~
por esses Cartórios
que for necessãrio
veis do Tesouro

"63. - Nas
rior, os respectivos
ma forma no tocante1
nentes".
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PROVIMENTO N'1 19/88
Acrescenta. itens IWS (Ja.pítulos IV, VII e vm das Noro
mas de Serviço e renmnera os a.tuais iUms 59 & 84 para,
respectivamente, 66 & 91 do Ca.pítulo IV.
O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando a necessidade de integrar às Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça o teor dos Provimentos 13 e 16/82, em
obediência ao disposto no artigo 2'1 de aludidas Normas (Provimento
n9 5/81), e tendo em vista o que consta do Processo CGJ n v 64.694,
resolve:
Art. 1'1 - O Capítulo IV das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça fica acrescido dos seguintes itens:
"59. - As contas de liquidação cíveis no Estado de
São Paulo serão elaboradas, independentemente de prévia
determinação judicial, contendo final conversão de seus va
lores em Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional, de
acordo com o modelo anexo".
"60. - Quando houver necessidade de transformar o
montante de Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional
em cruzeiros, as operações necessârias serão realizadas por
câlculo do próprio Cartório Judicial do processo, sem nova
remessa ao Contador".
"61. - As questões porventura ensejadas pelas contas
assim elaboradas serão objeto de apreciação judicial de caso
por caso, após a manifestação das partes".
"62. - O 2" Cartório contador enviarâ mensalmente a
todos os Cartórios judiciais civeis "xerox" do Boletim da
Associação dos Advogados, as quais deverão ser arquivadas
por esses Cartórios para transformação, no momento em
que for necessârio, do montante das Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional em cruzeiros".
'
"63. - Nas Vlaras Distritais e nas.Comarcas do inte
rior, os respectivos Cartórios Contadores procederão da mes
ma forma no tocante aos Cartórios judiciais cl.veis perti
nentes".
.
,

"64. - Os precatórios requisitando depósitos automa
ticamente reajustâveis conterão determinação de que a exeBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DA JUS'rICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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cutada preencha os claros das contas referentes aos valores
no dia do depósito".
"65. - Por ocasião do depósito, a executada apresen
tará ao estabelecimento bancário, juntamente com a gula
de depósito, uma cópia "xerox" de conta de liquidação im
pressa, com seus claros preenchidos, devendo o referido
estabelecimento conferir esses cálculos antes de aceitar o
depOsito, só o fazendo se exatos, remetendo, este, depois, ao
Cartório do feito, essa "xerox" junto com a guia de de
pósito".

Arte 59 - Este
publicação, revogadas as
São Paulo, 23 de

Arte 2t - O CapItulo VII das Normas de Serviço de Corregedo
ria Geral da Justiça fica acrescido dos seguintes itens:

"70. - Os contadores judiciais da Capital e do Interior,
salvo determinação judicial contrária, utilizarão os mode
los anexos para os cálculos de liquidação em processos mo
vidos por funcionários contra a Fazenda Pública para haver
diferenças de vencimentos".
"71. - No caso de sobrevir, posteriormente, decisão
judicial pela não expedição de requisitório reajustãvel, o
processo seri devolvido ao Contador para nova conta
simples".
"72. Os Escrivães Contadores da Capital devem comu
nicar todas as eventuais alterações de jurisprudência refe
rentes a contas constantes de impressos propondo, imedia
tamente, à Corregedoria Geral da Justiça, novos modelos
de impressos que sejam necessârios".
Art. 39 - O Capitulo vm das Normas de Serviço da Corregedo
ria Geral da Justiça fica acrescido do seguinte item:

O Desembargador
Justiça do Estado de São

Considerando o decidi'
Resolve acrescentar
Serviço da Corregedoria
para a elaboração do
(Provimento n'l 2/82).

Este Provimento entrall
São Paulo, 31 de

"10. - Os depÓSitos de precatórios com requisição
reajustâvel SÓ serão aceitos se apresentada ao e8tabeleci
mento bancário, juntamente com a gula de depósito, uma
cópia "xerox" da Conta de liquidação impressa, com seus
claros preenchidos, devendo o estabelecimento referido con
ferir esses cálculos antes de aceitar o depÓSito, só o fazendo
se exatos, remetendo, este depois, ao Cartório do feito, uma
"xerox" junto com a guia de depósito".
Arte 4'1 - Ficam renumerados os atuais itens 59 a 84, para reg..
pectivamente, 66 a 91, do Capitulo IV das Normas de Serviço.
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Art. 59 - :Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrârio.
São Paulo, 23 de agosto de 1983.

Des. Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N' 20/83
Acrescenia ao item 24 do Capitulo II, das Normas ele
Servi1'JO de Oorregedoria. Geral da Justip. o modelo do Uvro
"Prontuárlo Geral".

o Desembargador Bruno Affonso

de André, Corregedor Geral da

Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o decidido no Processo CG. n9 64.513/82,
Resolve acrescentar ao item 24 do Capitulo n, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, o Modelo a ser seguido
para a elaboração do livro "Prontuário Geral" que segue em anexo
(Provimento n Q 2/82).

mnu

Este Provimento entrará em vigor a partir de sua publicação.

aed1a.

São Paulo, 31 de agosto de 1983.

refe

delas

DeIS. Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral da Justiça
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PROVIMENTO N' 21/83

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o que ficou decidido nos Processos CG. n.08 64.520/82
e 147/82;
Considerando a conveniência de adaptação da redação de vários
itens do Capítulo XV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça, visando melhor adequA-la à prática cartorãria e à legis
lação pertinente;
Considerando a necessidade de se ultimarem novos estudos acerca
de alguns dos dispositivos contidos no Provimento n<l 4/83, ora desen
volvidos no Processo CG. n 9 66.306/83, bem assim o propósito de se
evitar conflitãncia normativa;
Considerando, ainda, a necessidade e a conveniência de se estabe
lecerem medidas e mecanismos de ordem administrativa que, em prol
do interesse público, visem a evitar "cruzamentos" de nomes no banco
de dados referentes a protestos, freqüentemente ocorrentes e que têm
levado à expedição de certidões positivas contra pessoas que, na reali
zação, não registram titulos protestados, resolve:
Art. 1'1 - Alterar a redação do item 3 e de seu subitem 3.1, do
Capitulo XV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Jus
tiça, acrescentando-Ihe o subitem 3.2, da seguinte forma:
"3. - Não poderão ser apontados ou protestados titu
los, letras ou documentos em que falte a identificação do
devedor, pelo número de inscrição no cadastro geral de con
tribuintes (CGC) ou no cadastro de péSSOa flsica (CPF),
ou pelo número da cédula de identidade (RG), ou do titulo
eleitoral, ou da carteira profissional.
3.1 - Também não o poderão ser, salvo se tiverem
circulado por endosso, as letras de cAmbio sem aceite, nas
quais o sacador e o beneficlário-tomador sejam a mesma
pessoa (Processo CG. n'l 147/82).
3.2 - Os termos, instrumentos e certidões de protes
tos deverão transcrever o elemento de identificação supra
referido."
Art. 2'> - Alterar a redação do item 10, do Capitulo XV, das
Normas de Servi~ da Corregedoria Geral da Justiça, acrescentando
-lhe os subitens 10.1 e 10.2, da forma seguinte:
BOLoJIITIM DA ASSOCIAQÃO DOS SlIIRVJIlNTl1AlUOS
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"10. - Os Cartórios de Protestos de Letras e Títulos
da Comarca da Capital remeterão, diariamente, ao Cartó
rio de Distribuição e Informação, relação de todos os títu
los protestados, contendo a devida identüicação dos deve
dores (Resolução n 9 1/71, art. 95, §§ 19 e 2'1).
10.1 - A falta ue indicação de qualquer dos documen
tos de identificação exigidos no item 3 obstarã () registro
eletrônico do protesto em que verificada tal omissão, até
que, imediatamente comunicada ao correspondente Cartório
de Protestos, seja convenientemente sanada.
10.2 - Se dentro do prazo de três dias não for regu
larizada a falha, o fato serã informado ao MM. Juiz Cor
regedor Permanente, para providenciar o cancelamento
administrativo do protesto irregularmente tirado e a apu
ração de responsabilidade funcional."
Art. 39 - Alterar a redação do item 18 e de seus subi tens 18.1 e
18.2, do Capitulo XV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral

da Justiça, acrescentando-lhe o subitem 18.3, da forma seguinte:
"18. - Os índices de protestos de letras e titulos serão
elaborados pelos nomes dos devedores, deles constando seu
número de cadastro no Ministério da Fazenda, ou, sendo
pessoa física, seu número da cédula de identidade (RG), ou
do titulo eleitoral, ou da carteira profissional, além da refe
rência ao livro e folha onde lavrado o protesto.
18.1 - Dos 1ndices nunca deverâ constar o nome do
sacado que não aceitou a letra de câmbio assim protestada
(Processo CG. n9 147/82).
18.2 - O cancelamento do protesto devem ser anota
do nos índIces.
18.3 - Os índices deverão ser elaborados pelo sistema
de fichas."
Art. 4'1 - Alterar a redação do subitem 33.1, do Capitulo XV,
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, da forma
seguinte:
Entende-se por documento de identificação o
de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda (CGC
ou CPF), o R.G., a carteira profissional ou o título elei
toral."
"33.1 -
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Art. 69 - Alterar a
Normas de Serviço da ...._.........
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ou, ainda, não
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Art. 7'1 - Alterar a
Normas de Serviço da "'_-di
a seguinte:
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obrigatoriamente,
de inscrição no
(CGC), ou da
cumento constant41
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próximos, sem9
pedidOS respectiv .

Art. 8'? - Este Pro
senta) dias, a contar da
disposições em contrário,
Des. Bruno Affonso de
"pROCESSO 00. N'
Excelentlssimo Senhor
CuIda-se de recurso
Públicos contra decisão do
tros Públicos da Capital,
BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS
DA JUSTICA DO ESTADO DE

Art. 59 - Acrescentar ao item 37, do Capítulo XV, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, o subitem 37.2, com a
seguinte redação:

"37.2 - Salvo se tiverem circulado mediante endosso,
é vedada a distribuição de letras de câmbio inaceitas, em
que o sacador e o beneficiário-tomador se confundam (Pro
cesso CG. n9 64.520/82)."

Art. 6'1' - Alterar a redação do item 40, do Capítulo XV das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, acrescentando
-lhe o subitem 40.1, da forma seguinte:
"40. - A intimação será feita por edital, se a pessoa
indicada para aceitar ou pagar for desconhecida ou incerta,
ou, ainda, não for encontrada na Comarca.

40.1 - O edital será afixado no cartório e, se possível,
publicado pela imprensa local, onde houver jornal de cir
culação diária!'
Art. 7'1' - Alterar a redação do item 68, do Capítulo XV, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que passa a ser
a seguinte:

"68. - As certidões, informações e relações conterão,
obrigatoriamente, a identificação do devedor, pelo número
de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF) ou juridica
(CGC), ou da sua cédula de identidade (RG) , ou de do
cumento constante dos índices, além da anotação, em des
taque, de que só se referem aos nomes e números como
nelas grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que
próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia nos
pedidos respectivos."
Art. 8'1' - Este Provimento entrará em vigor dentro de 60 (ses
senta) dias, a contar da data da publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, inclusive o Provimento n9 4/83.
Des. Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral da Justiça

"PROCESSO 00. N' 147/82
Excelentíssimo Senhor Corregedor:
Cuida-se de recurso interposto pela d. Curadoria dos Registros
Públicos contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1- Vara dos Regis
tros Públicos da Capital, que, apreciando requerimento formulado por
BOLETIM DA ASSOCIAÇ.110 DOS SERVENTUARIOS
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DIRCEU LUZ DE FIGUEIREDO, deferiu a sustação do protesto de
uma letra de câmbio, sacada à vista e não aceita pelo requerente, dis
tribuída ao 49 Cartório de Protestos desta Comarca.
O decisório atacado, na esteira de orientação da Vara, entendeu
inviável o protesto, porque a letra foi sacada em beneficio do próprio
sacador, indeferindo, por despiciênda, diligência requerida pelo Dr.
Curador, dada a notória coincidência, no tltulo,entre as figuras do
sacador e tomador (fls. 12/14).
O recorrente, preliminarmente, insistiu na diligência antes solici
tada, necessária, a seu ver, ao esclarecimento da identidade desde
logo apontada na sentença (fls. 16), apresentando, ao mesmo tempo,
as razões recursais, nas quais, por cerceamento de prova, pede sua
anulação (fls. 17/18).

Determinada e prestada a informação tão insistenemente reque
rida (fls. 19 e 20), o Dr. Curador, em aditamento, pediU o recebi
mento do apelo, passando a pugnar pela reforma da decisão "indefe

rindo-se o cancelamento" (fls. 21 e v9 ).
O recurso foi recebido e regularmente contrariado (fls. 22/26).
É

o relatório sucinto.

Opino.

1. - A rigor, o apelo do d. Curador de Registros Públicos des
merece conhecimento, já que carente de objeto.

"". efeito, ao interpâ-lo, solicitou, preliminarmente, que o Juizo
Com
"a quó" reconsiderasse a decisão, cujo mérito declarou expressamente
não contestar, para o fim de se determinar ao cartório que informasse
o nome do sacador no título, suspendendo-se os efeitos do "decisum"
(fls. 16).

Desde logo, caso inviável tal requerimento, apresentou suas razões,
nas quais, sustentando exclusivamente o cerceamento de prova, exa
tamente pelo não deferimento oportuno daquela diligência, pleiteou
a anulação do decisório, para o fim de se determinar a providência
antes solicitada.
Ora, o MM. Juiz acolheu o requerimento inicial (fls. 19), sobre
vindo, então, a informação cartorária de fls. 20, que conquanto nega
tiva, atendeu ao reclamo do d. representante do Ministêrlo Públlco.
C::' .•

Porém, dando-se por ciente do deferimento e da concretizacio da
dWgência pela qual vinha reiteradamente insistindo, motivo ÚJÚco de
sua irresignação, o Dr. Promotor, surpreendentemente, requereu o
recebimento do recurso, para, tendo por aditadas as razões deduzidas,
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"pleitear a refonna da decisão impugnada, indeferindo-se o cancela·
mento" (sic. fls. 21 e V9).
Assim, agora falto de novas razões a fundamentos que pudessem
embasar a reforma do decisório e o "indeferimento do cancelamento".
posto que atendido o recorrente em sua expressa impugnação, obvia
mente prejudicado restou o apelo interposto, do qual não se deve
conhecer.
2. Todavia, impóe-se, de oficio, no uso do poder de reexame
inerente à adminlstracão. apreciar a questão versada nestes autos,
que, diante de sua importância e diuturna ocorrência na prática, está
a exigir, em caráter normativo, uma solução definitiva no âmbito
desta E. Corregedoria Geral.

e.

3. - O problema que se exibe e ora, modesta e respeitosamente,
se propõe dirimir, exclusivamente na esfera administrativa, é, em
especifico, o do protesto da letra de câmbio. Ou, mais particular
mente, quando esta se apresenta inaceita pelo sacado, com as naturais
implicações no exame de seus requisitos fonnais, a que, por dever de
oficio, se acha obrigado a fazer o Tabelião de Protestos, bem assim,
quando admitido e concretizado o ato notarial, a quem, efetivamente,
devem estender-se os seus reflexos e conseqüências de ordem cambiária.

s

4. - Pode-se asseverar, desde logo, que, "ex vi legis", a letra de
câmbio é uma ordem de pagamento, ao contrário do que se dá com a
nota promissória, a qual consubstanc1a uma promessa de pagamento.

te

li.

:o
te
re

"

I,

i-

li
li

Tratando-se de um titulo rigorosamente formal, sua força decor
re do solene preenchimento de certos requisitos que a compõem,
dentre os quais, no contexto, a ser lançada por escrito e extenso, a
expressão que revele verdadeiramente o comando ou a ordem, comple
tando a vontade daquele que a emite e conformando-se com a espécie
de cambial assim criada, sob pena da perda de seu caráter cambiário.
Por isso que, a respeito de seu nome ou denominação "letra de
câmbio", a utilização indiscriminada de outras expressões que tradu
zam confusão com a sua real natureza - afastado, por indevido. o
recurso a qualquer tipo de interpretação extra-cartuIar - retira-lhe
a caracterfstica legal de ordem de pagamento, tomando-a, para tal
fim, imprestável.
A esse respeito, é indiscutivel que o Indiferente emprego das
expresóes "pagarei" e "farei o pagamento", ao invés de "pagará" ou
"fará o pagamento", sobretudo em se considerando a relevante parti
cularidade da ausência de aceite de quem nela figura como sacado,
toma a letra de câmbio um titulo formalmente defeituoso, como, de
BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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resto,. com apoio na jurisprudência e autorizada doutrina (PAULO
DE LACERDA - A Cambial - 1· ed. Livraria Cruz Coutinho, pg.
22; PONTES DE MIRANDA - Tratado de Direito Privado, 3- ed.,
Borsol, 1972, Tomo 34, pgs. 232 e 243), restou entendido no parecer
proferido no Processo CG. nQ 148/82, devidamente aprovado por Vossa

Excelência.
Bem dever, na espécie, que o documento que se exibe a fls. 9,
posto que, à evidência, incompleto em relação às expressões nele im
pressas ("pagar" e "far") desatenderia, por idênticos motivos, às for
malidades legais, justificando, só por isso, a sumária e administrativa
sustação de seu protesto.
5. - Mas, não é apenas esta circunstância que levaria, ainda
que por outros fundamentos, à manutenção da r. decisão reexaminada,
porquanto, das várias manifestações do Dr. Curador, se extrai a firme
convicção de que o título questionado padece de outro vicio substan
cial, qual seja, a falta de perfeita identificação do sacador e clara
indicação de seu nome.

Poder-se-ia imaginar, como assim pareceu ao Sr. Tabelião que
subscreveu a informação de fls. 20, que, aludindo a lei simplesmente
à "assinatura do próprio punho do sacador" (L. 2.044/1908, art. 19 ,
V), ou à "assinatura de quem passa a letra (sacador)" (Lei Unifor
me, art. 19 , nQ 8), dispensável o requisito da perfeita identificação da
quele que a cria e emite.
Assim não o é, contudo.
Referindo-se à subscrição do sacador, "de quem passa a letra", a
lei de forma alguma deixou de exigir, ou, de modo expresso, dispen
sou tal importante requisito, de relevantissimo significado, nos vários
aspectos das obrigações de natureza cambial.
De fato, o saque constitui declaração originária, indispensável,
mas produtiva de obrigação subsidiária de regresso, o que vale dizer,
que o "signatário da declaração cambial fica, por ela, vinculado e
solidariamente responsâvel pelo aceite e pelo pagamento da letra ... "
(L. 2.044/1908, art. 43), prinCÍpio repetido na Lei Uniforme, ao esta
belecer que o "sacador é garante tanto da aceitação como do paga
mento da letra" (art. 99).

mete fazer pagar, por
obriga-se a pagar pessoal-'
mento dada ao sacado.
a assinatura do sacador,
pagamento, estará contido.
sacador, mas na prom888CI
aquela ordem.
Acolhendo a ordem
sacado se colocará em
promissória; isto é, passantl
de cambial) a aceitante,
gar a soma cambial"
1979 - pg. 48 - grifos

é,=

Ora, se assim
bial, subsidiário de r
originária (saque), cambi .
compreensivel seria
assinatura, por vezes

Na verdade, sua
razões. jurídicas, absolu~
ao tomador ou portador .
.
valor circulante, o co
crédito, pelo qual o ..cad .
responde.
Até mesmo para o
aceitar e pagar (ou, às
certa identificação do
mamente importante a
mente exigido, ao inverso
seu nome também cons1;e,
das pelos crtórios de pW'ltc
samente recomendado

Ou, na precisa lição de JOÃO EUNA.PIO BORGES:
"A letra de câmbio ... I sob a forma de ordem de pagamento,
constitui igualmente, como a promissória, uma promessa de paga
mento. Com a diferença de que a do criador da letra de câmbio
(sacador) é uma promessa indireta de pagamento. O sacador pro30
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mete fazer pagar} por terceiro, pelo sacado, a soma cambial. Mas
obriga-se a pagar pessoalmente, se não for cumprida a ordem de paga·
mento dada ao sacado. Assim, inicialmente, e enquanto só contiver
a assinatura do sacador, todo o valor da letra, toda a garantia de seu
pagamento, estará contido não propriamente na ardem dada pelo
sacador, mas na promessa indireta de pagamento de que se reveste
aquela ordem.
Acolhendo a ordem do sacador, lançando na letra seu aceite, o
sacado se colocará em situação idêntica à do emitente de uma nota
promissória; isto é, passando de simples sacado (sem responsabilida
de cambial) a aceitante, fez ele ao portador a promessa direta de pa
gar a soma cambial" (Títulos de Crédito - Forense - 2' edição 
1979 - pg. 48 - grifos do autor).
Ora, se assim é, qualificando o sacador como um obrigado cam
bial, subsidiário de regresso, que se torna, em virtude da declaração
originária (saque), cambiariamente responsável pelo pagamento, in
compreensivel seria supor pudesse apresentar-se mediante simples
assinatura, por vezes até mesmo ilegível.
Na verdade, sua perfeita e clara identificação faz-se, por várias
razões jurídicas, absolutamente necessária, máxime para possibilitar
ao tomador ou portador-endossatário, já que a letra representa um
valor circulante, o correto e induvidoso exercício de seu direito de
crédito, pelo qual o sacador, ainda que subsidiariamente, sem dúvida
responde.
Até mesmo para o sacado, que recebe a ordem do sacador para
aceitar e pagar (ou, às vezes, uma contra-ordem), a circunstância de
certa identificação do passador da letra se revela, por óbvio, extre
mamente importante a elucidativa, a ponto de dever ser rigorosa
mente exigido, ao inverso do que vem ocorrendo na prática, que o
seu nome também conste, em destaque, das intimações àquele dirigi
das pelos crtórios de protestos, o que, nesta oportunidade, fica expres
samente recomendado para futura observância.
A propósito, o ínclito PONTES DE MIRANDA, espancando qual
quer possível dúvida a esse respeito, preleciona, de forma categórica,
que:
"A subscrição há de ser com o nome do sacador, o
nome que o identifica na vida civil, comercial ou profis
sional, quando o uso consente em nome profissional ...
Pequenas diferenças ... , ou, até um dos nomes usados não
constitui empecilho à assunção da obrigação cambiárIa"
(Ob. cit., voI. 34, pg. 261 - grifos meus).
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E, em outra passagem de sua enciclopedica obra, ao pronunciar
-se acerca dos requisitos e pressupostos do protesto cambiârio, mas
especificamente sobre o da "transcrição literal da letra de câmbio e
das declarações nela contidas", complementa tal raciocínio, obtempe
rando, com toda a autoridade:
"Considera-se elemento essencial, cuja omissão deter
mina a nulidade do protesto, a inserção, na transcrição
literal da letra de câmbio, do nome do sacadm, ou do saca
do, e da declaração da soma. Como em todos os casos de
nulidade do protesto, pode ser ela declarada de ofício ...
interesse público há em que o juiz declare a nulidade, pois,
tratando-se de titulo circulatório, no qual são muitos e pos
sivelmente estranhos ao processo os devedores, seria penni
tir-lhe sobrepor o interesse da generalidade ao interesse das
partes, talvez conluiadas". (Ob. cit., VoI. 35, pg. 71).
Não se pode olvidar, outrossim, que atualmente, é imposição legal
vigente que os titulos cambiais devem conter, obrigatoriamente, a
identificação do devedor, pelo número de sua cédula de identidade,
de inscrição no cadastro de pessoa física, do titulo eleitoral ou da
carteira profissional, dados esses, por sua vez, a serem, necessaria
mente, descritos nos instrumentos de protesto (L. 6.268, 24-11-75,
art. 39 e seu Parágrafo Único), a ponto de estarem administrativa
mente vedadas a distribuição, o apontamento ou o protesto de titulos
despidos desta formalidade (Normas de Serviço da Corregedoria Ge
ral da Justiça, itens 3, e 3.1, Seção I, Capitulo XV).

para justificar a manut~
que, diante dos vicios
6. - Mas, tendo a
inviabilidade do protesto
sacado, vem emitida em
oferece oportuno para
blema, que, igualmente,
A ninguém seria
do-se de sua real finalidall
e abalos de ordem credittl
inescrupulosamente
brança não raro de C..<irlH. .
que com ele se vêem
ponsabilidade, mas temetll
medida, a pagarem o
freqüência, tem sido

E tal circunstância (por sinal, também ausente da letra aqui
questionada), como novo requisito extrínseco, por certo se estende
à pessoa do sacador, como visto, indiscutivelmente um obrigado cam
bial, ainda que subsidiário e de regresso, implicando sua omissão em
inequivoco defeito formal do titulo.

Note-se, por fim, para bem ressaltar o significado e a importân
cia da necessidade da mais perfeita identificação, na letra, de quem
nela aparece como sacador, que a lei também exige, para fins de
cancelamento do protesto, quando impossivel a exibição do próprio
titulo, que o interessado apresente dec'la:raç(JJJ de anuência de todos
que figurem no registro do proteato, com flUlil'ficação completa e fir
mas reconhecidas (L. 6.690, 25-09-1979, art. 39 ), disposição, aliás,
igualmente constante das Normas de Serviço (item 74, Seção VIII,
Capitulo XV).
Como se vê, todos esses fatos, independentemente dos fundamen
tos assinalados pela r. decisão de fls. 12/14, bastariam, por si sós,
32 
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para justificar a manutenção da sustação administrativa do protesto,
que, diante dos VÍcios formais do titulo, nunca poderia ser admitido.
6. - Mas, tendo a sentença abordado diretamente o tema da
inviabilidade do protesto da letra de câmbio, quando, inaceita pelo
sacado, vem emitida em favor do próprio sacador, o momento se
oferece oportuno para algumas considerações sobre o delicado pro
blema, que, igualmente, está a merecer solução normativa.
A ninguém seria licito ignorar que o protesto cambiário, afastan
do-se de sua real finalidade jurídica, sobretudo pelos sérios reflexos
e abalos de ordem creditícia que acarrete, vem sendo, ultimamente,
inescrupulosamente utilizado como violento e coativo meio de co
brança não raro de créditos infundados, a ponto de levar muitos dos
que com ele se vêem envolvidos, incientes mesmo de sua suposta res
ponsabilidade, mas temerosos dos maléficos efeitos da ameaçadora
medida, a pagarem o que efetivamente não devem. O Judiciário, com
freqüência, tem sido acionado para a correção de tais distorções.
Porém, é preciso relembrar que, consoante. a boa doutrina:
"O protesto cambial é, senão exclusivamente, sobretudo
um instrumento de prova. A prova da apresentação do
título. .. à pessoa que deve pagá-lo, pois que desta apre
sentação .oficial decorrerá para o portador o direito de vol
tar-se, para cobrança da soma cambial, contra os coobri
gados da letra.. sacadnr, endossante8 e respectiV08 avalistas.
'1f: ato público e solene por meio do qual se documenta a

apresentação da cambial, para o aceite ou pagamento ao
sacado para o fim de se habilitar o portador a voltar-se
contra os coobrigados .regressivos' (BONELLI, Della Cam
biale, pg. 471), sendo o protesto, em 'suma, o ato oficial
pelo qual se prova a não realização da promessa contida na
letra' (WHITAKER, ob. cit., pg. 214), fixando-se, por meio
dele, o momento em que a letra se transforma de coisa
móvel, destinada à circulação, em crédito exigível daquele
que diretamente prometeu realizar.. e não realizou, o valor
que ela representa" (JOÃO EUNAPIO BORGES, do Aval
Forense - .4' ed. - 1975 - pgs. 216/217 - grifos meus).
Tome-se, então, a hipótese do protesto da letra de câmbio inaceita
pelo sacado, que mais de perto interessa no presente trabalho.
É ensinança cediça nos doutos que o sacado, enquanto não aceitar,
não é um obrigado cambial (PAULO DE LACERDA, ob. cit., pgs. 44,
113/114 e 127; JOS1f: MARIA WHITAKER, Letra de Câmbio - 7' ed.
- R.T. - 1963, pg. 166).
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Com efeito, "até o momento de aceitar, a figura subjetiva que
existe é a do sacado, isto é, a pessoa a quem o sacador deu a ordem ...
ou a quem fez simples convite para obrigar-se... Bem que o nome
do sacado fjgure no texto, não é ele vinculado, nem a aposição do
seu nome pelo sacador prova qualquer relação entre ele e o criador do
titulo, menos ainda entre ele e qualquer outro vinculado cambiário.
Depois do aceite, deixa ele de ser sacado, figura subjetiva mais de
ordem fática do que de ordem jurídica obrigacional, para ser o vin
culado, isto é, figura de ordem jurídica obrigacional cambiária. En
tão, é chamado o aceitante, pois sua declaração unilateral de vontade,
fonte única da sua vinculação cambiâria, é o aceite ... "
" • •• Pelo aceite, o que aceita faz-se obrigado (liTeto e
principal do titulo cambiário... Até o aceite, há vincula
do ao qual irão todas as cobranças: o sacador. Depois do
aceite, toma-lhe as vezes o aceitante: é o vinculado da pri
meira hora; s6 ap6s a verificação da inexecução por ele é
que se dá, regressivamente, a responsabilidade efetiva dos
outros" (PONTES DE MIRANDA, ob. cit., VoI. 34, pgs.
275/276 e 313 - grifos do autor).
Todavia, na prática, este puro e incontestável dogma juridico-dou
trinârio não tem sido rigorosamente seguido, porquanto os cart6rios
de protestos, na organização dos indices e fichários dos tItulos pro
testados, para fins de documentação, arquivo e informações ao comér
cio creditício em geral, costumam, invariavelmente, lançar os nomes
dos sacados não aceitantes da letra de câmbio, motivando, por isso,
dos assim prejudicados, as mais variadas invocações ao Judiciário,
quer na esfera administrativa, quer no âmbito jurisdicional.
Tal praxe, por irregular, indevida e sem supedâneo legal, não
pode persistir, devendo, doravante, ser evitada, com o que, certamen
te, se obviará grande parte dos conf11tos atualmente submetidos aos
já tão sobrecarregado Judiciário.
11: verdade que alguns tratadistas e, aqui, talvez, se explique a
erronia em que incide a prática cartorária - chegam a afirmar que
o "protesto é tiTado contra todos aqueles que forem designados paro
aceitaT ou pagar a cambial", dentre os quais o "sacailo, por falta da
recusa de aceite ou pagamento" (Cf. PAULO DE LACERDA, ob. cit.,
pg. 278 e JOSÉ MARIA WHITAKER, ob. cit., pg. 241 - grifos meus).
Mas, a expressão "tirado", utilizada nas lições mencionadas, há
de ~er correta e coerentemente interpretada no verdadeiro sentido de
"dirigido" (como, aliás, bem empregada por PONTES DE MIRANDA
- "o protesto dirige-se contra o sacado" - ob. cit., VoI. 35, pg. 77),
tanto assim que ambos os autores, em outras passagens de suas co-
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nhecidas monografias, sem deixar de enfatizar que, na letra de câm
bio, à exclusão do sacado" Obrigados cambiários, entre outros, são
"quem ordena o pagamento, isto é, o sacador e quem aceita a ordem,
o ac6itante", pois, "até o aceite, o devedor principal é o 8acador",
tornaram bem claro o significado de sua afirmação.
O primeiro deles, ao advertir "que o fato de ser tirado o protesto
contra alguém não indica sempre que essa pessoa tenha alguma res
ponsabilidade cambiária; e, mais, que o protesto não cria jamais
obrigações cambiárias para ninguém. Os sacados, na letra de cãmbio
à vista, assim como os sacados não aceitantes, na letra de câmbio a
prazo, recebem a intimação do protesto, porém nenhuma obrigação
cambiária têm e continuam a não ter" (PAULO DE LACERDA, ob.
cit., pgs. 16 e 278 - grüos meus).
O segundo, quando lembra que "embora se deva intimar o sacado
mesmo quando não tenha aceitado a letra, é claro que, neste último
caso, ele não é atingido pelo proteato, que é um ato que ressalva
direitos, mas não cria obrigações" (JOSÉ MARIA WIllTAKER, ob.
cit., pgs. 175 e 243 - grüos meus).

E nem poderia deixar de ser assim, porquanto é princípio assente
que "o protesto não se faz, a rigor, contra ninguém. Ele é feito
contra a falta de pagamento ou aceite e tem por fim documentar, de
modo inequívoco e solene, que deixou de ser cumprida, no dia e lugar
determinados, a ordem contida na letra; ordem que é, ao mesmo tem
po, uma promessa feita ao portador da letra por aquele que, pelo
saque, a criou ... "

"
o instrumento de protesto, para perfeita indivi
dualização do titulo, conterá obrigatoriamente 'a transcri
ção literal da letra e das declaraçõea nela contidas pela or
dem respectiva" (art. 29, inc. 11, da Lei Cambial), cons
tando, pois, do instrumento, os nomes de todos os coobri
gados, sacador, avalistas, endossantes etc., que figurarem
na letra a ser protestada" (JOÃO EUNAPIO BORGES, do
Aval, ob. cit., pgs. 214/215 - grifos do autor).
Em suma, se ao sacado (e unicamente a ele), cuja recusa motiva
o protesto, apenas se dirige a intimação do tabelião, para que venha
aceitar ou pagar a letra inaceita, o ato, uma vez concretizado, contra
ele nenhum efeito produzirá, bem porque do respectivo Instrumento
deverá constar a transcrição literal do titulo, com todas as declara
ções nele contidas, dentre cujos signatários, responsáveis exclusivos
pelo aceite ou pagamento, certamente nunca figurará o sacado.
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o que importa concluir é· que, sendo o protesto urna medida de
natureza cambiAria e não se qualificando o sacado não aceitante corno
devedor cambial, seu nome jamais deverá ser incluido dos índices
cartorilrios de letras protestadas, pois contra ele o protesto não p0
derá acarretar quaisquer repercussões, inclusive aquelas prejudiciais
ao crédito.
De efeito, ainda consoante magistério de JOÃO EUNÁPIO
BORGES:
"Muitos se esquecem, alguns ignoram, que devedor
cambial, responsável pelo aceite e pelo pagamento da letra
de cambio, não será jamais o sacado, que não aceitou, mas
tão somente os signatários da declaração cambial: aceitan
te, sacador, endossador, avalista etc. (art. 43, da Lei Cam
bial).
O Sacado, corno tal, não será nunca responsável cam
bial, quer pelo aceite, quer pelo pagamento. Sua situação,
diante de uma letra de câmbio, que não aceitou ou que se
recusa a pagar, quando sacada à vista, é exatamente a
mesma de um banco que se nega a pagar um cheque emi
tido contra ele. Pela recusa do banco a cumprir a ordem
de pagamento, constante do cheque, nenhuma ação terá
contra ele o portador do cheque. E, protestado este, por
falta de pagamento, a repercussão imediata do protesto
não será contra o banco sacado, que deixou de pagar, mas
contra o emitente do cheque, cuja ordem de pagamento
deixou de ser cumprida, por motivos que o portador do
cheque não tem o direito de esclarecer perante o sacado,
mas, apenas, perante o sacador ou emitente, com o qual
travou a relação de que derivou a emissão do cheque.
Aliás, a letra de câmbio, à vista, pode ser considerada
como um cheque, que pode ser sacado contra qualquer
pessoa, ao contrário do cheque propriamente dito, que so
mente o pode ser contra banqueiro ou comerciante. Como
o cheque, é ela uma ordem de pagamento à vista; ou me
lhor, de acordo com a definição Inglesa, é o cheque uma
letra de câmbio sacada contra o banqueiro para ser paga
à vista: 'a cheque is a bill of exchange drawn on a banker
payable on demand' ...

Não é, pois, qualquer pratesto por falta de pagamento
que poderá abalar o crédito de quem quer que seja. O
protesto atingirá apenas aqueles que, tendo subscrito qual36 
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quer declaração cambial - saque, endosso, aval ou aceite
- assumiram a responsabilidade de pagar a soma cambial."
(Do Aval, ob. cit., pgs. 218 e 220 - grifos do autor).
Nestas condições, se a letra inaceita for sacada a beneficio do
sacador e assim levada a protesto, dos indices deverá constar excluO'
sivamente o nome do próprio sacador, aqui o único responsável cam
bial. É que, "não ocorrendo o aceite do título, a despeito da apre
sentação, fica constituído em falta o sacador, e não o sacado, posto
que a firma daquele deixou de ser honrada" (CARVALHO DE MEN
DONÇA, Tratado de Direito Comercial - VoI. 5, 2" parte - n 879).
Ou, na hipótese de sua circulação e presença de outros coobrigados,
endossantes, avalistas, etc., neles se incluirão, também, os nomes de
todos os que subscreverem as declarações cambiais (L. 2.044/1908,
art. 43; Lei Uniforme, arts. 9'1 e 47).
Q

Tal conclusão, conquanto aparentemente absurda, é a melhor que
se afina com o sentido e espírito da lei e a jurídica finalidade do pro
testo cambiário.
Se é certo que contra o sacado (não aceitante) da letra, protes
tada ou não, o portador não dispõe de qualquer pretensão executória
(S.T.F. - Rev. Forense 252/171), incontestável que, com base em
protesto de cambial inaceita, sujeitos regressivamente à execução
singular e, mesmo, à falência, se comerciantes, estarão todos os que
nela lançaram assinatura (sacador, endossante, avalistas, etc.).
Não é por outra razão que, segundo a lei, o portador e endossante,
sucessivamente, devem dar aviso do protesto aos demais coobrigados
imediatamente antecedentes, até se chegar ao sacador, sob pena de
responsabilidade pelos prejuízos acarretados por sua negligência (L.
2.044/1908, art. 30; Lei Uniforme, art. 45). Exatamente porque "es
tes podem ser surpreendidos por um requerimento de falência, ou
por uma penhora executiva, que lhes abalem o crédito ... " (PAULO
DE LACERDA, ob. cit., pg. 289).
Ademais, justamente para permitir-lhes obviar os males e refle
xos decorrentes do protesto, é que a Lei Uniforme, alterando, nesse
ponto, a legislação então vigente (L. 2.044/1908, art. 44, n), em pre
ceito que não foi alvo de reserva, possibil1ta ao sacador, endossantes
e avalistas inserír, na letra, a cláusula "sem protesto", de molde a
dispensar o portador de fazer o protesto, por falta de aceite ou paga
mento, para fins de exercicio do direito de regresso (art. 46).
Esta, portanto, a orientação que, doravante, deverá prevalecer.
7. - Considere-se, por fim, o aspecto da legalidade do saque da
letra de câmbio, em que o sacador e tomador se confundem numa só
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pessoa, bem assim o da viabilidade de seu protesto, quando inaceita
pelo sacado.
Por óbvio que- não caberia, em sede meramente administrativa,
discutir sobre a correção ou adequação do uso, ultimamente reite
rado, do saque de letras de câmbio, a pretexto de cobrança de taxas
condominiais, comissões de corretores, honorários advocatícios e das
mais variadas formas de prestação de serviços.
Tal atribuição estã afeta exclusivamente à atividade jurisdicional
do Judiciário, que, a propósito, em diversas oportunidades, tem deci
dido pela inadequação e descabimento deste tipo de expediente, por
vezes reputado abusivo e legalmente indevido, como se infere dos
arestos insertos nos "Julgados do Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo - Lex - Vols. 36/210; 52/51-52 e 55/62-63".

Importa, aqui, examinar a questão apenas sob o prisma pura
mente formal, quer do saque, quer do protesto, sem ingresso no âmago
das relações jurídicas subjacentes e, muito menos, no campo da vali
dade ou existência das obrigações cambiais que a letra possa repre
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como aqui se
anulação do
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sentar.
E, neste particular, conforme assinalado pelo digno prolator da
decisão de fls. 12/14, "a rigor, a lei contempla a possibilidade de se
confundirem sacador e tomador, havendo expressa previsão do pro
testo por falta de aceite ou pagamento".
De fato, o sacador da letra de câmbio pode indicar-se como toma
dor, vale dizer, sacar em seu próprio benefício, da mesma forma que
a letra pode ser protestada por falta de aceite ou de pagamento (L.
2.044/1908, art. 19 , IV, última parte e art. 28; Lei Uniforme, art. 39 ,
almea 1· e art. 44, almea 1·).
No mesmo sentido é o entendimento da mais alta Corte de Justi
ça, como se vê do V. acórdão publicado nos "Julgados do Tribunal
de Alçada Civil de São Paulo", voI. 57, pg. 165, assim ementado:
"Letra de câmbio. Protesto. Cancelamento.
Falta de aceite. Hipótese em que o sacador é o toma
dor. Possibilidade de protesto. Aplicação do artigo 13, do
Decreto n" 2.044, de 1908, em combinação com o artigo 28
da Lei Uniforme aprovada pelo Decreto n" 57.663, de 1966.
Recurso extraordinário do sacador-tomador provido no Su
premo Tribunal Federal".
Aliás, do voto de seu eminente relator, Min. Thompson Flores,
consta menção aresto do Tribunal de Alçada Civil de São Paulo,
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proferido pela sua Segunda Câmara, no julgamento da Apelação nl>
112.783, relatado. pelo ilustre Des. Henrique Machado, em que, embora
proclamada a admissibilidade da medida, se ressalta a exclusiva res
ponsabilidade do sacador.
"O Decreto nl> 2.044/1908 permite o saque da letra de
câmbio à vista, comprovando-se a falta ou recusa do aceite
pelo protesto (art. 13). Não exige condições especiais,
subjetivas, para o saque ou emissão, mas apenas as rela
tivas às formalidades do próprio contexto do titulo. O sa
cado, por sua vez, não se obriga cambiariamente, senão
depois de lançar o aceite, nenhuma responsabilidade cam
biária lhe advindo da recusa. Se da letra de câmbio, não
aceita, não decorre qualquer obrigação cambiária do saca
do, por certo que não lhe assiste o direito de pretender,
como aqui se pretende, seja judicialmente decretada a
anulação do título, por falta de causa. Além disso, se o
titulo for protestado, ele que faça consignar as razões da
recusa, para que constem do respectivo instrumento, rei;
pondendo o sacador pelas conseqüências." (grifos meus).
Contudo, uma breve incursão pelos repertórios jurisprudenciais
dos tribunais paulistas mostrará orientação diversa, pois, é certo que
no âmbito de ações declaratórias de inexistência de obrigação cam
bial, precedidas de cautelares sustatórias de protesto, nossos pretó
rios, invariavelmente, têm reconhecido não só a invalidade do saque
da letra, quando, inaceita, for sacada a benefício do próprio sacador,
como também a inadmissibilidade do respectivo protesto, diante de
sua inocuidade e descabimento (Cf. Julgados da T.A.C.S.P., vols.
32/13, 35/46, 35/247, 35/233 e 37/224; R.T. 454/127).
A propósito, num desses arestos, relatado pelo eminente Des.
Geraldo Arruda, ficou assentado:
"Trata-se neste caso apenas de existência ou inexis
tência de obrigação cambial, ou seja, da validade ou inva
lidade do saque cambial feito pela apelada ...
'Na letra de câmbio é essencial a indicação do nome
da pessoa contra quem o sacador dirige a ordem de paga
mento, o sacado. A este competirá aceitá-la.. Pela indica
ção do seu nome, o sacado não fica com obrigação alguma
de natureza cambiária, mas somente com ampla faculdade
de aceitá-la e pagar ou não o saque. E desde a aceitação
é que se obriga como devedor principal. E e o sacado usar
da faculdade de rejeitar o saque, nenhuma responsabilidade
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cambiária lhe advirá disso, apesar do compromisso de acei
tá-la. Se compromisso houver, o sacado responderá pelo
inadimplemento de sua promessa, não na qualidade de saca
do, porém na de promitente de obrigação extra-cambiária
que tomou. .. O sacado, enquanto tal, é uma figura vazia
de obrigação, simples terceiro apenas indicado no título e
somente em razão do ato cambiário do aceite é que se
obriga irremediavelmente como obrigado principal' (Cf.
Paulo de Lacerda, "A Cambial", 4- ed., 1928, pgs. 55/56,
127/128 e 141) ...
. . .. não há justificativa para o protesto por falta de
aceite de letras de câmbio em que o sacador saca em seu
próprio beneficio, de forma que o sacador e tomador se
confundem. Isso porque o protesto por falta de aceite não
visa ao sacado, cuja recusa se limite a documentar, mas ao
próprio sacador, cujo saque não foi declarado bem pelo
sacado ...
Ora, onde o sacador e tomador são a mesma pessoa,
não há que se falar em direito de regresso e vencimento
extraordinário da letra de câmbio recusada. O protesto
em casos como o dos autos constituiria um simples contra
-senso, se não revelasse às vezes carncteristicas de coação
ilegítima por parte do sacador, e da parte do oficial do
protesto, o desconhecimento de princípios elementares do
direito cambial. Anula-se o saque da letra de câmbio, com
os efeitos naturais sobre o protesto, que descabe" (in (Jul
gados", VaIs. 35/46-48).
Bem de ver, outrossim, que esta E. Corregedoria Geral, aprecian
do hipótese análoga, de protesto de letra de câmbio inaceita, sacada
a beneficio do próprio sacador, em despacho da lavra do eminente
Des. Adriano Marrey, proferido no Recurso n9 51/80 e publicado no
D.O.J. de 13 de junho de 1980, decidiu pela ineficácia e ilegalidade
da medida, deixando assinalado:
"mas o protesto por falta de pagamento há de pressu
por o aceite, porque não se pode exigir o pagamento do
simples sacado, que não aceitou, ou que se recusou a acei
tar. Sem o aceite, o responsável pelo pagamento é o pró
prio sacador, na hipótese dos autos.
Como seria absurdo que o protestante do título fosse
o próprio devedor, tem-se que o protesto em foco não pode
subsistir. Deve, pois, ser considerado como inexistente".
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8. - De todos estes autorizados pronunciamentos, pode-se, en
fim, extrair conclusão que, em face do direito e da realidade fática,
se afigura, "venia concessa", plausível e perfeitamente recomendável
ao satisfatório equacionamento administrativo da tormentosa questão.
Com efeito, viáveis que se apresentam, nos termos da lei, o saque
e o protesto de letra de câmbio inaceita, quando sacada em beneficio
do próprio sacador, não se poderia, de modo genérico e indiscrimi
nado, vedar a efetivação do ato notarial, sobretudo quando este, tendo
havido circulação do título, se mostra necessária para assegurar ao
portador-endossatário o direito de regresso contra o sacador e demais
coobrigados.
Para essa última hipótese, se o protesto, porque absolutamente
indispensável, deve ser sempre admitido, importa repetir que contra
o sacado não aceitante a medida nenhum prejuízo ou abalo crediticio
poderá acarretar. Como acima assinalado, para os índices cartorá
rios das letras assim protestadas deverão ser lançados exclusivamente
os nomes dos coobrigados cambiais, vale dizer, todos aqueles que
efetivamente subscreveram as declarações nos títulos, sacador, endos
santes e avalistas.
Porém, à idêntica conclusão não se pode chegar em relação à
hipótese inversa, qual seja, a da direta apresentação a protesto pelo
tomador que se confunde com a pessoa do próprio sacador da letra de
câmbio não aceita pelo sacado. Nesse caso, a medida deve ser enten
dira como inadmissível e definitivamente recusada pelos Tabeliães.
1f: que tal protesto, sobre ser evidentemente facultativo, revela-se
inócuo e irrelevante, nada mais traduzindo do que expediente mani
festamente escuso e coercitivo, para a cobrança, por forma e via ina
dequadas, de obrigações supostamente cambiais.
Com a sua proibição, no próprio âmbito administrativo, evitar
-se-á a eventualidade, não rara, de pagamentos em cartório, sob tão
violento meio de pressão, por parte dos que, no mais das vezes incien
tes desta circunstância, jamais seriam responsáveis cambiais, impe
dindo-se a pública e oficial consumação de abusos, o que se mostra per
feitamente compatível com os princípios da moralidade e legalidade,
inerentes aos serviços públicos e que devem sempre informar a atua
ção dos agentes de Administração.
E, por outro lado, porque seria um contra-senso e, absurdo admi
tir que "o protestante do título fosse o próprio devedor", vale dizer,
o sacador, único responsável cambial, no caso, pela letra inaceita,
também se resguardará, com isso, o interesse deste próprio, porquanto
eliminada a paradoxal, mas incontornável, contingência do lançamento
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de seu nome nos indices caríorários dos devedores com títulos pro
testados.
9. - Pelo exposto, opino, s.m.j., pelo não conhecimento do recur
so interposto, mantendo-se, com os fundamentos ora acrescidos, a r.
decisão de fls. 12/14, pedindo vênia para sugerir que, caso aprovado
este parecer, seja a matéria nele versada objeto de oportuna comple
mentação das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
dando-se-lhe, desde logo, publicidade pelo Diário Oficial, para conhe
cimnto e orientação dos interessados.
À

elevada consideração de Vossa Excelência.

São Paulo, 18 de janeiro de 1983.
Dr. José Roberto Bedra.n

Juiz Auxiliar da Corregedoria".

DESPACHO: - "Voltem os autos ao Dr. Bedran para formular a
complementação normativa sugerida. A seguir, nova conclusão
para apreciação da matéria. São Paulo, 20-1-83. Desembargador
BRUNO AFFONSO DE ANDM. Em tempo: Quanto ao recurso
propriamente dito, nego provimento. Data supra.
Des. Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral da Justiça".

"PARECER N9 121/82
PROCESSO N9 64.520/82
Senhor Corregedor Geral da Justiça,
1. - O Serviço de Distribuição de Titulos para Protesto infor
mou o recebimento de carta insistindo no protesto de cambial não
aceita em que o sacador se nomeava beneficiário (título a fls. 10).

2. - Manifestaram-se o apresentante (fls. 5/7 e 16/18), o funcio
nário do 6 9 Cartório de Protestos que recusou o documento (fls. 13)
e juntaram-se precedentes da Corregedoria Geral e da I' Vara de
Registros Públicos da Capital (fls. 15 e 20/26).
É

o relatório.

OPINO.
3. -

A recusa de distribuição do documento para protesto atende

à orientação da Corregedoria Geral da Justiça e da I' Vara de Regis

tros Públicos, a que o Serviço de Distribuição está subordinado.
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E essa orientação, conquanto possa ser atacada por intennéd10
de argumentos que se recebem com respeito, subsiste a eles e deve ser
mantida.
Vejam-se os fundamentos expostos pelo Exmo. Corregedor Geral
da Justiça antecessor de Vossa Excelência, Desembargador ADRIANO
MARREY, bastantes para a manutenção de orientação: "O sacador
de letra de câmbio pode indicar-se como tomador, isto é, pode sacar
em seu próprio benefício (cf. Lei brasileira - Decreto 2.044, de 1908
- art. 49 - IV - 3' parte; e Lei Uniforme - Decreto n'l 57.665, de
1966 - art. 3'1, alinea 14 ) . Todavia, o sacado somente se obriga pelo
aceite (Lei brasileira, art. 45; Lei Uniforme, art. 28), ~Se o sacado
não aceitou, nenhum direito cambiário nasce contra ele' (PONTES
DE MIRANDA, 'Tratado de Direito Comercial", tomo 34, pâg. 290,
Borsoi, 3' ed., 1972). No mesmo sentido JOSÉ MARIA WHITAKER,
~Letra de Câmbio', pág. 366, ed. Rev. dos Tribs., 7· ed., 1963). En
fim, somente o aceitante tem obrigação cambiária. Não o simples
sacado (não aceitante). Não tendo havido aceite, responsável pelo
cumprimento da ordem é o próprio sacador (Lei brasileira, art. 43 
2' parte; Lei Uniforme, art. 9'1). O sacador dá ao sacado a ~ordem
para pagar; não pode, porém, obrigá-la a pagar" - afinna J. X. CAR
VALHO DE MENDONÇA, que prossegue: 'A declaração do sacador
não constitui obrigação cambial do sacado' {'Tratado de Direito Co
mercial Brasileiro', voI. V, 2· parte, pág. 188, Freitas Bastos, 7· ed.,
1963)".
Desses fundamentos se extraiu a conclusão que se aplica a este
caso: "A letra de câmbio pode ser protestada por falta de aceite ou
de pagamento (Lei brasileira, art. 28; Lei Uniforme, art. 44 - 1·
alínea), Mas o protesto por falta de pagamento há de pressupor o
aceite, porque não se pode exigir o pagamento do simples sacado, que
uão aceitou, ou que se recusou a aceitar. Sem o aceite, o responsável
pelo pagamento é o próprio sacador, na hipótese dos autos" (Recurso
eG. n Q 51/80, fls. 15).
Nesse sentido também decidiram os Juízes da 1· Vara de Registros
Públicos, JOSÉ DE MELLO JUNQUEIRA e JOSlt RENATO NALINI,
lembrando, ambos, Acórdão relatado pelo Desembargador GERALDO
AMARAL ARRUDA, então no 19 Tribunal de Alçada Civil, publicado
nos Julgados do Tribunal de Alçada Civil, vol. 35, pág. 46, afirmando
"não haver justificativa para o protesto por falta de aceite das letras
de câmbio em que o sacador saca em seu próprio benefício, de forma
que sacador e tomador se confundem" (fls. 21).
A despeito dos argumentos levantados pelo apresentante da letra,
inclusive de origem histórica, não há, portanto, como admitir sua
distribuição para protesto.
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A outra questão existente no processo, referente a excesso verbal
na carta endereçada ao Serviço de Distribuição, está superada pela
reconsideração escrita de seus termos pelo emitente (fls. 16 a 18) e
pela sua aceitação pelos funcionários, como verbalmente foi a mim
exposto.
4. - Opino, em conseqüência, pela manutenção da norma de não
distribuição de letra de câmbio não aceitas em que o sacador se
aponta como beneficiário e pelo arquivamento do processo, cientes os
funcionários do Serviço de Distribuição e o Dr. Advogado apresentante.

o que levo respeitosamente à consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 30 de novembro de 1982.
Dr. Sidnei Agostinho Beneti
Juiz de Direito Corregedor

aludida hornol.
facultada, em
na própria
o interessado
Art. 29 - Este
publicação, revogadas as
São Paulo, 15 de

É

PROVIMENTO

N~

o Desembargador
Justiça, no uso de suas

22/83

Altera. a .redaçã.o dos subitens 31.2 e 31.3 do Capitulo
IV das N orm.a.s de Serviço.

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do E<>tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o que ficou decidido no Processo CG. n° 64.810/82,
resolve:
Art. 1 Q - Alterar a redação dos subitens 31.2 e 31.3, do Capí
tulo IV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
(Provimento n° 5}81), para a seguinte redação:
"31.2 - Na Capital, salvo orientação jurisdicional ex
pressa nos autos em sentido contrário, os formais de parti
lha dos feitos a que se alude a Lei n Q 7.019, de 31-8-1982,
serão expedidos no prazo máximo de 5 dias contados do
trânsito em julgado da sentença que, homologando a parti
lha, determinou o recolhimento do imposto de transmissão
'causa mortis' e conterão obrigatoriamente cópias dos avi
sos-recibos de lançamento do imposto pela Prefeitura ou
pelo INCRA, relativos aos imóveis partilhados e referentes
ao ano do óbito ao posterior a ele".
"31.3 - No caso do subitem anterior, o interessado
apresentará as guias ao Cartório do feito, no prazo de 30
dias, contados do trânsito em julgado da homologação, para
visamento pela Fazenda no próprio Cartório, e, após o visa
mento, recolherá o valor no prazo de 60 dias, contados de
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o interessado levará o formal de partilha expedido".
Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Paulo, 15 de setembro de 1983.
Des. Bruno Affonso de André -

Corregedor Geral da Justiça
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o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a freqüência com que se têm verificado abusos de
toda ordem, na efetivação do chamado "registro tardio" de nascimen
to, instituído a partir da Lei federal n 9 765, de 14 de jUlho de 1949;
Considerando que tais abusos têm propiciado, inclusive, o falso
registro, como brasileiros, de pessoas estrangeiras ilegalmente entra
das no País, ou ainda, o novo registro, com nome diferente, de elemen
tos foragidos da Justiça Criminal;
Considerando a necessidade de serem adotadas, sem prejuízo dos
fins a que se destinou o instituto implantado pela Lei nl) 765, de 14
de julho de 1949, e mantido pela atual Lei de Registros Públicos
(artigo 46, e seus parágrafos), cautelas redobradas, no sentido de se
coibir a prática de irregularidades de tal ordem;
Considerando que, para tanto, se impõe a criação de mecanismos
adequados de controle, no uso do dever de autotutela da Administra
ção, sobretudo através da ação e da responsabilidade do Oficial do
Registro Civil e da fiscalização do respectivo Juiz Corregedor Perma
nente, e
Considerando, finalmente, o que foi decidido no Processo CG.
nl) 68.015/83, resolve:
Art. 19 - O Capítulo XVII, Seção IV, das "Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça", passa a vigorar com a seguinte
redação:
"59. - As declarações de nascimento feitas após o decurso do
prazo legal somente serão registradas mediante despacho do Juiz
competente do lugar da residência do interessado e recolhimento de
multa correspondente a 1/10 do salário-mínimo da região.
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59.1 - Antes de submetido o pedido ao despacho do Juiz, atra
vés do Cartório de Registro Civil onde se pretenda efetuar o registro,
o Oficial deverá entrevistar o registrando e as testemunhas, para
verificar, pelo menos, se:

o registrando consegue se expressar no idioma nacional, como

a)

braslleiro;

b)

o registrando revela conhecer razoavelmente a localidade de
clarada como de sua residência (ruas principais, prédios
públicos, bairros, peculiaridades em geral etc.);

c)

as testemunhas realmente conhecem o registrando e, espe
cialmente, se são mais idosas que aquele.

59.2 - Das entrevistas realizadas o Oficial dará, ao pé da peti
ção, minuciosa certidão sobre a saisfação dos elementos supra aludidos.

Em caso de dúvida sobre a nacionalidade do registrando,
sobre a veracidade de sua declaração de residência ou sobre o seu
real conhecimento pelas testemunhas apresentadas, o Oficial reque
rerá ao Juiz Corregedor Permanente as providências cabíveis para o
esclarecimento do fato (L. 6.015, 31-12-73, art. 52, § 29 ) .
59.3 -

59.4 - O Juiz Corregedor Permanente, sendo infundada a dúvida,
ordenará a realização do registro; se houver suspeita de falsidade da
declaração, exigirá justificação ou outra prova idônea, sem prejuizo
de ordenar, conforme o caso, as providências penais cabíveis (L. n 9
6.015, 31-12-73, art. 46, § 39 ) .

e)
f)
g)

h)

i)

a atestação, ao
seus nomes,
dência;
o reconhecimenl
representante
de interessado
aposição de
a rogo na

61. - A petição
da imediatamente no
do assento, com indica.
em pastas próprias,

Art. 2
Este
publicação, revogadas
Q

São Paulo, 30 de
Des. Bruno

AffOnsol

59.5 - A justificação se processará, no que couber, conforme os
artigos 109 e seguintes, da Lei de Registros Públicos.

Será dispensado o despacho do Juiz, se o registrando
tiver menos de doze anos de idade (L. n9 6.015, 31-12-73, art. 46, § 19 ) .
59.6 -

59.7 - Será dispensada de pagamento de multa a parte pobre
(L. 6.015, 31-12-73, arts. 30 e 46, § 29).
60. -

a)
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o Desembargador
Justiça do Estado de
apuração de faltas
ra instância, resolve:

Da petição constará:

o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sempre
que possível determiná-la;

b)

o sexo do registrando;

c)

o fato de ser gêmeo, quando assim tiver acontecido;

d)

o nome e o prenome;
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e)

a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que
existirem ou tiverem existido;

f)

os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o
lugar e o cartório onde se casaram, e a sua residência atuaI;

g)

os nomes e os prenomes dos avós paternos e matemos;

l8.de de
prédios

h)

e, espe

i)

da peti
Judidos.

a atestação, ao pé do requerimento, de duas testemunhas, com
seus nomes, prenomes, data de nascimento, profissão e resi
dência;
o reconhecimento das firmas, tanto do interessado, ou seu
representante legal, como das testemunhas. Caso se trate
de interessado analfabeto sem representação, ~xigir-se-á a
aposição de sua impresão digital no requerimento, assinado
a rogo na presença do Oficial.

rtrando,
! o seu
reque
para o

61. - A petição despachada servirá de mandado e será registra
da imediatamente no livro competente; nela será anotada a lavratura
do assento, com indicação de livro e folha, arquivando-se! a seguir,
em pastas próprias, independentemente de autuação."

li, como

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

dúvida,
Iade da
~rejuizo

(L. n9

,nne os

nrando
, § 19 ).
pobre

*!mpre

São Paulo, 30 de setembro de 1983.
Des. Bruno Affonso de André

Corregedor Geral da Justiça

PROVIMENTO N9 24/83

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, visando a dinamizar o serviço de
apuração de faltas funcionais de funcionários e servidores em primei
ra instância, resolve:
Art. lQ - Os itens 2 e 3 do Capítulo I das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento n'" 5/81) passam a
constituir subi tens 1 e 2 do item 1 do mesmo Capítulo.
Art. 29 - Os itens 2 e 3 do Capítulo I das Normas aludidas
passam a ter a seguinte redação:
"2. - Além dos Juízes Corregedores Permanentes
(item 5 abaixo), funcionarão, relativamente a funcionários
ou servidores dos serviços de primeira instância, inclusive
de serventias não oficializadas e oficiais de justiça de qual-
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quer natureza, Juízes Cor.regedores Processantes, na forma
do artigo 78, I, da Resolução n 9 2/76 do Tribunal de Jus
tiça, para apuração de faltas disciplinares e para aplicação
de penas, observados os limites de competência reservada
aos Juizes Corregedores Permanentes.
"2.1 - A atuação dos Juízes Corregedores Permanen
tes (item 5 abaixo) excluirá a atuação dos Juizes Correge
dores Processantes, os quais, à instauração de sindicância
ou processos administrativos, tomadas ou não providências
iniciais, consultarão os Juízes Corregedores Permanentes
para que informem se desejam assumir as apurações.
"2.2 - A colocação de funcionário à disposição da
Corregedoria só se fará por motivo de ordem disciplinar
e, por ofício que conterá esclarecimento dos fatos causa
dores da providência; nesse caso, a competência para a sin
dicância ou processo administrativo cabiveis caberá aos
Juízes Processantes Permanentes.
"2.3. - Serão encaminhados aos Juízes Corregedores
Processantes os casos diretamente levados ao conhecimento
da Corregedoria Geral por informações ou reclamações de
qualquer espécie.
"3. - As funções cartorárias ligadas aos Juizes Cor
regedores Processantes serão atribuídas na Capital ao
DEGE e no interior ao Cartório da Corregedoria Per
manente.
Art. 3<> - Este Provimento entrará em vigor no dia de sua pu
blicação.
São Paulo, 07 de outubro de 1983.
Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça

REGISTROS PúBLICOS
PORTARIA Nv 17/88

o dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da Primeira Vara de
Registros Públicos, desta Comarca da Capital do Estado de São Paulo,
considerando a atualização do Regiment de Custas e Emolumentos
extrajudiciais através do Decreto n ll 21.052, de 5 de julho de 1983,
determina: Artigo 19 - Os Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos
e Documentos e de Protesto da Comarca da Capital deverão reajus
tar os salários de seus funcionários, a partir de 1'1 de setembro. Arti48-
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go 29 - O reajuste não
cipação do que será deterrnlll
311 - Fica dispensado o
de setembro de 1983.

o Dr. José Renato
meira Vara de Registros
Cartórios de Registro de
to do Decreto-lei 2.038, de
vos do Decreto-lei 1.958,
necessidade de se adequar
considerando o decidido no
determina: Artigo 19 - novembro de 1982, passa a
2"  O incorporador, p"'I.H
lização de imóveis, não
sentar, apenas em relação
débito concernente aos
ocasião da averbação da
unidades autônomas (D.L.
redação do artigo 111 do
- Fica revogado o pará2I'881
de 30 de novembro de
em vigor na data de sua
trário. Cumpra-se, na
de julho de 1983.

O Dr. Narciso Orlandi
tros Públicos e Corregedor
Títulos e Documentos da
ros documentos levados a
previsão para a cobrança
adotam, por vezes, critéri04
necessária sua uniformizaçll
n'1 343/78, determina:
e Documentos e de ReglSL.
da Capital adotarão, na
que forem praticados, as
registro dos contratos de
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go 29 - O reajuste não será inferior a 25% e será considerado ante
cipação do que será determinado a partir de 1Q de novembro. Artigo
31.1 - Fica dispensado o encaminhamento de acordos. São Paulo, 9
de setembro de 1983.
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o Dr. José Renato Nalini, Juiz de Direito em Exercício na Pri
meira Vara de Registros Públicos e Corregedor Permanente dos
Cartórios de Registro de Imóveis desta Capital, considerando o adven
to do Decreto-lei 2.038, de 29 de junho de 1983, que altera dispositi
vos do Decreto-lei 1.958, de 9 de setembro de 1982; considerando a
necessidade de se adequar à lei nova o contido no Provimento 11/82;
considerando o decidido no Processo 281/83, aos 26 de julhO de 1983,
determina: Artigo 1Q - O artigo 29 do Provimento 11/82, de 30 de
novembro de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo
2'l - O incorporador, particular, construtor ou empresa de comercia
lização de imóveis, não vinculados à Previdência Social, deverão apre
sentar, apenas em relação ao imóvel, o documento de inexistência de
débito concernente aos responsáveis pelo execução das obras, por
ocasião da averbação da construção do prédio ou de qualquer das
unidades autônomas (D.L. 1.958, de 09-09-82, artigo ~, lI, com a nova
redação do artigo 19 do D.L. 2.038, de 29-6-83 e seu § 3 9 ) . Artigo 3'1
- Fica revogado o parágrafo único do artigo ~ do Provimento 11/82,
de 30 de novembro de 1982. Artigo 4'1 - Este Provimento entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em con
trário. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 27
de julho de 1983.
PROVIMENTO N' 6/88
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o Dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da l' Vlu'a de Regis
tros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro de
Títulos e Documentos da Comarca da Capital, considerando que inúme
ros documentos levados a registro contêm atos para os quais não há
previsão para a cobrança de custas; considerando que os Cartórios
adotam, por vezes, critérios diversos para o cálculo das custas, sendo
necessária sua uniformização; considerando o que consta do Processo
n 343/78, determina: Art. 11.1 - Os Cartórios de Registro de Títulos
e Documentos e de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca
da Capital adotarão, na cobrança das custas e emolumentos dos atos
que forem praticados, as seguintes normas: a) a base de cálculo no
registro dos contratos de alienação fiduciária será o valor da abertura
Q
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do crédito; b) quando o valor de qualquer contrato vier expresso, em
moeda estrangeira, sem referência à moeda nacional, a conversão,
para o cálculo das custas, será feita pelo câmbio do dia em que apre
sentado o documento, considerado o valor de compra da moeda es
trangeira; c) nos recibos de sinal de venda e compra, a base de cál
culo será o valor do sinal dado; d) nos contratos de locação com
prazo determinado, a base de cálculo será a soma dos alugueres men
~;ais.
Se o prazo for indeterminado, cobrar-se-á como se a locação
fosse por um ano. Se houver reajuste indexado, considerar-se-á o
valor do último mês sem reajuste, multiplicado pelo número de meses;
e) quando o documento for apresentado em mais de uma via, as exce
dentes serão cobradas pelo item X, "a" da Tabela 12 (certidão, pela
:1rimeira folha), salvo se o documento tiver valor declarado, hipótese
em que só será cobrado um registro; f) os documentos anexos aos
contratos serão cobrados pelo item V da Tabela 12 (averbação).
Nenhum valor será acrescido no entanto, em relação aos cinco pri
meiros anexos; g) as traduções que acompanharem os documentos
em língua estrangeira serão consideradas sem valor declarado; h) nos
contratos de "leasing", a base de cálculo será o produto de prestação
inicial pelo número de meses; i) nas cessões de crédito, a base de
cálculo será o valor do crédito cedido, sem qualquer acréscimo; j)
serão cobrados pelo item V da Tabela 12 (averbação) os aditivos de
contratos de crédito, para substituição da garantia; 1) nos aditivos de
prorrogação de prazo para pagamento, a base de cálculo será o valor
que exceder o do contrato aditado; m) nos contratos de garantia,
corno os de fiança, caução, depósito, vinculadas a contratos de aber
tura de crédito, o registro será cobrado pelo item V da Tabela 12
(averbação). seja ou não simultânea sua apresentação; n) no regis
tro de cessão de quotas de pessoa jurídica será cobrado o mesmo
preço do item VIII da Tabela 12, considerado o valor da transferên
cia; o) no aumento do capital sodal será cobrado o mesmo preço
do item VIII da Tabela 12, considerado o valor da diferença entre o
Este provimento entra em vigor na data
antigo e o novo. Art. 2<1
de sua publicação. Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça. São Paulo, 23 de agosto de 1983.
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O DR. NARCISO
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tante legal. § 1ç - O
acompanhado de xerocópi.
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rio pelo prazo de seis
vigor na data de sua

PROVIMENTO Nv 7/83

o Dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da l' Vara de Regis
tros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Protesto de
Letras e Títulos da Comarca da Capital, considerando a necessidade
de disciplinar a retificação, pelos Cartórios, de erros nos protestos
tirados, determina: Art. 1<1 - Os Cartórios de Protesto devem, inde
pendentemente de despacho judicial, de ofício ou a requerimento do
50 
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PROVIMENTO N9 8/83

O DR. NARCISO ORLANDI NETO, Juiz de Direito da P Vara
de Registros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Pro
testo da Capital. Considerando que a retirada de cheques de paga
mento, instrumentos de protesto e títulos só pode ser feita com a
entrega, em Cartório, do "boleto" de apresentação do título; Consi
derando que há casos em que o apresentante do título afirma extra
vio do boleto; Considerando a necessidade de disciplinar as retiradas
sem a apresentação dos "boletos", para dar segurança aos Cartórios
e aos apresentantes, DEI'ERMINA: Art. 19 - A entrega de cheques
de pagamento, instrumentos de protesto e títulos só será feita contra
a apresentação dos "boletos" respectivos. Art. 2'" - Tendo sido ex
traviado o boleto, o apresentante requererá por escrito a retirada,
entregando o pedido em Cartório, pessoalmente, ou por seu represen
tante legal. § 1
O requerimento, com firma reconhecida, será
acompanhado de xerocópia do documento de identidade do apresen
tante, autenticando-a, no ato, o tabelião ou o escrevente autorizado.
§ 2" - Os documentos referidos no § 19 serão arquivados em Cartó
rio pelo prazo de seis meses. Art. 3'1 - Este provimento entrará em
vigor na data de sua publicação. São Paulo, 10 de outubro de 1983.
Q
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interessado, averbar a retificação de erros cometidos no protesto de
títulos quanto à identidade ou endereço do devedor, nome do endos
satário ou outros dados, desde que, a critério do Tabelião e sob sua
responsabilidade, não impliquem na nulidade do protesto. Art. 29 
Para a retificação será indispensável a apresentação do instrumento
eventualmente expedido e de documentos que comprovem o erro, para
arquivamento. Art. 3'! - Não serão devidas custas e emolumentos
pela averbação referida no art. 1". Art. 49 - Este Provimento entra
em vigor na data de sua publicação. Encaminhem-se cópia8 aos Car
tórios e à E. Corregedoria Geral da Justiça. São Paulo, 14 de setem
bro de 1983.
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O Dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da l' Vara de Regis
tros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro de
Títulos e Documentos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
Comarca da Capital, Considerando a existência de documentos cuja
registrabilidade na falta de normas explícitas, fica a crítério dos Es
crivães, ensejando procedimentos não uniformes; Considerando que
o Regimento de Custas nem sempre prevê a forma de cobrança de
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custas e emolumentos em determinados atos, deficultando a adoção
de linha uniforme em todos os Cartórios; Considerando a freqüência
com que alterações de contratos são registradas em Cartório outro
que não aquele em que foi o próprio contrato; Considerando a ausên
cia de disciplina para as notificações, o que tem provocado questões
administrativas e até judiciais; Considerando, enfim, a necessidade
de uniformização dos serviços prestados pelos Cartórios, DETERMI
NA: Art. 1'" - Os Escrivães dos Cartórios de Registro de Títulos e
Documentos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, quando da
apresentação de documentos que, por qualquer motivo, não devam ser
registrados, antes de devolvê-los, tomarão as seguintes providências:
a - anotarão, em todas as vias, por carimbo, o recebimento para
exame; b - extrairão uma xerocópia do documento, remetendo-a ao
Juiz Corregedor Permanente, com as razões da recusa do registro;
c - comunicarão o ocorrido imediatamente aos demais Cartórios jun
tando cópia do documento e expondo as razões da recusa. Os outros
Cartórios obrigatoriamente também recusarão o documento, ou comu
nicarão ao Juízo as razões da sua aceitação no caso de ter sido efe
tuado o registro. Art. 29 - Recebendo a cópia do documento, o Juízo
poderá ouvir os outros Escrivães, que então opinarão sobre a possi
bilidade do registro. Art. 3 9
A decisão que for proferida será
transmitida aos Cartórios, determinando-se, se for o caso o cancela
mento do registro que, não obstante as providências referidas, tenha
sido feito em algum deles. Art. 4'1 - O mesmo procedimento será
adotado para os documentos cujos apresentantes não concordem com
o cálculo das custas e emolumentos. Art. 59 - O disposto nos arti
gos 1fi e 3 9 não se aplicará às hipóteses em que o apresentante requei
ra, desde logo, a suscitação de dúvida. Art. 6" - Os Escrivães re
cusarão os documentos que, de qualquer forma, alterem contratos
registrados em outros Cartórios da Comarca da Capital. Parágrafo
único - Se no documento não houver alusão ao eventual registro do
contrato, exigirão declaração do apresentante de que não houve regis
tro. Art. 7</ - As notificações previstas no art. 160 da Lei de Regis
tros Públicos serão efetuadas apenas com documentos ou papéis
registrados, não se admitindo a anexação de objetos de qualquer espé
cie. Art. 8" - Nenhuma certidão das notificações será fornecida
antes do perfazimento do registro. Parágrafo único
Considera-se
perfeito o registro da notificação após a necessária averbação do
cumprimento da diligência, ou da impossibilidade de sua realização.
Art. 99 - A primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias,
contados da data da apresentação da notificação em Cartório. De
corridos 30 dias e realizados, no mínimo, três diligências, será obri
gatória a averbação a que se refere o parágrafo único do art. 8'1.
Parágrafo único - O Cartório poderá, por carta com aviso de rece52 
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bimento, convocar o notificando a comparecer à Serventuária para
tomar ciência da notificação, sem prejuizo do cumprimento dos prazos
previstos no "Caput". Art. 10
Em não sendo encontrado o desti
natário, ou na impossibilidade de lh~ ser entregue o documento poderá
o Cartório, desde que o requeira o apresentante, enviar a notificacão
pelo Correio, com aviso de recebimento, circunstâncias que constarão
do certificado negativo. Art. 11 - As notificações de que tratam
os artigos 32 e 49 da Lei 6.7G6, de 19 de dezembro de 1979, terão
caráter itinerante. Se o notificando não for encontrado, poderá o
encarregado das diligências estendê-Ias a outra Comarca, desde que
consinta o requerente, responsabllizando-se pelas despesas. Parágrafo
único - Dos certificados constarão todas as diligências feitas, com
menção expressa da procura do notificando no endereço declarado e
no lote objeto do contrato. A pUblicação dos editais a que se refere
o § 29 do art. 49 da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, não é da
competência do Registro de Títulos e Documentos. Art. 12 - As
demais notificacões a serem feitas fora da Comarca da Capital deve
rão ser requeridas por escrito, responsabilizando-se o interessado,
expressamente, por todas as despesas que o Cartório remetente for
obrigado a fazer. § 19 - Para a realização da notificação, além do
registro na Comarca da Capital, o requerente deverá pagar o regis
tro de todas as despesas necessárias à prática do ato na Comarca
destinatária, deixando, para tanto, depósito de valor nunca inferior
a duas vezes e meia o valor do registro em São Paulo. § 2'1 - Ao
receber a notificação em devolução, o Cartório fará a averbação devi
da e prestará contas ao requerente, fornecendo-lhe os comprovantes
das despesas e o recibo do Cartório destinatário, cobrando a dife
rença ou devolvendo o excesso depositado. As cópias dos documen
tos referidos e o recibo da devolução do excesso serão arquivados.
§ 39 Eventual reclamação do requerente, relativamente à cobrança
feita em outra Comarca será encaminhada ao Juiz Corregedor Per
manente da Capital para remessa ao Juiz Corregedor do Cartório.
§ 49 - As comunicações de Cartório a Cartório serão feitas por carta
com aviso de recebimento. Art. 13 - Para o registro e autenticação
dos livros contábeis obrigatórios das sociedades civis (Capítulo XVIII,
item 1, uf", e 26 a 30 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça) os Cartórios exigirão, nos termos de abertura e encerra
mento, as assinaturas de um dos sócios e de um contabilista. Pará
grafo único - Os emolumentos relativos aos atos previstos no "caput"
serão os mesmos previstos no item lU da Tabela 3 do Regimento de
Custas, acrescentando-se 20% de custas para o Estado e 20% de con
tribuição para a Carteira das Serventias. Art. 14 - Este Provimento
entrará em vigor na data de publicação. São Paulo, 14 de outubro
de 1983.
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VI -

LEIS E DECRETOS

utilização

VII

Estaduais

descrição
florestais

VIII

DECRETO N9 21.003, DE 20 DE JUNHO DE 1983
Determina o levantamento e inventário de bens imóveis
A.dminis~ Centmliza.da e Desoontralizarla do
Estado e dá providências oorrelaÚlS.

rurais da.

André Franco Montoro, Governador do Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais e

vos cessionái
quantidade
indicação
têm com a

X -

Considerando a grave crise de desemprego que afeta a população
trabalhadora do Estado de São Paulo e a necessidade de envidar
todos os esforços para superá.la;
Considerando a necessidade de dar plena utilização econômica a
todos os imóveis rurais sob a jurisdição das Administrações Centrali·
zada e Descentralizada do Estado, o que poderá constituir apoio adi
cional significativo aos esforços que o Governo Estadual vem desen
volvendo, em todos os setores, visando a ampliar a oferta de emprego
na economia paulista;
Considerando, ainda, que a utilização eficaz das terras da admi
nistração do Estado depende de plano fundado em sólidas informações,
Decreta:
Art. 1? - As Secretarias de Estado e suas entidades vinculadas
deverão proceder ao levantamento e inventário dos bens imóveis ru·
rais incorporados ou em processo de incorporação patrimonial, bem
como dos que estejam simplesmente sob sua guarda e conservação.
Art. 2 Q - O inventário a que se refere o artigo anterior, no
qual os imóveis devem ser individualizados, na conformidade do mo
delo anexo a este decreto, deverá conter as seguintes informações:
I - denominação do imóvel;
II - distrito, município e comarca de situação;
m - superfície total e, se possível, as áreas aproximadas de
lavouras, pastagens e florestas;
IV - incorporação ao patrimônio do órgão (data, título, for
ma, cartório, escritura e registro imobiliário);
V - destinação especial;
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XII
croqui do
e distância
Art. 39 - Os inventáll
tários de Estado ao GabiII
(sessenta) dias, contados
Art. 49 - Os estudosll
fase de elaboração,
imóveis rurais inventariadl
prazo previsto no artigo
de sua necessidade e dos
Art. 5
Este iI"""....iII
cação.
XI -

Q

-

Dá nova.
setembro de
Lei: n 9 2.252,

O Governador do
Faço saber que a
a seguinte lei:
BOLETIM DA ASSOCIAÇAO
DA .JUSTIÇA DO ESTADO DE

VI -

utilização efetiva;

VII

descrição sumária das atividades agrícolas, pecuárias e
florestais exercidas no imóvel;

VIII -

modalidade de exploração do imóvel. Se arrendado ou
sob forma indireta de exploração, indicar quem o ex
plora, a dimensão da área explorada e o valor do
arrendamento ou da outra espécie de exploração;
descrição de áreas objeto das cessões em comodato ou
por outra forma, gratuitas, com indicação dos respecti
vos cessionários;
quantidade de famílias rurais que vivem no imóvel, com
indicação do vínculo jurídico que seus membros man
têm com a entidade proprietária (funcionário, servi
dor, permissionário, arrendatário ou outra e8pécie de
cessionária) ;
descrição sumária das áreas sem aproveitamento racio
nal;

imóveis

Ida do

IX

alo, no

X

lUlação
!Ilvidar
IIlica a
mtrali
lo adi
desen
nprego

admi
18.ções,
madas
!is ru
I, bem
;Ao.
or, no
lo mo

ôes:

XII -

croqui do imóvel, com indicação de suas vias de acesso
e distância da sede do município.
Art. 3
Os inventários deverão ser encaminhados pelos Secre
tários de Estado ao Gabinete Civil do Governador, no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação deste decreto.
Art. 4 9 - Os estudos e planos existentes, em execução ou em
fase de elaboração, tendo por objetivo a exploração econômica dos
imóveis rurais inventariados, deverão ser encaminhados, no mesmo
prazo previsto no artigo anterior, instruídos com breve justificativa
de sua necessidade e dos meios de executá-los.
Art. 59
Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação.
Q

-

LEI NI' 3.766, DE 29 DE JUNHO DE 1983

tias de
o, for

Dá nova redação ao artigo 65 da Lei nl' 440, de 24 de
setembro de 1974, alterado pelo inciso XXII do artigo 1'1 da
Lei: nl' 2.252, de 20 de dezembro de 1979.

O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo
a seguinte lei:

trARIOS

o

XI -

•
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Art. 19 - O artigo 65 da Lei n~ 440, de 24 de setembro de 1974,
alterado pelo inciso XXII do artigo 19 da Lei n" 2.252, de 20 de
dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

Federais

"Art. 65 - Mediante intimação escrita, são obrigados
a exibir os impressos, os documentos e os livros relaciona
dos com o imposto, a prestar informações solicitadas pelo
fisco e a não embaraçar a ação fiscalizadora:

I - as pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICM e todos os que tomarem
parte nas operações sujeitas ao imposto;
os serventuários da Justiça;
rlI - os funcionários públicos e servidores do Esta
do, os servidores de empresas públicas, de sociedades cujo'
maior acionista seja o Estado, de sociedade de economia
mista ou de fundações;
IV - as empresas de transporte e os proprietários de
veículos em geral, empregados no transporte de mercado
ria, por conta própria ou de terceiros, desde que façam do
transporte profissão lucrativa;
V - os bancos, instituições financeiras, estabelecimen
tos de crédito em geral e as empresas seguradoras;
VI
os síndicos, comissários e inventariantes;
VTI - os leiloeiros, corretores, despachantes e liqui
dantes;
II -

Vilr IX -

as companhias de armazéns gerais; e
as empresas de administração de bens.

Parágrafo único - A obrigação prevista neste artigo
não abrange a prestação de informações quanto a fatos so
bre os quais o informante esteja legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, minis
tério, atividade ou profissão."
Art. 29

-

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 29 de junho de 1983.
ANDRlt FRANCO MONTORO

Altera a.

mantos de a.p1i4
providências.
O Presidente da
o artigo 55, item TI, da
Art. 19 - Os rend~
n9 1.494, de 7 de dezem
jurldicas não !lnanceiras,
renda na fonte, como
mentos, à alíquota de
§ 1
O disposto
dentes à diferença entre
eventual revenda de
Q

-

§ 2
A retenção
pagar ou creditar os
Q

-

Art. 2° - Os n:l:!wl.i:tW
cas financeiras em suas
ficam sujeitos ao recolhq
quota de 4 % (quatro
Parágrafo único 
pessoas jurídicas
distribuidoras de títulos

Art. 3° - O consenl
até 50% (cinqüenta por
artigos 1Q e ~ deste
Art. 4° - Este
de 1983, quando ficarão
39 do Decreto-Iei n°
dada pelo artigo 13 do

Brasília, em 9 de
República.
JOÃO
Emane Galvêas 

56 

BOLETIM DA ASSOCIACAO DOS SERVENTUARIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO
DA JUSTIÇA DO ESTADO

:te 1974,
~

20 de

Federais
DECRETO-LEI N9 2.027, DE 9 DE JUNHO DE 1983

l:uigados
laciona
ias pelo

Altera a legis~ do imposto de renda. sobre rendi
mentos de aplicações financeiras de curto prazo e dá. outras
providências.

ição no
ornarem

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 55, item TI, da Constituição, decreta:

o Esta
les cujo'
:onomia

irios de
ercado
cam do

ecimen

~

liqui

§ 1Q O disposto neste artigo inclui os rendimentos correspon·
dentes à diferença entre o preço de compra, pelo investidor, e o de
eventual revenda de títulos.
§ 2" - A retenção deve ser efetivada pela pessoa jurídica que
pagar ou creditar os rendimentos.

Art. 2° - Os resultados obtidos mensalmente por pessoas juridi
cas financeiras em suas operações com títulos no mercado aberto
ficam sujeitos ao recolhimento antecipado do imposto de renda à alí
quota de 4 % (quatro por cento).
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, equiparam-se às
pessoas jurídicas financeiras as sociedades corretoras e as sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliârios.

artigo
ttos 50

gado a
minis

l1cação.

Art. 3° - O Conselho Monetârio Nacional poderâ aumentar de
até 50% (cinqüenta por cento) ou reduzir o percentual previsto nos
artigos 19 e 29 deste Decreto-Iei.
Art. 4
Este Decreto-Iei entrarâ em vigor no dia 19 de julho
de 1983, quando ficarão revogados os parâgrafos 49 , 59 e 69 do artigo
3 9 do Decreto-lei n° 1.494, de 7 de dezembro de 1976, com a redação
dada pelo artigo 13 do Decreto-lei n9 1.642, de 7 de dezembro de 1978.
0

-

Brasília, em 9 de junho de 1983; 1629 da Independência e 959 da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas -

roAlUos

'.Ã)

Art. 1 9 - Os rendimentos referidos no artigo 3° do Decreto-lei
nQ 1.494, de 7 de dezembro de 1976, auferidos por pessoas físicas e
jurídicas não financeiras, ficam sujeitos à r~tenção do imposto de
renda na fonte, como antecipação do devido na declaração de rendi·
mentos, à alíquota de 4% (quatro por cento).

•

Delfim Netto
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DECRETO-LEI N' 2.028, DE 9 DE JUNHO DE 1983
Altera as tabelas do Imposto de renda. incidente na

fonte sobre rendimentos do trabalho assaIa:riado e não
assalariado.

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe con
fere o artigo 55, inciso TI, da Constituição, decreta:

Emane Galvêas -

Art. 19 - A partir de 19 de julho de 1983, as classes de renda e
as alíquotas das tabelas de fonte sobre rendimentos do trabalho assa
lariado e não assalariado, constantes dos artigos 1" e 29 do Decreto-lei
n 9 1.814, de 28 de novembro de 1980, passam a ser as seguintes:
a)

rendimentos do trabalho assalariado:
Renda liquida mensal (Cr$)

Classes de renda
01
02
03
04
05
06
07
08
09
b)

De

De
De
De
De

Isento
12%
16%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

rendimentos do trabalhado não assalariado:

Classe de renda
01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
58 

De
De

144.000 .........
Até
221.000 .........
144.001 a
315.000 .........
221.001 a
315.001 a
491.000 .........
790.000 .........
491.001 a
790.001 a 1.123.000 .........
1.123.001 a 1.693.000 .........
1.693.001 a 2.552.000 .........
Acima de 2.552.000 .........

Allquota

Rendimento bruto mensal (Cr$)
Até
48.001 a
De
De
144.001 a
221.001 a
De
De
315.001 a
491.001 a
De
De
790.001 a
De 1.123.001 a
De 1.693.001 a
Acima de

48.000
144.000
221.000
315.000
491.000
790.000
1.123.000
1.693.000
2.552.000
2.552.000

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

Alíquota
Isento
10%
12%
16%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
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Art. 2Q

.te
~

Da
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Brasília, em 9 de junho de 1983; 1629 da Independência e 95" da
República.
JOÃO FIGUEIREDO

con

!

Este Decreto-lei entrarã em vigor na data de b'Ua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.

Ernane GaJvêa8 -

Deil.fim Netto

ma e

f

assa

eto-Iei

DECRETO-LEI N9 2.029, DE 9 DE JUNHO DE 1983

5:

Altera a I~ do imposto de renda. das
juridicas e dá. outras providências.

~

(quota

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:

mto

Art. 1" - Para efeito de determinar o lucro real, a variação
cambial das obrigações em moeda estrangeira, ou com clãusula de
paridade cambial, que exceder o limite da variação do valor da Obri
gação Reajustãvel do Tesouro Nacional - ORTN, poderã, à opção da
pessoa jurídica, ter o seguinte tratamento:

.2%
J)%
10%
15%
10%
15%
.0%

I -

ser registrada, total ou parcialmente, como acréscimo de
custo dos bens do ativo imobilizado ou diferida para pos
terior amortização.
Parágrafo único -- A amortização prevista no item II deverá ser
feita em prazo não superior a cinco anos, a partir do período-base
correspondente ao exercício financeiro de 1985.
II -

5%

(quota

Art. 2 9 - Para apuração do lucro inflacionário, não se aplica o
disposto no artigo 19 deste Decreto-lei, computando-se integralmente
a variação cambial, inclusive as parcelas diferidas.

mto
,0%

2%

Art. 3° -- O disposto neste Decreto-Iei se aplica no exercício
financeiro de 1984, para as pessoas jurídicas com data de encerra
mento do balanço a partir de 21 de fevereiro e até 31 de dezembro
de 1983; e no exercício financeiro de 1985, para as demais pessoas
jurídicas.

.6%

0%

15%

0%

15%
.0%
5%

Art. 49 - A variação do valor das Obrigações Reajustâveis do
Tesouro Nacional - ORTN, com cláusula de opção de resgate pela
correção cambial, será computada na determinação do lucro real com

tJ11UOB

::I

ser computada, total ou parcialmente, como despesa opera
cional;

•
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base no valor reajustado segundo os coeficientes fixados pela Secre
taria de Planejamento da Presidência da República ou, se maior, se
gundo a taxa de câmbio em vigor na data de encerramento de cada
período-base.

§ 1 9 - O imposto
será considerado antecipai
tos da beneficiária.

Art. 59 - O Ministro da Fazenda poderá baixar os atos neces
sários à aplicação do disposto neste Decreto-Iei.
Art. 69 - Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.
!

Brasília, em 9 de junho de 1983; 162'1 da Independência e 959 da
República.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas - Delfim Netto

Art. 39 - Este I>ecr.
blicação, revogadas as
Brasília, em
da República.
JOÃO

Ernane Galvêas 

DECRETO-LEI N9 2.030, DE 9 DE JUNHO DE 1983
Altera. a legisla@.o do imposto de renda.

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 55, II, da Constituição, decreta:
Art. 1° - No período de 19 de julho de 1983 a 31 de dezembro
de 1983, fica acrescido de 10 % (dez por cento) o valor da retenção
pela fonte pagadora, quando se referir a rendimentos sujeitos à inci
dência do imposto de renda na fonte, que constitua antecipação do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Parágrafo único -

O disposto neste artigo não se aplica aos:

a)

rendimentos classifcados nas cédulas C e D da declaração
anual;

b)

juros de caderneta de poupança do Sistem a Financeiro da Ha
bitação;

c)

rendimentos de que trata o artigo :20 deste Decreto-Iei;

d)

rendimentos de que trata o Decreto-lei n 9 1.494, de 7 de
dezembro de 1976 (art. 3°).

Art. 2 - Ficam sujeitas à incidência do imposto de renda na
fonte. à alíquota de 3% (três por cento), as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas, como renumeração por serviços pres
tados, às sociedades civis de que trata o artigo 1 9 , item l, do Decre
to-lei n° 1.790, de 9 de junho de 1980.
9
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O Presidente da
o artigo 55, item II, da

I

Art. 19 - Os bancos
de desenvolvimento,
ciamento e investimento,
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de arrendamento mercantdl
doze parcelas mensais,
-lei n° 1.967, de 23 de
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exercicio financeiro, as
de antecipação;
II - nos meses de
celas do imposto serão

m - o saldo do
rendimentos, depois de
vamente pagos, serâ
nos meses de maio e
IV -

as parcelas

de cada mês.
BOLETIM DA ASSOCIACAO
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

peJa Secre
• maior, se
Dto de cada

O imposto de renda descontado na forma deste artigo
serâ considerado antecipação do devido na declaração de rendimen
tos da beneficiária.

atos neres

§ 2'1 - O disposto neste artigo aplica-se aos pagamentos ou cré
ditos efetuados a partir de 1" de julho de 1983.

. da sua pu

Art. 39 - Este Decreto-Iei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrârio.

cla e 959 da

Brasilia, em 9 de junho de 1983; 1620 da Independência e 95°
da República.
JOÃO F1GUEIREDO

Ernane Galvêas -

1983

Delfim Netto

DECRETO-LEI N9 2.031. DE 9 DE JUNHO DE 1983
Altera a. ~ do Imposto de Renda. relativa. a
instituições finanooira&

lhe confere

ie dezembro
da retenção
eitos à inci
:ecipação do

llica aos:

t

§ 19

declaração

~iro

da Ha

reto-Iel;

M, de 7 de

le renda na

as pagas ou

~rvi~ pres
l, do Decre-

IRVENTUARIOS
, PAULO
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O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 55, item n, da Constituição, decreta:

Art. 19 - Os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedadts de crédito, finan
ciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliârio, sociedades
corretoras, distribuidoras de titulos e valores mobiliários, e empresas
de arrendamento mercantil deverão pagar o seu imposto de renda em
doze parcelas mensais, segundo as normas estabelecidas no Decreto
-lei Ir" 1.967, de 23 de novembro de 1982, com as seguintes alterações:

I - nos meses de julho a dezembro que antecederem o inicio do
exercício financeiro, as parcelas do imposto serão pagas sob a forma
de antecipação;

n - nos meses de janeiro a abril do exercicio financeiro, as par
celas do imposto serão pagas sob a forma de duodécimos;
m - o saldo do imposto devido, de acordo com a declaração de
rendimentos, depOis de deduzidas as antecipações e duodécimos efeti
vamente pagos, serâ dividido em duas quotas iguais a serem pagas
nos meses de maio e junho do exercicio financeiro;
IV - as parcelas do imposto serão pagas até o último dia útil
de cada mês.
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Art. 29 - Cada parcela de que tratam os itens I e 11 do artigo
1Q deste Decreto-lei será igual a 1/12 do imposto e adicional devidos
pelo contribuinte no exercício financeiro em que se deva iniciar o
pagamento das antecipações, expressos em número de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN.
Parágrafo único - À opção da pessoa juridica, as parcelas rela
tivas aos meses de janeiro a abril do exercício financeiro (art. 1Q,
item 11) poderão ser calculadas, em número de ORTN, à razão de 1/6
do imposto e adicional incidente sobre o lucro real do exercício, de
pois de diminuídas as parcelas pagas na forma do item I do artigo 1".
Art. 3 9 - O pagamento das antecipações do imposto relativo ao
exercício financeiro de 1984 será efetuado a partir do mês de julho
de 1983.

Art. 4° - Este Decreto-lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasilia, em 9 de junho de 1983; 162Q da Independência e 959
da RepÚblica.
JOÃO FIGUEIREDO
Emane Galvêas -

Delfim Netto

oportunidade de exclui-lo
tro de propósito anteri~
blica, decreta:

§ 1li O disposto
Prefeito e Vice-Prefeito

Art. 2' - A Justiça
Prefeito e Vice-Prefeito
cujos mandatos findarão
feitos eleitos em 15 de

n....wJ

Art. 3" - Este
cação, revogadas as ~
Brasília-DF, 02 de
:1a República.
AURELIANO CHA'
Ibra.him Abi.-Acllel 

DECRETO N' 2.050, DE 02 DE AGOSTO DE 1988

Revoga o Decreto-lei n' 865, de 12 de serembro de
1969, que doo'Iarou o Município de Santos, no Estado de
São Paulo, de interesse da segu:ra.n.ça nacionaJ e dá outras
providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presi
dente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55,
item I, da Constituição Federal, ouvido o Conselho de Segurança
Nacional;
Tendo em vista a existência de determinação presidencial no sen
tido de serem ultimados os trabalhos concernentes à reavaliação dos
municípios que devam ser considerados de interesse da segurança
nacional, e
Considerando que, no tocante ao Município de Santos, Estado de
São Paulo, os estudos preliminares já indicaram a conveniência e
62 
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LEI Nt 7.116,

Faço saber que o
seguinte Lei:
Art. 1li - A Carteira
tificação dos Estados, do
ública e validade em
Art. 2" -

Para a

trata esta Lei não será

qualquer outro documental
casamento.

artigo
!Vidos

mo
~ções

rela
19 ,
te 1/6
1), de
~

10 1°.

vo ao

oportunidade de exclui-lo daquela caracterização, o que vem ao encon
tro de propósito anteriormente manifestado pelo Presidente da Repú
blica, decreta:
Art. l° - Fica revogado o Decreto-Iei n" 865, de 12 de setembro
de 1969, que declarou o Municipio de Santos, no Estado de São Paulo,
de interesse da segurança nacional.
§ 19 O disposto neste artigo terá eficâcia a partir da posse do
Prefeito e Vice-Prefeito eleitos.

§ 29 - Até a posse dos eleitos permanecerá o regime de prefeito
nomeado, na forma da legislação que disciplina a matéria.

a pu

Art. ~ - A Justiça Eleitoral disporâ sobre a eleição e posse do
Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio de Santos, Estado de São Paulo,
cujos mandatos findarão juntamente com os dos Prefeitos e Vice-Pre
feitos eleitos em 15 de novembro de 1982.

e

Art. 3" - Este Decreto-lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrâr1o.

julho

95'1

BrasiUa-DF, 02 de agosto de 1983, 162" da Independência e 959
la República.
AURELIANO eHAVES

Ibrabim Abi-Ackel -

ode
ode
Idras

'res1

:. 55,

Danlo Venturlni

LEI N\I 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1988
Assegura validade naclonsl às CarteIras de Identidade,
regu1a a sua expedição e dá. outras provJdêneia&

O Presidente da República

ança

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

sen

Art. 19 - A Carteira de Identidade emitida por órgãos de iden
tificação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios tem fé
ública e validade em todo o território nacional.

, dos

ança

o de
ia e

mos
•

--

Art. 2<> - Para a expedição da Carteira de Identidade de que
trata esta Lei não será exigida do interessado a apresentação de
qualquer outro documento, além da certidão de nascimento ou de
casamento.
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§ lº - A requerente do sexo feminino apresentará obrigatoria
mente a certidão de casamento, caso seu nome de solteira tenha sido
alterado em conseqüência do matrimônio.
§ 29

-

O brasileiro naturalizado apresentará o Certificado de

Art. 7° - A expedlçi1
será efetuada mediante
qualquer outra exigência,
Art. 89

-

A

r"Moh

Art. 99 -

A

I'lnl'MPn.

Naturalização.
Art. 39 mentos:

A Carteira de Identidade conterá os seguintes ele

a)

Armas da República e inscrição "República Federativa do
Brasil";

b)

nome da Unidade da Federação;

c)

identificação do órgão expedidor.

d)

registro geral no órgão emitente, local e data da expedição;

e)

nome, filiação, local e data de nascimento do identificado,
bem como, de forma resumida, a comarca, cartório, livro,
folha e número do registro de nascimento;

f)

fotografia, no formato 3 x 4 em, assinatura e impressão digi
tal do polegar direito do identificado;

g)

assinatura do dirigente do órgão expedidor.

Art. 4 9 - Desde que o interessado o solicite, a Carteira de Iden
tidade conterá, além dos elementos referidos no art. 3<> desta Lei, os
números de inscrição do titular no Programa de Integração Social 
PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Públi.
co - PASEP e no Càdastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda.

teira de Identidade e
rem necessárias ao cumpri

vigência desta Lei contimtl

Art. 13 -

RevOlZam41

Ibralrlm Abi-Ackel

§ 19 O Poder Executivo Federal poderá aprovar a inclusão de
outros dados opcionais na Carteira de Identidade.

§ 2'1 - A inclusão na Carteira de Identidade dos dados referidos
neste artigo poderá ser parcial e dependerá exclusivamente da apre
sentação dos respectivos documentos comprobatórios.

Art. 5" - A Carteira de Identidade do português beneficiado pelo
Estatuto da Igualdade será expedida consoante o disposto nesta Lei,
devendo dela constar referência à sua nacionalidade e à Convenção
promulgada pelo Decreto n Q 70.391, de 12 de abril de 1972.
Art. 69 - A Carteira de Identidade fará prova de todos os dados
nela incluidos, dispensando a apresentação dos documentos que lhe
deram origem ou que nela tenham sido mencionados.
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)brigatoria·
tenha sido

Art. 7" - A expedição de segunda via da Carteira de Identidade
será efetuada mediante simples solicitação do interessado, vedada
qualquer outra exigência, além daquela prevista no art. 2 Q desta Lei.

tificado de

Art. 8'1 - A Carteira de Identidade de que trata esta Lei será
expedida com base no processo de identificação datiloscópica.

:uJntes ele·

:erativa do

Art. 9'1 - A apresentação dos documentos a que se refere o art.
2" desta Lei poderá ser feita por cópia regularmente autenticada.

Art. 10 - O Poder Executivo Federal aprovará o modelo da Car·
teira de Identidade e expedirá as normas complementares que se fize·
rem necessárias ao cumprimento desta Lei.
expedição;

Ientificado,
~rio,

livro,

essão digi.

Art. 11 - As Carteiras de Identidade emitidas anteriormente à
vigência desta Lei continuarão válidas em todo o território nacional.
Art. 12 -

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 -

Revogam·se as disposições em contrário.

Brasilia, em 29 de agosto de 1983; 162 da Independência e 95')
da República.
Q

JOÃO FIGUEIREDO

a de Iden·
:ta Lei, os
Social 
dor Públi·
Ilstério da

Ibrahim Abi·Ackel -

Hélio Beltrão

I

tlc1usão de

I

!

referidos
da apre·

dado pelo

nesta Lei,

:::onvenção

•

f.

lOS dados
~ que lhe

ENTUARIOS
~ULO
•
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INDICAÇõES úTEIS
EMENTABIO -

Moedas
10-10-1988

Dólar de

TrlntUII

PRlilVID1JJNOIA 800IAL - Vinculo empregatício entre espo8a e
fim d6 obter 'betwfício previdenciário - PrecedRlnte do

marido~ para o

'1'FR. A inexistência de dispositivo legal vedando a filiação à previ
dência da mulher empregada do marido titular de firma individual,
decorre da sua desnecessidade, uma vez que se trata de situação anti
jurídica. Pode-se admitir a relação de emprego entre cônjuges, quan
do se trata de estabelecimento e a prestação de serviço se estende por
longo tempo. Se o emprego em firma individual durou apenas o tem
po necessário à obtenção da aposentadoria previdenciâria, fica evi
dente o artificio. (TFR - 3'" T.; Ap. em MS nf/. 97.327-SC; reI. Min.
Carlos Madeira.

Forint .......
Franco Belga .
Franco Francês

Luxemtxl

Franco
Franco Sulco .
PREVIDENOIARIO - Benefício - Dupla ap08entadoria - Oan
Ien Japonês ...
cessão. Servidor público aposentado que contribuiu obrigatoriamente
Lempira Hondmw
com a Previdência Social, faz jus ao benefício da aposentadoria previ
denciãria, eis que preenChidos os requisitos exigidos em lei. - O
Libra Egípcia ..
fato de gozar de aposentadoria estatutãria não o impede de ser apo
Libra EBterlina .
sentado pela previdência, visto ser tal benefício uma contraprestação
Libra Irlandesa
pelas contribuições pagas pelo mesmo - Apelo improvido. - Sen
tença mantida. (TFR - 3' T.; Ap. em MS n'" 95.034-MG; reI. Min.
Lira Italiana ...
Flaquer Scartezzini.
Marco Alemão· ..
Marco Finlandês
Moedas
Cr$
Dólar dos Estados Unidos ......... . 842,00
Dólar Convênio ................... . 842,00
36,796
~t Tallandsê .................... .
~boa Panamenhi ................. .
846,66
66,719
Bollvar Venezuelano ......... ,., ... '
88,972
Coroa Dinamarquesa .......... , .... .
Coroa Norueguesa ................. .
114,57
Coroa Sueca ...................... . 107,85
131,27
Coroa Tcheca ............... ' ... , ..
Dinar Iraquiano ..... , ... , ......... . 2.735,05
Eijoar Iugoslavo .......... , ........ ,
7,6358
Dólar Australiano ................. . Ti'3,39
Dólar Canadense .................. . 687,01
Dólar de Hong-Kong .............. . 108,51
Dólar Neozelandês ................. .
561,32
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Novo Peso

Peseta Espanhoi4
Peso Mexicano
Rande da .Africa

Renrninbi
Rublo ....... .
Rúpia Indiana ..
Rúpia paquJ.stanet
Shekel (Libra
Sol Peruano ..
Xelim Austrlaco
Zloty

.......•.

BOLETIM DA ASSOClACJ.O DOS
DA JUSTICA DO IIlSTADO DII

Moedas

. . BIltre 881J08a

e

P1't!JCeilente do
t .. filiação à previ
firma individual,
~ de situação anti
Iítre cônjuges, quan

... -

*

riIço se estende por
lI8'ou apenas o tem
Idenclária, fica evi
n.327-SC; rel. Min.
~-Ccm

lu obrigatoriamente

tpOSentadoria previ

Idos em lei. -

O

Impede de ser apo-
ma contraprestação

l8prOvido. - Sen5.034-MG; reI. Min.

Cr$
842,00
842,00

36,796
846,66
66,719
88,972
114,57

107,85
131,27

!.735,05
7,6358
773,39
687,01
108,51
561,32
DOS SI!lll.VENTUARIOS

DI!

no

PAULO

•

Dólar de Trindade e Tobago
DraCIna Grego .................... .
E:lcudo Português ................. .
Florim Holandês .................. .
Florim das Antilhas Holandesas ... .
Forint ........................... .
Franco Belga .................... ..
Franco Francês ................... .
Franco Luxemburguês ............. .
Franco Suíço ..................... .
Ien Japonês ...................... .
Lempira Hondurenha .............. .
Libra Egípcia ..................... .
Libra Esterlina .................... .
Libra Irlandesa ................... .
Ura Italiana ...................... .
Marco AleInão .................... .
Marco Finlandês .................. .
Novo Dólar de Formosa ........... .
Novo Peso Uruguaio .............. .
Peseta Espanhola ................. .
Peso Mexicano ................... ..
Rande da África do Sul ........... .
Renminbi ........................ .
Rublo ........................... .
Rúpia Indiana ..................... .
Rúpia Paquistanesa ................ .
Shekel (Ubra Israelense) .......... .
Sol Peruano ...................... .
Xelim Austnaco ................... .
Zloty ............................ .
BOLETUrI DA ASSOCIACJl.O DOS SI!lll.VENTU.A.RIOS
DA .JUSTIÇA DO ESTADO DE no PAULO
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Cr$
351,45
9,1383
6,7679
286,52
470,36
18,937
15,781
105,40
15,960
393,88
3,6128
423,33
1.030,00
1.265,69
1.012,08
0,52883
320,58
149,08
21,087
22,802
5,5684
5,3416
740,80
425,94
1.104,06
82,801
63,147
10,436
0,40629
45,778
8,8664
-67

(Coeficientes de Correção Monem.na)
Portaria Interm.inisterial SEPLAN/MF n' 187, de 29
de setembro de 1983, do Chefe da Secretaria de Planeja,.
mento da. Presidência da República e da. Fazenda.
Os Ministros de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República e da Fazenda, no uso de suas atribuições
e tendo em vista o disposto nas Leis n.O S 4.357, de 16 de julho de
1964, e 6.423, de 17 de junho de 1977, resolvem:

Fixar, para o mês de outubro de 1983, em:
1. 589,749 (quinhentos e oitenta e nove vírgula setecentos e
quarenta e nove) o coeficiente de correção monetâria das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN;
2. 9,5% (nove e meio por cento) o acréscimo referente à cor
reção monetária aplicável às ORTN;
3. 5.897,49 (cinco mil, oitocentos e noventa e sete cruzeiros e
quarenta e nove centavos) o valor de cada ORTN.
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Reajustávels do Tesouro Na.clonal -

~

~

~....

(")

ii

il

S
~
~

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
~
1972
~
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

ANOS

MAL

mN.

AGO.

&m.
OW.

I NOv·-1
II
II

Da.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1,000
1,000
1,000
1,13{)
1,13{)
1,130
1,340
1,340
1,340
1,520
1,520
1,370
1,590
1,605
1,630
I 1,660 I 1,705 I 1,730 I 1,760 I 1,828 I 1,909 I 1,987 I 2,043 I 2,101 I 2,161 I 2,218 I 2,269
2,323
2,378
2,428
2,464
2,501
2,546
2,618
2,684
2,725
2,738
2,757
2,796
I 2,848 I 2,898 I 2,940 I 2,983 I 3,039 I 3,120 I 3,209 I 3,281 I 3,341 I 3,388 I 3,439 I 3,495
I 3,562 I 3,627 I 3,691 I 3,743 I 3,801 I 3,848 I 3,900 I 3,927 I 3,956 I 3,992 I 4,057 I U42
I 4,235 I 4,330 I 4,417 I 4,467 I 4,508 I 4,550 I 4,620 I 4,661 I 4,705 I 4,761 I 4,851 I 4,954
I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~
I 6,152 I 6,226 I 6,309 I 6,381 I 6,466 I 6,575 I 6,693 I 6,789 I 6,846 I 6,895 I 6,961 I 7,007
I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~
I 8,062 I 8,147 I 8,269 I 8,373 I 8,510 I 8,691 I 8,980 I 9,375 I 9,822 I 10,190 I 10,410 I 10,541
I 10,676 I 10,838 I 11,018 I 11,225 I 11,449 I 11,713 I 11,927 I 12,131 I 12,320 I 12,570 I 12,843 I 13,093
I 13,334 I 13,590 I 13,894 I 14,224 I 14,583 I 15,017 I 15,460 I 15,855 I 16,297 I 16,833 I 17,440 I 17,968
I 18,365 I 18,683 I 19,051 I 19,483 I 20,045 I 20,690 I 21,380 I 21,951 I 22,401 I 22,715 I 23,030 I 23,374
I 23,832 I 24,335 I 24,899 I 25,541 I 26,287 I 27,088 I 27,904 I 28,758 I 29,557 I 30,329 I 31,049 I 31,844
I 32,682 I 33,420 I 34,197 I 35,051 I 36,364 I 37,754 I 39,010 I 40,071 I 41,224 I 42,880 I 44,847 I 46,871
I 48,783 I 50,833 I 52,714 I 54,664 I 56,686 I 58,613 I 60,489 I 62,425 I 64,423 I 66,356 I 68,479 I 70,670
I 73,850 I 77,543 I 82,583 I 87,786 I 93,053 I 98,636 I 104,554 I 110,827 I 117,255 I 123,939 I 131,004 I 138,209
I 145,396 I 152,666 I 160,299 I 168,314 I 177,571 I 187,337 I 197,641 I 209,499 I 224,164 I 239,855 I 256,645 I 273,327
I 291,093 I 308,559 I 329,232/ 358,863 I 391,161 I 422,454 I 455,405 [ 496,391 I 538,584 I 589,749 I
I
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EVOLUÇÃO MENSAL DO COEFICIENTE DAS OBRIGAÇõES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN)
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COEFICIENTES DA CORREÇAO MONETABIA
Débitos para com a. Fazenda Nacional -

I~

Outubro/88

~Z

PORTARIA Nv 28, DE 30 DE SJ..TEMBRO DE 1988

o

Coordenador do Sistema de Arrecadação e o Coordenador da
Divida Ativa da União, no uso da competência que lhes confere a
Portaria SRFjPGFN n 9 324, de 24 de junho de 1980, e tendo em
vista o disposto na Portaria n9 278, de 24 de junho de 1980, do Minis
tro da Fazenda, resolvem:
Aprovar a anexa Tabela Prática de Coeficientes de Correção Mo
netâria Aplicâveis a Débitos para com a Fazenda Nacional com vi.
gência para o mês de outubro de 1983 (D.O.U., 03-10-83, p. 16.912,
Seção I).
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g

I

-

J_______ I

-

I

2,026
1,791
1,911
3,863
3,679 I 3,1504
7,60/S
7,141 I 6,718
11,602
11,188
10,789
13,286
13,286
13,286
18,581
18,581
18,581
24,251
24,251
24,251
33,536
33,536 I 33,536
43,461
43,461 I 43,461
57,726
57,726
57,726
68,389
68,389
68,389
77,456
77,456
77,456
94,115 , 94,115
94,115
112,200 1112'200 112,200
132,921 132,921 132,921
161,536 161,5361161.536
198,010 I 198,010 198,010
260,886 260,886 260,886
341,049 341.0491341,049

- I

~~. ~

?l9°

..... B'S.
r(J91X1Cl

-('I)

er~8'~f5'
::6"1o.

~!in~
0=°

1,643
3,321
6,338
10,404
12,089
17,094
22,824
30,791
41,236
50,871
66,575
75,183
88,445
108,888
129,850
153,001
189,329
239,887
326,034
518,386

ABa

g;

Ii

I

I

1,396
1,295
1,508
2,984
2,815
3,148
5,641
5,979
5,321
9,750
9,447
10,062
12,089
12,089
12,089
17,094
17,094\ 15,861
22,824
22,824
21,749
30,791
30,791
28,228
41,236
41,236 I 38,879
50,871 \ 50,871 I 48,550
66,575
66,575
64,303
73,152
75,183 I 75,183
84,262
88,445 I 88,445
108,8881108,888 102,625
129,850 129,850 122,403
153,001 153,001 I 145,530
189,329 '189,3291182,015
239,887 I 239,887 223,155
326,034 1 326,034 312,277
518,386/ 5~~,386 I 458,750

I
I

I

!

1,188
2,631
5,030
9,154
12,089
15,861
21,749
28,228 I
38,879
48,550
64,303
73,152
84,262
102,625
122,403
145,530
182,015
223,155
312,2771
458,750

1,095
2,459
4,763
8,888
12,089
15,861
21,749
28,228
38,879
48,550
64,303
73,152
84,262
102,625
122,403
145,530
182,015
223,155
312,277
458,750

I
I

I

1,000
2,298
4,502
8,612
12,089
14,785
20,298
26,608
36,449
46,181
61,909
70,831
81,240
98,479
116,045
138,494,
173,783
210,389
294,542
386,855
2,
2,158
4,267
4,
7,
8.345
12,
12,089
14, ,5
14,785
20,
20,298
26,608 ' 26,
36,449
36,
46,
46,181
61, 909
61,909
70,831
70,831
81,240
81, O
48,
98,479
116,045 116,
138,494 138,
173,783 173,
210,389 210,
294,542 294,
386,855 386,

I MAL 11UN· IIUL I &00. \ am. I OUT. I NOV. \ DEZ..
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i
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COEFICIENTES DE CORREÇÃO MONETARIA APLICA.VEIS A DlmITOS
PARA COM A FAZENDA NACIONAL, VIGENTES NO
DE OUT.-1983

I "AN·I FEV. l HAB.I

I
I
I

~ãi'
'P e. ~
- 8 g

•

*

*

Para calcular o valor do débito corrigido, multiplicar o valor do déb. pelo coe!. corresp. ao mês/ano do seu vencimento.
Para calcular o valor da correção monetária, multiplicar o valor do débito pelo coeficiente diminuldo de 1,000.
Valor da ORTN utIlIzada = 5.897,49.

Até dez.l82, esta tabela está calculada considerando o valor da ORTN do mês segul.nte ao do vencimento do débito a que se
aplica. A partir de jan.l83, considera a ORTN do próprio mês do vencimento do débito, conforme art. 23 do D.L. 1.967;82.
Assim sendo:

1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964

ANOS

o
• til

S~....

~~

SI

r2;

DivisA0 de Administração de carteiras Autônomas
Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado
Tabela de RemuneraQã,o - Base a partir de 01/11/83
Decreto Estadual n 9 16.904 de 20/04/81, pub. D.O.E. 21/04/81.

Decreto Federal no 88.931 de 31/10/83, pub. D.O.E. 01/10/83.
Salário Mínimo
Cr$ 57.120.00
EN'J."1WCA

C'Ala)

mISE

S.M.
ESPECIAL

a::tWCA  A
ServentUirio

Oficial Maior
ESc:revente

080

~~~*à;r
.. .. •••J
.. "
_~

Oficial Maior
E&crevénte

AuXiliar

8%. cr$.

~,OO

1.142~400,00

12,SO
10,00
5,00

714.000,00
571.200,00
285.600,00

91.392,00
57.120,00
45.696,00
22.848,00

13,00
7,00
5,SO
4,SO

142.560,00
399.840,QO
314.160,00
257.040,00

,59.405,00
31.987,00
25.133,00
20.563,00

ALDO NEVES GODINBO .•..•

14,50
7,SO
6,50
5,00

828.240,00
428.400,00
371,280,00
285.600,00

66.259,00

ADROALDO JOSli: DE ~

13,00
7,00
5,50
4,SO

742.560,00
399,840,00
314.160,00
257.040,00.

59.405,00
31.987,00
25.133,00
20.563,00

12,00
6,SO
5,00
4,00

685.440,00
371.280,00
285;600,00
228.480.00

~J1I35,00

29.702,00
'22.848,00
18.278,00

12,00
7,00
5,50
4,50

685.440,00
399,840,00
314.160,00
257.040,00

.54.835,00
31.987,00
25.133,00
20.563,00

c:x:Mm::A - A

Serventuârio
Oficial Maior
EBcrevente

AuX1llar
MUNICIPIO - B

081

CXNl'RIBUIC'j'D

DIS'lRI'ltl - C

Servent:uãrio

3.il ENl'R.

-BASE
Cr$..

Serventuário
Oficial Maior
Escrevente
Auxiliar

~4.•272,00

29.702,00
22.848,00

ANTONIO AUGUSTO FIIUlO

CASSIO RIBEIRO PORTO

MARCOS MILANI ••••••••••••
JOSlIl AUGUSTO LEITE DE

DISTRI'IO - C
~t~io

Oficial Maior
Escrevente

Auxiliar
2a mIR.

~-A

Serventuário
Oficiá1 Maior
Escrevente

Auxiliar
082

MUNICIPIO - B
Serventuar10

Oficial loBior
F.screventa

Auxiliar

ARMANDO VERIDIANO

LA.R.A.J

VICENTE FERREIRA
BENEDICTO Sn..VEIRA

11,SO
6,SO
5,00
4,00

656.880,00
371.280,00.
:1.85.600,00
228.480,00

52.550,00
29.702,00
22.848,00
18.278,00

10,00
4,SO
3,SO

571.200,00
314.160,00
257.040,00
;(:99.920.00

45.696,00
25.133,00
20.563,00
15.994.00

10,00
6,00
5,00
4,00

571.200,00
342.720,00
285.600,00
228.480,00

45.696,00
27.418,00
22.848,00
18.278,00

RUBENS PEREIRA ••••.••..•

8',SO
5,SO
4,SO

485.520,00
314.160,00
257.040,00
199.920,00

38.842,00
25.133,00
20.•563,00
l5.994,00

LOURIVAL DE OLlVEIRA

456.960,00
285.600,00
228.480,00
171.360,00

36.• 557,00
22.848,00
18.278,00
13.7j)9,00

JOSlt MAXIMINO JUNIOR •.

DISTlU'lO - C

serventuário
Oficial Maior
Escr:evénte

Auxiliar
la :PNrR.

~':-.L

Serventuário
Oficial Maio:r:

Escrevente

Auxiliar

S,50

MUNICIPIO -B

083

serventuârIõ
Oficial~

•Escl:e\1ente

Auxiliar

3,50

Auxil.iaf

.. 't;õUIL1iIII. '-.01

ANTONIO LUPPl .....•...•••
ANTONIO GUILHERME DE
JARBAS TUPINAMBA DE

'IDlflU ROCHA

•..••... , ..... .

OBWALDO SOUZA MA.aiADO

DISTRl'lO - C

.5e:tventuario
Oficial Mai.oJ:,
...'
~

L1f:O MODESTO TORRES ....•

8;00

S,OO

4,QQ
3,00

lIDaI
.lUlltlça do Estado

1/83
21/04/81.

).l!l.

UIl. 01/10/83.

•

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

aJf.L'RIBUIÇl!O
8'. cr$.

91.392,00
57.120,00
45.696,00
22.848,00

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

Presl.dante

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

Capital

,59.405,00
31.987,00
25.133,00
20.563,00

ALDO NEVES GODINHO .........•.....••.•.•••

Capital

OSWALDO DE OLIVEIRA PE:NNA ...•.••.••.•• -

Capital

66.259,00

ADROALDO JOSlt DE MENEZES .....•.•.••..•• S. Bernardo do campo

29·702,00
22.848,00

CASSIO RIBEIRO PORTO ........•••••••••••••• -- Capital

~4.•272,OO

ALCEBIADES NASCIMENTO MORENO •••••••• -

59,405,00
31.987,00
25.133,00
20.563,00

~S ~l

Capital

•••••••••••••••••••••••••••••• -- Capital

JOSlIl AUGUSTO LEITE DE MEDEIROS ••..•••• -- Capital

~4iB35,00

29.702,00
'22.848,00

CONSELHO FISCAL

18.27800

HYERóCLIO ELOY PESSOA DE BARROS NETO -- Presldante

54.835,00
31.987,00
25.133,00
20.563,00

ARMANDO VERIDIANO LARANJA ••••.•••••••• Santos

VICENTE FERREIR.A Sn..vEIRA ............... Guarulhos

52.550,00
29.702,00
22.848,00
18.278,00

BENEDICTO Sn..vEIRA ........................ -

Capital

JOSlt M..AXIM1NO JUNIOR

Capital

..•.............•.•

SUPLENTES

45.696,00
25.133,00
20.563,00
15.994,00

UOO MODESTO TORRES

Atibaia

ANTONIO Lt1PPl ...........••.•••...•.......•.

45.696,00
27.418,00
22.848,00
18.278,00

RUB:E:NS PEREIRA ••...••..••..•..•.•.....•••• -- Capital
ANTONIO GUILHERME DE PAULA LEITE •.... camptnas
JARBAS TUPINAMBA DE OLIVEIRA FILHO .. -- Capital

38.842,00
25.133,00
20.• 563,00
15.994,00

LOURlVAL DE OLIVEIRA .•••.••. ..........•. Guarulhos
'IDlIlU Roc::EIA

................................. Santos

OSWALDO SOUZA MACHADO .....•.•••••••••. -

~~_

••....



36.• 557,00
22.848,00
18.278,00
13.7.P9,00
.

Capital

~--

~

Capital
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