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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XI 

"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
LEI N.· 464, DE 26 DE SETEIIIBRO DF.: 1949". 

JANEIRO-JULHO - 1969 

Colaborações 

N.o 64 

o MICROFILME NO REGISTRO DE TíTULOS 
E DOCUMENTOS 

JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS 

Oficial Interino do 4." Registro de Títulos 
e Documentos da Capital 

A adoção do MICROFILME, pelo cartório do 4.° REGIS
TRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS de São Paulo, constitui, 
verdadeiramente, notável aperfeiçoamento e no que há de mais 
moderno em matéria de registro, arquivamento e conservação 
de documentos, j á muito generalizado, com grande êxito, nas 
principais côrtes judiciais norte-americanas. 

O novo processo, sem prejuízo da sistemática legal vigente, 
consiste em se fotografar, em filme de 16 mm., todos os 
documentos apresentados a registro, através de um aparêlho 
especial, com capacidade para até 200 fotos por minuto. De
pois de revelado, poderá o microfilme ser examinado pelas 
partes em outro aparêlho especial, dotado de tela ampliadora 
na qual o documento microfotogl'afado aparece em tamanho 
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duas vêzes maior que o original. Desta maneira poderão ser 
fàcilmente observadas tôdas as minúcias, confrontadas as assi
naturas, descobertas as falhas ou rasuras que por ventura 
contiver o documento original. Se a parte, assim o desejar, 
o cartório fornecerá, sob a forma de certidão, cópia fotográfica 
ampliada do documento registrado, à semelhança de uma 
fotocópia, a qual terá a fôrça de prova documental direta. 

A iniciativa que teve o cartório do 4.° REGISTRO DE 
TÍTULOS E DOCUMENTOS de adotar êsse moderníssimo 
sistema de registro, não veio em nada alterar o tradicional 
processo regulamentar, nem contravir a nenhum dispositivo • 
de lei; antes, pelo contrário, encontrou pleno apoio em nossa 
legislação sôbre registros públicos e em especial no art. 168, 
§ 1.°, do Decr. Fed. 4857 de 9/11/1939, que faculta às partes 
deixarem arquivado em cartório o documento original, "ou a 
sua fotografia, autenticada pelo oficial". Tudo isto foi muito 
bem compreendido pelo exmo. sr. Desembargador SEBASTIÃO 
DE VASCONCELOS LEME, digno Corregedor Geral da Jus-
tiça do Estado, o qual, em despacho publicado no "Diário 
Oficial" de 26 de outubro de 1958, aprovou plenamente a 
adoção, feita pelo citado cartório, da microfilmagem como 
complementação, aperfeiçoamento e um subsídio a mais do 
registro de títulos e documentos. 

As vantagens que a aplicação da microfilmagem oferece, 
como subsidiário, complementação e aperfeiçoamento do re-
gistro público, são inúmeras, particularmente quando se con-
sidera que um dos principais objetivos do registro, além da 
publicidade e da autenticação de datas dos documentos, é a 
perpetuidade e conservação dêles. Cabe aqui, entretanto, 
indagar qual o valor que a certidão do registro integral de 
títulos e documentos, uma vez impugnada, terá, por si SÓ, 

desacompanhada do original; se, uma vez perdido ou deterio- e 
rado o original, tal certidão do registro de títulos e documen-
tos terá o mesmo valor que êsse original. Se se ponderar 
que a fôrça probante dos documentos particulares deriva 
essencialmente da assinatura das partes (art. 135 do Código 
Civil) e que o oficial público não viu as partes lançarem as 
assinaturas no escrito, não podendo atestar-lhes a autentici-
dade, esta deve ser verificada na instância pela exibição do 
original, de nada valendo a certidão senão como prova do 
registro feito. Assim, o verdadeiro sentido em que devem 
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ser entendidos os artigos 137 e 138 do Código Civil e o art. 
168 do Decr. 4857 de 9/11/39 é que as certidões extraídas por 
oficiais públicos dos seus livros de nota ou registro fazem a 
mesma prova que os originais, isto é, que seus livros. Logo, 
entenda-se: pelo sistema tradicional de registro, segundo o 
qual é feita simplesmente a transcrição do documento apre
sentado, quando se diz que a certidão tem o mesmo valor que 
o original, está-se referindo à transcrição nos livros de onde 
fôr extraída, aos quais o oficial se reporta, mas nunca do 
mesmo valor que o próprio documento original, na quase 
totalidade dos casos inexiste no cartório, porque já restituido 
ao interessado após o registro. Assim, também, entende 
Carvalho Santos (Código Civil Brasileiro Interpretado, VoI. 
IH - pág. 190), que diz: 

" . .. se o original do documento não foi feito pelo 
notário, nem em presença dêle, de modo que isso 
possa certificar, a certidão ou traslado ruí.o pode 
merecer fé, porque o notário não pode atestar e 
fazer plena fé senão naquilo que êle ouve, ou vê ou 
no que êle próprio fêz. Quando êle faz o registro, 
o que êle percebe é que existe um documento, que 
lhe foi naquela hora apresentado, mas absoluta
mente êle não viu o devedor asinar, e, nem ouviu 
dêle ou das testemunhas que subscreveram o do
cumento que realmente assinaram aquêle documento. 
De sorte que a certidão poderá merecer fé que houve 
o registro do documento, mas nunca que o documen
to é verdadeiro ... " 

.. A jurisprudência francêsa está firmada no 
sentido de que a certidão do registro não pode 
substituir o titulo original, nem mesmo para servir 
de comêço de prova por escrito (Dalloz, Recueil, 
1896 pág. 347)". Eduardo Espínola (Manual do 
Código Civil, vol. III parte 3.a, pág. 342) também 
entende que: ..... quando contestada a assinatura, 
elemento fundamental dos atos diretamente consti
tutivos das obrigações, indispensável se faz a apre
sentação do documento particular que foi registrado 
para que se faça o respectivo exame". 
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Em julgado do Tribunal de Relação de Minas (Rev. 
Forense, vol. 39, págs. 268 e 269), citado por Serpa Lopes 
(Tratado dos Registros Públicos, vol. 11, pág. 115), confir
ma-se que: 

" . .. certidão extraída do registro de um documento 
particular e avulso não merece a mesma fé nem 
goza da mesma fôrça probante que êsse documento 
- Ponthier, Obrigações, vol. 11, n.o 732; Planiel, 
D. Civil, n.o 112 Brandry, das Obrigações, n.o 2468". 

Com a adoção da microfotografia a situação transfor- .• 
mar-se-á por completo. As certidões fornecidas pelo oficial 
público, neste caso, terão o 'mesmo valor probante que oS' 
DOCUMENTOS ORIGINAIS, pois o oficial disporá de ele-
mento, em cartório, para certificar a identidade perfeita entre 
o original registrado e a certidão que expedir, podendo esta 
ainda ser fornecida sob a forma de foto autenticada, repro-
dução exata e retrato fiel do original. 

A respeito do assunto é elucidativo citar e transcrever o 
que diz o ilustre hoje desembargador Dr. MIGUEL MARIA 
DE SERPA LOPES e, ao tempo, juiz da vara de Registros 
Públicos do Distrito Federal, em seu Tratado dos Registros 
Públicos, obra cujo valor, pela sua consagração, não é preciso 
ressaltar, (pág. 115, 3.a edição) : 

4.-

"222. CASOS EM QUE A CERTIDÃO DO 
REGISTRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS 
CONTÉM O MESMO VALOR PROBANTE QUE 
OS ORIGINAIS - Dispõe o § 1.0 do art. 168: "o 
apresentante de título para registro integral, poderá 
também deixá-lo arquivado em cartório, ou sua 
fotografia autenticada pelo oficial, circunstâncias 
que serão declaradas no registro e nas certidões". 
Em casos tais, é inegável o valor da certidão, com 
a mesma fôrça p1'obante das certidões expedidas nos 
têrmos do art. 138 do Códi~o Civil. Óbvia a razão. 

O arquivamento do original ou da sua fotogra
fia autenticada pelo oficial do registro transforma 
completamente a situação da certidão expedida pelo 
oficial do Registro de Títulos e Documentos, tor
na11.do-a idêntica à dos inst't"'umentos e documentos 
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lançados em notas do oficial público. No nosso en
tender essa excessão impõe-se lógica ê intuitiva
mente". 

Com tudo isso não se deseja afirmar que, uma vez adota
.do o microfilme, as certidões do registro de títulos passarão 
a fazer prova absoluta. O oficial não indagará da autentici
dade das assinaturas, ou da validade dos documentos a serem 
registrados, pois isto não lhe compete, salvo suspeita de falsi
dade, caso em que levantará a competente dúvida. Com o 
novo sistema, as certidões do registro de títulos e documentos 
passarão a valer tanto quanto os documentos originais, nem 
mais nem menos. Assim o registro de títulos e documentos 
alcançará sua máxima expressão. A publicidade será per
feita, pois possibilitará a terceiros interessados examinar em 
cartório o documento na sua expressão mais autêntica, viva, 
como só a reprodução fotográfica pode oferecer. 

Pelo sistema até aqui em vigor, tôda realidade e vida dos 
documentos encontra-se asfixiada nos livros, descrita em pa-
1avras, que por mais precisas que sejam, nunca podem repro
duzir fielmente aquilo que verdadeiramente é o documento na 
sua originalidade. Ocorre ainda que o atual processo é de 
interpretação, principalmente quando manuscritos os documen
tos, cabendo ao escrevente transpôr do papel para o livro 
aquilo que êle supõe ver, aquilo que êle pensa existir. Quantas 
vêzes a falta de uma vírgula, de uma letra ou palavra, muda 
completamente tôda uma situação. Com o microfilme tudo 
isto seria corrigido, pois, ao lado da transcrição, completando-a, 
.existirá sempre a cópia autêntica e exata daquilo que se 
encontra friamente descrito. 

Quanto à perpetuidade e conservação dos documentos, o 
que já foi dito é mais do que elucidativo. Tudo o que até 
agora se fêz, nada representa. Verdadeiramente até hoje não 
houve coisa que se pudesse chamar de perpetuidade. As 
partes mesmas, registrando seus mais raros e importantes 
-documentos, não podiam descansar despreocupadas, pois, se 
os perdessem, poderiam ver-se prejudicadas, de pouco lhes 
valendo o registro feito. 
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A IMPORTÂNCIA DAS COMUNICAÇÕES E 
ANOTAÇÕES 

SILVIO LUCIANO CARUSO 
Nuporanga - Oficial do D. Civil 

o art. 114 do Dec. n.o 4.857, de 9 de novembro de 1939, 
dispõe o seguinte: Sempre que fizer o Oficial algum regis
tro ou averbação. deverá obrigatOriamente, anotá-lo nos atos 
anteriores, se lançados em seu cartório; em caso contrário, 
fará comunicação com o resumo do assento ao oficial em cujo 
cartório estiverein os registros primitivos, obedecendo-se 
sempre a forma prescrita no art. 107. 

O art. 116, do mesmo Decreto, diz: Os oficiais, além das 
penas disciplinares em que incorrerem, serão responsabiliza
dos civil e criminalmente nos têrmos dos arts. 207, n.O 4, e 
210, do Código Penal, pela omissão ou atraso da remessa das 
comunicações a outros cartórios. 

Não é necessário dizer-se das consequências que advirão 
do atrazo ou a não remessa das comunicações. Entretanto, 
para demonstrar a importância na regularidade do cumpri
mento do que dispõe o art. 114 do citado Decreto, relatarei 
um fato que há tempos ouvi num programa radiofônico. 
Salvo engano, intitulava-se "Encontro com a Justiça", e em 
resumo é o seguinte: 

Um cidadão perdeu a certidão de nascimento. :Meses 
depois dirigiu-se ao Cartório onde havia sido registrado afim 
de obter outra, necessitado que estava dêsse documento, para 
se casar; qual porém, não foi seu espanto ao ouvir a informa
ção do Oficial de que à margem do têrmo constava ser casado. 
Isto, o deixou aturdido. Casado?! Mas, como!... Se era 
solteiro e, só agora pretendia contrair matrimônio. Suspeitou, 
então, de que outro se servira de sua certidão e contraíra 
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matrimôniü, 'O que na verdade acüntecera, cünfürme cünfirma
çãü püsteriür. 

~ste fatü vem prüvar a grande impürtância das cümu
nicações e anütações. Em virtude delas, descübriu-se um 
crime. Se hüuvesse atrazü 'Ou ümissãü na remessa da mesma, 
'O fatü ficaria encübertü, mesmü pürque, 'Outra certidãü teria 
sidü extraída sem a anütaçãü, e duas pessüas estariam casadas 
cüm uma mesma certidãü, 'O que vale dizer, cüm 'O mesmü nüme 
- idade - filiaçãü - naturalidade - data de nascimentü, 
- registradas süb 'O mesmü númerü, livrü e fôlhas, 'O que seria 
um absurdü, mesmü sendü gêmeas. 

As remessas das cümunicações, nãü só à üutrüs cartóriüs, 
cümü também aü Departamentü dü Arquivü dü Estadü devem 
ser feitas lügo após 'O atü, e, nãü meses depüis, cünfürme as 
vêzes acüntece. Para cümpletar-s'e é de tôda cünveniência 
que se faça cünstar à margem düs têrmüs que deram 'Origem 
as cümunicações e anütações, 'O seguinte: Cümunicadü aü 
Oficial dü R. Civil para anütaçãü nü livrü às fôlhas .... 
têrmü .... a realisaçãü dü casamentü de F. cüm A. ('Ou 'O 
falecimentü de D.). Cümunicadü aü Departamento dü Ar
quivü dü Estadü de .. , para anütaçãü nü talãü etc .. " Cü
municações númerüs .... Ou entãü, quandü fôr 'O casü", 
anütadü nêste cartóriü nü livrü tal, as fôlhas ... têrmü ... 
a realizaçãü dü casamentü de F. cüm F., etc. 

Nupol'anga, 6-1-59. 
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RE.GISTRO CIVIL DE NASCIMENTOS 

ANTONINO CINTRA 

Ribeirão Pires 

A matéria não é nova, e temos em causa uma das partes 
fundamentais da instituição que criou o Registro Civil das 
Pessôas Naturais. Parte que ainda não está correspondendo 
aos ditames de sua justa finalidade, havendo muita coisa para 
se pôr no eixo, porque nem tudo está correndo em mar de 
rosas. Pode-se mesmo afirmar, e isto sem o menor prazer 
de crítica, mas de simples reparo que, na ordem do serviço, 
não há uniformidade em alguns cartórios, que não passa de 
casos esporádicos, é certo, mas em desacôrdo com as exigências 
estabelecidas pela lei conforme passaremos a demonstrar, su
cintamente, nestas simples notas. Pois não obstante as ins
truções contidas nos Provimentos da Egrégia Corregedoria 
Geral de Justiça, dos postulados do Código Civil e mesma da 
lei de Registros Públicos, que são grandes fontes subsidiárias, 
muita coisa há a acertar quanto aos assentos dos registros de 
nascimentos. Felizmente o caso não é generalizado, pelo menos 
assim parece, mas há casos de tremendo dislate, notadamente 
no que se refere a legitimidade e ilegitimidade das crÍanças 
levadas a registro. É intuitivo que todo registro levado a 
cartório não deve nunca exceder às três classificações seguin
tes: filiação legítima, ilegítima e esposta. Entretanto se há 
excedido em alguns ca.sos, dMtas três classificações, pontuan
do-se com têrmos não mais existentes. Pelo casamento civil 
dos pais, na vigência do registro civil. os filhos serão sempre 
legítimos. Os pais casados anteriormente à· lei do registro 
civil, religiosamente, os filhos são legítimos, quando então a 
certidão de batismo é que servia para comprovar à idade. 
Filhos ilegítimos, são todos aquêles que tiveram a infelicidade 
de nascerem provenientes de uniões ilegítimas. Serão consi-
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derados ilegítimos filhos de pais casados na vlgencia da lei 
civil, excetuados aquêles onde houve a interferência da lei 
379 de 16-1-37 ou da lei do mesmo gênero n.O 1.110 de 23-5-50. 
(Sôbre estas duas leis escrevemos trabalho que foi publicado 
no "Boletim" n.o 44, para o qual estamos enviando êste pe
queno trabalho). Com referência aos filhos adulterinos e 
incestuosos, que são ilegítimos, ouçamos o que dizem os mes
tres mais autorizados de nossa Jurisprudência. Antes, po
rém, passamos a revelar uma nota interessante: pais de uniões 
livres, solteiros, viúvos, e comprovadamente adulterinos, tei
mosamente, se empenham para que o escrivão ou oficial que 
fizer a lavratura do têrmo, faça consignar que êles pais con
sideram legítimos os filhos! Êstes casos se repetem muito, 
de preferência na zona rural. Cremos impossível que escri
vão bem alerta do que tem a fazer vá cair numa esparrela 
dêste quilate. E, a propósito aqui vem bem á pêlo a luminar 
resposta para o caso do imortal codificador de nosso Código 
Civil, Clóvis Bevilacqua: "O nosso Código pela sua aparente 
severidade, não pode a lei coonestar uniões incestuosas, adul
terinas, criminosas, tisnadas ou poluídas pela má fé de ambos 
os contraentes, que não trepidam em transpôr audazmente as 
barreiras da moral, embora acomodados a um simulacro de 
casamento". Tivemos ocasião de constatar registro de nas
cimento, dando-se ao registrando a denominação de filho 
"adulterino", quando é certo que no assentamento não com
porta mais êsse qualificativo. Assim como tivemos em mãos 
uma certidão de dois gêmeos que foram registrados num só 
assentamento, quando é caso de registros separados, e seja 
quanto fôr o número de gêmeos. Com referência ainda aos 
filhos incestuosos e adulterinos, vejamos o que diz Washing
totn de Barros Motneiro: "excluiu o Código de modo expresso, 
do reconhecimento (art. 358) com o tempo, entretanto, foi se 
abrandando o rigor do têxto em questão. Assim é que, pri
meiramente o decreto-lei n.o 4.737 de 27 de setembro de 1942, 
veiu permitir o reconhecimento dos filhos de cônjuges desqui
tados. Realmente, o aludido diploma consentiu que o filho 
havido fora do matrimônio pudesse, depois do desquite, ser 
reconhecido ou demandar que se declarasse a sua filiação". 
"Direito da Família" do mesmo catedrático". Conclue-se 
desta luminar exposição, que não havendo dis~olu~ão da soéie
dade conjugal pelo desquite, todo o filho havido fora do legí
timo matrimônio, é adulterino, e portanto ilegítimo. Para 
não alongarmos o presente trabalho, deixamos de transcrever 
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sôbre o mesmo assunto manifestações de Serpa Lopes e de 
outros autores. Entendemos que para os oficiais menos avi
sados, não cometerem confusão no serviço, devem seguir à 
risca as instruções contidas a respeito do assunto nos Provi
mentos das Egrégias Corregedorias de Justiça, tendo sempre 
também em vista a lei 883 de 21-10-1949. E, assim fazendo, 
estarão seguindo os trâmites legais e sem desdouro às incor
reções e incongruências que por seu turno desnaturam a lim
pidez dos trabalhos. Quanto ao registro de nascimento fora 
do prazo conforme dispõe a lei n.o 765 de 14 de julho de 1949, 
o oficial do registro nunca deve prescindir dos despachos dos 
juizes de direito, Corregedores Permanentes da comarca, 
quando o registrando fôr maior de 12 anos. Já anotamos no 
caso uma inobservação. Mesmo os casos que o escrivão lavrar 
desnecessários de despachos da autoridade referida, não se 
esquecer de lavrar um atestado que deve ser assinado por 
duas testemunhas qualificadas, à parte e de preferência aque
las que assinaram no têrmo do registro. A margem dos 
assentamentos a necessária anotação que comportam os casos 
referidos. 

* 

Levamos ao conhecimento dos senhores associados que a 
d. Dulce Bittencourt Cintra, funcionária da Secretaria da 
Justiça, organizou uma coletânea de leis e decretos, contendo 
matéria - que é de grande interêsse dos servidores da justiça 
e cuja renda será empregada em obras assistenciais. 

~sse folheto poderá ser procurado nesta Associação ou 
com a interessada, a partir do mês de agôsto. 
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UM ABSURDO A CONTAGEM DE PONTOS 

J. SOARES 

É um absurdo, podemos dizer sem receio de êrro, a lei 
que especifica a contagem de pontos para concurso do serven
tuário em exercício de cargo eletivo. A lei em referência 
somente conta pontos para aposentadoria, não o fazendo para 
concurso de remoção e promoção. 

Estará isto certo? Lógico que não. Os pontos deverão 
valer em todo o sentido, na sua plenitude, isto é, para aposen
tadoria, promoção e remoção. Devem ser considerados como 
outros quaisquer, e não devem ter ou deixar de ter valor para 
determinadas circunstâncias. 

Por um princípio de igualdade ser-nos-á difícil concordar 
com o espírito estabelecido na lei em causa, e temos certeza 
de que os nossos colegas também estarão conosco, nêste mo
mento, protestando contra êsse mandamento, que não corres
ponde à realidade dos fatos. 

Se no Judiciário, o Serventuário luta em benefício da 
sociedade, mais ainda estará lutando em outro setor para o 
engrandecimento da Pátria, como no Legislativo ou Executivo. 
Se assim é, não há razão plausível para contar pontos em 
determinado ângulo. Valem ou não valem os pontos? Nós 
achamos que sim e nêste caso, deverão ser computados com seu 
valor exato e não condicional como se procede. 

Se o nosso Estado é líder de federação, se é o que tem a 
mais bem organizada lei dos Serventuários (embora com fa
lhas), desejamos que estas falhas sejam sanadas, que não 
perdurem eternamente, em detrimento de interêsses de milha
res de funcionários, para podermos gozar plenamente dos di
reitos e sermos o melhor entre os melhores, pois, como está, 
não é possível continuar, senhores. 
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Em tudo, o que se verifica, é uma discriminação ilógica. 
sem o espírito geral próprio da lei. Por acaso, o Serventuário 
que exerce cargo eletivo, não presta também um serviço pú
blico relevante, como o faz à testa de uma serventia de 
Justiça? 

Se o povo o escolhe para uma Casa Legislativa, não é 
essa escolha um reflexo concreto de seus serviços prestados 
ao público como Serventuário? Aí não se poderá negar a 
verdade. Porque então os pontos só são acolhidos em caso 
de aposentadoria e não de promoção ou remoção? Êsse cri
tério não nos parece legal, para não dizê-lo injusto. 

As leis precisam ser revisionadas e adaptadas à realidade. 
Se a lei é a fonte da justiça, não devem os funcionários 

da Justiça ser os mais prejudicados. 
Além do mais,. convém ressaltar, que na maioria dos 

municípios, os vereadores não são remunerados, exercendo 
um "munus" público gratuitamente, defendendo os direitos 
de uma comunidade, com sacrifício, muita vez, de seus pró
prios interêsses. 

Certas leis clamam por reformas. 
Que os pontos sejam pontos para 

então não o sejam para coisa alguma. 

E esta é uma delas. 
todos os efeit9s, ou 

Discriminações incoerentes é que não podem existir. 
Daqui fazemos um apêlo veemente aos Poderes competentes, 
para o que acabamos de expôr. 

Justiça para os da Justiça. 
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Leis e Decretos. 

LEIS FEDERAIS 

LEI N.o 3.494 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1958 

Prorroga a vigência da Lei n.o 1.300, de 28 de dezembro de 
1950 (Lei do Inquilinato) e dá outras providências. 

O Presidente da República 

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

Art. 1.0 O prazo de vigência da Lei n.o 1.300, de 28 de 
dezembro de 1950, referido no art. 1.0 da Lei n.O 3.336, de 10 
de dezembro de 1957, fica prorrogado até 31 de dezembro de 
1960, com as alterações constantes dêste último diploma e da 
presente lei. 

Art. 2.° Os contratos de locações residenciais com a 
cláusula de aumento periódico do aluguel não poderão, em 
hipótese nenhuma, fixar percentagem de acréscimo superior 
a 5 % (cinco por cento), por ano de vigência. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no presente 
artigo às locações residenciais de aluguel superior a Cr$ .... 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros) mensais. 

Art. 3.° Vetado. 
Art. 4.° Esta lei entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1958, 137.° da Inde

pendência e 70.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK, 
Cyrillo Júnior. 
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LEI N.o 3.519 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1958 

Modifica a Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, baixada 
com o Decreto n.o 32.392, de 9 de março de 1953, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República: 

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

Art. 1.0 A Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, 
baixada com o Decreto n.o 32.392, de 9 de março de 1953, e 
modificada pelas Leis números 2.916, de 13 de outubro de 
1956, e 2.930, de 27 de outubro de 1956, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 

NAS "NORMAS GERAIS" 

Alte1'ação 1.a : 

É acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 2.°: 
"§ 4.° (VETADO). 

Alteração 2.a : 

É substituído pelo seguinte o parágrafo único do art. 3.°: 
"Parágrafo único - Os papéis em idioma estrangeiro 

deverão ser traduzidos para o vernáculo, por tradutor pú
blico, antes do pagamento do impôsto, excetuados os cheques, 
notas promissórias e letras de câmbio e ressalvada a faculda
de constante do § 5.° do art. 83". 

Altemção -3.a : 

Ficam incluídas, entre aquêles que poderão vender estam
pilhas, de acôrdo com o art. 14, as "entidades representativas 
do comércio e da indústria OI, e elevada para 270 (dois por 
cento) a comissão prevista no mesmo artigo e na letra "a" 
do seu § 6.°. 

Altemção 4. à: 

São substitui dos pelos seguintes os parágrafos do art. 22: 
"§ 1.0 Nos contratos realizados por meio de correspon-

dência epistolar ou telegráfica, inutiliza a estampilha: 
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0.) o aceitante - no documento de aceitação, quando o 
proponente fôr comerciante, industrial ou produtor, ou na 
egunda via dêsse documento ou na minuta telegráfica, nos 

demais casos; 
b) o proponente - no documento de aceitação, quando 

êste fôr expedido do estrangeiro. 
"§ 2.° Quando o impôsto fôr pago na segunda via da 

aceitação, na hipótese prevista, a emissão dessa segunda via 
será obrigatória, e caberá ao próprio contribuinte declarar no 
documento original a importância e a data do sêlo pago, fi
cando êste também sujeito ao impôsto, como papel autônomo, 
se a declaração fôr omitida". 

§ 3.° Nos atos realizados por escritura pública, inutiliza 
a estampilha, no livro do tabelião, a parte que assinar em 
primeiro lugar. 

§ 4.° Nos papéis passados no estrangeiro (art. 3.°), inu
tiliza a estampilha a repartição arrecadadora local, salvo os 
casos previstos nos parágrafos anteriores ou quando se tratar 
de cheque~, notas promissórias, letras de câmbio e outros pa
péis que forem indicados em circular pelo Ministro da Fa
zenda". 

Alteração 5.a : 

É elevado para Cr$ 100,00 o limite de que trata o art. 23. 

Alteração 6.a : 

O art. 26 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 26. Pagarão sêlo por verba ainda que prevista 

outra forma na Tabela: 
1.° os papéis decorrentes das operações de compra e 

venda de câmbio; 
2.° os saques (letras de câmbio, cheques ou outros papéis 

equivalentes), girados do exterior, para cobrança a cargo de 
estabelecImentos bancários; 

3.° os papéis por escrito particular firmados ou emitidos 
pelos estabelecimentos bancários e companhias de seguros e 
de capitalização; 

4.° os papéis por escrito particular firmados ou emiti
dos pelos estabelecimentos ou emprêsas de que trata o art. 29, 
letras "c" e "d", quando autorizados; 
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5.° outros papeIS do interêsse dos estabelecimentos ou 
emprêsas de que tratam os incisos 3.° e 4.°, que fo rem indica
dos pelo Ministro da Fazenda mediante expedi.;ão de circular; 

6.° os papéis em que o sêlo devido exceder a importância 
de Cr$ 5.000,00; 

7.° os papéis a que se refere o artigo 47, quando se tra
tar de repetição anual do impôsto. 

Parágrafo único. O Diretor das Rendas Internas baixará 
instruções regulando o pagamento do sêlo incidente nos papéis 
reh'.tivos a recebimento de quantias devidas aos estabeleci
mentos autorizados a recolher o impôsto por "verba especial ", 
quando dito recebimento fôr efetuado por intermédio de seus 
agentes ou prepostos". 

Altemção 7.a : 

Substitua-se pelo seguinte o inciso 2.° do art. 27, das Nor
mas Gerais, da vigente Consolidação das Leis do Impôsto do 
Sêlo: 

"2.° - quando o sêlo devido exceder de Cr$ 1.000,00". 

Altemção S.a: 

A Seção I do Capítulo IV passa a vigorar com a seg'uinte 
redação: 

SEÇÃO I 

Da ve?'ba especial 

Art. 28. Denominar-se-á "verba especial" a que fôr feita 
fora das repartições arrecadadoras, pelas entidades referidas 
no art. 29, obedecidas as normas desta Seção. 

Art. 29. Pagarão sêlo por "verba especial": 
a) os estabelecimentos bancários; 
b) as companhias de seguros e de capitalização; 
c) as sociedades comerciais e industriais de reconhecida 

idoneidade que possuam capital registrado e integralizado não 
inferior a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), me
diante autorização, a título precário, dos delegados fiscais do 
Tesouro Nacional, nos Estad:)s, e dos diretores de recebedorias 
federais, na respectiva jurisdição; 
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outros estabelecimentos ou emprêsas de comprovada 
QOlllt!llas.ae e capacidade financeira, a critério do Diretor das 

:.mel8B Internas. 
§ 1.0 As sociedades ou emprêsas de que tratam as alíneas 

C e d deverão, ao requererem autorização para usar o processo 
e "verba especial ", oferecer prova de sua constituição, inte~ 

gralização do capital mínimo exigido e quitação dos tributos 
federais e ainda cópia autenticada do último balanço. 

§ 2.° O Diretor das Rendas Internas, resguardados os 
interêsses do Tesouro Nacional, poderá alterar o limite de 
capital de que trata êste artigo. 

Art. 30. O pagamento do impôsto por "verba especial" 
nos estabelecimentos bancários, e nos demais estabelecimentos 
ou emprêsas a que alude o artigo anterior, quando autoriza
dos, será obrigatório e deverá ser feito pelo respectivo estabe
lecimento ou emprêsa, sob sua exclusiva responsabilidade, 
mediante registro em livro próprio, para recolhimento ao 
Banco do Brasil S.A., a crédito da conta "Receita da União". 

§ 1.0. O registro de que trata êste artigo será feito 
obrigatOriamente dentro de três dias úteis, contados da data 
da operação, e o recolhimento da importância total de cada 
quinzena do mês se fará nos oito primeiros dias da quinzena 
seguinte, ressalvado o caso previsto no art. 109 da Tabela. 

§ 2.°. Quando na localidade não existir agência do Banco 
do Brasil, o recolhimento será feito à repartição arrecadadora 
local, ou, se também não existir, à agência do Banco do Brasil 
ou repartição arrecadadora mais próxima, da respectiva zona 
fiscal. N esses casos, o prazo para o recolhimento de que trata 
o parágrafo anterior será de 15 dias. 

§ 3.°. A Diretoria das Rendas Internas expedirá modêlo 
do livro, qHe terá as indicações indispensáveis à identificação 
dos papéis. 

§ 4.°. Poderão ser adotados livros auxiliares, correspon
dentes às várias seções do estabelecimento arrecadador. 

§ 5.°. Nesse último caso, o livro principal registrará, 
diàriamente, apenas as importâncias totais, discriminadas por 
Seções. 

Art. 31. Os estabelecimentos ou emprêsas referidos no 
art. 29 declararão, nas diversas vias dos papéis que expedirem, 
bem como nas fichás ou registros em seu poder, a importân
cia do sêlo pago. 

AlteJ'ação 9.a : 

É acrescentado ao art. 32 o seguinte parágrafo: 
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Parágrafo único. O Ministro da Fazenda poderá auto
rizar a selagem por verba mediante processo mecânico, bai
xando as necessárias instruções. 

Altemção 10.a: 

Fica suprimido o § 2.° do art. 33, passando o atual § 1.0 
a parágrafo único. 

Alteração ll,u: 

O art. 34 fica substituído pelo seguinte: 
Art. 34. O sêlo por verba, quando devido nos atos lavra

dos em livros das repartições públicas e cartórios, será pago 
mediante guia. 

§ 1.0. Quando se referir a atos realizados em notas pú
blicas, a guia deverá ser numerada e extraída em três vias 
(A, B e C) pelo serventuário de ofício, com as especificações 
necessárias e na mesma data da escritura. 

§ 2.°. O serventuário entregará ao contribuinte, median
te recibo, as vias A e B, na data da escritura, sob pena de 
ficar responsável solidàriamente pelo impôsto e ainda sujeito 
à multa do art. 66, igualmente aplicável no caso de guia expe
dida com insuficiência do impôsto ou sem as especificações 
necessárias. 

§ 3.°. O contribuinte pagará o sêlo no prazo do art. 38, 
contado da data da escritura, sob pena da multa do art. 65, 
salvo se o fizer antes de procedimento fiscal, caso em que será 
aplicada a revalidação do art. 62, letra b, n.o 5. 

§ 4.°. Após o recolhimento do sêlo, a via B, com as ano
tações feitas pela repartição, será restituída ao contribuinte, 
que a entregará ao serventuário de ofício. 

§ 5.°. Ao serventuário compete anexar a via B à respec
tiva escritura e anotar o pagamento do impôsto com indicação 
da importância, data e número da verba, na via C e no tras
lado e certidões que expedir. 

§ 6.°. Até o dia 15 de cada mês, o serventuário entregará 
à repartição arrecadadora local tôdas as vias C das guias 
expedidas no mês anterior. 

§ 7.°. De posse das vias C, de que trata o parágrafo 
antecedente, incumbe à repartição organizar e manter perfei
to serviço de catalogação e revisão das guias e do contrôle dos 
recebimentos, procedendo imediatamente contra os faltosos, 
quando verificar infração desta lei. 

18 - BOLETIM DA ASSOCIAÇ.\O DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S.'o PAULO * 



§ 8.°. No caso de dúvida quanto ao cálculo ou incidência 
do impôsto, o serventuário entregará ao contribuinte uma 
e6pia autenticada do ato lavrado, justificando na guia a dú
vida suscitada, para que a repartição calcule o impôsto. A 
repartição anotará na guia a apresentação da cópia do ato, a 
importância paga e o número da respectiva verba. 

§ 9.°. Quando ocorrer a hipótese de dúvida, prevista no 
parágrafo anterior, em papéis sujeitos à selagem por estam
pilha, o impôsto poderá ser pago por verba, na forma dêste 
artigo e seus parágrafos. 

§ 10. Na hipótese do § 8.°, se o contribuinte não se 
conformar com o cálculo ou incidência do impôsto, poderá re
clamar, no prazo de oito dias, contados da data da apresenta
ção da guia e mediante depósito da quantia exigida, para a 
autoridade a que estiver subordinada a que fêz a exigência. 
O depósito será feito por meio da própria guia expedida pelo 
cartório, na qual a repartição fará as anotações necessárias. 

Alteração 12.a : 

É acrescentado ao art. 40 o seguinte parágrafo: 

§ 4.°. Nos contratos de valor determinado em que hou
ver cláusula adjeta de pagamento de impostos, taxas, contri
buições de melhoria ou prêmios de seguro, de valor ainda não 
conhecido, será o papel dispensado das exigências dos §§ 1.0 
e 2.° dêste artigo, se também fôr pago o sêlo correspondente 
a 15ro (quinze por cento) do valor da obrigação principal. 

Alteração 13.a : 

O art. 45 passa a vigorar com a seguinte redação, manti
dos os parágrafos: 

Art. 45. Nos papéis em virtude dos quais se passem, na 
mesma data, letras de câmbio ou notas promissórias, será le
vado em conta o sêlo pago nesses títulos, desde que tais títu
los não sejam de emissão de terceiros e não tenham vencimen
to em branco ou posterior ao têrmo de vigência dos papéis. 

Alteração H.a : 

O art. 51 das Normas Gerais da Consolidação das Leis 
do Impôsto do Sêlo, aprovada pelo decreto n.o 32.392, de 9 de 
março de 1953 passa a vigorar com a seguinte redação, revo
gado o respectivo parágrafo único: 
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§ 8.°. No caso de dúvida quanto ao cálculo ou incidência 
impôsto, o serventuário entregará ao contribuinte uma 

e6pia autenticada do ato lavrado, justificando na guia a dú
vida suscitada, para que a repartição calcule o impôsto. A 
repartição anotará na guia a apresentação da cópia do ato, a 
importância paga e o número da respectiva verba. 

§ 9.°. Quando ocorrer a hipótese de dúvida, prevista no 
parágrafo anterior, em papéis sujeitos à selagem por estam
pilha, o impôsto poderá ser pago por verba, na forma dêste 
artigo e seus parágrafos. 

§ 10. Na hipótese do § 8.°, se o contribuinte não se 
conformar com o cálculo ou incidência do impôsto, poderá re
clamar, no prazo de oito dias, contados da data da apresenta
ção da guia e mediante depósito da quantia exigida, para a 
autoridade a que estiver subordinada a que fêz a exigência. 
O depósito será feito por meio da própria guia expedida pelo 
cartório, na qual a repartição fará as anotações necessárias. 

Alteração 12.a : 

É acrescentado ao art. 40 o seguinte parágrafo: 
§ 4.°. Nos contratos de valor determinado em que hou

ver cláusula adjeta de pagamento de impostos, taxas, contri
buições de melhoria ou prêmios de seguro, de valor ainda não 
conhecido, será o papel dispensado das exigências dos §§ 1.0 
e 2.° dêste artigo, se também fôr pago o sêlo correspondente 
a 15 70 (quinze por cento) do valor da obrigação principal. 

Alte1'ação 13.u : 

O art. 45 passa a vigorar com a seguinte redação, manti
dos os parágrafos: 

Art. 45. Nos papéis em virtude dos quais se passem, na 
mesma data, letras de câmbio ou notas promissórias, será le
vado em conta o sêlo pago nesses títulos, desde que tais títu
los não sejam de emissão de terceiros e não tenham vencimen
to em branco ou posterior ao têrmo de vigência dos papéis. 

Alte?'ação H.C!: 

O art. 51 das Normas Gerais da Consolidação das Leis 
do Impôsto do Sêlo, aprovada pelo decreto n.O 32.392, de 9 de 
março de 1953 passa a vigorar com a seguinte redação, revo
gado o respectivo parágrafo único: 
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Art. 51. Não sofrem a tributação do impôsto do sêlo os 
atos jurídicos ou os seus instrumentos, quando forem partes 
a União, os Estados ou os Municípios, ou quando incluídos na 
competência tributária estabelecida nos arts. 19 e 29 da Cons
tituição (§ 5.° do art. 15 da Constituição). 

Alteração 15.a : 

Art. - Fica acrescentado ao artigo 52 do Decreto n.o 
32.392, de 9 de março de 1953, o seguinte item: 

"Art. 52 ......................................... . 
35) Contratos e recibos relativos a direitos de autor. 

Alteração 16.a : 

O § 3.° do art. 52 das Normas Gerais da Consolidação das 
Leis do Impôsto do Sêlo passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 3.°. O impôsto do sêlo não incide sôbre vencimento, 
remuneração, salário, gratificação, indenização ou outro pro
vento individual do funcionário público, do extranumerário e 
do empregado em atividades privadas, bem corno sôbre atos 
ou títulos referentes à sua vida funcional, inclusive recibos e 
certidões" . 

Alteração 17.a: 

O art. 55 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 55. O Banco do Brasil remeterá quinzenalmente 

à repartição arrecadadora local as fôlhas destacáveis do livro 
de registro de ~'verba especial" que deverão acompanhar as 
guias de recolhimento de impôsto de sê lo arrecadado na quin
zena anterior, de acôrdo com o art. 30. 

Parágrafo único. As repartições arrecadadoras fiscaliza
rão a regularidade da cobrança da "verba especial ", exami
nando, para êsse fim, as listas de compra e venda de câmbio 
e registros, livros; fichas e mais papéis dos estabelecimentos 
responsáveis" . 

Alteraçã,o 18.a : 

Fica substituído pelo seguinte o artigo 58 e acrescentado 
ao mesmo artigo o § 3.°, corno abaixo se lê: 

"Art. 58. As firmas individuais e as sociedades comer
ciais e industriais, os bancos e casas bancárias, as emprêsas 
de seguros e de capitalização, as sociedades civis que revesti
rem a f6rma comércial, as cóóperativas. os leiloeiros e tbdos 
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são obrigados a manter escrituração, não poderão 
''''lICUur-se, sob pretexto algum, de exibir aos encarregados 
da f"18calização do sêlo os papéis e livros de sua escrituração 
e arquivo, ainda que guardados em armários, estantes, gave
tas, cofres, casas-fortes, etc.". 

"§ 3.°. Ainda no caso de recusa, a fiscalização poderá 
lacrar os móveis ou depósitos onde possivelmente estejam os 
papéis e livros exigidos, lavrando têrmo dêsse procedimento, 
do qual deixará cópia com o contribuinte, não podendo a inter
dição ultrapassar de 72 horas". 

Alteração 19. a: 
O art. 60 e seu parágrafo são substituídos pelos seguintes : 
"Art. 60. Nenhum procedimento haverá .contra o con

tribuinte que, com fundamento em interpretação fiscal cons
tante de decisão irrecorrível de última instância e no período 
em que prevalecer essa interpretação, tiver agido, pago ou 
deixado de pagar o sêlo. 

§ 1.0. Não será passível de penalidade o contribuinte 
que, com fundamento em decisão de primeira instância, profe
rida pela autoridade fiscal da jurisdição do seu domicílio, e no 
período em que prevalecer dita decisão, tiver agido, pago ou 
deixado de pagar o sêlo. 

§ 2.°. Ressalvados os casos de omissão de declaração ou 
de dôlo, por parte do contribuinte, não cabe aplicação de pe
nalidade quando a selagem do papel houver sido feita em vir
tude de classificação fiscal ou cálculo do impôsto procedidos 
pela repartição arrecadadora, ou quando o ato houver sido 
praticado perante repartição públir.a federal". 

Alteração 20.a : 

Fica substituído pelo seguinte o artigo 61: 
Art. 61. O procedimento fiscal para imposição de pena

lidades prescreve em cinco anos, contados da data da infração. 
Parágrafo único. Em se tratando de papel cujo prazo 

de vigência fôr superior a cinco anos, o prazo de prescrição a 
que se refere êste artigo terminará juntamente com o da vi
gência do papeL 

Alteração 21.a : 

~ acrescentada, no artigo 65, entre as expressões "ficarão 
sujeitas" e "à multa", a palavra "so1idàriamente" e elevado 
para Cr$ 500,00 o mínimo da multa prevista no mesmo artigo 
e seu § 2,° suprimidos os §§ 3.° e 4.°. . 
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Altemção 22.a: 
Ficam substituídos pelo seguinte o artigo 66 e seu pará

grafo. 
"Artigo 66 - A falta ou insuficiência do impôsto, quanto 

aos papéis passados em notas públicas, sujeita o serventuário 
de ofício à multa de duas vêzes o valor do sêlo devido, a qual 
não será inferior a Cr$ 500,00, além da indenização do im
pôsto simples pelo contribuinte, ressalvados os casos previstos 
nos §§ 2.° e 3.° do artigo 34. 

Parágrafo único - Os que nos registros de comércio, de 
imóveis, de títulos e documentos, de hipotecas ou nos registros 
marítimos, arquivarem, registrarem ou mandarem arquivar 
ou registrar papéis em que se verifique infração a esta lei, 
bem como os leiloeiros que não arquivarem as segundas vias 
de suas contas de venda, ficarão suj eitos à multa dêste artigo". 

Alte1oação 23.a: 
Passa a vigorar com a seguinte redação o artigo 67, man

tidos os parágrafos: 
"Art. 67 - A falta ou insuficiência do impôsto quanto 

aos papéis em que o mesmo deva ser pago por "verba especial" 
(Artigo 26, incisos 1.0 a 5.°) sujeita o estabelecimento ou 
emprêsa responsável à multa de três vêzes o valor do sêlo de
vido, a qual não será inferior a Cr$ 500,00, além da indeniza
ção do impôsto. 

Alteração 24.a: 
Fica elevado para Cr$ 1.000,00 o mínimo da multa pre

vista no art. 70. 

Alteração 25.a: 
O art. 72 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 72 - A falta de apresentação do papel à repartição 

arrecadadora, para registro, no prazo a que alude o artigo 40, 
§ 2.°, letra a, sujeita os infratores, solidàriamente, à multa de 
importância igual ao valor do impôsto devido, assim conside
rado o correspondente à estimativa feita nesse papel ou, no 
caso de operações já iniciadas, o que houver sido apurado pelo 
fisco, se mais elevado, multa nunca inferior a Cr$ 500,00. 

§ 1.0, Os que não apresentarem o papel à repartição 
arrecadadora no prazo de que trata o artigo 40, § 2.°, letra b, 
ficarão sujeitos, solidàriamente, à multa de cinco vêzes o valor 
da diferença verificada, multa. nunca inferior a Cr$ 500,00. 
Se não houver diferença a cobrar, a multa será de Cr$ 500,00. 
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§ 2.°. Nas hipóteses dêste artigo e do seu § 1.0, se não 
houver sido pago o sêlo correspondente à estimativa feita, a 
multa será de cinco vêzes o valor dêsse sêlo, ou do que fôr 
apurado pelo fisco, se mais elevado, multa nunca inferior a 
Cr$ 1.000,00. Se não tiver sido feita a estimativa e não hou
ver elementos para apurar o impôsto devido, a multa será de 
Cr$ 1.000,00. 

§ 3.°. Se a apresentação de que tratam êste artigo e seus 
§§ 1.0 e 2.° se der fora do prazo, mas espontâneamente, a multa 
respectiva será reduzida de 50ro (cinquenta por cento). 

§ 4.°. Se, instaurado processo e após a intimação para 
defesa, os infratores não apresentarem o papel registrado e 
a demonstração do seu valor, ficarão sujeitos, solidàriamente, 
à multa de dez vêzes a importância do sêlo pago por ocasião 
do registro, multa nunca inferior a Cr$ 1.000,00, salvo se a 
repartição tiver elementos para, de acôrdo com o § 1.0, aplicar 
multa maior. 

§ 5.°. O papel sujeito a registro, na forma do artigo 40, 
quando levado à repartição para outro fim, antes de findo o 
prazo de oito dias, será registrado ex-officio, ficando o contri
buinte isento de penalidade, salvo se, intimado a recolher, no 
prazo de oito dias, o impôsto devido, deixar de fazê-lo, caso 
em que terá aplicação o disposto neste artigo ou no seu § 1.0. 

§ 6.°. Na hipótese do parágrafo anterior, se o papel esti-
ver fora do prazo de oito dias, aplicar-se-á o disposto no § 3.°. 

Alteração 26.0-; 
O artigo 74 fica substituído pelo seguinte: 
"Artigo 74 - Ficam sujeitos à multa de Cr$ 10.000,00 

a Cr$ 50,000,00, independentemente do pedido de exibição ju
dicial e de qualquer penalidade que no caso venha a caber 
depois do exame, os que, previamente intimados por escrito, 
em prazo nunca inferior a 48 horas, se recusarem a apresen
tar livros ou papéis exigidos pela fiscalização." 

Alteração 27.0-; 
Fica substituído pelo seguinte o artigo 77. 
"Artigo 77 - Incorrem na multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 

50.000,00 os que sob qualquer forma, embaraçarem impedirem 
ou iludirem a ação fiscal. 

Alteração 28.0-: 
O artigo 78 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Artigo 78 - Incorrem na multa de: 
I - Cr$ 500,00 a Cr$ 1.000,00: 
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a) Os serventuários de ofício que deixarem de cumprir 
as disposições do artigo 34 e seus parágrafos, desde que não 
prevista multa mais elevada. 

b) os que derem quitação em papel no qual não esteja 
declarado o valor recebido, sem indicar êsse valor. 

e) os que cometerem infração a esta lei para a qual não 
haja penalidade especial. 

d) os que desobedecerem as formalidades prescritas nos 
artigos 29, 30 e 31 das Normas Gerais, e no artigo 109, da 
Tabela, desde que não cominada outra penalidade. 

e) os que deixarem de prestar informações para fins 
estatísticos. 

f) os funcionários públicos em geral que atenderem, in
formarem ou encaminharem papéis, sem que promovam a co
brança do impôsto devido ou representem nesse sentido, ou no 
caso de qualquer outra irregularidade. 

g) os que infringirem o disposto no artigo 57. 
h) os licenciados para a venda de estampilhas que não 

mantiverem em ordem, sem rasura ou emenda, o livro previsto 
no artigo 14 § 6.° alínea "g". 

II - Cr$ 1.000,00 a Cr$ 2.000,00: os serventuários de 
ofício que deixarem de calcular, na guia de recolhimento, o 
impôsto devido, com fundamento em dúvida sem justificação, 
ou descabida por versar assunto já resolvido pela repartição 
em guia anterior de sua expedição. 

III - Cr$ 2.000,00 a Cr$ 4.000,00: os serventuários de 
ofício que deixarem de cumprir o disposto no § 6.° do arti
go 34". 

Alteração 29.u; 

É acrescentado ao art. 83 o seguinte parágrafo: 
§ 5.°. No caso de ação fiscal relativa a papel em idioma 

estrangeiro, êste será traduzido para o vernáculo pelo próprio 
autor do procedimento, por funcionário da repartição arreca
dadora local ou pessoa que esta designar. Se o acusado não 
aceitar como boa a tradução, poderá requerer seja feita às 
suas expensas, por tradutor público. 

Altemção 30.a ; 

Fica restabelecido o art. 85, com a seguinte redação: 
"Art. 85. Julgado o processo em primeira inst'incia, o 

contribuinte, conformando-se com a decisão, gozará da redu
ção de 20ro (vinte por cento) sôbre o valor da multa aplicada, 
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se efetuar o pagamento das importâncias devidas no prazo de 
vinte dias úteis, contados da intimação, caso em que o processo 
ronsiderar-se-á findo administrativamente. 

Parágrafo único. Na hipótese dêste artigo, o pagamento 
será feito mediante requerimento-guia, cujo modêlo será ex
pedido pela Diretoria das Rendas Internas". 

Alteração 31.a : 

É acrescentado ao art. 91 o seguinte parágrafo: 
"Parágrafo único. Tratando-se de responsabilidade soli

dária, será aplicada uma única penalidade, podendo o processo 
correr sômente contra um dos responsáveis, assegurado ao 
que pagar o direito regressivo contra os demais". 

Alteração 32.a : 

Redija-se, assim o art. 94, acrescentando-se-lhe o seguinte 
parágrafo: 

Art. 94. Os processos instaurados contra a mesma pessoa 
e referentes à mesma infração serão reunidos em um só, para 
efeito de julgamento". 

"§ 3.°. Verificado pela escrita comercial ou documento 
do contribuinte, a existência de contrato ou título sujeito a 
sêlo e cuja posse, pela própria natureza dos papéis, lhe caiba, 
exigir-se-á do mesmo contribuinte o pagamento do impôs to 
respectivo e da multa que no caso couber, se intimado a fazê-lo 
em prazo nunca inferior a 72 horas, não apresentar ditos 
papéis à fiscalização ou não comprovar o pagamento do tri. 
buto". 

Alteração 83.a : 
Ficam suprimidos os incisos 3.° e 5.° do art. 25, bem como 

o artigo 75, o parágrafo único do artigo 112 e o artigo 113, e 
redigido como segue o artigo 111, suprimidos os parágrafos: 

"Art. 111. O dis'posto no art. 14 é extensivo ao "Sêlo 
Penitenciário" e demais taxas cobradas por meio de estam
pilhas". 

N A "TABELA": 

Alteração 34.G
: 

A tarifa constante da observação 2.a passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 
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"I - De mais de Cr$ 100,00 até Cr$ 1.000,00 .... 3,00 
11 - De mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00, por 

- Cr$ 1.000,00 ou fração ................ 4,00 
111 - Demais de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 10.000,00 ou 

fração .................................. 6,00 
IV - De mais de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 

por - Cr$ 1.000,00 ou fração ............ 7,00 
V - De mais de Cr$ 100.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou 

fração .................................. 8,00 

Altemção 3.5.a : 

O art. 2.° passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2.°. Alfândegas (taxas relativas aos serviços de 

corretores de navios) : 

I - Arquivamento de livros e papéis ........... . 
11 - Busca nos livros findos ou papéis arquivados: 

De mais de 6 meses até um ano ........... . 
De mais de um até cinco anos ............. . 
De mais de cinco anos, por quinquênio ou fração 

111 - Certidão de qualquer livro findo ou documento 
arquivado, por fôlha, além da busca ....... . 

IV - Registro: 
a) de comunicação do exercicio de agência de 
navios ................................. . 
b) de laudo de vistoria ................. . 

NOTA 

20,00 

10,00 
20,00 
20,00 

20,00 

20,00 
20,00 

Se fôr indicado o ano"a cobrança da busca será feita com 
o abatimento de 50 % (cinquenta por cento). 

Alteração 36.a : 

Fica elevado para Cr$ 5.000,00 o limite de que trata a 
nota 4.a do art. 4.°. 

Alteração 37.u : 
Os artigos 7.° e 8.° passam a vigorar corno 11m só artigo, 

com a seguinte redação: 
"Art. 7.° - Autenticação de documentos, inclusive cópias 

de plantas ou mapas e reprodução fotográfica, nag repartições 
núblicas, por documento - CrS 10,00". 
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Alteração 38.a: 
A nota do art. 11 fica substituída pela seguinte : 
"O sêlo dêste artigo será pago por "verba especial". 

(Cap. IV, Seco I, das Normas Gerais), nas listas diárias das 
operações cambiais de compra e venda, onde será discrimina
do o impôsto devido em cada operação". 

AlteTação 39.a: 
O art. 12 fica substituído pelo seguinte: 
"Art. 12 - Capitanias dos Portos (taxas especiais) : 
- Averbação lançada na provisão ou título de inscrição 

de embarcação - Cr$ 5,00. 
II - Certificado. 
a) de arqueação - Cr$ 20,00. 
b) internacional de borda livre - Cr$ 15,00. 
III - Inscrição de embarcação nacional de menos de 20 

toneladas brutas - Cr$ 5,00. 
IV - Inscrição em exames a serem prestados para o 

exercício de profissão que exija a expedição de título, carta 
ou diploma - Cr$ 20,00. 

V - Licença: 
a) anual, concedida a embarcação inscrita: 
Até 10 toneladas líquidas de arqueação - CrS 10,00. 
De mais de 10 até 25 toneladas - Cr$ 20,00. 
De mais de 25 até 50 toneladas - Cr$ 30,00. 
De mais de 50 até 75 toneladas - Cr$ 40,00. 
De mais de 75 até 100 toneladas - Cr$ 60,00. 
Por tonelada que exceder de 100, líquidas, de arqueação 

- Cr$ 0,50. 
b) an ual, concedida a embarcação registrada : 
Até 30 toneladas líquidas de arqueação - Cr$ 20,00. 
De mais de 30 até 50 toneladas - Cr$ 30,00. 
De mais de 50 até 75 toneladas - Cr$ 40,00. 
De mais de 75 até 100 toneladas - Cr$ 60,00. 
Por tonelada que exceder de 100, líquidas, de arqueação 

- Cr$ 0,50. 
c) anual, concedida a estaleiros de construeão naval -

Cr$ 200,00. ' 
d) anual, concedida a oficinas de construção naval -

Cr$ 100,00. 
e) não especificada - Cr$ 10,00. 
VI - Passes de saída a embarcações de cabotagem e lon

go curso - Cr$ 20,00. 
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VII - Registro: 
a) de embarcação nacional de mais de 20 toneladas bru

tas - Cr$ 40,00. 
b) de título, carta ou diploma - Cr$ 5,00. 
VIII - Revalidação de título, carta ou documento expe-

didos por escola estrangeira - Cr$ 200,00. 
IX - Têrmo: 
a) de abertura nos livros de embarcação - Cr~ 10,00. 
b) de encerramento nos mesmos, por fôlha - Cr~ 0,50. 
c) de vistoria, procedida em embarcações - Cr$ 50,00. 

NOTA 

Está isento o têrmo de vistoria em embarcações empre
gadas na pequena cabotagem. 

Altemção 4-0.a : 

Os artigos 20 e 23 passam a vigorar ocmo um só artigo, 
assim redigido: 

"Art. 20 - Certidões: 
I - De quitação de impostos ou taxas federais - Cr$ 

50,00. 
II - Não especificadas, expedidas por repartições públi

cas, por fôlha - Cr$ 20,00. 

NOTAS 

l.a Nenhuma certidão deve ser dada pelas repartições 
iederais, sem prévio requerimento. 

2.a Estão isentas: 
a) as certidões de depósito (uma para o Departamento 

do Trabalho e outra para o empregador), expedidas por fôrça 
do art. 36, parágrafo 5.° primeira parte. do Decreto n.o 24.637, 
de 10 de julho de 1934; 

b) as certidões "ex-officio" para aposentadoria e 
pensões; 

c) as certidões "ex-officio" passadas no interêsse da 
Justiça e da Fazenda Federal; 

d) as certidões para habilitação de herdeiros de praças 
à pensão instituída pelos Decretos-leis n.os 4.819, de 8 de ou
tubro de 1942, e 4.839, de 16 de outubro de 1942". 
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Altemção 41.a: 
Os artigos 29, 30 e 31 passam a vigorar como um só arti

go, com a seguinte redação: 
"Art. 29 - Concessões (Verba): 
I - De entrepostos particulares e de trapiches alfande

gados - Cr$ 1.000,00. 
U - De privilégios, que não forem de invenção, por de-

cênio - Cr$ 2.000,00. 
lU - De regalias de paquete: 
Até 3.000 toneladas líquidas - Cr$ 1.000,00. 
De mais de 3.000 até 5.000 toneladas líquidas Cr$ 

2.000,00. 
De mais de 5.000 até 10.000 toneladas líquidas Cr$ 

3.000,00. 
De mais de 10.000 toneladas líquidas - Cr$ 4.000,00. 

NOTA 

O sêlo de que trata o item UI será pago em dôbro no caso 
previsto no art. 5.°, § 1.0, do Decreto-lei n.o 5.406, de 14 de 
abril de 1943". 

Alteração 42.a : 

Fica substituído pelo seguinte o artigo 38: 
Art. 38. Contratos de compra e venda de bens móveis, 

excetuados os realizados entre comerciantes e produtores, in
clusive industriais, para fins mercantis. 

NOTAS 

1. a Se não fôr firmado contrato na venda 'de mercadoria 
a prestação, o sêlo será devido e pago na segunda via dos reci
bos, a qual ficará arquivada em poder do vendedor para fins 
de fiscalização. 

2.a No caso da nota anterior, se não houver recibo ou 
quando a quitação fôr passada em duplicata de fatura ou ou
tro papel representativo da venda, o sêlo será pago na ficha 
de lançamento ou no f6lio do "Diário", da escrita do vendedor. 

3.a O vendedor declarará nas vias das quitações expedi
das a importância do sêlo pago na segunda via ou no lança
mento de contabilidade, sem o que ficarão aquelas também 
sujeitas ao impôsto. 
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4.a Na permuta, o sêlo será calculado sôbre o bem de 
maior valor; se não fôr declarado o valor, o sêlo será pago por 
estimativa. 

5.a Não se reputará transmissão de bens, para efeitos 
fiscais, a incorporação do patrimônio de uma associação pro
fisional ao da entidade sindical ou das entidades aludidas 
entre si. 

6.a Estão isentos: 
a) os contratos de compra e venda de mercadorias cele

brados, sob a forma de pedidos, orçamentos, propostas ou 
ofertas, aceitos ou confirmados, entre comerciantes, indus
triais ou agricultores, para fins mercantis, desde que tais 
papéis não contenham condições ou obrigações outras que não 
as necessárias à determinação da mercadoria, preço, condições 
de pagamento e prazo de entrega, exceto quando ajuizados ou 
registrados no Registro de Títulos e Documentos; 

b) os contratos de compra e venda de mercadorias cele
brados, sob a forma de pedidos, orçamentos, propostas ou ofer
tas, aceitos ou confirmados, entre construtores e firmas for
necedoras, observadas as mesmas restrições e exceção da alínea 
anterior; 

c) os pedidos de mercadorias encaminhados pelos via
jantes ou representantes aos estabelecimentos comerciais ou 
industriais que representam; 

d) as operações de compra e venda de pedras preciosas 
entre garimpeiro matriculado e comprador autorizado; 

e) as escrituras ou têrmos de incorporação ou doação 
de bens às universidades oficiais ou equiparadas". 

_4ltemção 43.a ,' 

Ficam substituídos pelos seguintes o art. 40 e suas notas: 
"Art. 40 Contratos de construção, sob qualquer modalidade. 

NOTAS 

t .à O impôsto será também devido quando se tratar de 
contrato verbal ou de acréscimo ao valor ajustado, sôbre as 
importâncias recebidas ou creditadas. 

2.a No caso da nota 1.a, o sêlo sérá pago na segunda 
via das quitações, que ficará arquivada em poder do constru
tOr para fins de fiscalização, ou, não havendo quitação, na 
ficha do lançamento ou no fólio do "Diário", da escrita do 
construtor. 
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3.a O construtor declarará nas vias das quitações expe
didas a importância do sêlo pago na segunda via, sem o que 
ficarão aquelas também sujeitas ao impôsto. 

4.a É isento o contrato de construção em que o constru
tor (pessoa física) apenas forneça o próprio trabalho. 

5.a Nos contratos de construção por administração, o 
sêlo incidirá sôbre as importâncias efetivamente entregues, 
pagas ou creditadas ao construtor pelo proprietário". 

Alteração 44. fL: 

Os artigos 41 e 42 passam a vigorar como um só artigo, 
assim redigido: 

"Art. 41 Contratos: 
I - De operações a prazo, de compra e venda de títulos 

públicos ou não, cotados em bôlsa, e de metais preciosos -
por Cr$ 1.000,00 ou fração, 2,00. 

II - De operações a têrmo, de mercadorias, quando reali
zados por intermédio de corretor - por Cr$ 1.000,00 ou fra
ção, 2,00. 

NOTAS 

La No caso do item I, o impôsto será pago pelo corretor, 
no ato da lavratura do têrmo, na margem do protocolo. 

2.a No caso do item lI, o impôsto será pago pelo vende
dor, no respectivo contrato, devendo o corretor certificar no 
protocolo o pagamento do sêlo. 

3.a Os arrecadadores do impôsto de operações a têrmo 
(art. 5.° do Decreto n.O 17.537, de 10 de novembro de 1926) 
comunicarão à Diretoria das Rendas Internas, para fins esta
tísticos, até o dia 10 de cada mês, o total do sêlo pago nos 
contratos realizados no mês anterior". 

AlteJ'ação 45. fL
: 

Fica substituído pelo seguinte o art. 45. 
"Art. 45 - Departamento Nacional de Saúde (taxas espe-

ciais) : 
I - Anotações: 
a) de firmas - Cr$ 100,00. 
b) de qualquer natureza, não especificadas - Cr$ 

200,00. 
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I! - Autorização: 
a) para fabrico e venda de produtos oficinais, equipa

rados a oficinais e químicos - Cr$ 1.000,00. 
b) para funcionamento de consultório de cirurglao 

dentista e dentista prático licenciado - Cr$ 500,00. 
lI! - Concessão de modificação de fórmula, forma far

macêutica e nome de produto - CrS 300,00. 
IV - Exame médico em estrangeiros (Dec. n.o 3.010, de 

20 de agôsto de 1938), por pessoa examinada - Cr$ 200,00. 

V - Licença: 

a) inicial para funcionamento de ]aboratório de espe
cialidades farmacêuticas, produtos químicos e de toucador -
Cr$ 1.000,00. 

b) inicial para funcionamento de laboratório de antis
séticos, desinfetantes e produtos de higiene - Cr$ 600,00. 

c) iniciai para funcionamento de depósitos de especia
lidades ou produtos referidos nas alíneas a e b supra - Cr$ 
1."500,00. 

d) inicial para funcionamento de farmácia Cr$ 
1.000,00. 

e) inicial para funcionamento de drogaria Cr$ 
2.000,00. 

f) inicial para funcionamento de oficinas de prótese -
Cr~ 500,00. 

g) inicial para funcionamento de depósito, escritório 
ou qualquer estabelecimento que negocie com artigos odonto
lÓgicos - Cr$ 1.000,00. 

h) inicial a laboratório para manipular produtos com 
substâncias entorpecentes - Cr$ 1.000,00. 

i) inicial para importar, exportar ou re-exportar subs
tâncias entorpecentes ou produtos que as contenham - Cr$ 
2.000,00. 

j) inicial para fabricar, extrair, transformar ou puri
ficar substâncias entorpecentes - Cr$ 3.000,00. 

k) de especialidade farmacêutica - Cr~ 1.500,00. 
l) de ligas e metais não preciosos para o uso em odon

tologia - Cr~ 1.000,00. 
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'm) para funcionamento de gabinete de aparelhos de 
Raios-X e laboratórios de pesquisas e análises clínicas rela
cionadas com os casos específicos da profissão odontológica -
Cr$ 500,00. 

VI - Pedidos: 

(() da a utorização a que se refere a alínea a do inciso 
II - CrS 500,00. 

b) de autorização para fabrico e venda de antisséticos, 
desinfetantes, produtos químicos, de higiene e de toucador ~ 
Cr$ 500,00. 

c) de licenciamento de especialidade farmacêutica àe 
qualquer natureza - Cr$ 500,00. 

d) de licenciamento de ligas e metais não preciosos para 
uso em odontologia - Cr$ 500,00. 

e) de revalidação de licença de especialidade farmat:êu
tica de qualquer natureza - Cr~ 300,00. 

f) de revalidação de licença de qualquer outra natureza 
- Cr$ 500,00. 

g) de modificação de fórmula, forma farmacêutica e 
nome de produto - Cr$ 500,00. 

VII - Revalidação: 

a) ele licença para funcionamento de e::vanaria Cr$ 
500,00. 

b) da licença referiàa na alínea a do inciso V ~ Cr$ 
500,00. 

c) da licença r~ferida na alínea b do inciso V - Cr$ 
300,00. 

d) da licença referida na alínea c do inciso V - Cr$ 
1.000,00. 

e) da licença referida na alínea d do inciso V 
Cr$ 500,00. 

f) da licença referida na alínea e do inciso V 
CrS 1.000,00. 

g) anual da autorização prevista na alínea b do inciso 
II - Cr$ 300,00. 

h) anual da licença referida na alínea f do inciso V -
Cr$ 300,00. 
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i) anual da licença referida na alínea g do inciso V -
Cr$ 500,00. 

j) anual da licença referida na alínea h do inciso V -
Cr$ 500,00. 

k) anual da licença referida na alínea i do inciso V -
Cr$ 1. 000,00. 

l) anual da licença referida na alínea j do inciso V -
Cr$ 1.500,00. 

VIII - Rubrica em livros: 

a) de até 200 fôlhas - Cr$ 100,00. 
b) de mais de 200 fôlhas - Cr$ 200,00. 

IX - Transferência: 

a) de responsabilidade de qualquer estabelecimento 
Cr$ 300,00. 

b) de propriedade de qualquer estabelecimento 
Cr$ ,500,00. 

c) de responsabilidade de fabricação de qualquer pro
duto - Cr$ 200,00. 

d) de propriedade da licença de qualquer produto -
Cr$ 300,00. 

e) de local de laboratório ou drogaria - Cr$ 1. 000,00. 
f) de local de outros estabelecimentos - Cr$ 500,00. 

X - Visto: 

a) em guias de embarque - Cr$ '5,00. 
b) em relação de especialidades farmacêuticas licen

ciadas - Cr$ 20,00. 

XI - Vistoria ou conferência de substâncias entorpecen
tes, ou produtos que as contiverem, importadas, exportadas 
ou reexportadas em armazéns alfandegários - Cr$ 300,00. 

NOTA 

- A estampilha será utilizada: 
a) nos atos referidos no inciso VII, pelo interessado, no 

próprio requerimento; 
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b) nos demais atos, pelo funcionário ou autoridade com
petente para emiti-los". 

Alteração 46.a : 

Os artigos 51, 52, 53 e 54 passam a vigorar como um 
só artigo com a seguinte redação: 

"Art. 51 - Endossos: 

r - De cheques, letras de câmbio, notas promissórias e 
{>utros títulos em moeda estrangeira. 

II - De quaisquer títulos depois do vencimento. 
lIr - De 'conhecimento de carga com valor declarado. 
rv - De Wan'ants, quando destacados do conhecimento 

de depósito. 

NOTAS 

1.a O sêlo de que trata o item rv é devido sempre que 
o endôsso, embora em branco, houver sido feito, para garantia 
de empréstimo, desconto ou outra operação de crédito, ainda 
que o conhecimento não tenha sido separado do Wa1'?'ant. 

2.31 Estão isentos: 

a) no caso do item r, o primeiro endôsso de título que 
tenha pago sêlo proporcionai, desde que não seja feito em 
branco, e o endôsso feito pelo estabelecimento bancário com
prador, das cambiais emitidas pelos exportadores; 

b) no caso do item lI, o endôsso mandato. 

Alteração 47.a : 

Fica substituído pelo seguinte o artigo 68: 
"Art. 68. Junta de Corretores de Mercadorias do Dis

trito Federal (taxas especiais) : 
I - Arquivamento de qualquer documento ou livro 

Cr$ 20,00. 
II - Buscas nos livros findos ou papéis arquivados: 
de mais de 6 meses até 1 ano - Cr$ 10,00; 
de mais de 1 até 5 anos - Cr$ 20,00. 
de mais de 5 anos, por quinquênio ou fração - Cr$ 20,00. 
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lU - Certidão: 

a) de cotação média semanal, por semana e por espécie 
de m€rcadoria: 

Até 6 meses - Cr$ 10,00. 
De mais de 6 meses, por semana - Cr$ 20,00. 
b) De qualquer cotação: 

Registrada dentro de um período de 12 meses - Cr$ 
10,00. 

De mais de 12 meses - CrS 20,00. 
c) Extraída de qualquer livro findo ou documento arqui

vado na Junta (Seção Administrativa dos Corretores de 
'~1ercadorias do Departamento Nacional de Indústria e Co
mércio), por fôlha - Cr~ 20,00. 

d) não especificada, por fôlha - Cr$ 20,00. 

IV - Certificados: 

a) de classificação de mercadorias em solução dos con
tratos de operações a têrmo - Cr$ 5,00. 

b) de qualidade, procedªncia e pêso de qualquer espécie 
de met'cadorias - Cr$ 10,00. 

c) de têrmo de compromisso de corretor de mercadorias 
,e, de aprovação e nomeação de prepostos - Cr$ 30,00. 

V - Laudo de verificação de qualidade de mercadorias 
pela confrontação com tipos oficiais devidamente arquivados, 
de operações não realizadas por intermédio de corretor de 
mercadorias por espécie de mercadorias - Cr$ 50,00. 

VI - Portarias de licença concedida aos corretores de 
mercadorias, por período de 3 meses ou fração - CrS 20,00. 

VII - Registro do laudo da comisr-:ilo de vistorias -
Cr$ 10,00. 

NOTA 

Se fôr indicado o llno, a cobrança da busca de que trata 
o item II será feita com o abatimento de 50rc (cinqüenta por 
cento) . 
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Alteração 48.a: 

São acrescentadas ao art. 69 as seguintes notas: 
"3.a Na hipótese da letra "a" da nota 2.a e quando não 

houver interferência de estabelecimento bancário, o impôsto 
será pago na ficha de contabilidade ou no fólio do "Diário" 
da escrita do importador, salvo se se tratar de particular ou 
importador não registrado na repartição aduaneira, caso em 
que o sêlo será pago na fatura ou outro documento recebido 
do exterior que declare o valor líquido da importação (via 
destinada à repartição aduaneira)". 

"4.a Para efeito de cálculo do sêlo, no caso da letra a 
da nota 2.a a conversão em cruzeiros do valor em moeda 
estrangeira sei"á feita com base na taxa média de câmbio do 
mês anterior, na categoria e moeda respectivas, incluídos 
quaisquer ágios e sobretaxas apurados pela Superintendência 
da Moeda e do Crédito". 

Altemção 49.a : 

É substituída pela seguinte a nota La do art. 81: 
"1. a O impôsto será pago pelo beneficiário na própria 

ordem, ao ser cumprida, ou pelo creditador, na ficha de con
tabilidade ou no fólio do "Diário", quando a importância fôr 
creditada em conta". 

Alte1'ação 50.a : 

Acrescente-se à nota La do art. 82 a seguinte alínea: 
"d) quando se tratar de lançamento referente a impor

tação de mercadoria, cujo ato e valor já estejam compreen
didos na tributação do art. 69" . 

. 4ltemção 51.a: 

Acrescente-se à Nota 2.a do art. 83 da Tabela da Lei do 
Sêlo: 

t) (VETADO). 

'u) as autorizações ou pedidos de inserção de publici
dade em jornais, revistas, estações de rádio, de televisão e 
semelhantes ". 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 37 



Alteração 52.a : 

O art. 93 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 93. Procurações e substabelecimentos, com a cláu

sula "in ren propriam" ou cláusula equivalente. 

NOTAS 

l.a Equipara-se a procuração em causa própria, para 
efeito da incidência do impôs to, a que conferir poderes irre
vogáveis fora dos casos previstos nos itens II e 1I1 do artigo 
1.317 do Código Civil. 

2.a As procurações em causa própria ou com poderes 
irrevogá veis para vender móveis ou imóveis, por prazo inde
terminado, ficam equiparadas, para efeitos fiscais, à promessa 
de compra e venda, bem como as mesmas, por prazo deter
minado, quando êste fôr superior a 12 meses". 

Alteração 53.a : 

O art. 99 passa a vigorar com a seguinte redação, man
tidas as respectivas notas e acrescentadas à nota 5. a as alíneas 
h e i: 

"Art. 99. Recebimentos superiores a Cr$ 100,00, feitos 
por estabelecimento bancário - Cr$ 3,00. 

NOTAS 

5. a Estão isentos: 

h) os recebimentos e lançamentos relativos à cobrança 
de contas, desde que nos mesmos já tenha sido pago o gêlo 
previsto no art. 100 desta Tabela. 

i) os recebimentos e lançamentos relativos a depósitos 
em conta corrente e ordem de pagamento, de valor até Cr$ 
2.000,00. 
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Alteração 54.a : 

Ficam substituídas a tarifa do artigo 100, a nota 10.a e 
sua letra "a", e restabelecida a letra "m" da nota 8.a e acres
centadas à mesma nota, as alín.eas "r" e "s", tudo como se 
segue: 

"De mais de Cr$ 100,00 até Cr$ 500,00 - Cr$ 2,00. 
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 5 . 000,00 - Cr$ 3,00. 
De mais de Cr$ 5.000,00, por Cr$ '5.000,00 ou fração -

Cr$ 2,00" . 

•••••••••••••••••••••• •••••• - , •••••••••••••••••• o •••••• 

"10.a - A título de quitação de despesa de hospedagem, 
será cobrado o sêlo de Cr$ 3,00, atendido o seguinte. 

a) o sêlo será devido pelos proprietários das hospedarias 
- (hotéis, pensões e estabelecimentos semelhantes) - rela
tivamente a cada saída de hóspede, quando a despesa exceder 
de Cr$ 100,00". 

rn) os recibos passados em papéis nos quais tenha sido 
pago o sêlo proporcional, bem como as quitações decorrentes 
de contratos em que tenha sido pago o mesmo sêlo, desde que 
tais quitações declarem essa circunstância." 

r) vias de recibo, excedentes da primeira, passado a 
repartições públicas, desde que o funcionário nelas anote que 
o pagamento do sêlo foi feito na La via . 

•••••••••••••••••••••••••••• i •••••••••••••••••••••••••• 

"8) os recibos decorrentes de pagamento de contribui
ções, subvenções e auxílios consignados nos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicípioR." 
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Alteração 55.a : 

O artigo 102 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 102. Recibos ou declarações equivalentes de mer

cadorias recolhidas a armazéns de depósitos com valor de
clarado. " 

NOTAS 

1. a O sêlo dêste artigo será pago na segunda via do 
recibo ou papel equivalente, a qual ficará arquivada no arma
zém para efeito de fiscalização. 

2.a O responsável pelo armazém declarará nas vias dos 
papéis expedidos a importância do sêlo pago na segunda via, 
sem o que ficarão aquelas também sujeitas ao impôsto." 

Altemção 56.c~: 

É acrescentada ao artigo 108 a seguinte nota, passando 
a atual a nota La: 

"2.a Quando se tratar de aumento de capital, o impôsto 
será calculado sôbre o valor do aumento." 

A lteí"ação 57 .c' : 
Ficam substituídas pelas seguintes as notas gerais 2.a e 

4.a e as tarifas e taxas dos itens l, II e V, do artigo 109: 
"2.a O recolhimento do impôsto, inclusive o que fôr de

vido posteriormente, de acôrdo com as notas aos números de 
incidência dêste artigo, sérá feito onde o segurador tiver sede, 
por "verba especial", na forma do artigo 30 das Normas Ge
rais, devendo as fôlhas destacadas do livro próprio ser visa
das, antes do recolhimento, pela Fiscalização do Departamento 
N acionaI de Seguros Privados e Capitalização." 

"4.a Para obtenção do "visto" referido na nota 2.a , as 
fôlhas destacadas do livro de "verba especial" deverão ser 
apresentadas à Fiscalização até 15 dias antes de expirar o 
prazo aludido na nota 3.a ." 

"I - Seguros de vida, pecúlios, rendas, dotes, anuidades, 
capitalização e congêneres: 

Até Cr$ 300,00 - Cr$ 3,00. 
De mais de CrS 300,00 até Cr$ 600,00 - Cr$ 4,50. 
De mais de Cr$ 600,00 até Cr~ 1.000,00 - Cr$ 5,50. 
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De mais de Cr$ 1.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou fração 
- Cr$ 5,00. 

11 - Seguros de acidentes pessoais, não especificados: 
Até Cr$ 50,00 - Cr$ 3,00. 
De mais de Cr$ 50,00 até Cr$ 100,00 - Cr$ 4,50. 
De mais de Cr$ 100,00, por Cr$ 100,00 ou fração 

Cr$ 3,30. 

v - Seguros não especificados: 
Até 'Cr$ 25,00 - Cr$ 3,50. 
De mais de Cr$ 25,00 até Cr$ 50,00 - Cr$ 5,50. 
De mais de Cr$ 50,00. por Cr$ 50,00 ou fração - Cr$ 4,50. 

Altemção 58.a : 

Substituam-se no art. 110, a nota La e a alínea "a" da 
nota 5.a pelas seguintes: 

"1.0 O sêlo será calculado, de acôrdo com o art. 40 das 
Normas Gerais. 

a) na constituição da sociedade - sôbre o capital; 
b) no distrato, liquidação ou dissolução - sôbre a quan

tia que se repartir pelos sócios ou acionistas; 
c) na alteração ou prorrogação - sôbre qualquer en-

trada ou aumento e sôbre qualquer retirada de capital; 
d) na fusão - sôbre o capital da nova sociedade; 
e) na incorporação - sôbre o capital incorporado; 
f) na amortização de ações (artigo 18 do Decreto-lei 

n.o 2.627, de 1940) - sôbre o valor das ações amortizadas". 
"a) nos casos de aumento de capital e de amortização 

de ações, antes do arquivamento da ata da assembléia que apro
vou o aumento ou a amortização." 

Atleração 59.a: 

Ficam suprimidos os artigos 3.° - 5.° - 6.° - 9.° - 10 
- 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 
- 32 - 33 - 34 - 37 - 46 - 47 - 55 - 56 - 57 - 58 -
59 - 61- 62 - 65 - 66 -70 -71-72 -73 -74 -75 
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- 76 - 77 - 78 - 79 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 -
90 - 91 - 95 - 96 - 97 - 98 - 101 - 103 - 105 - 106 
- 107 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 -
118 - 121 e 123 da Tabela e respectivas notas. 

Art. 2.° Fica abolido o uso do papel selado instituído pelo 
Decreto número 5.049, de 22 de dezembro de 1939. 

Art. 3.° É suprimido o art. 3.° do Decreto-lei n.o 1.726, 
ele 1.0 de novembro de 1939. 

Art. 4.° Fica extinta a taxa de Educação e Saúde criada 
pelo Decreto n.o 21.335, de 29 de abril de 1932, alterado pela 
legislação posterior. 

§ 1° Da arrecadação total do impôsto do sêlo são reser
vados 10 0/0 (dez por cento) para constituição do fundo especial 
de Educação e Saúde a que se refere o art. 2.° do Decreto 
n.o 21.335, citado, mantida a anterior proporcionalidade para 
a distribuição das quotas destinadas às entidades até então 
atendidas com os recursos da taxa extinta. 

§ 2.° No exercício de 1959, as dotações orçamentárias 
decorrentes da vinculação da extinta taxa de Educação e Saúde, 
serão suplementadas na proporção da vinculação anterior, até 
o montante da arrecadação do fundo a que se refere o pará
grafo 1.0 dêste artigo. 

Art. 5.° Os que na data da vigência desta lei possuírem 
estampilhas da taxa de Educação e Saúde e do Sêlo Peniten
ciário da taxa de Cr$ 0,10 (dez centavos), poderão utilizá-las 
até cento e vinte dias do início da vigência desta lei, no es
tampilhamento de papéis sujeitos ao impôsto do sêlo. 

Parágrafo único - Decorrido o prazo fixado neste artigo, 
as coletorias federais trocarão os papéis selados, os selos peni
tenciários e de Educação e Saúde por selos comuns. 

Art. 6.° Os artigos 8.°, 12 e 14 e seus §§ 1.0 e 3.°, do 
Decreto-lei número 607, de 10 de agôsto de 1938, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8.° O prazo para pedidos de l'econsideração a 
qualquer dos Conselhos será de vinte dias, contados da data 
da intimação dos interessados". 

"Art. 12. A decisão de primeira instância favorável às 
partes, ou que desclassifique a infração capitulada no proces
so, qualquer que seja a lei ou regulamento fiscal, obriga a re
curso ex-officio, salvo se a importância total em litígio não 
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exceder Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), ou se a decisão fôr 
proferida, em Comissão de Tarifa, sôbre desclassificação ou 
valor de mercadorias". 

"Art. 14. Sob pena de perempção, o recurso voluntário 
será interposto dentro de vinte dias úteis, contados da inti
mação mediante prévio depósito da quantia exigida. 

§ 1.0 Quando a importância total em litígio exceder de 
Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), permitir-se-á, para inter
posição do recurso voluntário, fiança idônea, cabendo ao chefe 
da repartição julgar da idoneidade do fiador. O despacho que 
autorizar a lavratura do têrmo marcará o prazo, entre cinco 
e dez dias, para a sua assinatura. 

§ 3.° Se o primeiro fiador não fôr julgado idôneo, o 
contribuinte poderá, depois de devidamente intimado e dentro 
de prazo igual ao que restava quando protocolada a respectiva 
petição indicar mais um segundo e um terceiro fiadores, 
não se admitindo, depois dessas, nova indicação. 

Art. 7.° Considerar-se-ão sem efeito os recursos ex-ollicio 
já interpostos pelas autoridades julgadoras de primeira ins
tância em razão de decisão favorável às partes, nos processos 
cujo valor em litígio não atinja o limite de Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruzeiros) e que ainda não tenham sido objeto de julga
mento dos Conselhos. 

Art. 8.° Os recursos interpostos à instância superior 
contra decisão proferida em processos fiscais poderão versar 
apenas sôbre parte da quantia exigida, desde que o interessa
do o declare, em requerimento à repartição arrecadadora local. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, o 
contribuinte deverá pagar no prazo legal a parte nã.o litigiosa, 
cabendo, quanto à quantia objeto de discussão, o depósito ou 
fiança obedecidas as exigências legais. 

Art. 9.° Os débitos resultantes de processos instaurados 
por infração de regulamentos dos impostos internos, e superio
res a Cr$ 100.000,00, poderão ser pagos em parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, até o máximo de seis desde que os inte
ressados o requeiram à repartição arrecadadora local dentro 
do prazo previsto para o cumprimento da decisão de primeira 
instância. 

Parágrafo único - Desatendido o pagamento de duas 
prestações sucessivas vencer-se-ão automàticamente as demais 
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devendo a repartição providenciar a cobrança executiva do 
restante do débito, na forma da legislação em vigor. 

Art. 10. Aplicam-se a todos os tributos, excetuados 
aquêles que possuam disposição semelhante em sua legislação 
específica, as normas e sanções estabelecidas na Consolidação 
das Leis do Impôsto de Consumo, relativas à inscrição e co
brança das dívidas fiscais cujo valor não tenha sido pago ou 
depositado nos prazos legais. 

Art. 11. São dispensados do pagamento de qualquer pe
nalidade e do impôsto respectivo aquêles que, em qualquer 
instância, respondam a processos fiscais, pendentes de solu
ção ou já julgados, instaurados por infração de dispositivos 
de incidência da Consolidação dag Leis do Impôsto do Sêlo, 
ora suprimidos. 

Parágrafo único. Os processos a que se refere êste arti
go deverão ser restituídos à repartição de origem para fim de 
arqui vamento. 

Art. 12. O Poder Executivo dará nova publicação à Con
solidação das Leis do Impôsto do Sêlo, com as disposições desta 
lei e outras em vigor, podendo, para êsse fim reagrupar os 
artigos, rever as remissões em geral, bem como adotar as 
providências necessárias à harmonização dos têxtos legais 
consolidados e a consolidar. 

Art. 13. Revogadas as disposições em contrário, a pre
sente lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro de 1959. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1958; 137.° da Inde
pendência e 70.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Lucas Lopes 

D. União em 30/12/58. 

LEI N.o 3.447 - DE 23 DE OUTUBRO DE 1958 

Altera disposições do Código Civil. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 Dê-se ao art. 649 e seus parágrafos do Código 

Civil a seguinte redação: 
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.. Art. 649. Ao autor de obra literária, científica ou ar
tística pertence o direito exclusivo de reproduzi-la. 

§ 1.0. Os herdeiros e sucessôres do autor gozarão dêsse 
direito pelo tempo de 60 (sessenta) anos, a contar do dia de 
seu falecimento. 

§ 2.°. Se morrer o autor, sem herdeiros ou sucessôres 
até o 2.° grau, a obra cairá no domínio comum. 

§ 3.°. No caso de caber a sucessão aos filhos, aos pais 
ou ao cônjuge do autor, não prevalecerá o prazo do § 1.0 e o 
direito só 8e extinguirá com a morte do sucessor". 

Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1958; 137.° da Indepen

dência e 70.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Cyrillo JÚni01·. 
D. União em 25/10/58. 

LEIS ESTADUAIS 

LEI N. 5.129, DE 5 DE JANEIRO DE 1959 

Dispõe sôbre a, cobra,nça, da,s custa,s e emolumentos devidos a,os 
depositários públicos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Ruy de Almeida Barbosa, na qualidade de seu Presidente, 
promulgo nos têrmos do artigo 25, parágrafo único, da Cons
tituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - A Tabela "E" da Lei n. 4.831, de 28 de 
agôsto de 1958, passa a ter a seguinte redação: 

Tabela "E" 

Dos Depositários 
1 - De papéis de crédito, nos quais se compreendem 

títulos da Dívida Pública, ações de companhias, letras hipo
tecárias, debêntures e quaisquer obrigações por somas ou 
valores nominativos ou ao portador, sôbre o seu valor nominal 
- 0,50/0. 

2 - De móveis, artigos de comércio e quaisquer outros 
objetos corruptíveis, sôbre o seu valor - 2 0/0. 
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3 - De dinheiro, peças de ouro, prata, jóias e pedras pre
ciosas, sôbre o seu valor - 170. 

4 - De imóveis urbanos ou rurais, sôbre o seu valor 
- 170. 

5 - Sôbre os rendimentos brutos produzidos pelos bens 
depositados, além dos emolumentos a que tiver direito por 
esta Tabela, mais - 570. 

6 - Nos executivos fiscais propostos pela Fazenda do 
Estado e pelas municipalidades, quando houver depósito os 
emolumentos do depositário serão calculados sôbre o valor da 
dívida fiscal" observadas as disposições seguintes: 

a) nos de valor até Cr$ 100,00 - Cr$ 10,00. 
b) de mais de 100 até Cr$ 1.000,00 sôbre o excesso 

mais - 77'0. 
c) de mais de 1.000 até Cr$ 2.000,00, sôbre o excesso 

mais - 5%. 
d) de mais de Cr$ 2.000,00 sôbre o excesso - 20/0. 
e) quando o objeto do depósito fôr imóvel rural ou 

urbano, que exija administração do depositário, embora sem 
rendimento, o triplo dos emolumentos estabelecidos no dispo
sitivo anterior; 

f) sôbre os rendimentos brutos produzidos pel08 bens 
depositados mais - 570. 

7 - Quando sôbre os mesmos bens depositados recaírem 
várias penhoras, perceberá o depositário, além dos emolumen
tos integrais referentes à primeira, metade dos que lhe com
petirem pelas demais. 

8 - Os emolumentos que competem ao depositário não 
excluem a indenização das despesas justificadas com a guar
da, fiscalização, conservação e administração dos bens depo
sitados. 

a) para ocorrer as despesas com os serviços de expe
diente, guarda, fiscalização e movimentação dos depósitos em 
dinheiro, perceberá o depositário, dos depósitos já existentes 
e dós que vierem a ser feitos, por ano ou tração, desde a data 
da sua entrada, dois milésimos do seu valor. 

9 - Não será cumprido mandado de levantamento da pe
nhora e depósito sem que tenham sido pagos ao depositário 
os emolumentos taxados nesta Tabela e as despesas feitas com 
OS bens depositados. 

10 - O Juiz do feito determinará a avaliação dos bens 
dépositados si o seu valor não puder ser apurado nos autos e 
não houver aeôrdo entre a parte interessada no levantamento 
e o depositário. 
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11 - Pela rasa e certidões que passar, terá o depositário 
os mesmos emolumentos taxados aos escrivães em geral. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 5 de 

janeiro de 1959. 
(a) Ruy de Almeida Barbosa, Presidente. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Es
tado de São Paulo, aos 5 de janeiro de 1959. 

(a) Francisco Cm'los, Diretor Geral, substituto. 

D. O. 6/1/59. 

LEI N. 5.239, DE 15 DE JANEIRO DE 1959 

Dispõe sôbre a fixação de vencimentos dos escreventes, auxi
liares e fiéis dos cartórios iudiciais não oficializados, da 
comm'ca da Cwpital, e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Os vencimentos dos escreventes dos cartó
rios judiciais não oficializados, da Comarca da Capital, serão 
fixados pelo Secretário da Justiça, mediante representação dos 
interessados, e não poderão ser inferiores aos que perceberem 
os escreventes dos cartórios oficializados, da mesma natureza, 
de acôrdo com a sua categoria. 

Artigo 2.° - Os auxiliares e fiéis dos cartórios não ofi
cializados, da Comarca da Capital, não poderão perceber ven
cimentos inferiores ao salário mínimo vigente na Capital. 

Artigo 3.° - Os vencimentos do pessoal dos cartórios do 
Registro Civil, da Comarca da Capital, serão fixados com 
base no salário mínimo vigente na Capital. 

Artigo 4.° - Os vencimentos dos atuais escreventes, au
xiliares e fiéis dos cartórios não oficializados, da Comarca 
da Capital, serão revistos e fixados pelo Secretário da Justiça, 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias, observados os limites 
mínimos a que se referem os artigos 1.0 e 2.°. 
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Artigo 5.° - Em virtude da presente lei, obriga-se o 
Secretário da Justiça a promover novas fixações dos venci
mentos dos escreventes dos cartórios não oficializados, tantas 
e quantas vêzes forem reestruturados os vencimentos dos es
creventes dos cartórios oficializados, equiparando-os ao mes
mo nível de vencimentos. 

Artigo 6.° - Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Artigo 7.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo aos 15 de 

janeiro de 1959. 
JÂNIO QUADROS 
Oscar Pedroso H 01·ta 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 16 de janeiro de 1959. 

Fioravante Zampol 
Diretor Geral 

D. O. 17 / 1/69. 

LEI N. 5.301, DE 14 DE ABRIL DE 1959 

Modifica as Leis ns. 465, de 28-9-49, e 507, de 17-11-49. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decre
ta e eu, Ruy de Mello Junqueira, na qualidade de seu Presi
dente, promulgo nos têrmos do artigo 25, parágrafo único, da 
Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O art. 12 da Lei n. 465, de 28-9-1949 passa 
a ter a seguinte redação: 

"Artigo 12 - Os Fundos necessários à concessão de apo
sentadoria serão formados: 

a) - com a contribuição mensal e obrigatória de cinco 
por cento (5%) paga pelos serventuários, escreventes, oficiais 
de justiça e demais auxiliares de justiça, em relação aos pro
ventos que lhes competem para a aposentadoria de acôrdo 
com a remuneração base - estabelecida no artigo 22 da Lei 
n. 507, de 17 de novembro de 1949: 
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b) - com a arrecadação em estampilhas, da "Taxa de 
Aposentadoria de Servidores da Justiça", que passa a ser 
devida nas escrituras públicas e mandatos em "cansa própria", 
na seguinte conformidade: 

I sem valor declarado e de valor até Cr5 
5.000,00 inclusive ..................... . 

II de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 20.000,00 inclusive 
III de Cr$ 20.000,00 até Cr$ 50.000,00 inclusive 
IV - de Cr$ 50.000,00 até Cr$ 100.000,00 inclusive 
V - de Cr$ 100.000,00 até Cr$ 200.000,00 inclu-

sive ................................. . 
VI ~ de Cr$ 200.000,00 até Cr$ 300.000,00 in-

clusive ............................... . 
VII de Cr$ 300.000,00 até Cr$ 500.000,00 in-

clusive .............................. . 
VIII de Cr$ 500.000,00 até Cr$ 1.000.000,00 

inclusive ............................ . 
IX - de valor superior a Cr$ 1.000.000,00 ... . 

10,00 
17,00 
25,00 
45,00 

65,00 

85,00 

100,00 

180,00 
350,00 

c) - com a arrecadação de Cr$ 5,00 em estampilhas da 
"Taxa de Aposentadoria de Servidores da Justiça" que passa 
a ser devida nas certidões e públicas formas extraídas pelos 
serventuários de Justiça, dos livros, autos e demais papéis, 
exclusive as de Registro Civil: 

d) - com a arrecadação, com o mínimo de Cr$ 1,00 em 
estampilhas de "Taxa de Aposentadoria de Servidores da Jus
tiça" como adicional à razão de oito por cento (8 %), sôbre os 
emolumentos dos serventuários e auxiliares de justiça, em 
todos os feitos, registros, certidões de registro civil, reconhe
cimento de firmas e quaisquer outros atos praticados por 
servidores beneficiados pela aposentadoria constante desta lei. 

Parágrafo único - A receita da taxa criada neste 
artigo será escriturada pela Secretaria da Fazenda, em título 
especial" . 

Artigo 2.° - O art. 22 da Lei n. 507, de 17 de novembro 
de 1949, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 22 - Para efeito de pagamento dos proventos 
de aposentadoria e do recolhimento de contribuições ao Insti
tuto de Previdência do Éstado e às estações arrecadadoras, 
da percentagem estabelecida na letra "a" do artigo 12, ficam 
arbitradas como remunerações-bases, as seguintes, de acôrdo 
com a classificação das comarcas e categoria dos servidores: 
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A - Primeira Classe (Comarca da 4.a Entrância) 

I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionato de Notas e Protestos, Escrivanias de Cível da Família 
e das Sucessões, das Fazendas Públicas, Depositários Públicos, 
Contadores, Partidores, Distribuidores, Porteiros dos Auditó
rios e Registros Civis das Pessoas Naturais de Distritos e 
Subdistritos de municípios que sejam sede de camarcas; 

Serventuários .................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ..................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 
Porteiro dos Auditórios ........... . 
Ajudante de Porteiro dos Auditórios 
A uxiliares de Porteiro dos Auditórios 

Cr$ 
20.000,00 
15.000,00 
10.000,00 

6.000,00 
12.000,00 

8.000,00 
4.000,00 

II - Registros das Pessoas Naturais e Anexos da Sede 
de Municípios que não sejam sede de comarcas: 

Serventuários .. .. ................ . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ..................... . 
Fiéis e Auxiliares ................ . 

Cr$ 
15.000,00 
10.000,00 
8.000,00 
4.000,00 

III - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos de 
Distritos que não sejam sede de municípios: 

Serventuários .................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ..................... . 
Fiéis e Auxiliares ................ . 

- -- ·~.:I 

Cr$ 
10.000,00 
7.000,00 
5.000,00 
3.000,00 

B ~ Segunda Classe: (Comarcas de 3.a Entrância) 

I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionato de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Conta
dores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pessoas 
Naturais de Distritos e Subdistritos de Municípios que sejam 
sede de comarca: 
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Serventuários .................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ..................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
15.000,00 
10.000,00 

8.000,00 
5.000,00 

li - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos da 
Sede de Municípios que não sejam sede de comarcas: 

Serventuários .................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes 
Fiéis e Auxiliares ................ . 

Cr$ 
11.000,00 

7.000,00 
5.000,00 
3.500,00 

In - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos de 
Distritos que não sejam sede de Municípios: 

Serventuários ................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes 
Fiéis e Auxiliares ................ . 

Cr$' 

8.000,00 
5.000,00 
4.000,00 
3.000,00 

c - Terceira Classe (Comarcas de 2.8 Entrância) 

I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionato de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Conta
dores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pessoas 
Naturais de Distritos e Subdistritos de Municípios que sejam 
sede de comarcas: 

Serventuários 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes 
Fiéis e Auxiliares ................ . 

Cr$ 
12.000,00 

7.000,00 
5.000,00 
3.500,00 

li - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos da 
Sede de Municípios, que não sejam sede de comarca: 
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Serventuários ................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ..................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
9.000,00 
6.000,00 
4.500,00 
3.000,00 

UI - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos de 
Distritos que não sejam sede de municípios: 

Serventuários ................... . . 
Escreventes ou Oficiais Maiores .... . 
Fiéis e Auxiliares ................ . 

Cr$ 
6.000,00 
4.000,00 
2.500,00 

D - Quarta Classe: (Comarcas de 1.a Entrância) 

I - Registros de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionatos de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Con
tadores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pes
soas Naturais de Distritos e Subdistritos de Municípios que 
sejam sede de comarcas: 

Serventuários 
Oficiais Maiores .............. . ... . 
Escreventes ..................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
10.000,00 

6.000,00 
4.500,00 
3.000,00 

II - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos da 
Sede de Municípios que não sejam sede de comarcas: 

Serventuários .................... . 
Oficiais Maiores .................. . 
Escreventes ..................... . 
Fiéis e Auxiliares ................. . 

Cr$ 
7.000-;-00-
5.000,00 
4.000,00 
3.000,00 

lU - Registros Civis das Pessoas Naturais e Anexos de 
Distritos que não sejam sede de municípios: 

Serventuários .................... . 
Oficial Maior ou Escrevente ....... . 
Fiéis ou Auxiliares ............... . 

Cr$ 
4.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
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§ 1.0 - Os padrões-bases fixados neste artigo somente 
poderão ser alterados, após o decurso de cinco (5) anos de 
vigência desta lei, salvo imperativo de ordem geral no País. 

§ 2.° - Logo após a promulgação da presente lei, serão 
reajustadas as aposentadorias até então concedidas, aos pa
drões-bases estabelecidos no artigo 2.° desta lei". 

Artigo 3.° - Os servidores de Justiça que, ainda não 
se inscreveram ou estejam em atrazo, com a Carteira de Apo
sentadoria, poderão pagar o seu débito em doze (12) presta
ções mensais independente do pagamento de multa e juros, 
desde que requeiram, dentro de 30 (trinta) dias, após entrar 
em vigor a presente lei, ao Senhor Presidente do Instituto de 
Previdência do Estado. 

Parágrafo único - Não terá direito às vantagens acima, 
o servidor que estiver em atrazo, com as contribuições, há 
mais de um ano. 

Artigo 4.° - N o caso de falecimento do servidor da J us
titça os proventos da aposentadoria reverterão ao cônjuge 
sobrevivente, enquanto perdurar o estado de viuvez. 

Parágrafo único - Na falta do cônjuge os proventos 
serão atribuídos aos filhos do casal enquanto menores. 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 6.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 14 

de abril de 1959. 
(a) Ruy de Mello Junqueira - Presidente 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Es

tado de São Paulo, aos 14 de abril de 1959. 
(a) Paulo de Castro Vianna - Subdiretor Geral, res

pondendo pelo expediente da Diretoria Geral. 

LEI N. 5299, DE 14 DE ABRIL DE 1959 

Estabelece medidas relativas aos escreventes, auxilia'res e fiéis 
dos cartórios não oficializados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Ruy de Mello Junqueira, na qualidade de seu Presidente, 
promulgo nos têrmos do artigo 25 parágrafo único da Cons
tituição Estadual, a seguinte lei: 
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Artigo 1.0 - Os escreventes, os auxiliares e os fiéis dos 
cartórios não oficializados que contem, no mínimo cinco anos 
de exercício no mesmo cartório, não poderão ser dispensados 
senão por motivo de sensível diminuição da renda da serventia 
ou demitidos senão em virtude de falta grave, devidamente 
comprovada. 

Artigo 2.° - Quando da redução da renda resulte a 
·dispensa de algum servidor, o Juiz-Corregedor do cartório 
sOmente a permitirá mediante prova de que a redução é sen
sível. 

§ 1.0 - Da decisão do Juiz caberá recurso do serventuário 
e do servidor para o Corregedor Geral da Justiça. 

§ 2.° - No caso dêste artigo serão dispensados os ser
vidores admitidos por último, sendo-lhes, porém, pagos os ven
.cimentos, inclusive comissões porcentagens e gratificações, 
correspondentes a três meses. 

Artigo 3.° - Os escreventes, os auxiliares e os fiéis 
ficam sujeitos às seguintes penas disciplinares: 

r - Advertência; 
rr - repreensão; 

rrr - suspensão; e 
rv - demissão. 
Artigo 4.° - Na aplicação das penas disciplinares serão 

-consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos 
que dela provierem para o serviço cartorário. 

Artigo 5.° - A pena de advertência será aplicada ver
balmente, em caso de negligência. 

Artigo 6.° - A pena de repreensão será aplicada, por 
escrito, nos casos de desobediência e falta de cumprimento 
dos deveres. 

Artigo 7.° - A pena de suspensão, que não excederá de 
noventa dias, será aplicada em caso de reincidência na: falta 
de cumprimento dos deveres. 

Parágrafo único - O funcionário suspenso pel'derá tôdas 
as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. 

Artigo 8.° - Será aplicada a pena de demissão se forem 
cometidas as seguintes faltas: 

r - abandono do cargo ou da função; 
II - uso do cargo ou da função para lograr proveito 

pessoa] em detrimento da dignidade da função; 
IIr - ausência ao serviço, sem causa justificável, por 

mais de sessenta dias interpoladamente, durante o ano; 
lV - insubordinação grave em serviço; 
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v - ofensa física em serviço, contra outro servidor, ou 
particular, salvo em legítima defesa; 

VI - revelação de segredo que conheça em razão do 
cargo ou da função, desde que .seja feita dolosamente; e 

VII - incontinência pública e escandalosa, vício de jogos 
proibidos e embriaguez habitual. 

Parágrafo único - Considera-se abandono do cargo ou 
.da função a ausência ao serviço, sem justa causa, por mais 
de trinta dias consecutivos. 

Artigo 9.° - O servidor acusado de falta grave pode ser 
.suspenso. 

Artigo 10 - As penas referidas nos ns. I, II e III do 
.art. 3.° serão aplicadas pelo serventuário, com recurso para 
o Juiz-Corregedor do cartório. 

Artigo 11 - A pena de demissão é aplicada pelo Juiz 
Corregedor do cartório, mediante denúncia · do serventuário, 
de qualquer prejudicado ou do presidente da Ordem dos 
Advogados. 

Artigo 12 - A demissão será procedida de processo 
.administrativo instaurado por portaria do Juiz-Corregedor, 
que, para êsse fim, designará comissão composta de três fun
cionários do Juízo. 

Artigo 13 - A denúncia deverá ser satisfatõriamente 
fundamentada para provocar a instauração do processo admi
nistrativo. 

Artigo 14 - O prazo para o inquérito será de sessenta 
dias, prorrogável por mais trinta, pelo Juiz Corregedor, nos 
oCasos de fôrça maior. 

Artigo 15 - Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado 
para, no prazo de dez dias, apresentar defesa, sendo-lhe fa
oCultada ou ao seu defensor vista do processo. 

§ 1.0 - Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será 
comum e de vinte dias. 

§ 2.° - Achando-se o indiciado em lugar incerto, será 
-citado, por edital, com prazo de quinze dias. 

§ 3.° - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo 
dôbro, para diligências reputadas imprescindíveis. 

Artigo 16 - Será designado "ex-officio", sempre que 
possível, servidor da mesma categoria para defender o indi
ciado revel. 

Artigo 17 - Conciuída a defesa, a comissão remeterá o 
processo à autoridade competente, acompanhado de relatório, 
no qual concluirá peja inocência ou responsabilidade do acusa-
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do, indicando, se a hipótese fôr esta última. o dispositivo legal 
transgredido. 

Artigo 18 - Recebido o processo, o Juiz Corregedor pro
ferirá a decisão no prazo de vinte dias. 

Parágrafo único - Não decidido o processo no prazo 
dêste artigo, o indiciado reassumirá automàticamente o exer
cÍCio do cargo ou função, aguardando aí o julgamento. 

Artigo 19 - Da decisão do Juiz Corregedor, demitindo 
ou não o servidor, cabe recurso para o Corregedor Geral da 
Justiça. 

Artigo 20 - Reconhecida a inexistência de falta grave 
imputada ao indiciado, fica o serventuário obrigado a pagar
lhe, quando da volta ao serviço, a remuneração integral a que 
teria direito no período da suspensão. 

Artigo 21 - Em qualquer fase do processo é permitida 
a intervenção do defensor constituído pelo indiciado. 

Artigo 22 - Os escreventes, os auxiliares e os fiéis que 
não estiverem nas condições mencionadas no artigo 1.0 poderão 
ser demitidos pelo serventuário, sem declaração de motivo, 
mas ficam, nessa hipótese, com direito a indenização corres
pondente a um mês de remuneração por ano de serviço efetivo, 
ou por ano e fração igualou superior a seis meses, paga na 
base mais alta, incluindo comissões, porcentagens e gratifica
ções, que tenham percebido no mesmo cartório. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica 
aos servidores que cometerem quaisquer das faltas constantes 
do artigo 8.°. 

Artigo 23 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 24 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 14 

de abril de 1959. 

(a) Ruy de llJelo Junqueim - Presidente 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, aos 14 de abril de 1959. 

(a) Paulo de Cast?·o Vianna .. Subdiretor Geral respon
dendo pelo expediente da Diretoria Geral. 
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Provinlentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSrrlçA. 

Proc. 16.439 - Garça - .Juiz de Direito (João Fonseca 
Negrão Júnior): O artigo 27 da lei n. 819, de 31 de outubro 
de 1950, revigorou expressamente os dispositivos dos decre
tos 5.129 e 6.697-A. O artigo 3.° do decreto 5.129 de 23 de 
julho de 1931, prescreve que os escreventes serão nomeados e 
demitidos pelo juiz a que estiver subordinado o cartório dessa 
demissão cabendo recurso para o Corregedor Geral. Por seu 
turno o decreto 6.697-A, de 21 de setembro de 1934, dispõe 
que em relação aos escreventes, "a pena de Demissão é aplica
da pelo Corregedor do cartório, com recurso para o Correge
dor Geral da J ustiç.a" completando o parágrafo único dêsse 
artigo que "os recursos poderão ser interpostos dentro do 
prazo de dez dias a contar da data da imposição da pena" 
(artigo 12). Finalmente: tanto o artigo 3.° do decreto 5.129, 
como o artigo 12 do decreto 6.697 -A completam-se com a dis
posição contida no artigo 10.°, parágrafo 7.° do mesmo decre
to 5.129, que diz: "Da decisão do juiz, demiti;Ido ou não o 
escrevente, cabe recurso para o Conselho Disciplinar da Ma
gistratura". A primeira vista, parecem antagônicos êsses dis
positivos legais, mas o antagonismo é apenas aparente. De 
fato, os decretos 5.129, e 6.697-A conferem recurso a Correge
doria apenas quando - "imposta" a demissão ao escrevente. 
Quando, - como sucede no presente caso - o juiz desatende 
ao pedido de demissão, o recurso cabível é para o E. Conselho 
Superior da Magistratura (artigo 10.° parágrafo 7.° do de
creto 5.129), a quem determino sejam encaminhados êstes 
autos, depois de feitas as devidas anotações, São Paulo 10 de 
Dezembro de 1958. (a) Sebastião de Vasconcellos Leme. 

D .. J. 12 /12/59. 

Proc. 16.107 - São Paulo - 10.° Tabelião de Notas: 
Consulta sôbre recolhimento do impôsto do sêlo federal nas 
escrituras de compromisso de venda e compra, onde figuram 
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a Caixa Econômica de São Paulo ou o Instituto de Previdên
cia: A esta Corregedoria falece competência para decidir a 
hipótese sub judice, neste ou naquele sentido, quer baixando 
provimento para que todos os Tabeliões lavrem as escrituras 
de compromisso, sem o recolhimento do impôsto devido em 
sêlo federal, quer para obrigatoriedade exigirem êsse recolhi
mento, como condição sine qua non para a lavratura da mesma 
escritura. Não ignora esta Corregedoria os inconvenientes 
que essa disparidade de entendimento dos M. M. Juizes da Ca
pital pode acarretar às partes e à Fazenda Federal. Mas a 
verdade é que isso decorre do entendimento de cada magis
trado que deve deliberar como melhor entender os dispositivos 
legais aplicáveis, a começar pelo § 5.° do Constituição. Orien
tar-se num sentido ou noutro, ' entender devido ou não o sêlo 
federal nesses compromissos, está adstrita a função jurisdi
cional de cada magistrado, sem embargo das interpretações 
favoráveis ou adversas que a respeito possa ter a Fazenda 
Federal. De modo que não cabendo impôr orientação alguma 
muito a contragôsto a questão fica em aberto. Só mercê de 
mandado de segurança, por parte dos interesados, ou de ação 
competente por parte do Fisco, se resolverá cada caso em 
concreto. São Paulo, 7 de março de 1959. (a) Sebastião de 
Vasconcellos Leme. 

D. J. !."·1/;:;9. 

Proc. 16.368 - Capital - Colégio Notarial de São Paulo: 
Informe-se ao Colégio Notarial de São Paulo que: 

1.0) a conferência e consêrto de pública-forma não fo
ram previstos especificamente pelo novo Regimento de Custas, 
pois a Tabela "J" item X fere-se tão somente à "extração" 
das públicas-formas, não ao seu consêrto. Logo, a conferên
cia posterior, por não contemplada em tabela alguma da nova 
lei, considerar-se-á gratuita - (art. 12); 

2.°) o emolumento devido pela "autenticação de fotocó
pias" é o previsto, em têrmos genéricos ("ou qualquer outro 
ato fora das notas" - como diz a lei), na Tabela "J", item 
X, ou seja, Cr$ 60,00 pela 1.a fôlha e Cr$ 30.00 por página 
seguinte; 

3.°) pela "revogação ou renúncia de procuração ou subs
tabelecimento à margem do livro" não é devido qualquer emo
lumento. A nova lei taxou apenas, em Cr$ 60,00, o devido 
pela procuração ou substabelecimento, deixando de repetir 
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aquêle "revogação à margem a que se referia o decreto n. 
14.973, ao modificar a Tabela "F" anexa ao decreto n. 8.965 
(secção I, inciso lI, parte final) ; 

4.°) o emolumento cobrável por um ato lavrado depois 
do horário normal do expediente, porém fora de cartório" é 
o previsto em tabela, acrescido de 5070 (Tabela "J", nota 9.a ), 
a interpretação no sentido de se permitir duas vêzes êsse 
acréscimo da metade repugna ao bom senso, mesmo porque 
tal acréscimo é concedido por lei em têrmos alternativos: 
"depois do horário normal de expediente ou fora de cartório"; 

5.°) o emolumento máximo de um ato notarial é de 
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), conforme vem expresso 
na Tabela "J", nota 1.a . Quando o novo Regimento fixa um 
emolumento máximo, êste não pode, em hipótese alguma, ser 
ultrapassado (regra geral), a menos que a própria lei abra 
uma exceção expressa a respeito. É o que sucede, p. ex., com 
a tabela "G" (salários dos peritos), onde consta que "os salá
rios serão calculados sôbre o conjunto dos bens avaliados", 
com a ressalva explícita de que "excedendo de cinco o número 
dêsses bens, as porcentagens estabelecidas poderão ser aumen
tadas até o dôbro, bem como o emolumento máximo". Publi
que-se, anote-se e arquive-se. São Paulo, 22-10-1958. (a) 
Sebastião de Vasconcellos Leme. 

Proc. 16.375 - Juízo de Direito - O M. Juiz da comarca' 
enviou à Imprensa Oficial, para fins de publicação, um edital 
de citação de determinado réu processado como incurso no 
art. 214 da Lei Penal. O referido edital transcrevia a denún
cia oferecida pelo M. Público, que por sua vez continha com 
detalhes a descrição do fato criminoso (alguns deles escabro
sos) praticados contra uma menor. O sr. Gerente da Im
prensa Oficial, devolveu ao Juízo da comarca o mencionado 
edital, recusando-se a publicá-lo, sob a alegação de "estar o 
mesmo vasado em têrmos pouco indicados para uma publica
ção oficial ", ressaltando o mesmo funcionário que "existe um 
provimento do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça proi
bindo a enumeração nos editais de fatos cuja revelação públi
ca possa criar situações desagradáveis às pessoas nele cita
das". Em virtude dessa devolução o M. Juiz pede providên
cias a esta Corregedoria, não só no sentido de que o edital 
seja publicado, mas também para que seja determinado à 
Imprensa Oficial não mais agir por essa maneira, pois "não 
compete a nenhum funcionário daquela repartição pública ar
vorar-se em censor dos atos praticados pelos membros do 
Poder Judiciário" (fls. 3). Êsses fatos em resumo. Resol-
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vo: As providências solicitadas pelo M. Juiz não podem ser 
atendidas por esta Corregedoria, já que o sr. Gerente da Im
prensa Oficial agiu acertadamente. Pelo Provimento n. lI, de 
15 de março de 1945, não desta Corregedoria (como informa 
aquele funcionário) mas do E. Conselho Superior da Magis
tratura, já tinha sido recomendado aos srs. Juizes de Direito 
que não permitissem, nos editais de citação de réus acusações 
dos crimes previstos nos títulos VI e VII do Código Penal, a 
menção aos nomes das vítimas. Posteriormente, quando então 
Corregedor Geral o Desembargador Pedro Chaves, a Imprensa 
Oficial consultou a Corregedoria sôbre a maneira de proceder 
em casos semelhantes a êste, tendo S. Exa. determinado que 
"não devem êsses editais de citação conter a narrativa dos 
fatos, devendo, pelo contrário, cingir-se exclusivamente ao 
disposto no artigo 360 do Código de Processo Penal, ns. I, II, 
IIl, IV e V". Continha êsse despacho, em sua parte final, 
mais estas palavl"as textuais: 

Oficie-se também ao sr. Diretor da Imprensa Oficial agra
decendo e louvando-lhe o zêlo demonstrado com a consulta que 
proporcionou esta decisão e impediu a publicação do edital 
inconveniente (despacho de 19 de maio de 1954), proferido 
no processo 11.692, desta Corregedoria). Sendo assim o caso 
não é inédito, como pensa o M. Juiz a quem se remeterá uma 
cópia desta decisão - tendo aquele funcionário agido em es
trita obediência a determinações anteriores, seja do Egrégio 
Conselho, seja desta Corregedoria. Deve, pois, o Dr. Juiz 
ordenar a expedição de novo edital, com as cautelas recomen
dadas no invocado despacho. Remeta-se cópia outrossim, à 
direção da Imprensa Oficial. Publique-se por ser matéria que 
a todos interessa, anote-se e arquive-se. São Paulo, 24 de 
outubro de 1958 (a) Sebastião de Vasconcellos Lemes. 

Proc. 16.372 - São Luiz do Paraitinga - Interessado: 
Benedicto de Souza Pinto: Para os fins de direito encami
nhe-se o processo à Secretaria da Justiça. São Paulo, 25 de 
outubro de 1958. (a) Sebastião de Vasconcellos Leme. 

D. J. de 26/10/58. 

Proc. 16.620 - Americana - Associação dos Contabilis
tas: Noticiando que o doutotr juiz de direito, da comarca de 
Americana, baixou portaria exigindo, quando da apresentação, 
dos livros comerciais para rubrica, a prova de que a firma 
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interessada se acha inscrita no cartório do Registro de Imó
veis e Anexos da Comarca, a Associação dos Contabilistas da
quela cidade, requereu à esta Corregedoria, seja dada inter
pretação ao Provimento n. 4/48, no sentido de ficar firmado 
entendimento de que a inscrição de firmas comerciais se pode 
fazer indiferentemente, tanto na Junta Comercial como nos 
cartórios do Registro de Hipotecas, "sem quaisquer exclusivi
dade dêstes últimos". O doutor juiz de direito nomeado pres
tou informações, remetendo cópia de sua decisão em idêntico 
requerimento que lhe foi dirigido, na qual sustentou estar seu 
ponto de vista, conforme o Decreto n. 916, de 24 de outubro 
de 1890 e, ainda em estrita consonância com o disposto no 
Provimento n. 4/48, desta Corregedoria. "A inscrição é, na 
letra da lei, facultativa, mas sem tal formalidade a firma não 
goza a tutela ou proteção j urídica". E, "se o comerciante 
não satisfaz a exigência legal, a sua situação torna-se difícil. 
Assim sem a firma devidamente inscrita, êle está inibido de: 
1.° - ter livros revestidos das formalidades extrínsecas ... " 
(cf. Carvalho de Mendonça Tratado, voI. lI, n. 198, ed. 1945). 
Portanto, tem fundamento a exigência formulada pelo doutor 
juiz de Americana. O item "a" do Provimento n. 4/48, não 
se me afigura passível de duas interpretações. Seu texto é 
claro, editando que a inscrição das firmas comerciais, se efe
tua na sede do principal estabelecimento: será feita nas Jun
tas Comerciais, nas comarcas-sedes destas repartições; perante 
os oficiais do registro de hipotecas, nas outras comarcas. 
Aliás, essa disposição manteve-se fiel à sua fonte, o artigo 1.0 
do Decreto n. 916, de 1890. Logo, não se pode cogitar da 
alegada obrigatoriedade de dupla inscrição. Na sede do prin
cipal estabelecimento, ou existe, ou não existe Junta Comer
cial. Em havendo, aí se fará a inscrição; caso contrário, 0 -

ato será confiado ao oficial do registro de hipotecas. O que 
pode acontecer é uma segunda inscrição, a exclusivo critério 
dos interessados, de acôrdo com o artigo 5.° do estatuto legal 
de 1890. O item "b" do Provimento n. 4/48, citado na repre
sentação de fls., alude ao arquivamento dos atos constitutivos 
das sociedades comerciais, das suas alterações e dissolução. 
São atos que não se confundem com o regulado no item "a"~ 
Em compêndio: Não é exato que, nos têrmos do Provimento 
n. 4/48, a inscrição de firmas comerciais pode ser feita, indi
ferentemente, tanto nas Juntas Comerciais como nos cartó
rios do Registro de Hipotecas. A competência se relaciona 
com o local onde se encontra instalada a sede do principal 
estabelecimento. A interpretação pretendida pela Associação 
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dos Contabilistas de Americana, não pode ser adotada. São 
Paulo, 20 de março de 1959. (a) Alexandre Delfino de Amo
rim Lima. 

Proc. 16.907 - Rancharia - Adão Vieira de Carvalho: 
O r. despacho do doutor juiz da comarca de Rancharia, bem 
apreciou a espécie e, esta Corregedoria, coerente com suas de
cisões anteriores, o mantém. O parágrafo único do artigo 24 
do Regimento de Custas vigente, editando que as disposições 
dêsse diploma legal devem ser aplicadas desde logo, aos feitos 
judiciais em andamento, ainda não sentenciados em primeira 
instância, tem que merecer interpretação adequada, somente 
objetivando as custas devidas aos escrivães, que recebem por 
todos os têrmos e atos do processo; os que recebem pelos atos 
praticados, como os avaliadores, tendo sido pagos pelo Regi
mento anterior, não podem pretender a majoração posterior
mente promulgada. Com., anote-se e arquive-se. São Paulo, 
21 de março de 1959. (a) Alexandre Delfino de Amorim Lima. 

D. J . 24/3/59. 

PORTARIA N. 8-58 

O desembargador Sebastião de Vasconcellos Leme, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, recomenda aos Ofi
ciais dos Cartórios do Registro Civil, em todo o Estado, quando 
lhes fôr apresentada para inscrição a prova de casamento civil, 
rigorosa observância dos preceitos contidos na lei n. 1.110, de 
23 de maio de 1950, principalmente quando se tratar de hipó
tese regida pelo artigo 4.° do mencionado diploma legal em 
que a habilitação se faz posteriormente ao matrimônio reli
gioso, hipótese essa em que o pedido de inscrição deve ser 
apresentado por ambos os nubentes. 

P.e cúmpra-se. 

São Paulo, 17 de novembro de 1958. 

Sebastião de Vasconcellos Leme - Corregedor Geral da 
Justiça. 
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PROVIMENTO N. 0-595 

O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo ao 
que ocorre com referência, ao pagamento de impôsto de sêl0 
federal, em contratos aos quais uma das partes é a União, 
o Estado ou Município, ou ainda simples autarquias federais 
ou estaduais, resolve recomendar aos Drs. Juizes de Direito 
Corregedores Permanentes dos Tabelionatos, em todo o Esta
do, que se abstenham de reconhecer desde logo a imunidade, 
em processo' de simples correição, sem forma ou figura de 
juizo, merecendo o assunto ser relegado para discussão, entre 
as partes interessadas, pelas vias judiciais competentes. Tal 
recomendação é aconselhável, face à jurisprudência flutuante 
que impera a propósito de benefício tributário, inclusive no 
Egrégio Supremo Tribunal Federal. Recentes são dois pro
nunciamentos dispares de Pretório Excelso, a propósito. Um, 
da Egrégia Primeira Turma, favorável ao alívio fiscal (caso 
Afonso Lopes Freire, in "O Estado de São Paulo", de 30 de 
maio último). Outro, em rumo oposto, do Egrégio Tribunal 
Pleno (Noreno do Brasil S; A., in "O Estado de São Paulo", 
de 4 de junho corrente). Aliás, a manifestação dos Tribunais, 
a respeito da matéria, sempre se manteve hesitante, ora apro
vando uma diretiva, ora outra (cf. Revista de Direito Admi
nistrativo, voI. 14, págs. 382, 387, 388, 390, 392 e 467 -
Jurisprudência, do Diário da Justiça, da União, de 2-11-1949, 
pág. 497 - Arquivo Judiciário, volo 91, pág. 102). Quanto 
às autarquias, então, a repulsa à fuga à obrigação é patente, 
a esta altura. "A imunidade conferida pelo artigo 15 pará
grafo 5.° da Constituição não se extende às autarquias ... ", 
resolveu o Egrégio Supremo Tribunal, em plenário, no man
dado de segurança n. 3.294, em 25 de maio de 1957. "As 
autarquias não se confundem com os Estados, a União e os 
Municípios. As leis de favor são de interpretação restri
ta ... " (acórdão do Supremo Tribunal Federal, no recurso 
extraordinário n. 30.419, in Diário da Justiça, da União, de 
19-VIII-1957, pág. 2079 - cf. mais Revista Trimestral de 
Jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal, voI. 1.0 pág. 
473, vol. 2.° págs. 220 e 378). Melhor, portanto, que não se 
retire da autoridade competente, após o necessário contradi
tório ainda que sumário (mandado de segurança), a oportu-
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nidade de se pronunciar sôbre a discutida imunidade, ou mes
mo simples insenção. 

P. e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de junho de 1959. 
Cantidiano Ga1'cia de Almeida - Corregedor Geral da 

Justiça. 
D. J. 17-6-59. 

PROVIMENTO N. 4-59 

o Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça de São Paulo, atendendo que o Egré
gio Supremo Tribunal Federal, após ligeira hesitação, a prin
cípio (acórdão no recurso extraordinário n. 32.967, do Dis
trito Federal, in Revista Trimestral de Jurisprudência, do 
Supremo Tribunal Federal, voI. 1.0, pág. 537), mansa e pací
ficamente firmou o princípio de que não é devido o impôsto 
federal, sôbre o lucro imobiliário (decreto-lei n. 9.330, de 
1946), quando das vendas de imóveis havidos causa mOl·tis: 

Resolve recomendar a todos os Drs. Juízes de Direito 
Corregedores Permanentes de Tabelionatos, no Estado, que 
dispensem, desde logo, quando provocados, o pagamento do 
tributo, nas vendas de imóveis havidos por herança. Assim 
procedendo, afastará dos interessados, com evidente economia 
de tempo, dinheiro e esforços, qualquer inútil empecilho, sem 
qualquer dano ao fisco, já considerada exorbitante a exigên
cia, em casos tais, conforme, entre outros, os julgamentos 
seguintes: 

Recurso extraordinário 23.214, do Distrito Federal, de 
1.0 de janeiro de 1943: 

"Não ofende o artigo 1.0 do decreto n. 9.330, de 1.0 de 
junho de 1946, a decisão que entende não devido, o impôsto 
sôbre lucro imobiliário de pessoa física, quando se tratar de 
venda, por ela realizada, de imóvel havido por sucessão cau.sa 
mortis "(Revista dos Tl'ibunais, voI. 274, pág. 875). 

Recurso extraordinário n. 29.701, do Distrito Federal, de 
9 de dezembro de 1955: 
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"O Decreto-lei n. 9.330, de 1946 criando o impôsto sõbre 
lucros apurados na venda de propriedades imobiliárias (arti
go 1.0), estabeleceu entre as normas de acôrdo com as quais 
seria cobrado tal impôsto, a fixada inicialmente no artigo 2.°, 
qual a de que êle seria devido pelas pessoas físicas à razão 
da taxa de 8 % sôbre a diferença entre o valor da venda e 
o custo do imóvel para o vendedor. Saber se êsse dispositivo 
visa apenas, relativamente ao segundo elemento - "o custo 
do imóvel para o vendedor" - estabelecido para base de 
impôsto devido, as aquisições inte1'-vivos, ou se abrange tam
bém as havidas causa-mortis, é uma questão de interpretação. 
E a que exclui essas últimas ajustar-se à própria finalidade 
do decreto que instituiu o impôsto, qual a da participação do 
fisco nas especulações imobiliárias, que não se pode de regra 
enxergar na venda de imóveis havidos por herança como na 
espécie. Arquivo Judiciário, vo1. 120; pág. 387). 

Recurso extraordinário n. 37.119, do Distrito Federal, de 
17 de julho de 1958: 

"~ste recurso extraordinário interpôsto pela União, tem 
por base a alínea "a" do permissivo constitucional, porque a 
decisão recorrida do E. Tribunal Federal de Recursos teria 
contrariado o dispôsto no art. 1.° e o no art. 2.° do Decreto
lei n. 9.330, de 1946, por fôrça dos quais ficaram os lucros 
apurados nas vendas imobiliárias, sujeitos a tributação então 
criada, devida sôbre a · diferença entre o valor da operação 
e o custo do imóvel para vendedor. A ementa do acórdão que 
motivou o recurso é a seguinte: "Impôsto de lucro imobiliá
rio: sua não incidência na revenda de bens adquiridos por 
herança; concessão do mandato." As partes arrazoaram. A 
Procuradoria Geral opinou pelo conhecimento e provimento 
do recurso. É o relatório: Voto preliminar: O recurso é pela 
letra "a" do permissivo constitucional, por isso dêle não co
nheço, de conformidade com os meus votos anteriores, por 
não haver no caso violação do lei federal, a decisão recorrida 
entendendo que o tributo em aprêço não incide sôbre bens 
havidos por herança, não violou lei federal alguma. "Juris
prudência, do Diário da Justiça, da União, de 20-IV-1959, 
pág. 1767). 

Recurso extraordinário n. 36.997, do Distrito Federal, de 
28 de janeiro de 1958. 

Relatório - O Sr. Ministro Ribeiro da Costa - Recorre 
a União Federal extraordináriamente, do acórdão de fls. 65, 
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da lavra do eminente Sr. Ministro Henrique D' Avilla que, 
provendo recurso de agravo, em decisão denegatória de man
dado de segurança, o fez para conceder o remédio legal por
quanto, essa espécie não é incidente o impôsto sôbre o lucro 
imobiliário de que trata o Decreto-lei n. 9.330, de 1946, visto 
cogitar-se de bens havidos "causa mortis". Funda-se o ap~lo 
extremo na alínea "a ", infringência à letra do referido De
creto-lei n. 9.330. As partes arrazoaram. A Procuradoria 
Geral da Repúbiica oficia, à fls. 78. É o j:elatório. Voto 
Preliminar: Não conheço do recurso na conformidade de de
cisão proferida por êste Egrégio Tribunal, no recurso de man
dado de segurança n. 3.966 do D. F ., onde proferi voto após 
pedido de vista, reiterando o voto proferido no recurso extra
ordinário n. 36.400." Jurisprudência do Diário de Justiça, 
da União, de 30-Il1-1959, pág. 1385." 

Recurso extraordinário n. 36.917, do Distrito Federal, 
de 9 de junho de 1958: 

"O Senhor Ministro Luiz Galloti - Trata-se da questão 
relativa à incidência, ou não, do impôsto de lucro imobiliário 
sôbre bens havidos causa-mortis. Pela negativa, decidiu o 
Tribunal Federal de Recursos. Recorreu extraordinàriamente 
a União invocando a alínea "a". A Procuradoria Geral 
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o re
latório. Voto: Conheço do recurso, conforme se decidiu hoje 
em caso de que foi o relator o eminente Ministro Ary Franco, 
em face do dissídio jurisdicional. Mas, lhe nego provimento, 
de acôrdo com a jurisprudência do Diário da Justiça, da 
União, de 30-IIl-1959, pág. 1381). 

Recurso extraordinário n. 36.918, do Distrito Federal, de-
28 de janeiro de 19,58: 

"O Sr. Ministro Ribeiro da Costa - A União Federal 
interpõe recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal 
Federal de Recursos, exarado a fls. 61, que, concedendo man
dado de segurança impetrado por Idalina Mendes e outros, 
os isentou do pagamento do impôsto sôbre lucros imobiliários 
por se tratar, na espécie, de imóvel adquirido por herança. 
Funda-se o recurso na alínea "a", por infringência à letra 
do Decreto-lei n. 9.330, de 1946. Os recorridos não arra
zoaram. 

A Procuradoria Geral da República opina pelo conheci
mento e provimento do recurso. É o relatório. Voto: Não 
conheço do recurso na conformidade da decisão proferida por 
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-&te -Egrégio-'l'ribuna1 n-oteclIrso âe rnanaado de segurânç~ 
D. 3.966, do Distrito Federal, onde proferi voto, após pedido! 
de vista, reiterando no julgamento de recurso, extraordinário! 
D. 36.400". (Jurisprudência, do Diário da Justiça, da União l 
de 30-111-1959, pág. 1382). 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 16 de junho de 1959. 

(a) GCLntidiano Garcia de Almeida - Corregedor Geral 
da Justiça. 

D. J. 17-6-69. 

PROVIMENTO N. 5-59 

o Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo a 
que para perfeita compreensão e execução merecem maiores 
esclarecimentos as derradeiras recomendações desta Correge
doria Geral (provimento ns. 3-4, de 1959); 

I Atendendo a que na verdade já estabeleceu a jurispru
dência, a esta altura um rumo a palmilhar, em casos seme
lhantes, merecendo ser trilhado em principio, para evitar des
gastes desnecessários, na defesa dos respectivos direitos, tan
to ao lado da Fazenda Pública como de parte dos contribuintes: 

Atendendo mais a que não veio modificar a situação, em 
têrmos irretorquíveis, o disposto no artigo 7.° da lei n. 3.470, 
de 28 de novembro de 1958, simples reprodução, salvo peque
nos retoques, de texto anterior, oriundo do decreto n. 36.773, 
de 13 de janeiro de 1955, máxime quando permanece inalte
rada a fonte de imposição (decreto-lei 11. 9.330, artigos 1/2), 
que continua a aludir a lucros com exclusividade, decorrendo 
êles, consoante manifestação contínua do Pretório Exceiso (cf. 
acórdão "in" Arquivo Judiciário, voI. 120, págs. 386-387), 
unicamente de atos a título oneroso, onde inexiste oportuni
dade para enquadramento das doações, heranças ou legados; 

Atendendo ainda a que surgem ocorrências que não se 
in!'lcrevem em nenhuma das acima citadas, envolvendo de par
ceria questões outras (compromissos do "de cujus", quinhões 
de meeiros, etc.) não resolvidas pacificamente até êste ins
tante; 
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Atendendo, entretanto, a que em nenhuma delas nada 
"decidem" os aludidos provimentos nem poderiam "decidir", 
a respeito dos assuntos em foco onde despontam interêsses 
da União, que só se sujeitam, para o deslinde defi~itivo, ao 
j uíw próprio, de origem constitucional (ConstituiÇií:o, art. 
201) . Somente proporcionam um rápido trâmite de questões 
que, assim não fôsse, se tornariam de difícil consecução, com 
evidente injustiça. Ou em outras palavras: unicamente se 
relega a solução das pendências "a posterior i ", sempre colo
cada a iniciativa, em uma e outra hipótese, a cargo da parte 
cujo direito aparece menos qualificado: 

Atendendo finalmente a que, dessa forma, acautelam-se 
situações análogas, sem prejuízo ao erário público e sem impôr 
ao contribuinte "si et in quantum" perdas irreparáveis de 
tempo e esforços, quando já reputada inviável a tributação 
pelos julgados do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 

Resolve recomendar em aditamento aos provimentos ns. 
3-4 do corrente ano, que. as dispensas exigíveis sempre sem 
exceção alguma, do pagamento inicial do impôsto a que alu
dem, só efetivem os casos apontados (doação, herança ou 
legado), remetendo-se para debate posterior todos os outros 
a propósito da matéria em causa. E, para resguardo dos di
reitos fiscais porventura atingidos sejam comunicadas tpdas 
aquelas (dispensas), semanalmente ao sr. Diretor da Recebe
doria Federal de São Paulo, encaminhando-se, outrossim, 
cópia dos avisos a esta Corregedoria Geral que deverá ser 
inteirada do que ocorrer mesmo em não se lavrando qualquer 
ato, no período em exame. 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 24 de junho de 1959. 

(a) Cantidiano Garcia de Almeida - Corregedor Geral 
da Justiça. 
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Jurisprudência 

úLTIMOS JULGADOS 

SISA - EscritU'ra definitiva outorgada cato1'ze meses após o 
vencimento de compromisso - Au,mento de 7070 do tri
buto, com base no art. 26 do Livro IV do C. I. Taxas -
Inconstitucionalidade dêsse disopositivo. 

Moveu a Fazenda do Estado um executivo fiscal para 
cobrança de diferença de sisa, em compromisso de compra e 
venda de imóvel, após a outorga da escritura definitiva, 14 
meses além do vencimento dêsse compromisso. Os executados 
declararam expressamente que aceitavam o valor que o fisco 
atribuiu ao imóvel, insurgindo-se, contudo, contra o aumento 
de 707'0 proveniente do alegado atraso de 14 meses (art. 26 
do Livro IV do C.!. T.), contra a multa moratória de 20% e 
contra o cálculo dos adicionais. O juiz acolheu essa defesa e 
recorreu de ofício, inexistindo recurso voluntário das partes. 
Encontrando-se entre os fundamentos da sentença o referente 
à inconstitucionalidade do mencionado aumento de 70% do 
impôsto, e que é cobrado nos têrmos do citado art. 26 do 
Código referido, inconstitucionalidade que ela decretou, houve 
por bem a turma julgadora, que se pronunciou da mesma 
forma, remeter o feito a plenário, no Tribunal de Justiça, 
tendo êste decretado a inconstitucionalidade. Inconstitucional, 
sem dúvida, é o art. 26 do C. I. T. (Livro IV) que reproduziu 
o art. 28 da lei n.o 185, de 1948, e tal vício já foi proclamado 
por duas vêzes (R. T. 258/287 e ag. 85.956). O dispositivo 
em aprêço manda cobrar a taxa adicional de 5% por semestre 
vencido a partir do têrmo do 6.° mês, contado da data em que 
vencer o prazo do compromisso. Da taxa, porém, não se pode 
cogitar porque esta pressupõe a prestação de serviço pelo 
Estado, o que na espécie não ocorre, e, dêsse modo, a conclusão 
é que se trata, iniludivelmente, de aumento do impôsto de 
transmissão, para hipóteses excepcionais, de caráter manifes
tamente penal e com base num pretendido atraso no paga
mento dêle. Atraso, porém, inexistente, por isso que a sisa 
só se torna devida quando da escritura definitiva ou seja, 
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quando o imóvel é de fato alienado. De sorte que o artigo de 
lei em exame pune o contribuinte por um retardamento ima
ginário, por mora não verificada ainda, exigindo-Ihe um tri
buto maior, e progressivamente aumentado com o decorrer 
dos meses, quando o valor normal dêsse tributo é menor. Re.
latou o feito odes. Samuel Mourão, no julgamento pelo plená
rio. (Rec. 89.730, de Itápolis, 26-11-58.) - L. M. 

Transcrito da "Folha da Manhã" de 5/3/59. 

DECIDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SISA PELO 
VALOR DO IMóVEL NA DATA DO COMPROMISSO 

Decisão de grande interêsse, proferida há alguns meses, 
pela 1.a Turma do Supremo Tribunal Federal, mas somente 
agora conhecida na íntegra, pela sua divulgação no órgão 
oficial da Justiça, veio focalizar mais uma vez o problema do 
pagamento da sisa, ou melhor, qual deva ser o valor desta 
quando existe escritura anterior de compromisso. O caso 
julgado pela Côrte Suprema é oriundo de São Paulo, figuran
do corno parte interessada e recorrente Alexandre Eduardo 
Dias de Morais. 

Segundo o voto do relator, ministro Ari Franco, unani
memente acompanhado pelos demais membros da Turma, a 
Justiça de São Paulo resolvera que a sisa deve ser paga de 
acôrdo com a lei vigente ao tempo da lavratura definitiva e 
não da do compromisso. Reconhecendo a existência de dissí
dio jurisprudencial e acolhendo, assim, o recurso extraordiná
rio pela letra "a" do inciso constitucional, o ministro Ari 
Franco declarou que lhe dava provimento para atender ao 
pensamento do Supremo Tribunal Federal, através de diversos 
julgados, no sentido de que o impôsto de transmissão intervi
vos, com referência a imóveis, se calcula pelo valor do imóvel 
não na lavratura da escritura definitiva, mas na do compro
misso (Rec. Extr. n. 38.182 - S. T. F .). 
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ACUMULA ÇÃO DE SERVENTIA DE JUSTIÇA COM 

MANDATO ELETIVO 


No processo n.o 15.977, de Apiaí o corregedor-geral da 
Justiça, des. Vasconcelos Leme, proferiu despacho, no qual 
acentua que o serventuário da Justiça não pode continuar no 
exercício do cargo e de mandato eletivo. Essa orientação é 
inadmissível atualmente, depois que o Supremo Tribunal Fe
deral reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1.0 da lei 1.845. 

Transcrito da "Folha da Ma nhã" de 4/7 / 58. 

SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO 

Falta.s cometidas - R esponsa,bilidade solidária do escrevente, 
do Oficial Maio1' e do serventuário. 

Nos casos de infração cometida por escrevente ou Oficial 
Maior de cartório, responde solidàriamente, o serventuário. 
(Recurso ex-oficio n. 21.335 de Serra Negra, acórdão unâni
me da 2.a Câmara Civil do Tribunal de .Justiça de São Paulo, 
relator Ulysses Dória). 

Transcrito do " O E st lido de S. Paulo", de 27/1159. 

SISA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COTAS DE 
SOCIEDADE CONSTRUTORA 

No agravo de petição n.o 28.306, a 2.a Câmara Cível do 
T r ibunal de Alçada afirmou não ser devida a sisa sôbre a 
compra de ações ou cotas sociais de sociedad'es anônima, cons
trutora de imóveis. "As ações ou cotas representam o capital 
social e não o patrimônio da sociedade. Basta o fato de não 
estar sujeita a transcrição, no Registro de Imóveis, a venda 
de ações ou cotas, para se concluir que, realmente, a sua alie
nação não importa na transmissão do patrimônio social adqui
rente, ainda que em proporção, ao número ou valor delas." 

Transcri to da "Folha da Manhã " de 11/6/59. 
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A VISO IMPORTANTE 

A visamos aos nossos associados que para requererem a 
inscrição em concursos, aposentadorias, permutas e licenças, 
há necessidade da apresentação da certidão de quitação com 
as contribuições da "Carteira de Aposentadoria dos Servidores 
da Justiça". - O último recibo da contribuição, não constitui 
prova de quitação, especialmente para fins de concursos. 

Os requerimentos solicitando certidão, deverão ser selados 
com Cr$ 114,00 estadual, com a firma reconhecida e será 
paga, no ato da entrega do mesmo a importância de Cr$ 20,00. 

Nos casos em que os pagamentos das contribuições sejam 
feitos nas coletorias estaduais do interior, o Instituto solicita, 
a fim de facilitar o fornecimento da certidão, a apresentação 
dos últimos recibos. 
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