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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE. PúBLICA PELA 
l.EI N." 464, DE 26 DEl SETEMIlRO DE 1949". 

ANO XV JANEIRO - ABRIL 1963 N.O 73 

o REGISTRO DE IMÓVEIS NO PROJETO 
DE BUROCRATISAÇÃO DOS OFíCIOS 

DE JUSTIÇA 

ARMANDO COSTA MAGALHÃES 

No proj eto de oficialisação dos ofícios de Justiça, apre
sent~cío pela comissão designada pelo Exmo. Snr. Governador 
do Estado, é instituido um registro de imóveis único na comar
ca, sem entretanto, serem extintos os já existentes, que abran
gem, como não poderia deixar de ser, toda a comarca. O 
registro de imóveis único tem e não tem circunscrição, pois 
não praticará de início nenhum dos atos pertinentes ao registro 
de imóveis. Se limitará a receber e classificar as indieações 
pessoais enviadas pelos oficiais dos registro de imóveis qLle 
registram. Será um centralisador de indicações pessoais. 
Com que utilidade? Si no ofício a indicação pessoal é uma 
só, o registro de ato em que figure, ativa ou passivamente 
pessoa que já tiver figurado em transação anterior registrada, 
na indicação pessoal aberta quando da pratica do primeiro 
ato é que será lançada a referência ao novo ato. Sendo assim. 
o que adianta remeter copia das novas si um grande número 
de atos é lançado nas indicações anteriores à criação do regis
tro único? 

O seu autor parece não ter avaliado o trabalho de concen
trar as indicações pessoais recebidas pelo "registro único" 
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num único indicador e ignorou, também, a ocorrência dos 
homonimos. E qual o objetivo desta duplicidade de indicador 
pessoal? Fornecer certidão ou informação não o poderá o 
registro único fazer, eis que o veda o artigo 33 do Dec. 4.857, 
de 3/11/1939. 

Este decreto tambem limita a competência legislativa esta
dual em materia de registros públicos, no seu artigo 4.°, à 
descriminação dos direitos e deveres dos serventuários, sua 
subordinação administrativa e judiciária, as substituições, os 
auxiliares, as horas de serviço e os emulumentos que lhes com
petirão e o autor do projeto atribuila regulamentação do fun
cionamento ao Poder Judiciário Estadual. A materia, salvo 
o disposto no citado artigo 4.°, é de exclusiva competência 
legislativa federal. 

A impossibilidade de funcionamento de um registro único 
é além disso material, é impraticavel eis que, nos têrmos do 
artigo 201 do Dec. 4.857 incumbe pessoal e exclusivamente 
ao oficial a escrituração do livro Protocólo. A atual e toda a 
legislação anterior - o Dec. 18.542 e o regulamento 370 -
impõem ao oficial êste serviço. Não admitem nem recibo da 
apresentação de título a registro - o Protocólo é o livro chave. 
Pergunto, como poderia o oficial do registro único prenotar e 
anotar todos os títulos que lhe forem apresentados diaria
mente? Mesmo abandonando todos os demais encargos de 
orientação do ofício, sem se preocupar com a execução dos 
demais atos, sem suscitar qualquer dúvida, enfim, ficando 
limitado a só prenotar e anotar mecanicamente títulos já exa
minados por outrem e com extratos onde já figuram os itens 
do Protocólo o oficial do registro único, si tiver grande pra
tica, poderá, no maximo, executar uma média de 50 títulos nas 
primeiras horas e 45 nas demais. Sendo assim, trabalhando 
ininterruptamente áS 6 horas do expediente protocolará 100 
títulos nas primeiras duas horas e 180 nas 4 restantes. Ao 
todo 280 títulos, digamos 300, mas sem parar um minuto 
durante as 6 horas o que é convenhamos humanamente impos
sivel. Pois bem, quando irá protocolar o excedente? 

A lei federal que regula a execução dos serviços atinentes 
aos registros públicos previu, sabiamente, o desmembramento 
dos registros imObiliários e regulou o seu processo. Diante 
do sistema adotado o previsivel seria o desmembramento afim 
de ser exequivel o registro face ao desenvolvimento do país. 
Jamais se admitiu a concentração, por impraticavel. 
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LEIS E DECRETOS 

LEIS FEDERAIS 

LEI N.o 4.160 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1962 

P"orroga à vigência da Lei n.o 1.300, de 28 
de dezembro de 1950 (Lei do Inquilinato), e dá 
outras p,·ovidencias. 

O Presidente da República: Faço saber que o Congresso 
N acionaI decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 Fica prorrogada, até 30 de junho de 1963, a 
vigência da Lei número 1.300, de 28 de dezembro de 1950, 
com as alterações posteriores e as constantes da presente lei. 

Art. 2.° O locador, nas locações de Imóveis residenciais, 
poderá cobrar, do locatário, além das taxas dos serviços muni
cipais as contribuições referentes ao fornecimento de luz, água 
e saneamento, a majoração dos tributos havida posteriormente 
a 31 de dezembro de 1942, bem como as cotas imputadas ao 
condomínio, nas despesas de condomínio, desde que exibidos 
os respectivos comprovantes. 

Art. 3.0 Nas locações para fins comerciais ou industriais, 
o locador poderá cobrar do locatário, além das contribuições 
de luz, água e saneamento, as despesas de condomínio, e prêmio 
de seguro contra fogo e os tributos que incidam sôbre o imó
vel mediante prévia comprovação. 

Art. 4.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 4 de dezembro de 1962; 141.° da Independência 
e 74.0 da República. 
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LEI N.o 4.166 - DE 4 DE DEZEMBRO DE 1962 

Modifica a redação do parágmfo único do arti
go 6.° e do inciso I do artigo 7, tudo da Lei 1..';33, 
de 31 de dezembro de 1951, que altem diBposições 
do Código do Pl'ocesso Civil relativas ao mandado 
de segurança. 

O Presidente da República: 

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

Art. 1.0 O parágrafo único do artigo 6.° e o inciso I 
do artigo 7.° da Lei n.o 1.533, de 31 de dezembro de 1951, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6.° .. , ........................................ . 
Par2.grafo único. No caso em que o documento necessá

rio à pl'ova de alegado se acha em repartição ou estabeleci
mento Pllblico, ou em poder de autoridade que recusa forne
cê-lo por certidão, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofí
cio, a eX!.bição dê~se documento em original ou em cópia 
au.tent ica e marcará para o cumprimento da ordem o prazo 
de dc;z dias. Se a autoridade que tiver procedido dessa ma
neira fôr a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio ins
trumento da notific<>çã.o. O e~crivão extrairá cópias do do
cumento para juntá-las à segunda via da petição. 

Art. 7.° .......................................... . 
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição, entre

gando-lhe a segunda via apresentada pelo requerente com as 
cópias dos documentos a fim de que, no prazo de quinze dias, 
presi:~ as informações que achar necessárias. 

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
C?"':§.0, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, em 4 de dezembro de 1962; 141.° da Indepen
dência e 74.° da República. 
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JOÃO GOULART 
Hermes Lima 
João Mangabeira 

D. O. U. 10/12/62. 
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LEI N.o 4178 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1962 

Extingue ú trabalho aos sábados nos estabele
cimentos de crédito. 

O Presidente da República: 

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

Art. 1.0 Os estabelecimentos de crédito não funcionarão 
aos sábados, em expediente externo ou interno. 

Art. 2.° As obrigações em cobrança cujos vencimentos 
estiverem marcados para um sábado serão pagáveis no pri
meiro dia útil imediato. 

Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 11 de dezembro de 1962; 141.° da Independência 
e 74.° da República. 

JOÃO GOULART 
Hermes Lima 
Miguel Calmon 

D. O. U. 24/12/62. 

LEIS ESTADUAIS 

LEI N.O 7.582, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1962 

Dispõe sôb1"e inscrição dos ServidoTes da Jus
tiça na C(t1'teira PTedial do Instituto de Pr'evidência 
do E stado de São Paulo. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - E' facultada a inscrição dos serventuArios, 
escreventes, fiéis e demais auxiliares dos cartórios não oficia-
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lizados, mesmo que inativos, na Carteira Predial do Instituto 
de Previdência do Estado de São Paulo. 

Artirgo 2.° - O pedido de inscrição, obedecidas as mesmas 
condições para os demais funcionários públicos, será instruído 
com certidão que prove ser o interessado contribuinte da Car
teira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça, e estar em 
dia com suas contribuições. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 5 de 
dezembro de 1962. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Justino Maria Pinheiro 
Paulo M arzagão 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 5 de dezembro de 1962. . 

Luiz Gianesella Netto 
Diretor Geral, Substituto 

D. O. 6/12/62. 

LEI N.o 7.693, DE 14 DE JANEIRO DE 1963 

Altera disposições da Lei Orgânica dos Municí
pios. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Os artigos 3.° e 5.° da Lei n. 1, de 18 de 
setembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios), alterados 
pelas leis ns. 2.081 e 4.571, de 27 de dezembro de 1952 e 3 
de janeiro de 1958, respectivamente, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Artigo 3.° - Na toponímia de municípios e distritos é 
vedado o emprego de nomes de mais de quatro palavras, desig
nações de datas e nomes de pessoas vivas. 
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Parágrafo único - Não se contarão para os efeitos dêste 
artigo as partículas gramaticais . 
............................................................ ............ .................................. .. 

Artigo 5.° - A criação do município será provocada por 
representação dirigida à Assembléia Legislativa, assinada no 
minimo por 100 (cem) eleitores, residentes ou domiciliados no 
distrito há mais de dois anos, com as respectivas firmas reco
nhecidas. 

§ 1.0 - A residência ou domicilio dos signatários será 
atestado pelo tabelião do distrito, ou, no impedimento justi
ficado dêste, pelo juiz de paz ou pela autoridade policial. 

§ 2.° - A qualidade dos signatários, como eleitores, será 
provada por meio de certidão fornecida pelo escrivão eleitoral 
da comarca. 

§ 3.° - Tanto o reconhecimento das firmas como os ates
tados de residência ou domicilio e a certidão do escrivão elei
toral se farão sem onus para os interessados, não podendo, 
quer o tabelião, quer as autoridades referidas, negar-se a pra
ticar êsses atos sob pena de responsabilidade. 

§ 4.° - A representação deverá vir instruida com os 
documentos que comprovem estar o distrito nas condições esta
belecidas nesta lei, podendo a Assembléia permitir a sua com
plementação oportuna. 

§ 5.° - Sempre que a prova dos requisitos minimos exi'
gidos pela presente lei se fizer dificil ou impossivel, por cir
cunstancias independentes da vontade dos subscritores da 
representação a que se refere êste artigo, determinará a 
Assembléia, pelo órgão competente, as providências necessá
rias para a devida apuração desses requisitos. 

§ 6.° - A representação deverá ser entregue à Assem
bléia Legislativa até o dia 30 de abril do ano da lei quinquenal, 
não podendo ser considerada a que der entrada depois desse 
prazo". 

Artigo 2.° - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 3.° - A subdivisão de distrito só poderá ser objeto 

de lei que disponha sôbre o Quadro Territorial, Administrativo 
e Judiciário do Estado, e desde que possua mais de 100.000 
(cem mil) habitantes. 
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Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 5.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 14 de 
janeiro de 1963. 

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO 
Justino Maria Pinheiro 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 15 de janeiro de 1963. 

Fioravante Zampol - Diretor Geral 
D. O. 16/1/63. 

LEI N.o 7.830, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1963 

Dispõe sôbre a cobrança das custas e emolu~ 
mentos constantes das tabelas anexas à Lei n. 4.831, 
de 28 de agôsto de 19.58, e dá outras providências. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, P}'esid nte da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, tendo em vista 
a rejeição, em parte, do veto parcial apôsto pelo Governador 
do Estado ao Projeto de lei n. 128, de 1961 de que resultou 
a Lei n. 7.748, de 24 de janeiro de 1963, promulga, com fun
damento no artigo 25, parágrafo único, da Constituição do 
Estado e de acôrdo com o artigo 243, § 2.°, do Regimento 
Interno, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - As custas e emolumentos cons:tantes das 
tabelas "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H"; "I", "J", 
"K", "L" e "M", anexas à Lei n. 4.831, de 28 de agôdo de 
1958, serão cobrados em dôbro. 

Parágrafo único - Os vencimentos dos escreventes, auxi
liares e fiéis dos cartórios não oficializados serão revistos e 
fixados pelo Secretál'Ío da Justiça dentro de 60 (sessenta) 
dias a contar da publicação desta Lei, nã6 poden o ser infe
riores ao salário mínimo local. 
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Artigo 2.° - O item I da tabela "B" da Lei n. 4.831, de 
28 de agôsto de 1958, passa a ser de Cr$ 400,000 (quatrocentos 
cruzeiros) . 

Artigo 3.° - Mantido o veto. 
Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 15 
de fevereiro de 1963. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ - Presidente. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 1963. 

Francisco Carlos, Diretor Geral Substituto 

LEI N.o 7.844, DE 11 DE MARÇO DE 1963 

Modifica as Leis l1B. 465, de 28-9-1949, 5.301, 
de 14-4-1959 e 6.533, ik 30-11-1961. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, Preside!1te da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, tendo em vista 
a rejeição, em parte, do veto apôsto pelo Governador do Esta
do ao Projeto de Lei n. 94, de 1962, promulga, com funda
mento no artigo 25, parágrafo Ú!1ico, da Constituição do Estado 
e de acôrdo com o artigo 243, § 2.°, do Regimento Interno, a 
seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - Mantido o veto. 
Parágrafo único - Mantido o veto. 
Artigo 2.° - O artigo 22, da Lei n. 465, de 28 de setembro 

de 1949, alterado pela Lei n. 507, de 17 de novembro de 1949, 
pela Lei n. 5301, de 14 de abril de 1959 e pela Lei n. 6533, 
de 30 de novembro de 1961, passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 22 - Para efeito de pagamento dos proventos de 
aposentadoria e do recolhimento de contribuições ao Instituto 
de P r evidência do Estado e às estações arrecadadoras, da per
centagem estabelecida na letra "a" do artigo 12, ficam arbi
tradas como remun"erações-bases as seguintes, de acôrdo com 
a classificação das comarcas e categoria dos servidores: 
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A - PRIMEIRA CLASSE - (COMARCA DE 4.a 

ENTRANCIA) 

I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionatos de Notas e Protestos, Escrivanias do 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 sub
distritos de municípios que sejam sede de comarcas: 

Serventuários ........................... . 
Oficiais Maiores .......................... . 
Escreventes ............................. . 
Fiéis e Auxiliares ........................ . 
Porteiro dos Auditórios .................. . 
Ajudantes de Porteiro dos Auditórios ..... . 
Auxiliar de Porteiro dos Auditórios ......... . 

;/ 

Cr$ 
82.000,00 
58.000,00 
42.000,00 
20.000,00 
44.000,00 
20.000,00 
17.00Q,00 

II - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos da 
sede de municípios que não sejam sede de comarcas: 

Serventuários ............................ . 
Oficiais Maiores ......................... . 
Escreventes 
F iéis e Auxiliares ........................ . 

Cr$ 
50.000,00 
35.000,00 
25.000,00 
17.000,00 

III - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos de 
distritos que não sejam sede di-municípios: 

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

Cr$ 
35.000,00 
25.000,00 
18.000,00 
17.000,00 

B - Segunda Classe - (Comarcas de 3.a Entrância) 

I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionatos de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Conta
dores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pessoas 
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Naturais de distritos e subdistritos de municípios que sejam 
sede de comarcas: 

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

Cr$ 
68.000,00 
50.000,00 
36.000,00 
16.000,00 

II - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos da 
sede de municípios que não sejam sede de comarcas: 

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

Cr$ 
40.000,00 
30.000,00 
20.000,00 
15.000,00 

III - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

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

Cr$ 
30.000,00 
20.000,00 
16.000,00 
14.000,00 

C - Terceira Classe - (Comarcas de 2.a Entrância) 

I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionato de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Conta
tadores, parti!dre , Distribuidores e Registros Civis das Pes
soas Naturais e di~tritos e subdistritos de municípios, que 
sejam sede de omarcas: 

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

Cr$ 
60.000,00 
44.000,00 
24.000,00 
13.500,00 

II - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos da 
sede de municípios, que não sejam sede de comarcas: 
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Serventuários ........................... . 
Oficiais Maiores .......................... . 
Escreventes ............................. . 
Fiéis e Auxiliares ........................ . 

Cr$ 
35.00n,I)O 
25.000,00 
18.000,00 
14.000,00 

III - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

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

Cr$ 
25.000,00 
16.000,00 
12.000,00 

D - Quarta Classe - (Comarcas de l.a Entrància) 

I - Registros de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionatos de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Co~
tadores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pes
soas Naturais de distritos e subdistritos de municípios (lue 
sejam sede de comarcas: 

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

Cr$ 
40.000,00 
26.000,00 
18.000,00 
13.500,00 

II - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos da 
sede de municípios que não sejam sede de comarcas: 

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

Cr$ 
30.000,00 
20.000,00 
16.000,00 
13.000,00 

III - Registro Civil das Pessoas Naturais e anexos de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

Serventuários ........................... . 
Oficia is Maiores e Escreventel ............. . 
Fiéis e Auxiliares ......... V ............. . 

Cr$ 
22.000,00 
15 . 000,00 
11.000,00 
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Parágrafo único - Dentro de 30 (trinta) dias contados 
da data da publicação desta lei serão reajustados os proven
tos ". 

Artigo 3.° - Mantido o veto. 
Artigo 4.° - Mantido o veto. 
Artigo 5.° - Mantido o veto. 
Artigo 6.° - Mantido o veto. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 11 
março de 1963. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 11 de março de 1963. 

Francisco Carlos 
Diretor Geral Substituto 

D. o. 12/3/63. 

LEI N.o 7.847, DE 11 DE MARÇO DE 1963 

Dispõe sôbre prova do pagamento do impôsto 
de transmissão imobil'iária "inter-vivos", atTibu'írlo 
aos municípios pela Emenda Constitucional n. 5, de 
21 de novembro de 1961, e dá outras providêncws. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, PRES ' DE NTE 
DA Â.~~'EMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAU!~O, tendo em vista a rejeição do veto parcial apô3to pelo 
GovernD.dor do Estado ao Projeto de lei 11. 204 de 1962, de que 
resultou a Lei n. 7.713, de 16 de janeiro de 1963, promulga, 
com fundamento no artigo 25, parágrafo único, da Constitui
ção do Estado e de acôrdo com o artigo 243, § 2.°, do Regi,. 
mento Interno, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Não serão lavrados, registrados, inscritos 
ou averbados pelos tabeliães, escrivães e oficiais de Registros 
de Imóv2is e de Títulos e Documentos, os atos e têrmos a seu 
cargo, atinentes à constituição ou translação de direitos reais 
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sôbre imóveis, sem a prova do pagamento do imposto de trans
missão da propriedade imobiliária "inter-vivos ", atribuído aos 
municípios pela Emenda Constitucional n. 5, de 21 de novem
bro de 1961. 

Parágrafo nico - Em qualquer caso de incidência será 
o conhecimento obrigatoriamente transcrito na escritura ou 
documento. 

Artigo 2.° - Os serventuários de justiça são obrigados 
a facultar aos encarregados da fiscalização tributária muni
cipal, em cartório, o exame dos livros, autos e papéis que 
interessem à arrecadação do impôsto. 

Artigo 3.° --- Os tabeliães e escrivães que lavrarem escri
turas, atos ou têrmos que fizerem cessar a indivisão de bens 
imóveis, expedirão, previamente, quando não haja reposição, 
guias negativas do impôsto, citando o número do contribuinte 
na Prefeitura e individualizando o imóvel que ficará perten
cendo a cada condômino e a sua parte na comunhão, e trans
creverão literalmente o conhecimento do impôsto na escritura 
ou têrmo. 

Artigo 4.° - Dentro de 15 (quinze) dias da lavratura da 
escritura ou têrmos de cessão de promessa ou compromisso de 
venda e compra de imóveis, havendo sido pago por anteci
pação o impôsto, os tabeliães e escrivães comunicarão, por 
escrito, à repartição municipal competente, a subrogação nos 
direitos e obrigações decorrentes do pagamento antecipado do 
impôsto. 

§ 1.0 - Quando a cessão se fizer por instrumento par
ticular, a comunicação será feita pelo cedente ou proprietário 
do imóvel, no caso de ser exigida a sua anuência para a cessão, 
no dia da assinatura do contrato. 

§ 2.° - Ficam os tabeliães obrigados, em igual prazo, a 
comunicar aos órgãos competentes das Prefeituras todos os 
atos translativos de domínio imobiliário, identificando-se o 
objeto da transação, nome das partes e demais elementos neces
sários ao cadastro tributário das comunas. 

X Artigo 5.° - O Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e anexo de tabelionato, dos distritos de Comarcas de 
4.a entrância, poderá sofrer desanexação do Tabelionato de 
Notas, passando a constituir, observada a numeração ordinal, 
Cartório distinto na sede da Comarca, desde que : 
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I - mais de 85 % (oitenta e cinco por cento) do movi
mento de escrituras lavradas em suas notas se refiram a imó
veis situados fora do território do distrito a ser desmembrado; 

11 - o anexo de Notas, no quinqüênio de 1.°-7-1957 a 
30-6-962, não tenha um movimento maior de 30 escrituras, 
por ano, referentes a imóveis sitos no território do distrito; 

111 - os Serventuários, abrangidos por êste artigo, se 
pronunciem no prazo de 30 dias, após a publicação desta lei, 
a favor da desanexação, optando pelo provimento no cartório 
a ser desanexado. 

Parágrafo único - O requerimento de opção será diri
gido ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior, instruído 
com certidão sôbre o movimento do cartório visada pelo Juiz 
Corregedor Permanente da Comarca, abrangendo o período de 
1.°-7-1957 a 30-6-1962. 

Artigo 6.° - Na inobservância de quaisquer das dispo
sições desta lei, oficiará o Município ao Juiz competente, que 
determinará a exibição necessária e, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis, imporá ao serventuário a multa de 
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) a CrS 100.000,00 (cem 
mil cruzeiros), elevada ao dôbro nas reincidências. 

Artigo 7.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 8.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 11 
de março de 1963. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ - Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Es
tado de São Paulo, aos 11 de março de 1963. 

Fmncisco Carlos - Diretor Geral, Substituto 

D. O. 14/3/63. 
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LEI N.o 7.852, DE 20 DE MARÇO DE 1963 

Acrescenta ítens à letra "a" do artigo 20 da 
Lei de 819, de 31 de outub1'O de 1950. 

CYRO DE ALBUQUERQUE PRESIDENTE DA A~ 
SEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
tendo em vista a rejeição e mparte, do veto apôsto pelo Gover
nador do Estado ao Projeto de lei n. 353, de 1962, promulga, 
com fundamento no artigo 25, parágrafo único, da Constitui
ção do Estado e de acôrdo com o artigo 243, § 2.°, do Regi
mento Interno, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Mantido o veto. 

Artigo 2.° - O parágrafo único do artigo 26 da Lei n. 
819, de 31 de outubro de 1950, acrescido pelo artigo 1.0 da 
Lei n. 4.342 de 5 de novembro de 1957, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Parágrafo único - No caso das letras "a", "b" e "f" 
do artigo 3.°, havendo, na serventia vaga, escrevente, com 
mais de 12 (doze) anos de efetivo exercicio, ou com mais de 
15 (quinze) anos de serviço público, que exerça o cargo de 
seu oficial maior há mais de 3 (três) anos, seja bacharel em 
direito ou haja substituído interinamente o serventuário, embo
ra alternadamente, nela será provido, expedindo o Poder Exe
cutivo o decreto de nomeação a requerimento do interessado", 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

CYRO ALBUQUERQUE - Presidente. 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Esh'do de São Paulo, aos 20 de março de 1963. 

Francisco Carlos - Diretor Geral. 
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