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ANO VIII JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO 1956 

Colégio N otariaI S. Paulo 

IV CONGRESSO INTERNACIONAL 
DO NOTARIADO LATINO 

N.o 54 

Realisa-se em Agosto proximo, na Capital Federal, o 4.° 
Congresso Interna.cional do Notariado Latino, em cumprimento 
a resolução tomada no 3.° Congresso Internacional efetuado 
em Ma.io de 1954, em Paris. 

Sendo, como é, uma distinção e homenagem ao Brasil a 
designação da nossa Capital para a séde e realisação de um 
certamem de tal magnitude, não podemos deixar de nos esfor
çar e empregar o máximo de nossas atividades para correspon
der plenamente a essa significativa deferencia, tudo fazendo 
para que o referido Congresso se desenvolva satisfatoriamente, 
não só sob o ponto de vista social, como principalmente sob o 
aspecto cientifico. 

Felismente, temos no Brasil inumeros notários inteligen
tes, capázes, com ótima cultura juridica, com longa expe
riencia notarial, versados em leis e cultos, que não só pódem, 
mas devem mesmo cooperar eficientemente, apresentando tra
balhos, monografias, pareceres e estudos que versem sobre os 
diversos assuntos contidos no Temário do mencionado Congres
so e que vae publicado neste Boletim. 
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Fazemos um apêlo aos distintos colegas brasileiros para 
nos enviarem com antecedencia os seus trabalhos afim de poder 
ser providenciada a sua impressão e distribuição, eis que fal
tam apenas cinco rnêzes. 

Temos a grata satisfação de comunicar que o IV Con
gresso da União Internacional do Notariado Latino está defi
nitivamente marcado para o período de 20 a 31 de agôsto do 
corrente ano. 

Sua realização será nas dependências do majestoso Hotel 
Quitandinha, onde poderão se alojar todos os congressistas 
nacionais e estrangeiros, e onde terão lugar as sessões solenes 
e ordinárias. 

Os colegas nacionais que queiram tomar parte no conclave, 
e que não tendo subscrito quotas do Fundo Patrimonial não 
participam consequentemente da Comissão Organizadora, de
verão pagar a taxa de adesão e preencher a respectiva ficha 
que poderá ser solicitada e deverá ser devolvida à Secretaria 
Geral (Rua da Quitanda 86, São Paulo) até o dia 30 de Junho 
próximo, impreterivelmente, onde tambem poderão obter quais
quer informações. 

IV CONGRESSO DA UNIÃO INTERNACIONAL 
DO NOTARIADO LATINO-BRASIL 

PROGRAMA 

Mês de Agôsto de 1956 

Dia 20 - 2.8 feira - chegada das delegações. 

Dia 21 - 3.8 feira. 
11 horas - coquetel de confraternização. 
16 horas - visitas às autoridades pelos mebros do Con
selho Permanente e Presidentes de Delegações. 

Dia 22 - 4.8 feira. 
10 horas - reunião do Conselho Permanente. 
15 horas - Sessão solene de instalação. 
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Dia 23 - 5.a feira. 
10 horas - la sessão plenária. 
15 horas - reunião plenária. 
15 horas ~ reunião de comissões. 

Dia 24 - 6.a feira. 
Reunião de Comissões. Ina uguração da Exposição do 
Livro Notarial. 

Dia 25 ~ Sábado. 
Excursão a Terezópolis. Almôço. 

Dia 26 - Domingo. 
Excursão ao Rio de Janeiro. Almôço. 
Corridas no Jockey Clube. 

Dia 27 - 2.a feira. 
9 horas - Reunião de comissões. 

16 horas - 3.a sessão plenária. 

Dia 28 - 3. a feira. 
9 horas - Reunião de comissões. 

16 horas - 3. a sessão plenária. 

Dia 29 - 4.a feira - dia livre. 

Dia 30 - 5.a feira. 
9 horas - Reunião de comissões. 

16 horas - 4.a sessão plenária. 

Dia 31 ~ 6.a feira. 
10 horas - 5.a e última sessão plenária. 
16 horas - Sessão solene de encerramento. 
20 horas - Banquete de despedida. 

Excursões extras - A partir do dia 1.0 de setembro a Ex
printer organizará excursões a São Paulo, Baía, Amazo
nas, e outros recantos pitorescos do País, bem como a 
Buenos Aires, Montevidéu, etc. por preços a serem com
binados com os Srs. Congressistas. 
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TEMÁRIO 

I - A instituição notarial, sua posição na sociedade 
juridicamente organizada. 

II - Adaptação da legislação notarial aos princípios do 
notariado de tipo latino, definidos pelas resoluções 
dos congressos anteriores: 

a) organização corporativa: 
b) formação jurídico-profissional: 
c) competencia funcional: 

III - Intervenção dos notários: 
a) nos testamentos e sucessões: 
b) nas sociedades: 

LEIS DA APONSENTADORIA E A CARREIRA 

Como prometemos, no próximo numero deste boletim, pú
blicaremos na integra, todas as leis que regem a - aposenta
doria dos servidores da justiça e a lei 819, com todas as suas 
modificações. Também será incluida nesse numero, a relação 
de todas as comarcas do Estado, com as respectivas entrâncias. 

Esse numero do boletim será uma verdadeira jóia e deverá 
ser guardado para todos os momentos de consulta, pois nele 
constarão todas as leis que regem a vida da classe. 

Convem notar, que o mesmo será enviado, apenas aos s6-
cios que pagaram suas contribuições até dezembro de 1955 
inclusive. 
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Colaboração 

A EXCEPCIONAL ACOLHIDA AO DECRETO 
N.o 4.857 DE 9-11-1939 

SEBASTIÃO EMYGDIO MONTEIRO 
(Escrevente do R~gistro Civil de Vila Prudente - Sub-distrito de 

S. Paulo) 

Após longa expectativa em nossos meios profissionais, foi 
revogado, como se fazia mister, o decreto 18.542-1.928· pelo de 
n.o 4.857, de 9-11-1.939, com algumas modificações de caráter 
essencial à plena consecução dos fins por êle colimados. 

O novo diploma legal veio proporcionar, aos laboriosos da 
classe dos Serventuários, um elemento básico para a sua eficaz 
aplicação. É incontestável a sua aceitação, pois em seus 121 
artigos encerra sábia e sinteticamente tudo o que pelo bem 
comum geral podíamos almejar. Se hoje a classe se mantém 
firme, isso se deve a essa auspiciosa reforma, não obstante o 
respectivo decreto diferir minuciosamente do anterior, por es
tar redigido de forma clara e suscetível de aprovação unânime. 

Como observamos, a intenção do Govêrno, ao alterá-lo, não 
roi outra senão a de harmonizar os dispositivos legais ao atual 
tipo de vida, conseqüência natural do progresso social. Dentre 
os inúmeros aperfeiçoamentos, cumpre ressaltar o acréscimo do 
parágrafo único ao Art. 5, que nos faculta o uso de livros im
pressos. Ora, sôbre as vantagens desta prática é desnecessá
rio fazer comentários; limitamo-nos somente a ressaltar dois 
fatôres reais - economia de tempo e facilidade de trabalho 
dois fatôres reais - economia de tempo e facilidade de tra
balho; o § único ao art. 69, que dá aos Oficiais do Registro 
Civil poderes para recusar prenomes suscetíveis de expor ao 
ridículo os seus portadores, além de outros, de largo alcance. 

Estamos certos de que o organismo administrativo da clas
se se escuda num regime ideológico e enobrecedor, graças à 
precaução dos nossos legisladores governamentais, que sem es
morecer tudo fizeram para que o nosso objetivo fôsse coroado 
de pleno êxito! 
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Leis e Decretos 

LEI FEDERAL 

LEI N.o 2.666 - DE 6 DE DEZEMBRO DE 1955 

Dispõe sôbre o penhor dos produtos agrícolas. 

o Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício do cargo 
de Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ci.ono a seguin te Lei: 

Art. 1.0 Independe de tradição efetiva o penhor mercan
til dos produtos agrícolas existentes em estabelecimentos desti
nados ao seu benefício ou transformação. 

§ 1.0 Em caso de dúvida quanto à identificação do pro
duto apenhado em face de outros da mesma espécie existentes 
no local, o vínculo real incidirá sôbre a quantidade equivalente 
de bens da mesma natureza de propriedade e em poder de esta
belecimento que responderá como fiel depositário sob as penas 
da lei. 

§ 2.° Aplicam-se ao penhor constante dêste artigo as dis
posições que regem o penh.or rural, inclusive os atos de re
gistro. 

Art. 2.° O benefíc· o ou a transformação dos gêneros 
agrícolas, dados em penhor rural ou mercantil, não extinguem 
o vínculo real que se transfere para os produtos e subpr.odutos 
resultantes de tais operações. 

Art. 3.° - A validade do penhor celebrado pelo arrendatá
rio, comodatário, parceiro agricultor, condômino, usufrutuário 
.ou fiduciário in depende da anuência do proprietário, consorte, 
nu-proprietario ou fideicomissário do imóvel de situação dos 
bens dados em garantia. 

§ 1.0 Em caso de arrendamento ou comodato, o prazo 
do penhor só poderá ultrapassar o da locação, se nisso aquies
cer o locador .ou comodante. 

§ 2.° O penhor outorgado pelo parceiro agricultor só in
cidirá sôbre a parte dos frutos ou bens que lhe couberem pelo 
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contrato de parceria, admitida a sua constituição apenas, quan
do não houver no citado contrato expressa proibição à sua 
outorga, ou exigência de prévia anuência de parceiro proprie
tário. 

§ 3.° Se o imóvel estiver indiviso o penhor só incidirá 
sôbre os bens correspondentes à parte ideal do apenhante. 

§ 4.° Se o usufruto ou fideicomisso cessarem antes de 
paga a divida, existindo a garantia, o nu-proprietário ou fidei
comissário só terão direito a esta se resgatarem a obrigação. 

Art. 4.° Os frutos pendentes em formação ou percebidos 
de imóveis clausulados de inalienabilidade ou impenhorabili
dade poderão ser dados em penhor rural. 

Art. 5.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1955; 134.° da Indepen
dência e 67.° da República. 

NEREU RAMOS. 
Eduardo Catalão. 

D. da União de 13-12-55. 

LEI N.o 2.597 - DE 12 - SETEMBRO DE 1955 

Dispõe s6bre zonas indispensaveis à defesa do pais e dá, outras 
providenc·ÜUJ . 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio
no a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - E vedada, nos termos do art. 180 da Cons
tituição, nas zonas indispensáveis à. defesa do pais, a prática 
de átos referentes à concessão de terras, à abertura de vias de 
comunicação, à instalação de meios de transmissão; à constru
ção de pontes e estradas internacionais e ao estabelecimento 
ou exploração de indústrias que interessem à segurança da 
nação sem o prévio assentimento do Conselho de Segurança 
Nacional. 

§ único - As autorizações poderão ser a qualquer tempo 
- modificada sou cassadas pelo referido Conselho. 
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Artigo 2.° - E considerada zona indispensável à defesa 
do pais a faixa interna de 150 quilometros de largura, para
lela à linha divisória do território nacional, cabendo à União 
sua demarcação. 

§ único - O Congresso Nacional, ouvido o Conselho de 
Segurança Nacional, poderá, a qualquer tempo, incluir novas 
zonas ou modificar a estabelecida neste artigo . 

........... ............. . . . ... . . ..... ... ..... . . " ..... . 

Artigo 6.° - São consideradas de interesse para a segu
rança nacional: 

a) as indústrias de armas e munições; 
b) a pesquisa, lavra e aproveitamento de reservas mine-

rias; 
c) a exploração de energia elétrica, salvo a de potência 

inferior a 150kw; 
d) as fabricas e laboratórios de explosivos de qualquer 

substância que se destine a uso bélico; 
e) os meios de comunicação com rádio, televisão, tele

fone e telégrafo. 
§ 1.0) - O funcionamento de outras indústrias e do co

mércio, salvo se disciplinadas por lei especial, independem de 
assentimento prévio. 

§ 2.°) - Não está sujeita à autorização exigida nesta 
lei a exploração de energia elétrica - quando feita direta
mente pelos Estados e Municipios, os quais remeterão ao Con
selho de Segurança Nacional os elementos estatisticos infor
mativos de suas instalações. 

Artigo 7.° - Nas industrias e atividades enumeradas no 
artigo anterior é obrigatorio: 

I - que 5170 do capital das empresas, no minimo, perten
ça a brasileiros; 

II - que o quadro de pessoal seja constituido, ao menos, 
de dois terços de trabalhadores nacionais; 

III - que a administração ou gerencia caiba a brasileiros 
ou à maioria de brasileiros, assegurados a êstes poderes pre
dominantes. 
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§ único - Na falta de trabalhadores brasileiros, podera 
o Conselho de Segurança Nacional permitir, em casos especiaIs, 
a admissão de trabalhadores estrangeiros, até 49 ifo do pessoal 
empregado na empresa por tempo limitado. -

Artigo 8.° - A concessão de terras públicas não poderá 
- exceder de 2.000 hectares e são consideradas como uma só 
unidade as concessões a emprêsas que tenham administradores 
comunse a parentes até 2.° grau, ressalvados os maiores de 
18 anos e com economia própria. 

Artigo 9.° - As transações de terras contidas na zona 
definida no art. 2.° (150km) tais como alienações, transferen
cia por enfiteuse, anticrése, usufruto e transmissão de posse 
a estrangeiros, dependem de autorisação prévia do Conselho 
de Segurança Nacional. 

§ único - Os notários, escrivães e os oficiais de registro 
de imóveis são obrigados a comunicar a transação de que trata 
êste artigo ao Conselho de Segurança Nacional dentro dos 30 
- (trinta) dias seguintes ao da lavratura do áto, salvo quan
do se tratar de terrenos urbanos destinadús a edificação ou se 
o adquirente fôr brasileiro. 

Artigo 15.° - As autoridades, entidades e serventuários 
públicos devem exigir prova de assentimento do Conselho de 
Segurança Nacional para a prática de ato regulado por esta 
lei. 

Artigo 16.° - A infração do disposto nos arts. 1.0, 7.° e 
9.° desta [ei sujeitará os responsáveis à multa de Cr$1.000,00 
a Cr$25.000,00 e ao dôbro na reincidência. 

§ 1.0 - A comissão Especial de Faixa de Fronteiras ou 
orgão que a substitua na organização do Conselho de Segu
rança Nacional instaurará o respectivo inquérito, assegurada 
ampla defesa ao interessado. 

§ 2.° - Da decisão da Comissão, reconhecendo a infração 
e cominando a multa, haverá recurso necessário para o Con
selho de Segurança Nacional abrindo-se prazo ao interessado 
para razão de defesa. 
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LEI N. 2.168, DE 11 DE JANEIRO DE 1954. 

"estabelece normas para instituição de seguro agr~ 
rio". 

Artigo 1.0 - É instituido o seguro agrário destinado á 
preservação das colheitas e dos rebanhos contra eventualidade 
de risco que lhes são peculiares, na forma da presente lei. 

Artigo 6.° - Os documentos e atos relativos ás operações 
de seguros agrários ficam isentos de selos, impostos e taxas 
federais. 

Artigo 21 - É o Poder Executivo autorisado a organizar 
uma sociedade por ações, com séde e fôro na cidade do Rio de 
Janeiro destinada a desenvolver progressivamente operações 
de seguros agropecuarios, sob a denominação de "Companhia 
Nacional de Seguro Agricola" . 
•••••••••••••••••••••••••••••• 'o •••••••••••••••••••••• o' 

Artigo 25 - A Sociedade gozará de isenção tributária 
ampla e irrestrita de quaesquer impostos e taxas e emolumen
tos federaes, inclusive do selo federal exigivel em apolices, pa
peis e documentos em que a Sociedade seja parte interve
niente. 
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LEI ESTADUAL 

LEI N. 3.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1955 

Revoga o artigo 11 e seu parágrafo único da Lei n.2.412 de 
15-12-58, e restabelece a vigência, com nova redação, do 
§ 1.° do artigo 18 do Livro III do Código de Impostos e 
Taxas (Decreto n. 22.022, de 31-1-58). 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo l.Q 
- Ficam revogados o art. 11, e seu parágrafo 

único, da Lei n. 2.412, de 15 de dezembro de 1953. 
Artigo 2.° - Fica restabelecida a vigência do § 1.0 do art. 

13 do Livro 111 do Código de Impostos e Taxas (Decreto n. 
22.022, de 31 de janeiro de 1953) com a seguinte redação: 

"§ 1.0 - Sempre que se verificarem variações ou altera
ções apreciáveis nos valores territoriais em geral ou quanto 
a determinada Z<lna, ou ainda com relação a um imóvel isola
damente, serão alterados 08 lançamentos, vigorando a altera
ção a partir do exercício seguinte". 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação; revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 29 de 
dezembro de 1955. 

JÂNIO QUADROS 
Carlos Alberto Ca'rvalho Pinto 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria do Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1955. 

Carlos de Albuquerque SeiffartJ~ 
Diretor Geral 
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LEI N. 3.329, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1955 

Dispõe sôbre os serviços estaduais de energia ewtrica e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro
mulgo a seguinte lei: 
................. .. °.° ... . ............................. . 

Artigo 3.° - Fica elevado a 13,7570 (treze e setenta e 
cinco centésimos por cento) o adicional criado no artigo 1.0, 
"caput", da Lei n. 2412, de 15 de dezembro de 1953. 

Artigo 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 30 de 
dezembro de 1955. 

JANTO QUADROS 
Carlos Alberto A. Carvalho Pinto 
Mario Lopes Leão, 
Respondendo pelo expediente da Secretaria 
da Viação. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios. do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1955. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral 

D. O. de 31-12-55. 

LEI N. 3.330, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1955 

Dispõe sôbre medidas de carater financeiro e dá outras pro
vidências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro

mulgo a seguinte lei: 
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Artigo 5.° - Passa a ter a seguinte redação o item 6, 
do artigo 36. Livro IV do Código de Impostos e Taxas; 

"6) o valor da propriedade separada do direito real de 
usufruto, uso ou habitação. será igual a 2/3 (dois terços) do 
valor total do imóvel;" 

Artigo 6.° - Acrescente-se, ao artigo 37 do Livro IV do 
Código de Impostos e Taxas, o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único - Quando a nua propriedade e qual
quer dos direitos reais a que se refere êste artigo forem, no 
mesmo ato, transmitidos a pessoas diversas, o imposto será 
pago na proporção estabelecida nos itens 5 e 6 do artigo 
anterior". 

Artigo 7.° - As guias de pagamento do imposto sobre 
transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos" serão 
assinadas pelos serventuários que as expedirem e pelos adqui
rentes dos imóveis. 

Artigo 8.° - Acrescente-se, como § 3.Q
, ao art. 43 do Livro 

IV do Código de Impostos e Taxas: 
"§ 3.° - A 5.a via das guias de recolhimento do impôsto, 

da qual constará o abono do recolhimento por parte das repar
tições arrecadadoras, será conservada no cartório, em ordem 
cronológica, à disposição do Fisco, prazo de 3 anos". . 

Artigo 9.° - Passa a ter a seguinte redação a alínea "g", 
do art. 50, do Livro IV do Código de Impostos e Taxas: 

"g) na cessão de direitos hereditários: o autor da he
rança, o lugar e a data da abertura da sucessão". 

Artigo 10 - Fica revogado o art igo 51 do Livro IV do 
Código de Impostos e Taxas. 

Artigo 11 - Passa a vigorar com a seguinte redação o § 
1.0, do artigo 67 do Livro IV do Código de Impostos e Taxas; 

"§ 1.0 - Quando se constatar a existência de recolhimen
to do imposto, feito com atraso, sem a multa moratória, será o 
contribuinte notificado a pagá-la, dentro de 15 (quinze) dias, 
na base de 20ro (vinte por cento) sôbre a importância total 
do impôsto, sob pena de, vencido aquêle prazo, ser a dívida 
cobrada executivamente". 

Artigo 20 - Ficam isentos de pagamento do sêlo de folha 
as notificações e avisos, de natureza fiscal, que instruirem re
clamações ou recursos administrativos e, bem assim os do-
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cumentos juntados aos processos fiscais a pedido de qualquer 
repartição. 

Artigo 62 - Fica prorrogado, até 30 de abril de 1956, o 
prazo a que se refere o art. 25, da lei 2.412, de 15 de dezembro 
de 1953, com a redação alterada pelo artigo 1.0, da lei 3.143, 
de 6 de setembro de 1955. 

Artigo 65 - Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
de 1956, revogadas as disposições em contrário. 

Palacio do Governo do Est. São Paulo, aos 30 de dezem
bro de 1955. 

JÁNIO QUADROS 
Carlos Alberto de Carvalho Pinto. 

Públicado no D. O. de 31/12/19.55. 

LEI N. 3.331, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1955 

Dispõe sôbre a oficialização dos cartórios judiciais da Comarca 
da Capital, e dá outras providências. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.ó - Os cartórios judiciais da Comarca de São 
Paulo, de qualquer natureza, que se acharem vagos ou que vie
rem a se vagar, ficam automáticamente oficializados, passando 
a constituir renda do Estado as custas e emolumentos aos mes
mos devidos. 

Artigo 2.° - Fica facultado aos atuais serventuários dos 
cartórios judiciais da Comarca de São Paulo a opção pelo re
gime estabelecido no artigo anterior. 

Artigo 3.° - Os serventuários que optarem pelo regime 
de oficialização dirigir-se-ão à Secretaria da Justiça e Negócios 
do Interior, remetendo os seus títulos de nomeação, atos de 
nomeação de seus escreventes e auxiliares, bem como certidões 
do tempo de serviço prestado pelos mesmos em seus cartórios. 
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Artigo 4.° - Ficam criados, na Parte .Permanente, do 
Quadro da Justiça, os seguintes cargos, com as atribuições e 
vencimentos previstos em lei: 

16 (dezesseis) de Escrivão do Civel e Comercial 
10 (dez) de Escrivão da Família e das Sucessões 
2 (dois) de Escrivão da Fazenda Nacional 
3 (três) de Escrivão da Fazenda Estadual 
2 (dois) de Escrivão da Fazenda Municipal 
3 (três) de Escrivão dos Cartórios de Contador, com 

anexo de Partidor 
3 (três) de Escrivão nos Cartórios de Distribuidor, 

com o anexo de Partidor 
1 (um) de Escrivão do Cartório de Distribuidor e Con

tador da Fazenda Nacional 
2 (dois) de Escrivão dos Cartórios de Depositário PÚ

blico 
1 (um) de Escrivão do Cartório da Portaria dos Audi

tórios 
82 (oitenta e dois) de 1.0 Escrevente, padrão "O" 
87 (oitenta e sete) de 2.° Escrevente, padrão "N" 

150 (cento e cinquenfa) de 3.° Escrevente, padrão "K" 
43 (quarenta e três) de Fiel, padrão "D". 

Artigo 5.° - Passa a ser a seguinte a lotação dos cartó
rios de que trata esta lei: 

I - Nos cíveis e comerciais 
1 (um) Escrivão 
2 (dois) 1.0 Escrevente 
2 (dois) 2.° Escrevente 
4 (quatro) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

II - Nos de família e das sucessões: 
1 (um) Escrivão . 
2 (dois) 1.0 Escrevente 
2 (dois) 2.° Escrevente 
3 (três) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

III - Nos da Fazenda Nacional: 
1 (um) Escrivão 
2 (dois) 1.0 Escrevente 
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2 (dois) 2.° Escrevente 
2 (dois) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

IV - Nos da Fazenda Estadual: 
1 (um) Escrivão 
2 (dois) 1.0 Escrevente 
3 (três) 2.° Escreventa 
4 (quatro) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

V - Nos da fazenda municipal: 
1 (um) Escrivão 
2 (dois) 1.° Escrevente 
3 (três) 2.° Escrevente 
7 (sete) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

VI - Nos de contadores e partidore~: 
1 (um) Escrivão 
2 (dois) 1.° Escrevente 
2 (dois) 2.° Escrevente 
3 (três) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

VII - Nos de distribuidores e partidores: 
1 (um) Escrivão 
2 (dois) 1.0 Escrevente 
2 (dois) 2.° Escrevente 
4 (quatro) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

VIII - No de distribuidor e contador da fazenda nacio
!lal: 

1 (um) Escrivão 
1 (um) 1.0 Escrevente 
1 (um) 2.° Escrevente 
1 (um) 3.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

IX - Nos de depositários públicos: 
1 (um) Escrivão 

16 -

1 (um) 1.0 Escrevente 
1 (um) 2.° Escrevente 
2 (dois) 3.° Escrevenfle 
1 (um) Fiel 
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x - No de Portaria dos Auditórios: 

1 (um) Escrivão 
1 (um) 1.0 Escrevente 
1 .(um) 2.° Escrevente 
1 (um) Fiel 

Artigo 6.° - Serão providos nos cargos de Escrivão, cria
do& por esta lei, os serventuários já nomeados para os oficios 
ora oficializados, apostilando-se os respectivos títulos. 

Parágrafo único - Os atuais escrivães sucessores do 6.° 
Ofício Cível e Comercial, do 1.0 Ofício da Família e das Suces
sões, do 1.0 Distribuidor e 2.° Partidor e de 2.° Distribuidor 
€o 3.° Partidor, serão nomeados para os cargos que atualmente 
exercem, e os respectivos escrivães sucedidos serão aposenta
dos pelo Estado. 

Artigo 7.° ~ Os cargos de Escrevente (1.0, 2.° e 3.°) se
rão providos por nomeação dos atuais escreventes habilitados 
dos cartórios de que trata esta lei e, sempre que possível, nos 
cartórios em que estiverem servindo. 

§ 1.0 - Após o cumprimento dêste artigo, serão aprovei
tados nos cargos de Escrevente restantes os atuais auxiliares 
de cartórios. 

§ 2.° - O atual ajudante de porteiro passará a exercer 
o cargo de 1.0 Escrevente. no cartório da Portaria dos Audi
tórios. 

Artigo 8.° - Os cargos de Fiel serão providos nela nomea
ção dos fieis ou outros auxiliares em serviços nos cartórios de 
que trata esta lei. 

Artigo 9.° - O Tribunal de Justiça, pela sua Secretaria, 
procederá à avaliação dos móveis utensílios e material de ex
pediente dos cartórios ora oficializados, necessários aos seus 
serviços, e que devam ser transferidos ao Estado, mediante 
indenização aos respectivos escrivães. 

Artigo 10 - Aplicam-se aos cartórios oficializados as dis
posições do art. 5.° da Lei n. 2.420 de 18 de dezembro de 1953 
e dos arts. 6.°, 7.° e 9.° e seus parágrafos, da Lei n. 2.602, de 
16 de janeiro de 1954. 

Artigo 11 - O provimento dos cargos criados no art. 4.°, 
bem como a execução do disposto nos arts. 5.° a 10 serão feitos 
à medida que se processar a oficialização, nos têrmos dos arts. 
1.° e 2.°. 
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Artigo 12 - Ficam majorados os emolumentos atribuidos 
aos juizes de direito da primeira instância e que constituem 
integralmente renda do Estado constante da Tabela "B" do 
Livro X, Capitulo Xi do Decreto n. 22.022, de 31 de janeiro 
de 1953 (Código de Impostos e Taxas), os quais passam a 
vigorar de acôrdo com a Tabela seguinte: 

TABELA "B" 

DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS ATRIBUIDOS AOS 
JUIZES DE DIREITO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E 
QUE CONSTITUEM INTEGRALMENTE RENDA DO 

ESTADO 

Emolumentos 

1 - no Cível (inclusive Varas Privativas da 
Fazenda, Registro Público e Acidentes do 
Trabalho) 

I - De Diligência: 
a) na sMe, dentro da povoação ou fóra 

desta .............. . . . ............ . 
b) estada em cada dia que acrescer, o dôbro 

do emolumento taxado. 

II - De emenda de partilha ou sobre-parti
lha, ainda que determinada por embargo 

___ ~ s~nten'Ça, não se repetirá o emolumento. 

IH - De homologação de partilha ou sôbre-par
tilha extra-judiciais quando retificadas 
por têrmos em cartório ou reduzidas a 
auto com assistência do juiz, metade dos 
emolumentos taxados no item V. 

IV - De cada objeto ou lote arrematado ad
judicado ou remido: 
de mais de Cr$ 5.000,00 até Cr$ ..... . 
50.000,00 .......................... . 
de mais de Cr$ 50.000,00 até Cr$ .... . 
100.000,00. . . . . . . ............ ; ..... . 

Cr$ 

150,00 

50,00 

200,00 
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de mais de Cr$ 100.000,00 até Cr$ ..... . 
200.000,00 de mais de Cr$ 200.000,00 até 
Cr$ 500.000,00 ..................... . 
acima de Cr$ 500.000,00, Cr$ 3,00 em 
cada mil cruzeiros, ou fração, sendo emo-
lumento máximo .................... . 

V - De partilha e sobre-partilha feita e pro
cessada judicialmente: 
até Cr$ 50.000,00 ................... . 
acima de Cr$ 50.000,00, Cr$ 3,00 em cada 
mil cruzeiros ou fração, sendo emolu-
mento máximo ...................... . 

VI - De rubrica ou assinatura de: 
a) alvará de autorização ............... . 
b) auto e exame, avaliação, vistoria ou arbi-

tramento a que presidirem ............ . 
c) carta de legitimação ou adoção ....... . 
d) carta de sentença ou executória de arre

matação, adjudicação ou remissão, formal 
de partilha ......................... . 

e) compromisso que não seja para inquirição 
de testemunhas ou depoimento pessoal . 

f) depoimento de testemunha ou de parte . 
g) fôlha de livros de notas, de protesto, de 

letras e títulos e do registro de imóveis, 
excetuados os livros dos escrivães e dis
tribuidores que perante eles servirem, 
cuja rubrica será gratuita, cada uma ... 

h) mandado que não seja de solvendo ou 
executivo ......................... . 

i) - precatória, edital, mandato executi-
vo ou de solvendo ................... . 

j) - provisão de "opere demoliendo" e 
quaisquer outras, concessão as partes 
para advogar em causa própria ou a pro
curadores particuhres na falta de advo-
gados ............................. . 

k) Têrmo nos livros comerciais sujeitos a 
rubrica, cada um ................... . 
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1. 000,00 

5.000,00 

50,00 

5.000,00 

50,00 

50,00 
50,00 

50,00 

20,00 
30,00 

1,00 

10,00 

20,00 

50,00 

30,00 
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VII - De sentença definitiva sôbre o ponto 
principal da causa, qualquer que seja a 
natureza desta, quando não estiver taxado 
expressamente emolumento diverso, con
siderando-se como definitiva a que julgar 
exceção peremptória ainda que o processo 
não termine o julgamento dela, ou embar
gos de terceiros, ou concurso creditório: 
até Cr$ 50.000,00 ................... . 
de mais de Cr$ 50.000,00 até Cr$ ..... . 

50,00 

100.000,00 .......................... 200,00 
acima de Cr$ 100.000,00, em cada mil 
cruzeiros ou fração, CrS 3,00, sendo o 
emolumen to máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 

VIII - De sentença proferida em causa inesti-
mável .............................. 50,00 

IX - De sentença proferida em processo pre-
ventivo, preparatório ou incidente . . . . . . 50,00 

X - De sentença que homologa justificação, 
desistência, composição amigável, fiança, 
protesto, que absolve o réu de instância, 
quando não importa em perempção de 
ação, que condena de preceito, qualquer 
que seja a quantia confessada; que seja 
de simples homologação salvo Q caso do 
item III ............................ 50,00 

Xl - De sentença que profira como árbitro: 
a) se o compromisso excluir recurso. . . . . . . . 50,00 
b) se não excluir recurso, de acôrdo com o 

item VII. 

XII - De sentença que sómente julga a parti-
lha ................................ 50,00 

·XIII - De sustentação de agravo ou decisão que 
o repare ........................... . 

Observação: - O emolumento taxado no item IV 
será pago pelo arrematante, adjudicatário 
ou remissor. 

50,00 
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2 - No Comercial 

I - De atos de instrução criminal de falên
cia, o mesmo que vai taxado no n. 3 desta 
Tabela. 

11 - De despacho de qualificativo na falência 
o mesmo emolumento do item VII, do n. 1 
desta Tabela. 

IH - De presidência de reunião de credores 

IV - De sentenças declaratórias de falências 

V - De despacho que conceder adiamento de 
assembléia de credores ....... . . . .... . 

VI - Dos demais atos que pratiquem e sen
tenças que profiram em qualquer causa 
ou processo comercial, compreendido o de 
falência, o mesmo que vai taxado no n. 
1 desta Tabela. 

3 - No Criminal 

I - De assistência à formação do corpo de 
delito ou outro qualquer exame ou busca. 

a) dentro da povoação ................. . 

b) fora, qualquer que seja a demora e dis
tância o dôbro ; entendendo-se que nas dili
gências a requerimento de parte, deverá 
esta fornecer a condução, desde que exija 
a distância. 

11 - De assinatura de mandado, precatória, 
edital ou alvará, exceto a de mandato de 
soltura, o que será gratuita ......... . 

IH ~ De compromisso que não seja de tes-
munha .. . . ........................ . 

IV - De concessão de fiança ............. . 

V - De decisão sôbre a prescrição, peremp
ção ou outra que ponha têrmo ao pro-
cesso .......... . .. . ......... . . . . . . . 
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100,00 

200,00 

100,00 
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VI - De inquirição de testemunhas ou inter-
rogatório de réu ................... . 

VII - De Julgamento: 
a) de contravenção ou crime não sujeito a 

júri .............................. . 
b) de suspeição ....................... . 

VIII - De presidência a julgamento perante o 
júri, inclusive os atos que nêle pratiquem. 

IX - De pronúncia ou não pronúncia ..... . 

X - De sustentação ou revogação dos recur-
sos "stricti-juris" ................... . 

4 - Na Familia e Sucessões 

I - De assinatura de alvará de suprimento 
de licença para ca~amento, salvo no caso 
de ser miserável o orfão ou menor, caso 
em que o suprimento será concedido gra-
tuitamente ........................ . 

11 - De assinatura de carta de emancipação 
ou suprimento de idade ............. . 

111 - De compromisso deferido a tutor ou 
curador de incapaz que não seja miserá
vel, excluído o compromisso dos tutores 
e curadores "ad-hoc" ou "in-litem" ..... 

IV - De julgamento de conta de tutela ou 
curatela: 
até Cr$ 1.000,00 .................... . 
de mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00 . 
acima de Cr$ 5.000,00, Cr$ 2,00 em cada 
mil cruzeiros, ou fração, sendo o emolu-
mento máximo ...................... . 

V - De abertura, despacho e "cumpra-se" de 
testamento ou codicilo ............... . 

VI - De julgamento de contas testamentá-
rias .............................. . 

20,00 

50,00 
50,00 

200,00 

50,00 

50,00 

200,00 

50,00 

50,00 

20,00 
50,00 

1.000,00 

50,00 

100,00 
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VII ~ De sentença de redução de testamento 
à pública forma ..................... . 

VIII - Em tudo mais, o que está marcado no 
n. 1 desta Tabela. 

5 - Das Rubricas 

I - Rubrica em balanço de livros comerciais. 

11 - Rubrica de livros comerciais, por fôlha . 

100,00 

100,00 

1,00 

Artigo 13 - Fica ° Poder Executivo autorizado a abrir 
na Secretaria da Fazenda, ao Palácio da Justiça, um crédito 
de Cr$ 40.004.400,00 (quarenta milhões e quatro mil e quatro
centos cruzeiros), ( ... vetado ... ) suplementar às verbas pró
prias do orçamento. 

§ 1.0 - Vetado 
§ 2.° - Vetado 

Artigo 14 - Esta lei entrará em vigor a partir do pri
meiro dia do mês seguinte, à sua publica'Ção, revogadas as dis
posições em contrário". 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 30 de 
dezembro de 1955. 

JÂNIO QUADROS 
Lincoln Feliciano da Silva 
Carlos Alberto A. Carvalho Pinto 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1955. 

Carlos de Albuquerque Seifla1ih 
- Diretor Geral 
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Decretos Estaduais 

DECRETO N. 25.077, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1955 

Regulamenta a Lei 2934, de 28 de dezembro de 1954. 

JÂNIO QUADROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - O pagamento do imposto sôbre transmissão 
de propriedade "causa mortis" poderá ser feito em prestações 
mensais, até o máximo de doze. 

§ 1.0 - A primeira prestação será recolhida dentro de 
trinta dias da data da homologação do cálculo, mediante a 
guia referida no artigo 33, do Livro V, do Código de Impostos 
e Taxas (Decreto n.o 22.022, de 31 de janeiro de 1953), que 
será extrai da em 4 vias. 

§ 2.° - A importância das prestações será acrescida dos 
juros de móra de 670 ao ano. 

§ 3.° - Em petição ao juiz do inventário, também assi
nada pelo representante da Fazenda, o interessado declarará 
o número de prestações em que avençou pagar o imposto de 
transmissão "causa mortis". 

Artigo 2.° - No ato do recolhimento da primeira pres
tação, os interessados assinarão um têrmo de pagamento em 
3 vias, do qual constarão o número de prestações, as suas im
portâncias e a data do vencimento de cada uma. 

§ 1.° - A primeira via do têrmo será entregue aos inte
ressados, a segunda juntada aos autos do inventário pelo re
presentante da Fazenda; e a terceira ficará arquivada na re
partição. 

§ 2.° - Os têrmos serão assinados; 
a) - na Capital, na Procuradoria Fiscal; 
b) - no Interior: 
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I - nas Subprocuradorias Regionais, quando o inventáriO'. 
se processar nas comarcas de suas sedes; 

II - nas Coletorias, nos demais casos. 

Artigo 3.° - O não recolhimento de qualquer prestação 
no prazo fixado no têrmo de pagamento acarretará a exigên-· 
cia do restante do impôsto, acrescido da multa de 20%. 

Artigo 4.° - As repartições arrecadadoras darão recibos 
dos pagamentos parciais, que serão anotados no verso do têr
mo de pagamento ou em fichas especiais. 

Artigo 5.° - Nos inventários em que o impôsto fôr pago 
em prestações, será sobrestada a partilha até o pagamento· 
integral do impôsto, salvo se forem separados bens que, a juizo 
dQ representante da Fazenda, garantam plenamente o débito 
fiscal. 

ArtigQ 6.° - 1!:ste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo. aos 3 de 
novembrQ de 19'55. 

JANIO QUADROS 
Carlos Alberto Carvalho Pinto 
José Adriano Marrey Júnior. 

., 
Publicado na Diretori~ Geral da Secretaria de Esiãdo dos ' 

Negócios do GovêrnQ, aos 3 de nQvembro de 1955. 

Carlos de Albuquerque Seiflarth - Dire
tor-Geral. 
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Provimentos 

DESPACHO DO SECRETARIO, DE 6 DO CORRENTE 

No processo n. 238.849~55-SJ. - contendo expediente n. 
G. E. - 3.510-55 em que é interesado Alcides Schachetti, de 
Santa Izabel - sôbre emolumentos por parte dos escrivães dos 
cartórios oficializados da comarca de São Paulo: "Os pro
cessualistas brasileiros, no que diz com as despesas do Juizo, 
sempre fizeram distinção entre custas e emolumentos. As 
custas destinam-se à cobertura das despesas relativas a atos 
da instância. Os emolumentos destinam-se a cobrir as des~ 

pesas relativas a atos de oficio. João Mendes Junior, em sua 
obra clássica, assinala essa distinção, aliás, citada nas infor
mações constante deste processo. Acrescente-se que, já a lei 
de 18 de setembro de 1928 dizia, em seu artigo 45, que seriam 
pagos pelo cofre dos emolumentos todas as despesas miudas, 
como são: papeE, penas, lacre, tinta, areia, obras, lastro ou 
fitelho. Trasladem-se, em cópia para o processo anexo GE -
3.510-55,. as informações que estão a fls. 4-10 e o presente des
pacho, ficando assim o assunto perfeitamente esclarecido, de
volvendo-se à Casa Civil do Senhor Governador o mesmo pro
cesso o. GE. - 3.510-55, cumprido que está o respeitavel des
pacho de Sua Excelência". 

26 -

D. O. de 7/2/66. 
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Corregedoria Geral da Justiça 

Proc. 13.384 - Campinas - Elvino Silva Filho: O sr. 
Oficial de Justiça do Registro de Imóveis da 1.a Circunscrição 
da comarca de Campinas, reclama contra o sr. Oficial do Re
gistro de Imóveis da comarca de Americana, alegando que 
êste último, na prática dos atos que lhe competem, não está 
observando as determinações desta Corregedoria constantes 
de Edital publicado no "Diário Oficial" de 10 de agôsto de 
1940, e que, cuidando de bem atender ao fiel cumprimento do 
disposto no art. 214 do Decreto n. 4.857 de 9 de novembro de 
1939, manda aos srs. Oficiais do Registro de Imóveis, sempre 
que o registro anterior tenha sido feito em outra circunscrição, 
que exijam a prova, mediante certidão, de continuar o imóvel 
em nome do outorgante, sem ter sofrido qualquer alteração. 
Ouvido o sr. Oficial do Registro de Imóveis de Americana de
clara que, na realidade, assim tem procedido, em alguns casos, 
por se tratar de títulos emanados do Juizo, e nos demais por
já constar das escrituras referência expressa à transcrição 
anterior. Além disso, na conformidade de provimento baixa
do pelo Juizo quando da instalação da comarca, determinou-se, 
para a continuidade do registro, que dos títulos constasse, sem
pre, o numero de ordpm das transcrições anteriores. Poste
riormente, em abono de sua tese, trás à baila o art. 8.° do 
Decreto n. 544, de 5 de julho de 1890. O M. Juiz Corregedor 
Permanente da comarca decidiu pela improcedência da recla
mação, sob o fundamento de que, constando das escrituras a 
origem da transcrição, o que não ocorria ao tempo do Edital 
desta Corregedoria, "tal exigência não tem mais razão de ser", 
mesmo porque se não apoiava em qualquer dispositivo legal 
(fls. 14). Entretanto, a razão está com o Sr. Oficial do Re
gistro de Imóveis de Campinas. O Edital da Corregedoria 
G€ral da Justiça de 10 de agôsto de 1940, publicado em plena 
vigência do Decreto n. 4.857, não refoge aos princípios que 
norteiam as leis dos registros públicos. Seu escôpo precípuo 
foi o de resolver as questões concernentes à ma.téria quando 
dos desdobramentos territoriais, zelando por aquilo que cons
titui o principal objetivo da lei e que é garantir a autentici
dade, a segurança e a validade dos atos jurídicos o que jamais 
se conseguirá se não houver a continuidade do registro. Nem 
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preciso é mesmo texto expresso que disponha sôbre a neces
sidade de certidão. A exigência decorre de todo o sistema legal 
atinente à espécie, e a sua inobservância fulminará de morte 
toda a garantia pretendida pela Lei dos Registros Públicos. 

Do próprio decreto citado pelo reclamado, já não mais em 
vigor, infere-se que a certeza do dominio e a continuidade do 
registro foram preocupação do legislador de 1890, muito em
bora o artigo 8.° do decreto n. 544 somente fizesse menção aos· 
imóveis hipotecados ou gravados de onus reais. Acresce que a 
determinação contida no Edital pré-citado foi reiterada por 
esta Corregedoria, a 5 de Março de 1942, em caso concreto sub
metido à sua apreciação, o processo n. 2.245. Vale ressaltar 
que outro não é o entendimento do douto Serpa Lopes, em 
seus comentários ao artigo 1:79 do decreto n. 4.857. Obedecida 
é de ser, pois, a determinação desta Corregedoria, contida no 
Edital de 1 de agosto de 1940. São Paulo, 14 de Dezembro 
de 1955. (a) Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. 

28 -

D. J. de 21-12-55. 
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Jurisprudência 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXTS 

USUFRUTO COMO FATOR DESVALORIZANTE - QUES
TÃO CONTROVERTIDA que tem dividtido ao meio o Trir 
bunal de Impostos e Taxas. Decidem Q,S Camaras Reuni
das, apenas pelo voto de qualidade, que a reserva de usu
fruto constitui fator desvalorizante equiva.lente a 900;0 do 
valor da propriedade plena. "Valor integral", plena pro
priedade" e o antigo rr criterio dos dois terços" .Proj eto de 
lei do Governo visando reforçar os fundamentos dos votos 
vencidos. Protesto de associações de classe. 

Não tem decidido de modo uniforme o Tribunal de Impos
tos e Taxas sobre o valor, para efeito tributario, da proprie
dade transmitida com reserva de usufruto. Dividiu-se aquela 
Côrte em duas correntes, igualmente respeitaveis, defendendo 
ambas, com a mesma veemencia, as suas teses diametralmente 
opostas. 

Sustenta a primei.ra corrente que o tributo deve ser pago, 
em ultima analise, sobre o valor da plena propriedade, en
quanto que a segunda, considerando a reserva do usufruto fator 
desvalorizante estimado em 30ro, manda que o imposto seja 
calculado somente sobre os restantes 70%, o que importa dizer 
(também em ultima analise) somente sobre o valor da nua pro
priedade. 

Aquela corrente se baseia nos expressos termos do art. 37 
do Livro IV do C<>digo de Impostos e Taxas e, esta, interpre
tando citado dispositivo, afirma encontrar também nele funda
mento para a sua orientação. 

Diz, em verdade, mencionado art. 37, que foi o art. 7 
da Lei 936 de 1950 : 

"N as transmissões de propriedade "inter-vivos" a titulo 
oneroso ou gratuito, em que houver reserva a favor do trans
mitente, do usufruto ou renda, uso e habitação, sobre o imo
vel, o imposto devido pela transmissão será pago sobre o valor 
integral da propriedade, no ato da escritura". 
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Não pode este Tribunal negar aplicação a qualquer texto 
de lei - dizem os primeiros juizes - e este é de absoluta cla
reza. Determina, pura e simplesm~mte, que nas transmissões 
com reserva de usufruto O "imposto seja pago sobre o valor 
integral da propriedade". 

Sim, sobre o valor integral da propriedade - redargue a 
outra parte - mas sobre o valor integral da propriedade trans
mitida, e o que se transmite é apenas a nua propriedade. 

Cinco juizes integram aquela corrente e, cinco outros, de
fendem este criterio. Três da 1.a Camara (Cicero Augusto 
Vieira, presidente do T. L T., Americo Osvaldo Campiglia e 
Milton lmprota) e dois da 3.a (Roberto Bastos Thompson e 
Luiz Arruda Filho) admitem a existencia do "fator desvalori
zante". Os juizes José Babil Passarela, diretor do Tribunal, 
e Raphael Giusti, da 1.a Camara, e Mauro Brandão Lopes, 
Octavio Sampaio Vianna e Manoel de Siqueira, da 3.a, susten
tam o pagamento sobre o "valor integral". 

Assim, toda vez que qualquer daquelas Camaras tem jul
gado, isoladamente, processo envolvendo esta materia, a deci
são tem sido tomada apenas pela diferença de um voto: a 1.a 
Camara favoravel ao contribuinte e, a 3.a, favorável á Fazenda. 

Diante da divergencia de criterio, o Representante Fiscal 
Arrigo Domingos Falcone pediu revisão de ju]gados, p]eitean
do fôssem reformadas as decisões da 1.a Camara para ser ado
tado unicamente o criterio da 3.a. Em sessão de Camaras Reu
nidas, os dez juizes mantiveram os seus pontos de vista e, 
verificado o empate, a questão foi resolvida pelo voto de quali
dade, desempatando o Presidente Cicero Augusto Vieira coe
rente com os fundamentos de suas decisões anteriores. 

• • • 
Até o advento da Lei 936 de 1950 o Tribunal vinha deci

dindo, uniforme e pacificamente, que nas transmissões com 
reserva de usufruto o imposto seria pago sobre 2/3 do valor 
da propriedade. 

Citada lei trouxe, além do dispositivo inicialmente trans
crito e que hoje constitui o art. 37 do Livro IV do C.1.T., estes 
dois outros, que passaram a ser os atuais ns. 5 e 6 do art. 36, 
que estabelece normas para verificação do valor dos bens e 
direitos, quando a Fazenda não concordar com o fixado nos 
atos e contratos: 
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5) - o valor dos direitos reais de usufruto, uso e habi
tação vitalicios ou temporarios será igual a 1/3 do valor do 
imovel; 

6) - o valor da propriedade separada do direito real de 
usufruto será igual a 2/3 do valor total do imovel. 

Sustentam os primeiros juizes que estas normas confir
mam a jurisprudencia antiga, enquanto afirmam os segundos 
que elas s6 se aplicam quando as transmissões, do direito real 
e da nua propriedade, são feitas, no mesmo ato, a pessoas di
versas. E invocando o art. 37, não vêem como deixar de co
brar-se o tributo sobre o valor integral da propriedade, quando 
o transmitente se reserva o direito de usufruto (ou uso e habi
tação) . 

Repugna-me adotar esse criterio - assevera o juiz Ro
berto Bastos Thompson. Não é concebivel que uma mesma 
propriedade, transmitida com reserva de usufruto, tenha iden
tico valor se adquirida sem esta clausula. 

Por todas as razões e também pela sistematica da lei -
argumenta o sr. Cicero Augusto Vieira - há de prevalecer o 
criterio dos 2/3. O imposto, em geral, "será calculado sobre 
o valor dos bens ou direitos transmitidos", diz o Codigo tribu
tario; o imposto intervivos, pelo mesmo Codigo, incide sobre 
"todos os atos constitutivos ou translativos de direitos reais 
sobre imoveis", inclusive sobre o usufruto, que é também um 
direito real; estabelece a lei que ele equivale a 1/3 do valor 
do imovel e, não sendo transmitido, o imposto incidirá so
mente sobre os 2/3 restantes, apenas sobre o valor da pro
priedade que se transmite. 

Justificando o art. 37, disse o legislador nas considera
ções que acompanharam o projeto de lei: que sendo o usu
fruto, uso e habitação direitos reais sobre a coisa alheia, é 
obvio que não pode o alienante institui-lo sobre a propriedade 
enquanto em seu poder; logo, a reserva não se configura como 
constitutiva do direito real, mas simplesmente cómo retenção 
do exercicio desse direito que se transmitiu COm a proprie
dade. Trata-se, em tal caso, de transferencia de propriedade 
plena. O gozo da coisa passa, por morte do transmitente, ao 
adquirente, não pOrque lhe seja transmitido, mas pela "vis 
atrativa" do dominio. A rJausula de reserva de usufrut0, en
quanto viver o transmitente, é, pois, um termo a cujo evento 
se subordina o exercicio desse direito. E "o termo inicial 
suspende o exercicio, mas não a aquisição do direito". 
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Acontece, entretanto - observa o juiz Americo Oswaldo 
Campiglia - que a retenção ou aquisição do usufruto não 
constitui "termo inicial ", enquanto que a aquisição da nua 
propriedade pode, ela sim, ser caracterizada como tal. 

Não há duvida - acentua este juiz - que o legislador 
visou realmente cobrar o tributo sobre o valor da propriedade 
plena, mas não teve o desassombro de usar a terminologia já 
consagrada pela tradição juridica, substituindo "plena pro
priedade" por "valor integral". E' evidente que houve pro
blema de consciencia juridica, pois seria flagrante a falta de 
logica e de etica estabelecer-se a cobrança sobre a "plena pro
priedade", quando o que se transmite é apenas a "nua proprie
dade". 

E argumentando que só pela interpretação historica pode 
ser defendido o objetivo da Fazenda; e analisando o problema 
sob o ponto de vista economico, e invocando os mesmos moti
vos que têm levado o Tribunal a admitir a ocorrencia de fator 
desvalorizante, sempre que a propriedade esteja sujeita a vin
culos, limitações, litigios, condominios, etc., votou pela admis
são da reserva do usufruto como fator desvalorizante estimado 
em 30ro, dizendo que dessa forma não se feria a lei. Estava 
~endo apenas contornada. 

O presidente Cicero Augusto Vieira também acabou con
cordando com este voto, "em face das consequencias economi
cas e praticas preconizadas ", voto esse que afinal foi vitorioso, 
na forma exposta. Assim, as Camaras Reunidas, pelo voto 
de qualidade, decidiram que "a reserva de usufruto constitui 
fator desvalorizante equivalente a 1/3 do valor total do imovel, 
devendo o imposto ser pago apenas sobre os 2/3 restantes". 

Mas isso não é possivel - sustenta o advogado da Fazenda 
Arrigo Domingos Falcone. Não cabe ao interprete, sob o pre
texto de interpretar, negar sentido e aplicação a qualquer texto 
de lei. Isso contraria todos os principios de hermeneutica. 

A decisão, como se vê, não é uniforme, e está muito longe 
de ser mansa e pacifica. 

32 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE sÃO PAULO * 



CASAMENTO DE ESTRANGEIROS 

Foi noticiada, nesta secção, uma sentença que, sobre o 
assunto epigrafado, proferiu o juiz de direito então em exer
cicio na La Vara da Familia e Sucessões da Capital. 

O mesmo juiz, voltando a exercer a jurisdição dessa Vara, 
teve a oportunidade de, como corregedor permanente do Car
torio do Registro Civil do Subdistrito da Liberdade, apreciar 
novamente a materia, em proceRSO de habilitação de casamento 
de contraente estrangeiro, refutando as objeções levantadas 
pelo curador de casamentos oficiante. 

Nesse processo, o contraente Rada Faraj ofereceu, como 
supletiva da certidão de idade, justificação processada nos 
autos respectivos. 

Pronunciando-se a respeito, o representante do Ministe
rio Publico opôs-se a esse documento, dizendo que a lei brasi
leira não admite justificação para o fim pretendido, tanto que 
o artigo 87 do decreto federal n. 4.857, de 9-11-1939, foi revo
gado pelo artigo 2.°, do decreto 7.270, de 29-5-1941. Disse 
mais que, em se tratando como no caso se trata, de estran
geiro, o unico documento aceitavel, para a celebração do casa
mento, será a carteira modelo 19. 

Inconformado com essa oposição, o contraente pediu o 
pronunciamento daquele corregedor permanente. 

Da decisão então proferida. deve ser destacado o seguinte: 
O artigo 2.°, do decreto federal 7.270, de 29-5-1941, não 

foi destinado a revogar o decreto 4.857 citado, no sentido de 
abolir as justificações como supletivas das certidões de idade, 
para fins de habilitação de casamento. 

O seu objetivo, aliás de carater disciplinar, foi simples
mente o de não pe?'miti1" mais que as justificações se fizessem 
nos ,proprios autos da habilitação. Nada mais. Tanto assim 
que aquele magistrado, no processo em questão, determinou, á 
guisa de provimento, na mesma decisão, que o oficial do refe
rido subdistrito observasse o Provimento n. 4, de 1948, da 
Egregia Corregedoria Geral da Justiça, pois, ao contrario do 
que nele se contém a respeito, a justificação em causa proces
sou-se nos proprios autos da habilitação e não em apartado, 
não obstante revogado o disposto na letra "b" do mencionado 
artigo 87, do decreto 4.857. que assim dispunha: "determinará 
o juiz de casamentos que a justificação se processe, indepen-
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dentemente de outras formalidades, nos proprios autos M, habi
litaçfúJ". 

No mais, depois de assim esclarecer o objetivo do decreto 
federal 7.270, adiantou o juiz que as justificações para fins 
de casamento são permitidas. E' preciso, neste particular, 
assinalou s. exa., não sair d.o dominio da lei, para o dominio 
de meros decretos, quais sejam os invocados pelo orgão do 
Ministeri.o Publico. 

De acordo com o artigo 180, inciso I, do Codigo Civil, as 
justificações podem ser e sempre foram consideradas provas 
equivalentes ás certidões de idade. Veio depois o Codigo de 
Processo Civil, que também é lei, e, dispondo sobre a habili
tação para casamento, não só previu, como regulou o processo 
das "justificações requeridas" (artigo 743). Essas leis não 
foram, nem poderiam ser revogadas por meros decretos (artigo 
1.°, da Lei de Intr.odução ao Codigo Civil). 

Sobre o mais que constituiu o fundamento da oposição do 
dr. curador de casamentos, observou, ainda, o magistrado: 

"Quanto á afirmativa de que, sendo o contraente estran
geir.o, "o unico documento valido para o caso em apreço seria 
a carteira de identidade modelo 19", também não é aceitavel. 

Em materia de casamento, os estrangeiros devem ser tra
tados como verdadeiros nacionais, ex vi do artigo 7.°, da Lei 
de Introdução ao Co digo Civil: "A lei do país em que fôr 
d.omiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o 
fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de 
familia". "Realizando-se .o casamento no Brasil, será apli
cada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e ás 
formalidades da celebração (parágrafo 1.0). 

Isto quer dizer, sem sombra de duvida, que não se pode 
exigir de estrangeiros, em processos de casamento, mais do 
que se exige de brasileiros. A regra wcus regit actum tem 
aqui inteira aplicação. 

Impossivel esquecer, neste passo, o já citado Provimento 
n. 4, que torna facultativa e não obrigatoria a exibição de car
teira especial para os estrangeiros." 

Com esses fundamentos foi atendido o apelo do contraente 
Rada Faraj, dispensado de satisfazer a exigencia do Minis
terio Publico e ordenado que a habilitação se processasse nor
malmente, observadas as formalidades comuns. 

34 ----< DOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



Informações Várias 

SERVIÇO MILITAR 

A Associação expediu ao Chefe da 4.a C. R. de S. Paulo, 
o seguinte telegrama: 

Illmo.o Snr. Chefe da 4a. C. R. 
Rua São Joaquim, 329 
CAPITAL 

Em nome oficiais registro civil desta Capital vg esta Asso
ciação pede V. S. se digne informar se os oficiais registro civil 
estão desobrigados de remeter à Junta de Alistamento Militar 
a relação dos nascimentos ou seja vg as listas militares pt Se 
possivel informar qual o despacho e data publicação pt 

(a) ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA. 
Presidente 

E' a seguinte a resposta dada pelo Cel. Chefe da 4.a C. R. 
de S. Paulo: 

OF. N.o 2.284-S/1-A 

São Paulo - E. de S. Paulo, 20 dez 55 
Do Cel. Chefe da 4.a C. R. 
Ao Sr. Presidente da Associação dos Ser
ventuários de Justiça do Estado de São 
Paulo 
Assunto: Informação (presta) 

1 - Em resposta ao telegrama n.O 523077 de 17 do cor
rente, esta Chefia informa a essa Associação, as ordens revo
gadas, e as que estão em vigor atualmente, em virtude do Aviso 
n.O 929-D/1-C de 16 de setembro, publicada em BoI. Inf. de 
15 de outubro desta C R, tudo do corrente ano, determinando 
que os Delegados de Recrutamento, Juntas de Alistamento, e 
Representantes Militares, tomem conhecimento, fazendo com 
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que as mesmas sejam fielmente cumpridas, providenciando 
cada qual, dentro da esfera de suas respectivas atribuições. 

2 - Para melhor govêrno dessa Associação, o A viso aci
ma referido, diz o seguinte: a remessa de relações de cidadãos 
que compJetaram 17 anos, previstas no art.o 19 da Lei do Ser
viço Militar, de fato, não mais interessam ao serviço das Cir
cunscrições de Recrutamento, sôbrecarregando inutilmente os 
Oficiais do Registro Civil, e onerando os cofres públicos, sem 
qualquer beneficio para aquelas Repartições, na execução das 
tarefas que lhe são inerentes. Ao contrário a remessa das 
relações de óbitos, previstas no Art. 30 da mesma Lei, con
tinua a ser necessária, a fim de poderem as Circunscrições 
manter em dia os seus fichários de reservistas. 

3 - Em consequência, verifica-se que o Aviso 929-D/1-C, 
revogou a ordem sôbre o Art.o 29, e restabeleceu a do Art.o 30 
e arbitrou para o corrente ano, o valor de CrS. 1,00 a grati
ficação por óbitos relacionado, de acôrdo com o que estabelece 
o Art.o 144 e seu parágrafo único, tudo da Lei do Serviço 
Militar. 

86 -

(a) JosÉ SOLEDADE NEVES 
Cel. Chefe da 4.a C R 
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