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BOLETIM 

DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XVII 

Redacão , 

"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
LEI N." 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949". 

JULHO A DEZEMBRO DE 1967 N° 82 

Até que enfim , dignou-se o Podêr Publico de nosso Estado, 
através de seus órgãos competentes - reformular a lei de aposenta
doria dos servidores da Justiça dos cartórios não oficializados. 

Tratando-se de uma reivindicação pelo atendimento da qual 
há muito ;á nos vinhamos batendo, todos esperavam os que aquêle 
Podêr a solucionasse em têrmos adequados e definitivos. 

I nfelizmente tal não se verificou, pois até agora nem sequer 
nos foi dado saber quais os proventos a que teremos direito. 

De fato, tendo a lei n5' 9.858, de 4 de Outubro de 1967, re
servado ao Executivo a faculdade de fixá-los por meio de decreto, 
dentro ' do prazo de sua regulamentação, - a verdade é que vi
mos de assistir ao transcurso dêste sem que nada acontecesse a 
respeito. 

Semelhante ocorrência demonstra que o problema, lamentà
velmente, não está sendo encarado, pelo Podê r aludido, com a 
compreensão que merece e a justiça devida à classe daquêles ser
vidores . 

Não desconhecemos que a luta pelo Direito é ardua e pon
tilhada, não raro, de chocantes decepções. 

Confiamos, entretanto, em que os Céus nos hãó dê poupar 
à. ultima deste embate que vimos travando pela conquista de 
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uma velhice mais tranquila e digna, ~ fazendo com que o Govêrno. 
levando em conta: a realidade da situação econômica que atra~ 

vessamos, nos conceda, a final, uma aposentadoria, que seja de 
todo em todo com ela condizente. 

Tais são os votos que sinceramente formulamos, ao mesmo 
tempo que auguramos a todos os colegas, e demais servidores da 
Justiça, um Ano· Novo próspero e feliz. 
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NOTAS VÁRIAS 

CURIOSIDADES FORENSES 

CONCORDATA PREVENTIVA 

EXIGe.NCIA DE CERTIDCiES NEGATIVAS DE PROTESTO 

MOACYR DE BARROS MELLO 

Em 1917, um dos brilhantes membros do Ministério Publico 
Paulista, junto a uma das Curadorias Fiscais de Massas Falidas, 
sempre que se pronunciava em pedidos de concordata preventiva, 
exigia a juntada de certidões negativas de protesto. 

Como amigos que eramos então e que ainda somos, não obs~ 
tante encontrar~se êsse ilustre jurista aposentado, há mais de 15 
anos, fiz ver a êle que tal exigência não tinha fundamento legal 
e não beneficiava a ninguém e era inútjl, além de atrasar o defe
rimento do pedido de concordata. 

Disse-me êle que escrevesse um artigo a respeito. Então, mo
destamente e jornaHsticamente fjz o comentário que adiante trans
crevo, da edição do "Diario Comercio & lndustria" de 15 de 
maio de 1947 (há 20 anos, portanto - Edição esgotada). 

"O comerciante que impetra concordata preventiva está 
obrigado, entre outras coisas, a declarar que não teve 
titulos protestados por falta de pagamento . 

.. Assim, porém. não têm entendido os representantes 
das Curadorias de Massas Falidas, os quais exigem, 
para o deferimento da concordata preventiva, que o 
devedor exiba, nos autos. cerUdões de que não tivera 
titulos protestados. 

"Essa exigência. além de não encontrar apoio em nosso 
diploma falimentar. é infundada e. podemos afirmar. 
inútil. como provaremos mais adiante. 
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"O Decreto 2.024, a lei elaborada pelo insigne Car
valho de Mendonça, no seu art. 149, § 2.\>, n.'? 2, exigia, 
muito sàbiamente, que o devedor juntasse ao seu pedido 
de concordata, uma declaração de que não foram le
vados a protestos titulos de sua responsabilidade. O 
mesmo principio foi consagrado na Lei 5.746, de 1929. 
"O atual decreto falimentar, no seu artigo 158 diz que 
o devedor deverá "satisfazer varias condições", entre 
as quais a de não ter titulos protestados por falta de 
pagamento. 

"Como vemos, a lei atuaL a exemplo das anteriores não 
determina que o devedor, para obter o favor da con
cordata preventiva, DEVA PROVAR QUE NÃO 
TEM TITULOS PROTESTADOS POR FALTA 
DE PAGAMENTO, exibindo, nos autos, certidões dos 
cartórios de protestos. 

"Ainda que tais certidões fossem juntas aos autos, 
perguntamos, estaria provado o que desejam os ilustres 
Curadores? Não. Absolutamente não. 
"Em São Paulo temos atualmente quatro cartorios. A 
prova "feita com certidões desses cartorios - se tal exi
gência fôsse razoavel - era bastante para o deferi
mento da con{:ordata? 

"A maioria das firmas comerciais compra e vende em 
tôdas as praças do Brasil. Quer dizer, essas firmas 
transacionam aqui e ali. Se compram de uma firma 
estabelecida em Santos, lá se dará o protesto, caso a 
obrigação não venha a ser cumprida no seu vencimento. 
"Se compra em Campinas ou Minas ou Mato Grosso. 
a prazo, para lá remetem as duplicatas assinadas. Nes
sas cidades, portanto, nos respectivos cartorios é que 
provàvelmente, seus titulos serão protestados, como já 
tem acontecido várias vêzes. 
"Foi, naturalmente, por êsse motivo que os legisladores 
anteriores exigiam, como o atual exige, que o devedor 
declare nos autos que não tem titulo protestado por fal
ta de pagamento. 

"Tanto isso é certo que a mesma lei condiciona no seu 
artigo 161 (como as anteriores) que o juiz decretará a 
falência, dentro de 24 horas, se, em qualquer momento 
do processo, ficar provado que o devedor faltou à verda
de, quanto à inexatidão de qualquer dos documentos 
oferecidos. 
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410 mais importante para o deferimento de uma con
cordata preventiva é, a nosso ver, o exame feito por 
um perito de confiança do juiz, se o devedor tem, de fato 
um ativo que corresponda a mais de 500/0 do seu pas
sivo quirografário. 

"Um descuido, a negligência de um empregado, muitas 
vêzes pode ocasionar o protesto de um título para uma 
firma, fato êsse menos relevante, a nosso ver, do que 
a falta de bens que garantam aos credores, o cumpri
mento da concordata preventiva". 

Para a nossa satis'fação, logo após a publicação da nota aci
ma, o insigne Curador de Massas Falidas, entendeu que, de fato, 
a exigência podia ser dispensada, pois assim, haveria mais celeri
dade no despacho de deferimento do processamento da concordata 
preventiva, tendo-se como boa, até prova em contrário, a decla
ração do devedor por ocasião do impetramento do favor legal. 

Segundo tradição do direito, o fato negativo é insusceptível 
de prova. O que deve ser provado é o fato positivo, isto é, cum
prirá ao credor ou interessado demonstrar a existência de pro
testo. 

Publicado no "Diário Comércio & Indústria" de 5/10/67. 
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HOMENAGEM AO PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO 

Promovida por um grupo de colegas da Capital. foi prestada, 
no dia 27 de dezembro, uma expressiva homenagem ao Sr. Julio 
de Oliveira Chagas Neto, em sinal de reconhecimento pelos ex~ 

celentes serviços que tem prestado à Classe, no exercício da Pre~ 
sidência de nOSSa Associação. 

Constou ela de um jantar, que lhe foi oferecido no "Restau~ 
rante D. Fabrizio", e ao qual compareceu elevado número de 
Serventuários, inclusive da visinha Cidade de Santos, tendo o 
mesmo transcorrido num ambiente de grande cordialidade. 

O homenageado foi saudado pelo Dr. Simas Pompeu de To~ 
ledo. Tabelião do 6.9 Ofício de Notas da Capital. que lhe dirigiu 
as seguintes palavras: 

"Prezado Presidente Julio de Oliveira Chagas Neto. 
Caros Colegas. 
Se venci a empedernida resistência de meus hábitos e acedi em 

falar, antes o fiz tendo em vista a pessoa homenageada, nosso 
presidente Julio Chagas. 

É verdade que os associados todos esperávamos de Julio 
uma gestão profícua. Já quando o elegemos pela unanimidade 
dos votos, guardávamos a certeza de que fõra guindado ao põsto 
o homem adequado. Não é menos verdade, contudo, que Julio 
foi além. Desde a primeira hora foi um real presidente: atuante, 
dinâmico, conciliador. Tudo isso em gráu maior do que o espe~ 
rado. 

É fim de ano, é tempo de balanços. Não fugirei à regra, enu~ 
merando algumas das realizações do seu periodo presidencial. 
Não para lembrar, que nada foi esquecido. Mas para revivermos 
juntos algumas das medidas que nos deram e têm dado a segurança 
e a união necessárias a todos os que estão firmemente integrados 
em uma classe. Advirto que minha enumeração não será taxativa. 
Aqui vai uma mera exemplificação do trabalho da Associação dos 
Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo. Em uma casa 
em reformas, Julio foi colocando pedras novas e seguras, quais 
sejam ... 

8 -~ 
nOLETD! DA ASSOCIAÇÃO nos SlmVE~T(lÁRIOS 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



o atual regimento de custas; 
a aproximação cordial do judiciário e da Associação; 
a participação na elaboração de ótimo projeto de aposen
tadoria. ainda que não aproveitado pelo Executivo; 
a luta pela não aprovação da atual lei de aposentadoria 
(principalmente no que onera os Serventuários) ; 
igual luta junto às repartições públicas e ao INPS, no 
sentido de conseguir melhoria e rapidez na expedição de 
certidões; 
a sua contribuição nos provimentos emanados da Corre
gedoria Geral da Justiça, notadamente os que dizem res
peito ao aperfeiçoamento e modernização do serviço car
torário. 

Enquanto essas pedras contribuiam para o aspecto externo 
da casa, outras cuidavam do interior. Assim, Julio trabalhava 
também no setor interno de nossa Associação. Houve aperfei
çoamento flagrante dos boletins, com coletâneas de leis. Houve 
campanha de aumento do quadro social. Tem havido assistência ' 
aos associados, particularmente os do interior, com respostas rá
pidas a consultas e encaminhamentos de pápeis na capital. Tem 
havido solução aos problemas trabalhistas dos funcionários, 

A Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São 
Paulo é agora uma casa conhecida em todo o Estado e até fora 
dêle . É ouvida e respeitada. O Judiciário já a conhece, aceita 
a sua colaboração e a prestigia, 

Cumpre lembrar os demais membros da diretoria, e a êles tam
bém dirigir o agradecimento. Na composição da diretoria, ainda 
aqui foi feliz o presidente Julio. Desnecessário declinar nomes, 
todos os conhecemos e reconhecemos o valor. 

Olhando agora para o futuro. lembremo-nos que 1968 é o ano 
da reforma judiciária. É preciso que estejamos atentos aos inte
resses da classe, mais do que nunca precisaremos do presidente. 
E redobrada confiança depositamos nêle, agora que bem conhece
mos sua capacidade. Que o ano nôvo seja fértil ao presidente 
Julio e feliz ao homem Julio é o desejo com que encerro estas pala
vras. 

Muito Obrigado." 
Usou ainda da palavra, na ocaSlao, o Senhor Ezio Oonati, 

Escrivão do Cartório da Corregedoria Geral da Justiça, para cum
primentar o Sr. Julio de Oliveira Chagas Neto não só em seu 
nome, como também no do Corregedor Geral da Justiça, Oesem-
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bargador Alceu Cordeiro Fernandes. - havendo o orador. na 
oportunidade. ressaltado. por forma destacada. o espirito de pro~ 
veitosa colaboração que. graças ao trabalho desenvolvido pelo ho~ 
menageado na Presidência de nossa entidade. se estabelecera 
entre esta e aquela Corregedoria. 

Agradecendo. emocionado a demonstração de aprêço que lhe 
estava sendo tributada. falou em seguida o Pr~sidente da Asso~ 
ciação. pronunciando o seguinte discurso: 

"Meus caros colegas e prezados amigos: 

Antes de mais nada. devo confessar~vos que. ao tomar conhe~ 
cimento da honrosa homenagem com a qual neste momento me 
distinguís. - fiquei verdadeiramente surpreendido. 

É que. por mais que de mim indagasse. naquela ocasião. dos 
motivos que pudessem justificá-la. devo dizer-vos. sem falsa mo
déstia. que não me foi possível encontrar nenhum. 

Manifestando. por isso. aos prezados colegas que me transmi~ 
tiram a notícia de sua realização. a minha surpreza a respeito. 
por éles fui informado de que a mesma havia sido deliberada com 
o propósito de testemunhar-me o vosso aprêço pela ação que tenho 
desenvolvido no exercício da Presidência da entidade que nos con
grega. 

Lisongeado. embora. com semelhantes razões. - que expres
savam mais a altitude do vosso aféto do que as dimensões de minha 
valia. - não me foi lícito. entretanto. admiti-Ias como legitimas. 
- eis ,que. empenhando~me. quanto pude, na defesa dos interesses 
de nossa classe. nada mais fiz do que cumprir o meu dever. 

É fato que assumi a Presidência de nossa Associação numa 
quadra extremamente difícil para todos nós. em face dos graves 
problemas com os quais nos defrontavamos. 

Todos vós sabeis dos esforços tremendos que tiveram de ser 
dispendidos para que pudessemos obter dos Podêres competentes 
o atual Regimento de Custas e Emolumentos. que se não satisfez 
plenamente a todos. e já se está divorciando, cada vez mais, da 
realidade econômica presente, representou, entretanto. na oportu~ 
nidade em que foi promulgada a lei que o instituiu, um verdadeiro 
alivio para todos nós. 

Não ignorais. por igual. a luta titânica que travamos, e ainda 
estamos sustentando. para conseguir daquêles mesmos Podêres. 
uma aposentadoria em têrmos justos e humanos. condizentes. afi~ 
naI. com a dignidade das elevadas funções que exercemos. 

E não vos são estranhas. outrossim. as atividades. por assim 
dizer de ordem diplomática. que empreendemos. no sentido de 

10 - DOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SkaWENTlJARIOS 
DE JUSTIÇA IJO ESTAVO DI'; 8.\0 PAULO * 



elevar, ainda mais, o prestigio da Associação, - e graças ás quais 
pudemos estabelecer as melhores relações com o Poder Judiciária, 
do qual temos recebido constantes provas de consideração e aprêço, 

Não desconheceis, também, o trabalho que temos desenvolvido 
no setor administrativo, propriamente dito, de nossa entidade, -
trabalho êsse que nos permitiu a solução de vários problemas e a 
execução da iniciativas de todo úteis, tais como: a instituição do 
seguro de vida em grupo, que tão larga aceitação teve entre os 
nossos consócios; o aumento de nosso ,quadro social, enriquecido 
com o ingresso de mais de 150 novos sócios; a ampliação dos tex~ 
tos do nosso "Boletim", embora com a redução provisória do nú~ 
mero de suas edições; a dinamização do trabalho de Secretaria, de 
modo a torná~la apta a atender, com a eficiência e presteza de~ 
sejadas, aos pedidos de variada espécie, que nos chegam diária
mente, formulados pelos nossos Colegas do Interior; a regulari
zação da situação dos funcionários dessa mesma Secretaria, pe
rante o Departamento do Trabalho e Instituto Nacional de Pre~ 
vidência Social, etc. 

É evidente, porém, que todo êsse trabalho, por vezes real~ 

mente exaustivo, não foi só por mim executado, mas também por 
todos os meus admiráveis companheiros de Diretoria e do Con
sêlho Fiscal, sem a 3juda dos quais e a colaboração que todos vós 
me prestastes, nada me teria sido possível, em verdade, realizar. 

Por isso, recusando~me a aceitar com válidas as razões com 
as quais pretendeis justificar esta honrosa e brilhante homenagem 
que houvesteís por bem tributar-me, - tenho a certeza de que só 
pOSSo atribui-la à magnanimidade de vossos corações, ante cuja 
imposição só me resta curvar-me, agradecido pela prova de con~ 
'fiança e amizade de que, publicamente, me dais testemunho. 

Termino, agradecendo, do "fundo de mính'alma, as palavras 
gentilissimas que me dirigiram, em suas brilhantes saudações, os 
prezados colegas e queridos amigos, Dr. Simas Pompeu de Toledo 
e Ezio Donati, - ao mesmo tempo que, valendo~me da oportu~ 
nidade, tenho a satisfação de formular os melhores votos para que 
todos vós tenhais um Ano Novo próspero e feliz." 
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VISITA AO DESEMBARGADOR ALCEU 
CORDEIRO FERNANDES 

A Diretoria da "Associação", acompanhada de inúmeros Ser~ 
ventuários da Capital, esteve em visita ao eminente Desembar~ 
gador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor Geral da Justiça, 
a quem foi agradecer não só a alta compreensão, por êle revelada, 
dos problemas de nossa classe, senão também pelo valiosíssimo 
auxílio que prestou a esta, no sentido de ajudá~la a solucioná~los, 

durante todo o tempo em que exerceu as funções daquêle alto 
cargo. 

Sua Excelência foi saudado, na ocasião, pelo nosso Pre~ 

sidente, Sr. Julio de Oliveira Chagas Neto, - que tornou exten~ 
sivos os agradecimentos da classe aos ilustres Juizes Auxiliares 
da Corregedoria, Dr. Edgard Aparecido de Souza, Dr. João Pe~ 
nido Burnier Junior e Dr. Tito de Oliveira Hesket, bem como ao 
escrivão Sr. Ezio Donati, pelas atenções com que distinguiram a 
nossa entidade, havendo o Desembargador Alceu Cordeiro Fer~ 
nandes, ao final, dito da satisfação que lhe causava a visita dos 
presentes, terminando por desejar a todos um feliz Ano Novo. 
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PODER JUDICIÁRIO - ELEIÇõES 

Em sessão realizada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado. para escolha dos novos membros que deverão constituir 
o seu corpo dirigente no biênio 1968/1969. foram eleitos: Presi
dente: Desembargador Marcio Martins Ferreira. Vice-Presi
dente: Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida. 2.9 Vice
-Presidente: Desembargador Tacito Morbach de Góes Nobre. 
Corregedor Geral da Justiça: Desembargador Hildebrando Dan
tas de Freitas. 

Na oportunidade, não podemos deixar de nos congratular 
com Suas Excelências pela merecida escolha com que foram eno
brecidos para dirigir, naquêle biênio, os destinos do Poder J u
diciário de nosso Estado, ao mesmo tempo que formulamos os 
melhores votos pelo integral êxito da alta missão que lhes foi con
fiada pelos seus eminentes pares. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDNT'OARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO * -13 



OBSERVAÇÕES SÕBRE DOCUMENTOS RELA
TIVOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

1 - De acôrdo com o disposto nos artigos 141 e 142 da 
Lei n.9 3.807, de 26 de Agosto de 1960, com a nova redação que 
lhes foi dada pelo artigo 25 do Decreto-lei n5' 66, de 21 de No
vembro de 1966, - e o estabelecido, ainda, no Decreto n.9 

60.368, de 11 de Março de 1967, que regulamentou a matéria 
objeto dos mencionados incisos, - o INSTITUTO NACIONAL 
DE PREVIDENCIA SOCIAL fornecerá às Emprêsas, bem co
mo às pessoas a elas equiparadas, quando for O caso, os documen
tos seguintes: 

a) - CERTIFICADO DE MATRICULA. para servir de 
prova de sua vinculação à Previdencia aludida (d. item 2): 

b) - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SI
TUAÇÃO, válido até 28 de Fevereiro do ano seguinte ao de suá 
emissão, para prova de que o contribuinte se acha em situação 
regular perante o referido Instituto (cf. itens 3 a 9); 

c) - CERTIFICADO DE QUITAÇÃO, válido por 30 
(trinta) dias. contados da data de sua expedição, - indispensá
vel para que as citadas Emprêsas e pessoas e elas assemelhadas 
possam praticar os atos enumerados nos itens 10 e 11; 

d) - ALVARA DE OUTORGA DE CONTRATO, para 
autorizar a Emprêsa e as pessoas e elas equiparadas, conquanto 
devedoras da Previdência Social. a lavrar instrumentos relativos 
a atos de alienação ou oneração de imóveis, ou de bens moveis 
incorporáveis ao seu ativo imobilizado (d. itens 23 a 25). 

I - DO CERTIFICADO DE MATRICULA 

2 - O CERTIFICADO DE MATRICULA, deverá ser 
obrigatoriamente apresentado pelas Emprêsas e pessoas a elas as
semelhadas: 
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a) - à autoridade competente, para licenciamento de obras 
ou construções, reforma ou acréscimo de prédios, - cabendo essa 
apresentação ao responsável direto pela execução das citadas 
obras; e 

b) - aos órgãos do INSTITUTO NACIONAL DE PRE
VIDENCIA SOCIAL, bem como aos arrecadadores das contri
buições a êle devidas, para identificação do contribuinte e dos 
elementos cadastrais de sua inscrição. 

11 - DO CERTFICADO DE REGULARIDADE 
DE SITUAÇÃO 

3 - O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SI
TUAÇÃO será obrigatoriamente exigido das Emprêsas e, quando 
for o caso, das pessoas a elas equiparadas, 

a) ......... . 

b) ......... . 

c) ........ .. 

d) para averbação de construção ou de incorporação de 
prédios no Registro de Imóveis, 

e) ......... . 

f) ......... . 

g} ......... . 

h} para transcrição de quaisquer documentos no Registro 
de Titulos e Documentos. 

4) - Será igualmente obrigatória a consignação de que foi 
feita a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação: 

a) ........ .. 

b) ......... . 

c) pelo Registro de Imóveis, mediante declaração expressa 
e formal, contendo código emissor, número e data de sua emissão, 
passada na respectiva certidão, nos casos de averbação de cons~ 
trução e de incorporação de prédios: 

d) ......... . 

e) ......... . 

f) pelo Registro de Titulos e Documentos, mediante a de~ 
claração do Serventuário, lançada na respectiva certidão ou no 
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próprio instrumento, de que a eXlgencia legal foi satisfeita, -
seja porque conste declaração expressa e [armaI em tal sentido no 
instrumento a ser registrado, seja porque, no caso de inexistência 
dêsse assentamento, tenha sido apresentado o referido Certificado, 
- caso em que a declaração do Serventuário deverá consignar o 
código do orgão emissor, bem como o número e a data da emissão 
(cf. art. 2.9 e 3.9 do Dec. 60.368). 

5 - Conforme se constata do disposto no art. 141 da Lei 
em exame, a exigência do Certificado de Regularidade de Situação 
se aplica não sômente às Emprêsas, mas tambem às pessoas a elas 
equiparadas. Qua,is são, porém, essas pessoas? A resposta nos é 
dada pelo artigo 4.9 da mesma lei, - a qual. para os seus efeitos, 
considera: 

a) - como EMPR~SAS, o empregador, - tal como é de~ 
finido na Consolidação das Leis do Trabalho, bem como as repar~ 
tições publicas, autarquias e quaisquer outras entidades ou ser~ 

viços administrados, incorporados ou concedidos pelo Poder Pu~ 
blico, no que tange aos seus respectivos servidores, quando subor~ 
dinados ao regime da mencionada lei; 

b) ......... . 

c) ......... . 

d) - como trabalhador autônomo, - o que exerce, habitual~ 
mente e por conta própria, atividade profissional remunerada. 

6 ~ Segundo preceitua, ainda, o citado artigo 141. além das 
Emprêsas e pessoas a elas assemelhadas (alinea "a" do item ante~ 
rior) , os "SEGURADOS AUTONOMOS" estao também obri~ 
gados a apresentar o Certificado de Regularidade de Situação. 
quando tenham de praticar os atos referidos nas alíneas "d" e "h" 
do Hem 3. Sendo de acrescentar~se, para melhor esclarecimento, 
que tais segurados são aquêles mesmos trabalhadores autônomos, 
a que ajude, em sua alinea "d", o artigo 4.9 da Lei 3.807 (d. item 
anterior) . 

7 - Em face, pois. das disposições constantes da mencionada 
lei, poder~se~ia inferir que, tanto as pessôas fisicas sem qualquer 
vinculação com a Previdência Social, como aquelas outras que, em~ 
bora vinculadas, não sejam responsáveis pelo recolhimento ao lns~ 
tituto de suas contribuições (empregados em geral), - estão de~ 
sobrigadas de apresentar o Certificado em apreço, quando pre~ 
tendam averbar a construção ou a incorporação de prédios no Re~ 
gistro de Imóveis e transcrever quaisquer documentos no Registro 
de Titulos e Documentos. 
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8 - Advirta~se, entretanto, não ser êsse o entendimento do 
Instituto aludido, o qual. - segundo esclarecimentos que se dig~ 
nou prestar à nossa Associação um de seus assessôres juridicos, 
- tem por assente, em definitivo, que o referido documento é sem~ 
pre exigível para à pratica dos atos indicados no item anterior, 
estejam as pessoas nêles interessadas vinculadas, ou não, à Pre~ 

vidência Social. 

9 - De qualquer modo, - e a despeito do Instituto se haver 
firmado no entendimento de que, no caso das citadas averbações, 
deve~se ter em vista apenas o imóvel e não a pessoa de seu pro~ 
prietário, - parece~nos altamente aconselhável exigir~se de todos 
quantos as requeiram, que esclareçam, tanto nas escrituras pu~ 

blicas como nos instrumentos particulares, qual a respectiva situa~ 
ção perante a mencionada Previdência. 

UI - DO CERTIFICADO DE QUITAÇÃO 

10 - Quanto ao CERTIFICADO DE QUITAÇÃO, esta~ 
belece o mesmo artigo 141, que o Serventuário deverá registrá~lo 
e arquivá~lo pela ordem de lavratura dos instrumentos publicos ou 
da transcrição dos instrumentos particulares para os quais haja 
sido emitido e tenham por objeto. 

a) - a alienação ou prome'ssa de alienação, oneração ou dis~ 
posição de bens imóveis; 

b) - a alienação ou promessa de alienação, oneração ou 
disposição de bens moveis incorporáveis ao ativo imobilizado; 

c) - a cessão e transferência ou a promessa de cessão e tran~ 
ferência de direitos; 

d) - o pagamento de haveres nas liquidações e dissoluções 
de sociedades; a expedição de Cartas de adjudicação ou arrema~ 
tação de bens; e 

e) - a primeira operação a ser realizada com prédio ou uni~ 
dade imobiliária após a sua construção, seja de promessa de venda, 
de compra e venda, de cessão e transferência ou de promessa de 
cessão e transferência de direitos aquisitivos, - isso em se tra-
tando de imóveis construidos a partir de 22 de Novembro de 1966 
(Arts. 7.9 e 8.9 do Decreto n.9 60.368). 

11 - Assim, verifica~se que o Certificado de Quitação de~ 
verá ser exigido das Emprêsas e das pessoas a elas assemelhadas, 
quando for o caso: 
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a) - na promessa de compra e venda; 

b) - na promessa de cessão e transferência de direitos aqui~ 
sitivos; 

c) - na cessão e transferência de direitos aquisitivos; 

d) - na compra e venda; 

e) - na permuta; 

f) - na retrovenda; 

g) - na dação em pagamento; 

h) - na venda a contento; 

i) - na hipoteca; 

j) - na doação; 

k) - na anticrese; 

I) - na incorporação ao patrimônio da sociedade; 

m) - no usufruto; 

n) - na instituição de bem de familia; 

o) - na constituição de renda; 

p) - na instituição de habitação; 

q) - nas cauções de hipoteca e penhor (Decreto n.9 24.278, 
de 14~7~34); 

r) - no penhor de máquinas e aparelhos utilizados na in~ 

dústria (Decreto~lei n.9 1.271, de 16~5~39); 

s) - no penhor industrial e de veiculos automotores, equi~ 

pamentos para execução de terraplenagem e pavimentação, bem 
como de quaisquer viaturas de tração mecânica, usadas no trans~ 
porte de passageiros e cargas (Lei n.9 2.931, de 27/10/56); e 

t) - na alienação fiduciaria em garantia (art. 66 da Lei n.Q 

4.728, de 14~7~65). 

12 - O artigo 12 do Decreto n.9 60.368, estabelece, outrossim, 
que o Certificado de Quitação deverá ser arquivado pelo Tabelião 
que lavrar a escritura, ou pelo Oficial do Registro de Titulos e 
Documentos perante o qual o documento viér a ser apresentado 
para transcrição, observando~se, em ambos os casos, a ordem cro~ 
nológica dos atos. Está claro que o mesmo procedimento devem 
ter os Oficiais do Registro Imobiliário, no tocante aos contratos 
celebrados por instrumento particular, atinentes aos atos referidos 
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no item anterior, que forem apresentados para transcrição, inscri~ 

ção ou averbação, conforme o caso. 

13 - Ante o exposto se conclui, pois, 

a) - que nenhuma escritura publica, ou contrato particular, 
que tenha por objeto a formalização de qualquer dos atos rela~ 

cionados no item 11, deverá ser lavrada ou registrada, sem que 
as Emprêsas e pessoas a estas equiparadas, que em tais instru
mentos figurem como interessadas , apresentem o Certificado de 
Quitação; 

b) - que, a circunstância de tal apresentação, deve ser men
cionada, obrigatoriamente, tanto nos instrumentos publicas como 
particulares; 

c) - que, em se tratando de instrumentos particulares, des~ 
tinados a transcrição, inscrição ou averbação, conforme for o caso, 
- só poderão ser admitidos a registro quando acompanhados do 
referido Certificado. 

14 - Não são, porém , apenas as Emprêsas e os Segurados 
Autônomos (isto é, os empregadores em geral e as demais pessoas 
que, estando vinculadas à Previdencia Social, são diretamente res~ 
ponsáveis pelo recolhimento ao Instituto de suas contribuições), 
que se acham obrigados a apresentar tal documento. De fato , 
conforme se vê do exposto no item 10, alinea "a", tôda pessôa 
'fisica, embora sem qualquer vinculação com a Previdência aludida, 
está sujeita à apresentação do Certificado em aprêço, quando da 
primeira operação que realizar com prédio ou unidade imobiliária 
de que seja proprietária e cuja construção tenha sido ultimada na 
uigência do Decreto-lei n. 9 66, ou seja depois de 22 de Novembro 
de 1966 (Decreto n.1' 60.368, artigos 7,1' e 8.1'). 

15 - Abrangerá, todavia , semelhante exigência, a tôdas e 
quaisquer operações que pela primeira vez sejam realizadas? O 
artigo 141, nl' lI, paragrafo 4. 9 da Lei n.1' 3.807, indica, apenas, 
como tais, as que tenham por objeto 

a) - promessas de venda ; 

b) - compra e venda; 

c) - cessão e transferência de direitos aquisitivos; e 

d) - promessas de cessão e transferência daquêles mesmos 
direitos. 
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16 - Todavia, o Decreto n.':' 60.368, consoante se verifi-ca 
do disposto na letra "e" de seu artigo 45', estende a mencionada 
exigência, praticamente, a todas as operações, ao adiantar que 
não importa a forma de que as mesmas se revistam. Não estará 
dito decreto, assim dispondo, atribuindo ao citado inciso da lei 
previdenciária uma extensão maior do que a que ela realmente 
tem? O Instituto, segundo tivemos a oportunidade de saber, acha 
que não, - entendendo, antes pelo contrário. que a referida exi
gência enquadra a tôda e qualquer operação (cf. relação constante 
do item 11). 

17 - Para conduir dessa maneira, funda-se aquela autarquia 
no disposto não só pelo artigo 4.9 do precitado decreto, como tam
bém pelo artigo 176, paragrafo 2.9 , do Regulamento Geral da 
Previdência Social (Dec. n5' 60.501, de 14-3-67), - que torna o 
proprietário, dono da obra, ou condômino de unidade imobiliária, 
solidariamente responsável com o construtor pelo débito dêste ao 
Instituto. Se tais dispositivos legais autorizam, ou não, as ila
ções que dêles extrai aquela entidade, para sustentar a validade 
da exigência em questão, - é problema cuja apreciação não cabe, 
evidentemente. aos serventuários, mas, sim, ás autoridades judi
ciárias competentes, que eventualmente possam ser instadas a se 
pronunciar a respeito. 

18 - Como saber, porém, que se trata da primeira de tais 
operações? Não será dificil apurá-lo. Em primeiro lugar, dever
-se-á verificar se a construção do prédio ou da unidade imobiliária 
está ou não averbada, e em que data essa averbação foi promo
vida. 

19 - Se estiver, e o averbamento houver sido efetuado antes 
de 22 de Novembro de 1966, - a apresentação do Certificado é 
totalmente dispensável. Caso, entretanto, tiver sido realizado pos
teriormente, só pela data do "habite-se" que instruiu o seu pedido 
se poderá verificar se o Certificado é exigivel ou não. Assim. 
será exigivel, se o ., habite-se" (ou qualquer documento hábil que 
o tenha suprido) houver sido expedido após aquela data; e não o 
será. se a sua expedição 'fôr de data anterior. 

20 - Se a averbação, todavia, não tiver sido feita, está 
claro que o registro dos contratos atinentes a tais operações só 
poderá ser efetuado mediante a sua prévia realização. Nesse 
caso, a exigibilidade do Certificado dependerá, igualmente, da 
data do "habite-se" que for apresentado como comprovante da 
'construção respectiva para fins daquela averbação. 
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21 - Em semelhante circunstância, conhecida que seja a re~ 

ferida data, de pronto se concluirá se o Certificado é ou não exi~ 
gíveJ. E tal como ocorre no exemplo que demos no ultimo tópico 
do item 19, sê~l~á, se posterior a 22 de Novembro de 1966; e 
deixará de sê~lo, se expedido anteriormente. 

IV - DO ALVARA DE OUTORGA DE CONTRATO 

22 - Segundo prescreve o artigo 23 do Decreto n.9 60.368, 
- quando a Emprêsa contribuinte da Previdência Social não pu~ 
der pagar sua divida, poderá ser dada autorização para a lavra~ 

tura das escrituras previstas no mesmo decreto, desde que fique 
assegurado o pagamento, mediante confissão de divida, com o ofe~ 
recimento de garantia de natureza real. 

23 - A autorização para lavratura da escritura, na hipotese 
do artigo referido no item anterior, será dada mediante a expedi~ 
ção do competente alvará, que estará também sujeito às mesmas 
disposições gerais dos artigos 15 a 19 do mencionado decreto, e 
será passado em impresso próprio, segundo o modêlo constante 
do anexo 5, daquele diploma legal (art. 24 do Decreto n.9 60.368). 

24 - Vê~se, pois, que os atos para a prática dos quais é 
obrigatoria a apresentação do Certificado de Quitação, poderão 
ser executados, quando fôr o caso, mediante a exibição do AL
VARA DE AUTORIZAÇÃO referido, devendo os serventuá~ 

rios, em tal circunstância, proceder com relação a êsse documento 
nos moldes indicados nos itens 10 e 12. 

25 - Cumpre~nos, ainda, na presente oportunidade, alertar 
não só os Oficiais dos Registros de Imóveis e de Titulas e Do~ 
cumentos, como também os snrs. Tabeliães, para o disposto no 
artigo 142 da Lei n.9 3.807, - segundo o qual. 

a) - os atos praticados e os instrumentos assinados ou la~ 

vrados sem a observância do estipulado no artigo 141 da mesma 
lei, são considerados nulos de pleno direito, para todos os efeitos, 
assim como os respectivos registros a que estiverem sujeitos (caput 
do artigo); 

b) - os servidores, serventuários da Justiça, autoridades e 
órgãos que incidirem na infração das disposições daquêle mesmo 
artigo, incorrerão em multa correspondente a um salário mínimo 
de maior valor vigente no País, imposta e cobrada pela Previdên~ 
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cia Social, sem prejUlZO da responsabilidade que no caso couber 
(parágra'fo 2. 9 do mesmo artigo). Convindo verificar, igualmen~ 
te, o que dispõem, a respeito, os artigos 185 e 338 do Regula~ 

mento Geral da Previdência Social (Decreto n.9 60.501, de 14~3~ 

67). 

v - INSTRUÇõES DA PREVIDENCIA SOCIAL 

26 - Transcrevemos, a seguir, para maior divulgação, o tex~ 
to da circular pela qual a Associação dos Serventuários nos deu 
conhecimento das instruções que, sóbre a matéria em exame, re~ 

cebeu da Superintendência Regional em São Paulo do Instituto Na~ 
donal de Previdência. 

"CIRCULAR" 

"A pedido do Snr. Supedntendente Regional em São Paulo 
do INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. 
levamos ao conhecimento do prezado Colega 

] .9) - que foi dispensada, nos certificados de quitação (De~ 
creto n.9 60.368 de 1i de Março de 1967), a indicação do nome 
do interessado nas negodações imobiliárias; devendo. porém. os 
mesmos certificados, quanto à respetiva finalidade. indicar em 
cada caso a sua validade, 

a) para todos os apartamentos, salas, conjuntos. boxes etc .. 
quando se tratar de prédios em condomínio; 

b) para todos os lotes. quando se tratar de loteamentos de 
terrenos; 

c) para todas as residências, quando se tratar de conjunto 
residencial; e 

d) para todas as partes ideais. quando se tratar de incor~ 

poração de terrenos em condomínio. 

Desse modo. basta um só certificado de quitação. em cada um 
dos referidos casos. assim considerados o prédio em condomínio. 
o conjunto residencial. o terreno em incorporação e outras formas 
semelhan tes. 

(Nos casos de prédio em condominio, esclarece o Instituto 
que exigirá da emprêsa o recolhimento de suas próprias contri~ 

buições e comprovação das relativas à respectiva construção civil 
executada por outras emprêsas), 
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2.Q
) - Que a apresentação, por parte de emprêsas interessa~ 

das na prática de quaisquer atos em Cartório, do CER~ 

TIFICADO DE QUITAÇÃO previsto no artigo 4.Q do Regula~ 
menta aprovado pelo citado Decreto n. Q 60.368, dispensa a apre~ 
sentação do Certificado de Regularidade de Situação, referido no 
artigo 1.Q daquêle mesmo diploma, dado tratar~se de documento 
mais completo, que espelha definitivamente a situação da emprêsa. 

3.Q
) - que os Serventuários dos Cartórios de Registro de 

Titulas e Documentos, nos casos de transcrição de contratos de 
compra e venda de máquinas ou veículos, quando êstes constitui~ 
rem mercadoria do negócio da emprêsa vendedora, deverão exigir, 
unicamente, ° Certificado de Regularidade de Situação, previsto 
no Capitulo I do mesmo Decreto n.Q 60.368." 

Tais são as observações que nos despertou o rápido exame 
que fomos levados a fazer dos dispositivos da lei e decretos cita~ 

dos, não só para nosso govêrno, como também para facilitar, quan~ 
to possivel. seu melhor estudo por parte dos demais interessados na 
conhecimento da matéria que êles envolvem. 

São Paulo, Dezembro de 1967 
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MODIFICADA PORTARIA PELO INPS 

o Instituto Nacional de Previdência Social do Estado de 
São Paulo, resolveu algum tempo atrás, baixar uma Portaria, mo~ 
dificando o sistema anterior, que concedia validade de 30 dias 
para as certidões negativas expedidas pela meSma entidade, dan~ 
do~lhe apenas validade para uso imediato. Essa Portaria, criou 
um problema entre os associados do Sindicato de Compra e Venda 
de Imóveis, e da Associação dos Serventuários de Justiça. 

O caso se tornou cada vez mais grave. que o presidente da 
Associação dos Serventuarios de Justiça. sr. Julio de Oliveira Cha~ 
gas Netto. e o presidente do Sindicato de Compra e Venda de 
Imoveis, sr. Geraldo Marcondes. resolveram se dirigir até ao dr. 
Péricles Sampaio. superintendente do Instituto de Previdência So~ 
ciaI. a fim de solucionar o problema. 

Depois da reunião que mantiveram e das conversações man~ 
tidas, o superintendente do Instituto. resolveu o seguinte: Tôdas 
as agencias do INPS, foram instruidas para dispensar nos certi~ 

ficados de quitação (Decreto 60.368). a indicação do nome do 
interessado nas negociações imobiliárias. Os cartórios deverão 
também indicar a finalidade e a validade do certificado. para cada 
caso, Exemplos: Para apartamentos. salas. conjuntos. boxes. etc .. 
quando se tratar de prédios em condominios; para todos os lotes, 
quando se tratar de loteamentos de terrenos; para tôdas as resi~ 

ciências, quando fôr conjunto residencial e, para tôdas as partes 
ideais, quando se tratar de incorporação de terrenos em condomi~ 
nio. 

Assim, cada caso considerado. necessitará sàmente de um 
certificado de quitação. Para os casos de predios em condominio 
em residências em conjunto, o Instituto exigirá da emprêsa prova 
de recolhimento dessas próprias distribuições e comprovação dos 
relativas a respectiva construção civil executada por outras em~ 
prêsas. O superintendente do INPS. solicitou também do sr. J u~ 
lia de Oliveira Chagas Netto. que transmitisse essa nova re~ 

gulamentação a todos os cartorios de Registros de Imoveis de 
São Paulo. 

24 -

Publicado no "Diário da Noite" de 20/10/67. 
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DEPARTAMENTO DA RECEITA 

INSTRUÇõES G.R. n. 21~67, de 22 DE JUNHO DE 1967 

"Custas e emolumentos. Recolhimento mediante guia". 

O Diretor do Departamento da Receita no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 13 da Lei n. 3.703, de 7 de ja~ 
neiro de 1957 e tendo em vista o estatuído no artigo 3.9 do decreto 
n. 47.762, de 17 de fevereiro de 1967, resolve, objetivando dirimir 
dúvidas quanto ao recolhimento das custas e emolumentos, em 
face da momentânea insuficiência de estampilhas, expedir as se~ 
guintes instruções: 

1. As custas e emolumentos, que, nos têrmos da legislação 
em vigor, devem ser arrecadados por estampilhas, poderão, a tí~ 

tulo precário, ser recolhidos mediante a guia modêlo 3, numera~ 
das em ordem crescente. 

2. O recolhimento relativo aos atos praticados no dia, po~ 
derá ser efetuado através de um só guia, desde que sejam indi~ 

cados os seguintes elementos: 

a) a natureza do ato e a data; 

b) os nomes das partes; 

c) a importância correspondente a cada um; 

d) a importância total a recolher; 

e) o livro e a fôlha, quando fôr o caso. 

3. O recolhimento poderá também, ser efetuado individual~ 
mente para cada ato, indicando-se: 

a) a natureza do ato e a data; 

b) o nome das partes; 

c) a importância correspondente; 

d) o livro e a fôlha, quando fôr o caso. 

4. O número da guia e a importância correspondente serão 
anotados à margem do ato. 

5. Quanto aos atos previstos nos itens VII a XII da Tabela 
"I", anexa à lei n.9 9.531-66, não é necessária individualização 
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de cada ato, indicando-se, apenas, a quantidade, a denominação 
dos atos, o montante devido em relação a cada item e o total 
a recolher. 

6. O recolhimento será efetuado até o primeiro dia útil se
guinte à prática do ato. Os recolhimentos feitos fora do prazo 
serão comunicados ao MM. JUiz Corregedor para os fins de direito. 

7. Na Capital, a comunicação será elaborada pelo G.R.3 e, 
no Interior, pelo Chefe da repartição arrecadadora, devendo nes
te último caso, ser confeccionada em duas vias, a fim de que a 
2.~ via acompanhe as contas do respectivo dia para conhecimento 
do Delegado Regional de Fazenda. 

8. O recolhimento relativo aos atos já praticados poderá 
ser feito até o dia 26 do corrente, dispensada a comunicação pre
vista nos números anteriores. 

9. As 1.~ vias das guias serão arquivadas em ordem numé
rica em pasta especial para pronta exibição, quando necessário. 

Departamento da Receita, em 22 de junho de 1967. 

26 -

João Alfaro Soto, Diretor Substituto 

Publicado no "Diário OficiaI da União de 23/6/67. 
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LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS 

DECRETO N.Q 61.606 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1967 

Concede nôvo prazo para pagamento do Impôsto sôbre a Pro~ 

priedade Territorial Rural, respectiva Taxa de Cadastro 
quando incidente e a Contribuição ao Instituto Nacional de 
Desenvolvimento Agrário; devidas pelos proprietários de 
imóveis rurais. 

O Presidente da República no uso das atribuições que 1he 
confere o art. 83, inciso II da Constituição, decreta: 

Art. 1.9 . O prazo para pagamento sem multa do Impõsto 
sôbre a Propriedade Territorial Rural - ITR da respectiva Taxa 
de Cadastro, quando inddente e da Contribuição devida ao ~ns~ 

tituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, pelos proprietários 
de imóveis rurais, relativos ao exercício de 1967 terminará no dia 
vinte e nove de dezembro de 1967. 

Art. 2.9 • Contra a cobrança do ITR Taxa de Cadastro e 
Contribuição ao INDA, neste exercício, caberá reclamação ao 
IBRA, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação 
dêste Decreto, independente do pagamento ou de depósito do 
valor dêsses tributos. 

Art. 3.9 . A reclamação de que trata o art. 2.1' deverá ser 
dirigida ao Presidente do IBRA e entregue diretamente, ou por 
via postal registrada, nas Circunscrições do Instituto Brasikiro 
de Reforma Agrária localizadas no Estado em que se situa o 
imóvel. 

§ I.Q
• A reclamação será instruída com o Aviso para 'pa~ 

gamento do ITR devendo constar a qualificação do reclamante, 
o código do imóvel. o enderêço postal para recebimento da noti~ 

ficação ou avisos e a exposição dos fatos devidamente comprovados, 
em que se fundamenta o pedido. 
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§ 2.\'. A reclamação terá efeito suspensivo da cobrança do 
ITR. respectiva Taxa de Cadastro e Contribuição ao INDA, até 
notificação ao reclamante da decisão prolatada. 

Art. 4.\'. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de outubro de 1967. 146.Q da Independência e 
79.\' da República. 

A. COSTA E SILVA 

Ivo Arzua Pereira 
Hélio Beltrão 

Publicado no "Diário Oficial da União" de 7/10/67. 

LEI N.Q 5.345 - DE 3 DE NOVEMBRO DE 1967 

Dispõe sôbre a Justiça Federal de primeira instância, alterando 
a Lei n.9 5.010, de 30 de maio de 1966 modificada pelo 

Decreto~lei n.9 253, de 28 de fevereiro de 1967. 

O Presidente da República. 

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

Art. P. São introduzidas na Lei número 5.010 de 30 de 
maio de 1966, que organizou a Justiça Federal de primeira instância, 
alterada pelo Decreto~lei n.Q 253, de 28 de fevereiro de 1967, as 
seguintes modificações: 

a) o item IX do art. 13 da Lei número 5.010, de 30 de 
maio de 1966, introduzido pelo item II do art. l.\' do Decreto-lei 
n.\' 253, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com o 
seguinte texto: 

"IX - requisitar 'fôrça federal ou estadual ne
cessária ao cumprimento de suas decisões;" 

b) a alínea 2 do item XIII do artigo 1.1' do Decreto~lei n.Q 

253, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com o seguinte 
texto: 

28 -

"2) Nas Seções J udiçiárias do Acre, Alagoas, 
Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Ma~ 
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ranhão. Mato Grosso. Pará. Paraíba. Piauí. Rio de 
Janeiro. Rio Grande do Norte. Rondônia. Roraima. 
Santa Catarina e Sergipe. um cargo de Distribuidor~ 

-Contador; .. 

c) a modificação do art. 36 da Lei n.9 5.010, de 30 de 
maio de 1966. constante do final do item IV do art. LI' do 
Decreto-lei n. 9 253. de 28 de fevereiro de 1967, constitui o item V 
do referido art. 1,9, 

d) o item sôbre a 3.~ Região Judiciária Nordeste, constante 
do art. 2.9 da Lei n.9 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a ter 
a seguinte redação: 

"3.~. Nordeste: Alagoas, Ceará. Paraíba. Per
nambuco e Território de Fernando de Noronha. Piauí. 
Rio Grande do Norte e Sergipe." 

Art. 2.9. A presente lei entra em vigor na data de sua pu~ 
blicação. 

Art, 3. 9 • Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília. 3 de novembro de 1967: 146.1' da Independência e 
79.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antonio da Gama e Silva 

Publicado no "Diário Oficial da União" de 7/1 J /67. 

LEI N.9 5.346 - DE 3 DE NOVEMBRO DE 1967 

Altera dispositivos do Códivo Penal, visando proteger serviços 
de utilidade pública. 

O Presidente da República. 

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

Art. 1.9 . O item III do parágrafo único do art. 163 do Có
digo Penal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"11I - contra o patrimônio da União, Estado. 
Município. emprêsa concessionária de serviços públicos 
ou sociedade de economia mista". 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁnrOH 
DE JUSTIÇA DO ElSTADO DEl SÃO PAULO * - 29 



Art. 2. 0 • É acrescentado ao art. 180 do Código Penal o 
seguinte parágrafo; 

"§ 4.9. No caso dos bens e instalações do pa
trimônio da União, Estado. Município, emprêsa con
cessionária de serviços públicos ou sociedade de eco
nomia mista adquiridos dolosamente: 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa 
de I (um) a 5 (cinco) salários-mínimos do maior vi
gente no País." 

Art. 3.9. É acrescentado ao art. 265 do Código Penal o se
guinte parágrafo: 

"Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3 
(um têrço) até a metade, se o dano ocorrer em virtude 
de subtração de material essencial ao funcionamento 
dos serviços." 

Art. 4.9. A presente Lei entra em vigor 30 dias após a sua 
publicação. 

Art. 5.9. Revogam~se as disposições em contrário. 

Brasília, 3 de novembro de ] 967; 146.9 da Independência e 
79.9 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antonio da Gama e Silva 

Publicado no "Diário Oficial da União" de 7/11/67. 

LEI N.9 5.349 - DE 3 DE NOVEMBRO DE 1967 

Dá nova redação ao Capítulo lU do Título IX do Código de 
Processo Penal. 

O Presidente da República. 

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

Artigo único. O Capítulo III do Título IX do Código de 
Processo Penal (Decreto~lei n.9 3.689, de 3 de outubro de 1941), 
passa a ter a seguinte redação; 

30 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO IlOS SEnVENTUARIOS 
DEl JUSTIÇ,l, DO BJ:lTAJ)O I)E 8.;'0 PAULO * 



CAPÍTULO III 

DA PRISÃO PREVENTIVA 

Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da ins~ 
trução criminal. caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, 
de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, 
ou mediante representação da autoridade policial. 

Art, 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como 
garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal 
ou para assegurar a aplicação da lei penal. quando houver prova 
de existência do crime e indícios su ficientes da autoria. 

Art. 313. A prisão preven tiva poderá ser decretada: 

I - nos crimes inafiançáveis; 

li - nos crimes afiançáveis, quando se apurar no processo 
que o indiciado é vadio ou quando, havendo dúvida sôbre a sua 
identidade, não fornecer ou indicar elementos su ficientes para es~ 
clarecê~la; 

III - nos crimes dolosos, embora afiançáveis, quando o réu 
tiver sido condenado por crime da mesma natureza, em sentença 
transitada em julgado. 

Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será de~ 

cretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter 
o agente praticado o fato nas condições do art. 19. ns. I. 11 ou 111 
do Código Penal. 

Art. 315. O despacho que decretar ou denegar a prisão 
preventiva será sempre fundamentado. 

Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no 
correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, 
bem como de nôvo decretá~la, se sobrevierem razões que a justi~ 

fiquem", 

Brasília, 3 de novembro de 1967; 1461' da Independência e 
79.1' da República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antonio da Gama e Silva 

Publicado no "Diário Olicial da União" de 7;11/67. 
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ESTADU AIS 

LEI N.Q 9.855, DE 2 DE OUTUBRO DE 1967 

Dispõe a respeito da alíquota do impõsto sõbre transmissão 
" causa-mortis" 

o Governador do Estado de São Paulo: 

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

Artigo 1.9 - A alíquota do impôsto sôbre transmissão "causa
-mortis" prevista no inciso III do artigo 48 da Lei n,Q 9.591, de 
30 de dezembro de 1966, aplica-se às sucessões cujo impôsto não 
tenha sido pago à data da publicação desta lei. 

Artigo 2.9 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 2 de outubro de 1967. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luís Arrôbas Martins 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 2 de outubro de 1967. 

Domingos Dcco, Diretor Geral, Substituto 

Publicado no "Diário Oficial" de 3/10/67. 

LEI N.9 9.858, DE 4 DE OUTUBRO DE 1967 

Dispõe sõbre a reorganização da Carteira de Aposentadoria de 
Servidores da Justiça e dá outras providências 
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o Governador do Estado de São Paulo: 

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

DISPOSIÇõES PRELIMINARES 

Artigo 1.9 - A Carteira de Aposentadoria de Servidores da 
Justiça criada pelas Leis ns. 465, de 28 de setembro de 1949 e 
507, de 17 de novembro de 1949, com as alterações das leis pos~ 
teriores, passa a denominar-se .. Carteira de Previdência das Ser~ 
ventias não Oficializadas na Justiça do Estado", regendo-se pelas 
normas e condições estabelecidas na presente lei. 

Artigo 2.9 - Os servidores da Justiça terão direito à ap~ 
sentadoria e os seus beneficiários à pensão mensal, nos têrmos e 
condições desta lei. 

TÍTULO I 

DOS CONTRIBUINTES E DAS CONTRIBUIÇõES 

Artigo 3.Q - São contribuintes obrigatórios da Carteira todos 
os servidores dos cartórios da Justiça do Estado não oficializados, 
dos Registros de Imóveis ou de Títulos e Documentos, de Ta~ 
belionatos de Notas, de Protestos, de Depositários Públicos, de 
Contadores, de Distribuidores, de Partidores e de Registro Civil 
das Pessoas Naturais e respectivos anexos, estejam na atividade 
ou inatividade. 

Artigo 4. 9 - Ao contribuinte obrigatório que tenha perdido 
essa qualidade, por qualquer motivo, é facultado manter a sua 
inscrição, desde que o requeira em 6 (seis) meses. 

§ 1.9 - Os pagamentos feitos com mora, depois do último 
dia do mês vencido, ficam sujeitos aos juros de 1 % (um por 
cento) ao mês, cobráveis juntamente com o principal. 

§ 2.9 - Na falta de pagamento, durante 6 (seis) meses, 
contados da primeira contribuição mensal vencida, caducará o 
direito aos benefícios previstos na presente lei, cessando para a 
Carteira tôda e qualquer responsabilidade. 

Artigo 5.9 - As inscrições de contribuintes far-se-ão de 
acãrdo com as normas a serem estabelecidas em regulamento. 

Artigo 6.9 - As contribuições dos servidores de que trata o 
artigo 3.9 serão devidas em mensalidades integrais, mensais, cor~ 
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respondentes a 8 % (oito por cento), calculadas sôbre a remunera~ 
çã~base, 

§ 1.9 - Os níveis de remuneração~base, estabelecidos em 
função dos salários mínimos vigentes no Estado de São Paulo, e 
de acôrdo com a c1assHicação das comarcas e categoria dos ser~ 

vidores, serão fixados por decreto execu tivo. 

§ 2.1' - Além da contribuição de 8 % (oito por cento), os 
servidores inscritos a partir desta lei pagarão, durante 1 (um) 
ano, uma jóia à razão de 1 % (um por cento) ao mês, sôbre sua 
remuneração~base. 

§ 3.9 - A elevação de entrância da comarca, ou a passagem 
de distrito à categoria de sede de município, em que estiver lotado 
o inscrito, determinará, obrigatoriamente, aumento dos benefícios 
e das contribuições, observado o disposto neste artigo. 

§ 4.9 - Observar~se~á o disposto no parágrafo anterior, se o 
inscrito fôr transferido para comarca de remuneração~base mais 
elevada. 

§ 5.9 - Os servidores, lotados em cartórios pertencentes a 
comarcas cujas entrâncias forem rebaixadas, poderão requerer, a 
qualquer tempo, correspondente diminuição da contribuição e dos 
benefícios, sem direito à devolução de diferença paga à maior. 

Artigo 7.9 - Aposentado o inscrito, as contribuições ficam 
reduzidas a 5% (cinco por cento). 

TíTULO 11 

FONTES DE RECEITA 

Artigo 8.9 - Constituem fontes de receita da "Carteira": 

I - as contribuições dos servidores da Justiça de que trata 
o artigo 6.'1; 

11 - as contribuições dos serventuários da Justiça, titulares 
de cartórios, de que trata o artigo 9.'1; 

111 - a contribuição obrigatória dos inscritos aposentados e 
pensionistas na base de 5 % (cinco por cento) sôbre o percebido 
como proventos ou pensão; 

IV - o rendimento dos seus bens e haveres: 

V - as doações e legados que lhe forem feitos; 
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VI - as suas receitas eventuais; e 

VII - subvenção do Estado não inferior ao produto da ar~ 
recadação da "Taxa de Aposentadoria dos Servidores da Justiça" 
de que trata o artigo 12, da Lei n.9 465, de 28 de setembro de 
1949, alterado pelo artigo 1.<;>, da Lei n.? 6.533, de 30 de novembro 
de 1961. e pela presen te lei, perd endo aque la taxa a destinação 
específica que lhe foi atribuída pela primeira dessas leis. 

Artigo 9.9 - Os titulares das serventias da J ustiça contribui~ 
rão para a receita da Carteira, obrigatoriamente, com quantia 
igual à totalidade das contribuições devidas, na forma do artigo 
6.9 , pelos servidores dos seus cartórios. 

Artigo 10 - A Carteira de Previdência fiscalizará a 'fiel 
exe<:ução desta lei, na forma do regulamento, podendo verificar 
os livros, arquivos, fichas e quaisquer outros registros ou do
cumentos do cartório, pelos quais possa ajuizar da regularidade 
da arrecadação das contribuições. 

Parágrafo único - No caso de recusa do serventuário na 
fiscalização de que trata êste artigo, a Carteira procederá à res~ 

ponsabilidade administrativa, civil ou criminal imputável, na forma 
do Regulamento desta lei. 

Artigo 11 - O titular do cartório arrecadará obrigatória e 
mensalmente dos seus subordinados, mediante desconto em fôlha 
de salários, as contribuições, juros de mora e multas devidas, e 
os recolherá diretamente à Tesouraria do Instituto de Previdência 
do Estado, destinados à "Carteira", em dinheiro, cheque nomina
tivo ou vale postal. até o dia 1 O (dez), impreterivelmente, de cada 
mês seguinte ao dos salários pagos ou vencidos. 

§ 1.9 - A inobservância do disposto neste artigo, sem pre
juízo do pagamento dos juros de mora de 1 % (um por cento) 
ao mês, sujeitará o infrator à multa de 10% (dez por cento) 
sôbre o valor das importâncias devidas, além das sanções pre
vistas na legislação vigente, administrativa, civil ou penal. 

§ 2. 9 - O serventuário recolherá, com as contribuições do 
pessoal de seu cartório, a própria, e a de que trata o artigo 9.9 

vinculado aos mesmos prazos, acréscimos, sanções e demais con~ 
seqüências dispostas nesta lei para a falta ou atraso dêsse re~ 

coJhimento. 

§ 3." - A multa prevista no § 1.9 será recolhida à Tesouraria 
do Instituto de Previdência e a favor da Carteira. 
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TÍTULO 111 

DOS BENEfíCIOS E DOS BENEFICIARIOS 

CAPíTULO I 

DA APOSENTADORIA 

Artigo 12 - O servidor terá direito à aposentadoria com 
proventos fixados nos têrmos do § 1.9 do artigo 6.9 , combinado com 
os prazos de carência fixados nesta lei, desde que conte 35 (trinta 
e cinco) anos, de efetivo exercício, se fôr homem, e 30 (trinta 
anos), se mulher. 

Parágrafo único - A quantia mensal da aposentadoria cOr~ 
responderá à média mensal da contribuição~base dos dois últimos 
anos. 

Artigo 13 - O servidor que. em virtude de moléstia, se 
incapacitar para o desempenho da função terá direito a proventos 
integrais calcul'ados sôbre a média da remuneração-base dos 12 
(doze) (tltimos mêses, nos seguintes casos: 

I - quando contar mais de 15 (quinze) anos de serviço; 

11 - quando atacado de tuberculose ativa, alienação mental. 
neoplasia maligna ou lepra; 

IH - quando atacado de paralisia que o impeça de se Ioco~ 
mover; 

IV - ,quando sofrer de doença ocular grave que o incapacite 
para o desempenho regular de suas funções; 

V - quando invalidado em conseqüência de acidente ocor
rido no serviço. 

§ 1,9 - O servidor que, em virtude dos casos especificados 
neste artigo, se incapacitar para o desempenho da função, será 
aposentado, provisoriamente, até o prazo máximo de 4 (quatro) 
anos, Findo êsse prazo, se perdurar a incapacidade total, a aposen
tadoria será convertida em definitiva. 

§ 2,9 - Aplica-se aos serventuários sucedidos, invalidez, o 
disposto no parágrafo anterior. 

§ 3.9 - Ressalvadas as hipóteses previstas nos itens lI, lU, 
IV e V, dêste artigo, os servidores incapacitados para o serviço, 
que contarem menos de 15 (quinze) anos de atividade, serão 
aposentados com proventos proporcionais, na base de 1/15 (um 
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quinze avos) por ano de serviço, calculados sôbre a remuneração.
base dos 12 (doze) últimos meses. 

§ 4.9 - Qualquer que seja o tempo de serviço os proventos 
não serão inferiores à metade da remuneração~base do servidor. 

Artigo 14 - O servidor será aposentado aos 70 (setenta) 
anos de idade, se o requerer. 

Artigo 15 - Aposentado o servidor nos têrmos do artigo 
anterior, seus proventos serã integrais se contar no mínimo 35 
(trinta e cinco) anos, se fôr homem e 30 (trinta) anos se fôr 
mulher, e proporcionais se contar tempo menor. 

§ 1.9 - Os proventos de que trata êste artigo serão equiva~ 
lentes à média da remuneração~base dos 2 (dois) últimos anos. 

§ 2.9 - Os proventos não poderão ser, em qualquer hipótese, 
superiores à média da remuneração~base do servidor. 

Artigo 16 - O Corregedor Geral da Justiça poderá, se 
julgar conveniente para os interêsses judiciários, determinar, sem~ 
pre que cuidar necessário, se proceda, no servidor com 70 (setenta) 
ou mais anos de idade, exame médico, perante J unta Médica O fi~ 
cial. constituída de 3 (três) médicos do Instituto de Previdência 
de São Paulo. 

Parágrafo único - Se em qualquer dos exames médicos fôr 
verificada a inaptidão ou incapacidade física ou mental do servidor, 
para permanecer no desempenho de suas funções, será êle apo~ 

sentado, nos têrmos desta lei. 

Artigo 17 - O tempo de serviço público, federal. estadual, 
ou municipal, e o de serviço prestado em cartório, como fiel, 
auxiliar, escrevente e serventuário, ainda que em caráter interino, 
computar~se~á integralmente para efeitos da aposentadoria pre~ 

vista nesta lei. 

Parágra"fo único - Far~se-á a apuração do tempo de serviço 
perante o Corregedor Geral da Justiça. 

Artigo 18 - A incapacidade ou invalidez será sempre verifi~ 
cada mediante inspeção por uma junta de médicos do Instituto 
de Previdência do Estado. 

CAPÍTULO II 

DA PENSÃO 

Artigo 19 - O benefício da pensão compete aos dependentes 
do contribuinte da Carteira, no caso de seu falecimento. 

BOLETIM D.~ ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DJ1J JUSTIÇA DO ESTA.DO DJD SÃO PAULO * - 37 



§ l,\> - A importância da pensão devida ao conjunto dos 
dependentes do inscrito será constituída de uma parcela familiar, 
de 50% (cin.qüenta por cento) calculada sôbre a média da re
muneração-base pela qual o servidor estiver contribuindo nos últi
mos 24 (vinte e quatro) meses, mais tantas parcelas iguais, cada 
uma, a 5% (cinco por cento) do valor da mesma pensão, quan
tos forem os dependentes do inscrito, até o máximo de 5 (cinco). 

§ 2.\> - A importância total obtida nos têrmos do parágrafo 
anterior, será rateada em cotas iguais entre todos os dependentes 
com direito à pensão. 

§ 3.1' - A cota da pensão se extinguirá nos têrmos dos artigos 
20 e 21. 

§ 4.\> - Quando se extinguir uma cota de pensão se procederá 
a nôvo cálculo e nôvO rateio do benefício, considerados apenas os 
pensionistas remanescentes. 

Artigo 20 - São beneficiários obrigatórios: 

I ~ o cônjuge sobrevivente; 

11 - os filhos menores de idade, os incapazes e os inválidos; 

lU - os pais que vivam sob a dependência econômica dos 
contribuintes solteiros, desquistados ou viúvos, que não possuam 
filhos e desde que não tenha havido instituição de beneficiários 
nos têrmos dêste capítulo. 

§ I.\> - Os filhos legitimados, e os naturais e reconhecidos, 
equiparam-se aos legitimas. 

§ 2.9 - Atingindo os filhos a idade de 21 (vinte e um) 
anos, ou de 25 (vinte e cinco) anos, se estiverem frequentando 
curso de nível superior, cessa o seu direito à pensão. Cessará, 
igualmente, o direito à pensão, antes do prazo fixado, no caso 
do casamento do dependente. 

§ 3.1' - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será de
vida enquanto durar a incapacidade ou invalidez. 

Artigo 21 - O cônjuge sobrevivente que contrair novas núp
cias perderá o direito à pensão. 

Parágrafo único - A viuvez subsequente não restabelece o 
direito à pensão do cônjuge do inscrito. 

Artigo 22 - Não tem direito à pensão o cônjuge que, ao 
tempo do falecimento do inscrito, estava dêle desquitado, ou havia 
abandonado o lar há mais de 6 (seis) meses, promovida a ex
clusão neste caso, pelos interessados, por ação judicial. 
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§ 1.9 - Não perderá, porém, o cônjuge sobrevivente, o direito 
à pensão: 

1. se, no desquite judicial. 'fôr declarado inocente; 

2. se, no desquite por mútuo consentimento, prestava~lhe o 
inscrito pensão alimentícia; 

3. se foi justo o abandono do lar. 

§ 2.9 - Caduca em 6 (seis) meses, contados da morte do 
inscrito, a ação dos interessados para excluir o cônjuge supérstite, 
por abandono do lar. 

Artigo 23 - Fica facultado ao contribuinte instituir como 
beneficiários os enteados e adotivos. 

§ 1.9 - Nos benefícios, os enteados e adotivos concorrerão, 
com os filhos do inscrito, em igualdade de condições, ou em menor 
parte. 

§ 2.9 - Aplicam~se aos enteados e adotivos o disposto para 
os filhos do contribuinte e a faculdade concedida ao inscrito pelo 
§ 3.9 , do artigo 25. 

§ 3.9 - A instituição de beneficiários na forma dêste artigo 
e a atribuição do beneficio em menor parte, que lhes fôr concedida, 
serão feitas mediante testamento ou simples declaração de vontade, 
devidamente testemunhada e registrada. 

Artigo 24 - Não existindo filhos de leitos anteriores, o ins~ 

crito poderá destinar ao seu cônjuge a totalidade da pensão de~ 
vida, pela forma determinada no § 3.9 , do artigo anterior. 

Artigo 25 - O contribuinte solteiro, viúvo, ou desquitado, 
poderá instituir beneficiário, peJa forma estabelecida no § 3.9 , do 
artigo 23, desta lei à companheira .que viva sob sua dependência 
econômica, ressalvado, na razão da metade, o direito que competir 
a seus filhos. 

§ 1.9 - Ao contribuinte desquitado admitir~se~á instituir be~ 
ndiciários, se fôr inaplicável o parágrafo 1.9 , números 1.9 e 2.9 , do 
artigo 22. 

§ 2.9 - Será automàticamente cancelada a inscrição de be~ 

neficiários, se o inscrito vier a contrair núpcias, ou, se desquitado, 
restabelecer a sociedade conjugal. 

§ 3.9 - Fica facultado ao contribuinte, a todo o tempo, revo~ 
gar a inscrição de beneficiários. 
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Artigo 26 - Não terá direito à pensão o dependente de 
contribuinte com menos de 24 meses de inscrição na Carteira. 

Artigo 27 - Nenhum beneficiário poderá receber mais de 
uma pensão instituida pela presente lei. salvo os descendentes de 
casal contribuinte. 

Artigo 28 - O direito à pensão surge na data do faleci~ 

mento do inscrito. 

Artigo 29 - As pensões devidas aos beneficiários do con~ 
tribuinte falecido serão sempre reajustáveis aos novos mínimos da 
remuneração~base correspondente aos servidores de igual categoria 
do inscrito. observado o disposto no artigo 39. 

Artigo 30 - Decorridos 90 (noventa) dias da data do fa~ 

lecimento do inscrito. e não tendo havido habilitação dos depen~ 
dentes. as pensões mensais a favor dos beneficiários obrigatórios 
ou instituídos serão devidas. apenas. a contar da data da entrega 
de seus pedidos no protocolo do Instituto de Previdência do Estado 
de São Paulo. sem direito a atrasados. 

Artigo 31 - A pensão é mensal e extingue~se com a morte. 
casamento. cessação da incapacidade ou invalidez do beneficiário. 

Artigo 32 - A incapacidade ou invalidez. para os fins do 
artigo 20, desta lei, será verificada mediante inspeção por uma 
junta de médicos do Instituto de Previdência do Estado. 

Artigo 33 - As pensões não são possíveis de penhora. arres~ 
to. nem estão sujeitas a inventário e partilha judiciais. e são livres 
de quaisquer impostos. taxas ou contribuições. considerand~se 

nula tôda a venda ou cessão de que sejam objeto. bem assim a 
constituição de qualquer ônus que sôbre elas recaia. defesa a ou~ 
torga de poderes para percepção das respectivas importâncias. 

Parágrafo único - Excetuam~se da proibição dêste artigo o 
desconto previsto no artigo 8.9 • item lU e os que corresponderem a. 
quantias devidas à própria Carteira. 

TITULO IV 

Da Perempção. da Prescrição e da Caducidade 

Artigo 34 - A exigência formulada no processo de aposenta~ 
doria ou pensão deverá ser satisfeito dentro do prazo de 6 (seis) 
meses. contados da publicação do despacho respectivo no "Diá~ 
rio Oficial" do Estado. prorrogável. a critério da autoridade. no 
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maxlmo por igual período, se o interessado o requerer e houver 
deferimento. 

§ 1.9 - O requerimento de prorrogação deve dar entrada, 
antes de findo o prazo inicial, no Protocolo do órgão da exigência. 

§ 2.9 - O não cumprimento da exigência no prazo fixado, 
ou no de sua prorrogação, acarretará a perempção do processo. 

§ 3.9 - A pensão, operando-se a perempção passa a ser 
devida. se êste fôr o caso, a partir da data da entrada do nôvo 
pedido no Protocolo do Instituto de Previdência do Estado. 

Artigo 35 - O direito à pensão não está sujeito à prescrição 
ou decadência, observado. porém. o disposto no artigo 30, desta 
lei. 

TíTULO V 

Dos deveres para com a "Carteira de Previdência das Serventias 
não Oficializadas da Tustiça do Estado" 

Artigo 36 - São deveres dos titulares das serventias da 
Justiça para com a "Carteira": 

I - descontar. mensalmente. na fôlha de pagamento dos ser
vidores. seus subordinados no cartório. as contribuições e demais 
quantias por êles devidas à "Carteira"; 

II - recolher à Tesouraria do Instituto de Previdência do 
Estado. juntamente com as contribuições do pessoal do seu car
tório. a sua própria contribuição e demais quantias devidas, dentro 
do prazo legal; 

lU - recolher diretamente à Tesouraria do Instituto de Pre
vidência do Estado. em dinheiro, cheque nominativo ou vale pos
taI. até o dia 10 (dez) de cada mês. as quantias descontadas dos 
salários do mês imediatamente anterior, bem como as contri
buições de que trata o artigo 9.9 ; 

IV - colar nos livros, certidões. formais, instrumentos e de
mais papéis. antes ou imediatamente após seu pagamento, pela 
parte ou interessado, as estampilhas da "Taxa de Aposentadoria 
dos Servidores da Justiça" de que trata a Lei n. 465, de 28 de 
setembro de 1949. 

Parágrafo único - O descumprimento de quaisquer dos de
veres, constitui falta disciplinar específica. sujeito o infrator às 
penalidades previstas nesta lei. sem prejuízo de outras sanções 
administrativas, civis ou criminais cabíveis em cada caso. 
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TíTULO VI 

Disposições Gerais e T ransitórías 

Artigo 37 - Em nenhuma hipótese poderá haver proventos 
ou pensões superiores a 10 (dez) salários mínimos fixados para a 
Capital do Estado. 

Artigo 38 - O débito do servidor, na data da entrada em 
vigor da presente lei, poderá ser liquidado, desde que o requeira, 
em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, de igual valor, acres~ 
cidas dos juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, pagá~ 
veis juntamente com a sua contribuição mensal. 

Parágrafo único - Fica fixado o prazo de 90 (noventa) 
dias, contados, da vigência da presente lei, para o recolhimento 
do débito em atraso, na forma dêste artigo. 

Artigo 39 - Sempre qu~ houver, por decreto executivo, a l~ 

teração dos níveis de remuneração~base, de que trata o § 1.9 do 
artigo 6.9 serão reajustadas as aposentadorias e pensões de acãrdo 
com limites a serem estabelecidos em decreto condicionada tal 
alteração às possibilidades financeiras da "Carteira". 

Artigo 40 - As aposentadorias e pensões concedidas antes 
da vigência desta lei terão sua quantia mensal majorada de 4 
(quatro) vêzes o seu valor a partir de ).9 de outubro do corren te 
ano. 

§ 1.9 - Para atender à despesa decorrente da majoração 
de que trata êste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
na Secretaria da Fazenda, ao Instituto de Previdência do Estado, 
destinado à "Carteira de Previdência das Serventias não oficiali~ 

zadas da Justiça do Estado", crédito especial do valor de N Cr$ 
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros novos). 

§ 2.9 - O valor do presente crédito será coberto com os re~ 
cursos provenientes da redução, em igual quantia, da dotação 
consignada ao Código Local n. 184-A, Categoria Econômica -
4.3.0.0 - 4.3.6.0 - 4.3.6.2, do orçamento vigente. 

§ 3.9 - A partir de 1968, conforme as disponibilidades finan~ 
ceiras da Carteira, as pensões de que trata o artigo poderão ser 
majoradas através de ato do Chefe do Poder Executivo, respei
tado o limite a que se refere o artigo 37. 

Artigo 41 - A Carteira de Previdência das Serventias não 
Oficializadas da Justiça do Estado adotará o regime financeiro 
atuarial fixado em Regulamento. 
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Artigo 42 - Salvo para tratamento de saúde, os servidores 
não poderão obter licença, permutas de ofícios ou inscrever-se 
em quaisquer concursos sem a prova de quitação para com a "Car
teira" . 

Artigo 43 - Os contribuintes da Carteira de Previdência 
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, abrangidos 
por esta lei, poderão gozar dos mesmos serviços de assistência 
médico-hospitalar dispensados pelo Instituto de Assistência Mé
dica dos Servidores Públicos, aos Servidores da Justiça dos Cartórios 
Oficializados. desde que pague, a essa autarquia, as contribuições 
que por ela lhes fôrem fixadas, além de outras condições que fô
rem estabelecidas no Regulamento da presente lei. 

Artigo 44 ~ Dos futuros orçamentos do Estado constarão 
recursos para ocorrer aos reajustes de aposentadoria e pensões 
concedidos na forma do artigo 40. 

Artigo 45 - A "Taxa de Aposentadoria dos Servidores da 
Justiça", de que trata a letra .. b" do artigo 12, da Lei 11. 465, de 
28 de setembro de 1949, alterado pelo artigo l.I? da Lei n. 6.533, 
de 30 de novembro de 1961, será arrecadada, a partir de 1.9 de 
janeiro de 1968, na seguinte conformidade: 

- sem valor declarado ou até 100,00 ........ . 
II - de 100,01 até 500,00 .................. . . 

III - de 500,01 até 1.000,00 ................... . 
IV - de 1000,01 até 5.000,00 .................. . 
V - de 5.000,01 até 10.000,00 ................ . 

VI de 10.000,01 até 20.000,00 ............... . 
VII - superior a 20.000,01 .................... . 

NCr$ 
0,20 
0.30 
0,50 
1.00 
2,00 
4,00 
6,00 

§ 1.9 - A arrecadação mencionada na letra "c", do artigo 
12, referido neste artigo, é fixada em NCr$ 0,02 (dois centavos). 

§ 2. 9 - O mínimo mencionado na letra "d", do mesmo ar
tigo 12, fica elevado para NCr$ 0,01 (um centavo) e o adicional, 
nêle referido, passa a ser de 15 % (quinze por cento), arredon
dando-se para mais os resultados inferiores a NCr$ 0,01 (um 
centavo) . 

Artigo 46 - A subvenção de que trata o n. 9 VII, do artigo 
8. 9 , será concedida a partir do 1.9 de janeiro de 1968. 

Artigo 47 - Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da 
vigência desta lei, o Poder Executivo expedirá o seu regulamento. 
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Artigo 48 - Esta lei entrará em vigor em 1.0 de outubro 
do corrente ano. 

Artigo 49 - Revogam~se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirante, 4 de outubro de 1%7. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva 
Ciro de Albuquerque 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno. aos 4 de outubro de 1967. 

Domingos Licco, Diretor Geral, Substituto 

Publicado no "Diário Oficial" de 5/10/67. 

LEI N.9 9.884, DE 31 DE OUTUBRO DE 1967 

Dispõe sõbre forma de provimento de cargo de Oficial de Justiça 

O Governador do Estado de São Paulo: 

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

Artigo 1.9 - Os cargos de Oficial de Justiça serão providos 
por concurso de provas e de títulos. 

Artigo 2.9 - A inscrição em concurso dependerá do aten
dimento dos seguintes requisitos: 

I - ser portador de diploma de conclusão de curso colegial 
ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino oficial ou 
oficializado; 

II - ter-se alistado para o serviço militar, ser reservista ou 
gozar de isenção do mesmo; 

IH - estar no gôzo dos direitos políticos; e 

IV - ter bons antecedentes, comprovados mediante fôlha 
corrida da Polícia e da Justiça estaduais ou da Polícia e da 
Justiça do último domicílio, quando o candidato residir fora do 
Estado. 

Parágrafo único - Ficam isentos da exigência contida no 
item I os atuais extranumerários. 

44 - tlOJ..ETt~[ DA ASSOCI AÇÃO DOS ~F:rrVF:KTUARIOS 

DEl JUSTIÇA no ES'l'ADO Im SÃO PAULO * 



Artigo 3.9 - O concurso será feito: 

I - na comarca da Capital. por uma comlssao composta de 
um Juiz de Direito. um Promotor de Justiça. um Advogado e um 
Oficial de Justiça. designados. respectivamente. pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça. pelo Procurador Geral da Justiça. pela 
Secção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil e pela 
Associação dos Oficiais de J t1stiça; e 

11 - nas Comarcas do Interior. pelo JUíz Corregedor Per
manente. um membro do Ministério Público e um Advogado. 

Artigo 4.9 - Não serão permitidas admissões para fins de 
prestação. sem ônus para o Estado. de serviço correspondente às 
atribuições do cargo de Oficial de Justiça. 

Artigo 5.9 Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Artigo 6.9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes. 31 de outubro de 1967. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa. aos 31 de ou
tubro de 1967. 

Nelson Petersen da Costa. Diretor Administrativo. Substituto 

Publicado no "Diário Oficial" de 1.'/11/67. 

LEI N.9 9.887. DE 31 DE OUTUBRO DE 1967 

Dá nova denominação a distrito do Município de Ribeirão Pires 

O Governador do Estado de São Paulo: 

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

Artigo 1.9 - Passa a denominar-se "Ouro Fino Paulista" o 
distrito de Iupeba. do município de Ribeirão Pires. 

Artigo 2.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Artigo 3.9 - Revogam~se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes. 31 de outubro de 1967. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa. aos 31 de ou
tubro de 1967. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo. Substituto 

Publicado no "Diário Oficial" de 1.'/11/67. 

LEI N.o 9.895, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1967 

Altera as Tabelas "K" e "O", anexas à Lei n.9 9.531, de 6 de 
outubro de 1966. 

O Vice-Governador do Estado de São Paulo, em Exercício 
no cargo de Governador: 

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

Artigo 1.9 - São acrescidos à Tabela .. K", anexa à Lei 
n. Q 9.531, de 6 de outubro de 1966, dois incisos, sob ns. VIII e IX, 
com a seguinte redação: 

"VIII - De inscrição de Cédula de Crédito Rural. sendo 
o emolumento máximo o correspondente a 1/4 (um quarto) do 
salário mínimo da região: 

a) até NCr$ 500,00 ......................... . 

b) de NCr$ 500,01 a NCr$ 1.000,00 .......... . 

c) de NCr$ 1.000,01 a NCr$ 2.000,00 ......... . 

d) acima de NCr$ 2.000,00 ................. .. 

isento 

0.5% 

0,60/0 

1% 

IX - De averbações à margem de inscrições de Cédulas de 
Crédito Rural 10% (dez por cento) do taxado para as respectivas 
inscrições" . 

Artigo 2.9 - É acrescido à Tabela "O", anexa à Lei n.9 

9.531, de 6 de outubro de 1966, um inciso sob n.O V. com a 
seg uin te redação: 
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"V - Os emolumentos "fixados nesta tabela não são devidos 
nos atos de inscrição de Cédula de Crédito Rural e respectivas aver~ 
bações, de que tratam os incisos VIII e IX da Tabela "K". 

Artigo 3.9 

blicação. 
Esta lei entrará em vigor na data de sua pu~ 

Artigo 4.9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 8 de novembro de 1967. 

HILÁRIO TORLONI 

Anésio de Paula e Silva 

Luís Arrôbas Martins 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa aos 8 de no~ 

vembro de 1967. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo, Substituto 

Publicado no "Diário Oficial" de 9/11/67. 
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MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

LEI N.Q 7.047, DE 6 DE SETEMBRO DE 1967 

I - DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 30 - Fica revogado o artigo 7.9 do Ato n.9 1,327, 5 
de janeiro de 1938. 

Art. 31 - Para o efeito de se expedirem certidões neces~ 

sá rias à celebração de escrituras de alienação, será considerado, à 
vista dos registros cadastrais e financeiros, a posição fiscal do 
imóvel até o exercício imediatamente anterior àquele em que der 
entrada o pedido de certidão. 

Art. 32 - A secção de Expedição de Certidão Negativas, 
do Departamento do Tesouro, passa a denominar~se "SECÇÃO 
DE CERTIDOES SOBRE TRIBUTOS", 

48 -

Publicada no "'Diário Oficial do Município" de 7/9;67. 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N.o XXVIII 

Dispõe sóbre o recolhimento do sêlo penitenciário, em virtude do 
art. /4, IV do Decreto-lei Federal n.O 31, de 18 de novembro 
de 1966. 

o Conselho Superior da Magistratura. usando das atribui
ções que lhe são conferidas por lei: 

Considerando que pelo art. 14. IV. do Decreto-Iei Federal n.O 
34, de 18 de novembro de 1966. foi extinto o sêlo penitênciário, 
sem que se extinguissem as multas e demais receitas não tributárias 
cobradas através daquele veículo. ex-vi do Decreto n5' 24.797, de 
14 de julho de 1934 e do Decreto-lei n.O 1.726. de Lo de novembro 
de 1939; 

Considerando que o referido Decreto-lei n5' 34. estabeleceu 
que as multas e demais receitas não tributárias. cobradas através 
do veículo extinto. seriam arrecadadas sob classificação orçamen
tária própria e, até hoje. o Govêrno da União não disciplinou a 
matéria; 

Considerando que as multas impostas em sentenças criminais 
condenatórias devem ser pagas pelos condenados no prazo legal. 
pena de sofrerem conseqüências civis e criminais; 

Considerando as sugestões encaminhadas à Corregedoria Ge
raI da Justiça pelo M.M. J uíz da l.~ Vara das Execuções Criminais; 

Considerando. finalmente. o que ficou decidido pelo Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura do processo GG-27.527 e G
-13.829. delibera determinar aos Srs. Magistrados do Estado que 
cumpram e façam cumprir o seguinte Provimento: 

1.0 ) Portanto o interessado sêlo penitenciário correspondente 
ao valor da multa. será admitido a pagá-la através dêsse meio; 

2.0 ) Em não havendo sêlo penitenciário. os escrivães da exe
cução receberão o valor em dinheiro, providenciando seu recolhi
mento junto ,ao órgão arrecadador próprio, em 48 horas e. em caso 
de recusa dêstes. farão o recolhimento, no mesmo prazo. em esta-

BOLETIM DA ASSOCI.ACÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 49 



belecimento federal de crédito, onde houver ou em estabelecimento 
bancário de indicação do Corregedor Permanente, em conta vin~ 
culada do Juizo, só movimentável para oportuna arrecadação aos 
cofres federais, através de classificação orçamentária a ser elabo~ 
rada na forma do art. 11, § 1.9 , do Decreto~lei n.l' 34, de 18 de 
novembro de 1966; 

3.9 ) No livro especial criado pelo artigo 19, do Decreto~lei 
n.9 1.726, de 1.1' de novembro de 1939, continuarão a ser regis~ 

trados os pagamentos efetuados, quer em selos, quer em dinheiro, 
indicando~se o número do processo, nome do réu, data do paga~ 
mento, valor recebido e nome do estabelecimento bancário em que 
foi recolhido. 

Publique~se e cumpra~se. 

São Paulo, 15 de junho de 1967. 

(a) Raphael de Barros Monteiro, Presidente. 

(a) Tacito Morbach de Goes Nobre, Vice~Presidente. 

(a) Octavio Guilherme Lacorte, Corregedor Geral da J us~ 
tiça. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 12/7/67. 

PROVIMENTO N.9 XXIX~67 

Dispõe sôbre a arrecadação do sêlo penitenciário em virtude do 
Decreto~Lei federal n.Q 34, de 18 de novembro de 1966, e 
sôbre finanças criminais e dá outras providências. 

O Conselho Superior da Magistratura, usando de suas atri~ 

buições legais e 

considerando as dúvidas manifestadas por juízes, escrivães e 
Polícia Judiciária, bem assim o que ficou decidido nos processos 
ns. GG~27.527 e GG~28.256~67 e G~13.829~67, a respeito da ar~ 

recadação do "sêlo penitenciário", em virtude do disposto no art. 
14, n.l' IV, e § 1.9 , do Decreto~lei federal n.9 34, de 18 de novembro 
de 1966; 

considerando que o art. 35 do Código Penal dispõe que "a 
pena de multa consiste no pagamento, em sêlo penitenciário, da 
quantia fixada na sentença"; 
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considerando que, na Lei estadual n.9 9.589, de 30 de dezembro 
de 1966, e seu regulamento aprovado pelo Decreto estadual n.1' 
47.761, de 17 de fevereiro de 1967, QU nas respectivas Tabelas, 
não está prevista a "taxa de fiscalização e serviços diversos", pelo 
fato da prestação de fiança criminal; 

Determina e esclarece o seguinte: 

1.1' - As multas penais impostas pelos juizes e tribunais 
criminais, em conseqüência de infrações penais ou de faltas dis
ciplinares ou de falta de comparecimento de jurados ou peritos, 
110S processos criminais, assim como a taxa penitenciária que por
ventura seja imposta, nos têrmos do art. 2.1' n.1' lI, do Decreto-lei 
n.\> 1.726, de l.1' de novembro de 1939, pelos mesmos JUizes e 
tribunais em sentenças condenatórias, serão recebidas em dinheiro 
pelo escrivão das execuções, na comarca da Capital. ou pelo es
crivão do processo, nas demais comarcas, para serem recolhidos 
por verba na repartição arrecadadora local, do Tesouro Nacional. 
em 48 horas. Em caso de recusa daquela repartição, o escrivão 
fará o recolhimento, no mesmo prazo, em estabelecimento ban
cário de indicação do corregedor permanente, em conta do Juizo, 
vinculado, só movimentável para oportuna arrecadação aos co'Íres 
federais através de classificação orçamentária a ser elaborada na 
forma do art. 14, § l,9, do Decreto-lei federal n.1' 34, de 18 de 
novembro de 1966. 

2.\> - Se o interessado portar as estampilhas do "sêlo peni
tenciário, correspondente ao valor da multa ou taxa, será admitido 
a pagá-las através dêsse meio. 

3.1' - O disposto no item I.\> se aplicará ao recolhimento dos 
sa ldos que, nos têrmos dos arts. 346 e 347 do Código de Processo 
Penal, se apurarem nos casos de perda ou quebramento de fiança 
criminal. se a repartição arrecadadora federal se recusar a receber 
tais saldos. 

4.1' - No livro especial criado pelo art. 19 do Decreto-lei 
federal n.1' 1.726, de 1939, continuarão a ser registrados os pa
gamentos do "sêlo penitenciário" efetuados, quer em estampilhas, 
quer por verba, ou em dinheiro, indicando-se o número do pro
cesso, nome do réu, data do pagamento, valor recebido, repartição 
federal arrecadadora ou nome do estabelecimento bancário em que 
provisoriamente foi feito o recolhimento. 

S.\> - Não é mais devido o "sêlo penitenciário", nem o "im
pôsto do sêlo estadual", sôbre o valor das fianças criminais arbi
tradas pelas autoridades policiais ou juizes competentes. 
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6.9 - O valor em que consistir a fiança, será recolhido à re~ 
partição arrecadadora federal ou estadual. ou entregue ao deposi~ 
tário . público, juntando~se aos autos os respectivos conhecimentos 
de depósito. Se o recolhimento não puder ser feito de pronto, o 
valor será entregue ao escrivão, ou pessoa abonada, a critério da 
autoridade, dand~se ao valor, dentro de três dias, o destino as~ 
sinalado no art. 331 do Código de Processo Penal. o que tudo 
constará do têrmo de fiança. Assim, no livro onde fôr lavrado 
êsse têrmo não serão coladas estampilhas correspondentes ao valor 
da fiança, porque, se fôr declarada sem efeito, ou passar em jul~ 

gado a sentença que houver absolvido o réu ou declarada extinta 
a ação penal. o valor que a consistir será restituído, salvo o dispos~ 
to no parágrafo único do art. 336 do mesmo Código. 

7.9 - Sste Provimento entrará em vigor na data de sua pu~ 
blicação, revogadas as disposiçôes em contrário e o Provimento n.1' 
XXVIII, de 15 de junho último. 

Publique~se e remeta~se cópia aos MM. Juizes das Execuções 
Criminais, à Secretaria da Segurança Pública, à Delegacia Auxiliar 
da 1.~ Divisão Policial, à Secretaria da Fazenda e à Delegacia 
Fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo. 

São Paulo, 3 de agôsto de 1967. 

(aa) Samuel Francisco Mourão - Presidente. 

Tácito Morbach de Goes Nobre - Vice~Presidente 

em exercício. 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da 
justiça. 

PROVIMENTO N.\' XXXI~67 

Dispõe~se sôbre a assinatura de carga no livro competente. 

O Conselho Superior da Magistratura; 
considerando o disposto no art. 89, n. 9 XVIII, do Estatuto 

da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei federal n.C:> 4.215, de 
27 de abril de 1963). no art. 800, § 4.'-' do Código de Processo 
Penal. e no art. 23, § 3.9 do Código de Processo Civil; 

considerando que a assinatura de carga no livro de carga e 
descarga de autos, é exigência imprescindível e insubstituível; 

considerando que não basta a assinatura do têrmo de con~ 

clusão ou de vista ao órgão do Ministério Público, mas é neces~ 
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sano também o efetivo envio dos autos e juíz ou promotor de 
justiça; 

considerando que não vêm sendo bem interpretado os Pro
vimentos ns. LXVI-63 e XX-66, do Conselho Superior da Ma
gistra tura ("Rev. dos Tribs.", 333/633 e 369/352). 

Determina aos escrivães dos cartórios, da Capital e do in
terior do Estado sob as penas da lei, o seguinte: 

1.9 Nenhum processo será entregue com têrmo de vista, a 
promotor de justiça ou a advogado, sem prévia assinatura no livro 
de carga e descarga. 

2.9 Será feita carga, igualmente, dos autos conclusos ao juiz 
e que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o 
final do expediente do dia. 

3.9 O escrivão enviará os autos ao juiz ou ao órgão do Minis
tério Público no dia em que assinar o têrmo de conclusão ou de 
vista, não sendo permitida, sob qualquer pretexto, a permanência 
dos autos em cartório com tais têrmos, mencionando-se nestes, 
sempre, o nome do magistrado ou o do representante do Ministé
rio Público. 

4.9 Se o juiz se recusar a assinar, ficará isto consignado no 
assentamento de carga, comunicando-se o fato ao Conselho Su
perior da Magistratura. 

5.9 Far-se-á a anotação, na capa dos autos, do n.9 do livro 
de carga e a respectiva fôlha, ao serem entregue os autos. 

6.9 A descarga, igualmente obrigatória, será feita na pre
sença do interessado que o exigir, e o serventuário certiJicará nos 
autos o dia e hora em que os recebeu. 

7.9 Os autos que, escoado o prazo legal. não foram devol
vidos pelos advogados, serão cobrados pela forma disciplinada 
pelo Provimento n.9 XXj66, do Conselho Superior da Magistra
tura. 

8.9 ~ste Provimento entrará em vigor na data de sua publi
cação, ficando revogado o de n.9 LXVI/63 e as disposições em 
contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, 25 de agôsto de 1967. 

Samuel Francisco Mourão - Presidente. 
Márcio Martins Ferreira - Vice-Presidente. 
Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 
(Publicado novamente por ter saído com incorreção). 

Publicado no "Diário da Justiça" de 6/9/67. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.9 4-67 

O desembargador Octávio Guilherme Lacôrte, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em exercício, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o que ficou resolvido no 
processo CG n.9 27.930-67 e 

a) considerando que o Decreto-Lei Federal n. 9 167, de 
14-2-1967, instituiu a obrigatoriedade da inscrição das cédulas de 
crédito rural, no Cartório do Registro de Imóveis, para que tenham 
validade contra terceiros; 

b) considerando que as diferentes modalidades de cédula de 
crédito rural. enumeradas no art. 9." do referido Decreto-Lei e 
definidas em seus arts. 14, 20, 25 e 27, serão inscritas em livro 
próprio, denominado "Registro de Cédulas de Crédito Rural", a 
ser aberto em cada Cartório de Registro de Imóveis; 

c) considerando que têm surgido dúvidas a respeito da co
brança das custas e emolumentos para os atos de ofício a serem 
praticados, no interêsse do sistema de registro criado; 

d) considerando que as disposições a respeito da cobrança 
e atribuições de custas e emolumentos contidos nos arts. 34 e 
seguintes do Decreto-Lei n.9 167 somente se aplicam aos Cartórios 
do Distrito Federal e Territórios, mesmo porque, nos têrmos da 
vigente Constituição Federal. aos Estados compete legislar em 
matéria de organização judiciária e, por via de conseqüência, ela
borar seu regimento de custas; 

e) considerando que o entendimento manifestado no item 
"d" supra está em consonância com a jurisprudência do E. Tri
bunal Pleno (Acórdão proferido no mandado de segurança n." 
44.165, da Comarca da Capital); 

f) considerando, finalmente, a necessidade de padronização 
do livro de .. Registro de Cédulas do Crédito Rural", bem como 
a de uniformização de sua escrituração e cobrança de emolumentos, 
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Determina: 

1.0) Em cada Cartório de Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo será aberto um livro destinado ao "Registro de 
Cédulas de Crédito Rural" numerado em série crescente, a começar 
de 1 (um); 

2.0 ) Os livros terão 300 (trezentas) fôlhas, com 59 cm de 
altura por 42 em de largura, divididas em colunas, com as deno
minações e dimensões do modêlo anexo; 

3.0 ) Os emolumentos devidos aos escrivães serão os da ta
bela "K", ns. I e II da Lei Estadual n.O 9.531, de 6-10-1966, sôbre 
os quais incidirão ainda as percentagens instituídas pela mesma lei 
e taxa de aposentadoria. 

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia aos M.M. Juízes 
Corregedores Permanentes dos Cartórios de Registro de Imóveis. 

São Paulo, 23 de maio de 1967. 

Octávio Guilherme Lacôrte - Corregedor Geral da Justiça, 
em exercício. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIiJNTUARIOS 
DE ruSTlÇA DO ESTADO DIIl SÃO PAULO * - 55 



=> o 

d 
Qj: 
:1. 
o 

O
QJ 

I: 

I 

I 

N 

1'1 N.' de ordem 
a 
N 

a. 
Data 

N 

I'> Circunscrição 
a 
0\ 

I'> Emitente 
8 
0\ 

I'> Financiador 
a 
Vl 

I'> Endossatário 
a 
...., 

Praça do 
I'> pagamento 8 

I 

...., 
Data e lugar da 

I'> Emissão 8 

- Valor do crédito. o 
data e condições 

a de pagamento 

59 cm - Dobra 2 cm 

~I 
N 

I'> Taxa de juros. etc. 
EI 

I 
N 

I'> Títulos 
a 

I ...., 
I'> Forma do Título 
8 

N 

Vt Denominaçao do 
I'> 

8 
Imóvel 

C;; Característicos e 

I'> 
confrontações e 

8 objeto da garantia 

Vl 
Vt Averbações 
I'> 
8 

:x:-
p 
o 

..bo. 
N 

I'> 

8 

;o 
tIl 
9 
Vl 

;d 
O t'" 

O ~ [Xl 
O n 

tll-
O 

Fi 
:x:-
Vl 

- 59 cm -
:z: 

o 

O 
tIl 
n 
;ti 
{:!) 
O 

§ 
;ti 

~ 
:x:-
r 

..bo. 
N 

I'> 
8 



PROVIMENTO N.9 5/67 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes. Corregedor 
Geral da Justiça. no uso das suas atribuições; 

considerando que o Ministério Público do Estado. nos têrmos 
do artigo 26 do Código Civil. 653 do Código de Processo Civil. 
e 59. n.9 11. do Decreto Estadual n.9 10.000. de 24 de Fevereiro 
de 1939. é órgão incumbido de fiscalizar as Fundações; 

considerando. mais. que os requisitos legais para a instituição. 
elaboração dos estatutos. alterações. obrigações. onerações. etc. das 
Fundações devem merecer a aprovação do Ministério Público; 

considerando. que procedem os têrmos e sugestões da repre~ 
sentação da 3.' Curadoria de Resíduos e Fundações. remetida a 
esta Corregedoria Geral; 

considerando, finalmente, o que ficou decidido pelo Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura, em sessão de 30 de junho 
de 1967 (processo n.9 CG~27.762). 

RESOLVE: 

Art. 1.9 - Os srs. Oficiais dos Cartórios de Registro de 
Títulos e Documentos do Estado não registrarão nem farão aver~ 
bar qualquer titulo ou documento em que sejam interessadas Fun~ 
dações , sem a intervenção do Ministério Público. 

Parágrafo único - Nos casos dêste artigo os srs. Oficiais 
encaminharão ao órgão do Ministério Público encarregado da fis~ 

calização das Fundações, os títulos e documentos que receberem. 
se o apresentante concordar, e, em caso de sua não aprovação, não 
efetuarão o registro, suscitando a dúvida. se o fôr o caso. 

Art. 2.9 - Os srs. Tabeliães não farão lavrar qualquer es~ 
critura de instituição de Fundação, ou de seu interêsse, seja ou~ 
torgante ou interveniente, sem intervenção do Ministério Público. 

São Paulo, 10 de julho de 1967. 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.9 8/67 

O Desembargador Alceu CordeIro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui~ 
ções legais, 
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a) Considerando que, baixado o Provimento n.~ 4/67, per
sistiram algumas dúvidas entre os serventuários do Estado de 
São Paulo, no tocante à aplicação do Decreto Lei Federal n,\" 167. 
de 14 de fevereiro de 1967; 

b) Considerando que o "Registro de Cédulas de Crédito 
Rural" é um livro do "Registro de Imóveis"; 

c) Considerando que o Regimento de Contas do Estado de 
São Paulo não consigna qualquer percentagem nos emolumentos 
em favor dos juízes; 

d) Considerando, finalmente, o que ficou resolvido nos pro
cessos CG-n.9 27.930/67 e 28.246/67. 

DETERMINA 

1.9 ) As cédulas de crédito rural. inclusive hipotecárias, serão 
inscritas, apenas, no livro de "Registro de Cédulas de Crédito Ru
ral", dispensada sua inscrição no Livro n.9 2 do "Registro de Imó
veis", observando-se, porém, o disposto nos art. 188 e 190 do Re
gulamento dos Registros Públicos. 

2.9 ) Aos juízes de direito estaduais não se aplicam os pre
ceitos do § único do art. 34 e do § 2.9 do art. 36 do Decreto-Lei 
Federal n. 167, de 14 de fevereiro de 1967. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 21 de julho de 1967. 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.9 9/67 

. Dispõe sôbre o uso de fotocópias e outros processos análogos 
nas certidões, traslados e cópias, e dá outras providenciais. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Correg,edor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista o que 
ficou decidido nos processos n.9s CG-5.384/48, - CG-6.076/49, 
CG-6.l96/49, CG-14.073/56, CG-21.161/62, e eSpecialmente no 
processo n.9 CG-15.899/58, 
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RESOLVE 

1.1' - Autorizar os tabeliães e demais titulares de ofícios de 
Justiça do Estado de São Paulo, não estipendiados pelos cofres 
públicos, a extrairem certidões dos atos praticados em seus livros 
e autos mediante os processos de 'fotocópia ou xeroscópia. 

2.9 - Autorizar os tabeliães de notas do Estado a extrairem 
cópias de documentos públicos, ou particulares, mediante repro~ 

dução por um daqueles processos. 

3.\> - Esclarecer que compete exclusivamente aos tabeliães 
de notas a autenticação das cópias de documentos particulares e a 
autenticação de cópias de simples certidões ou traslados de instru~ 
mentos administrativos ou de instrumento do fôro judicial, extrai~ 
das mediante reprodução por um daqueles processos. Tratando~ 

-se de fotocópias ou xeroscópia do original (não de certidão, tras~ 
lado ou cópia) de instrumentos administrativos ou de instrumento 
do fôro judicial deverá a autenticação ser 'feita pela autoridade 
ou funcionário a cujo cargo se encontra o original. 

4.\> - Determinar aos tabeliães de notas que. ao autenticarem 
fotocópias ou xeroscópias, não se restrinjam à mera conferência 
dos textos ou ao aspecto morfológico da escrita, mas verifiquem, 
com cautela, se o documento copiado contém rasuras ou quaisquer 
outros sinais suspeitos indicativos de possíveis fraudes. 

5.9 - Em qualquer dos casos, os tabeliães e demais serven~ 
tuários de justiça declararão expressamente, que as cópias se 
acham iguais ao original ou ao documento copiado. 

6.9 - Recomendar aos MM. Juizes de Direito de todo o 
Estado: a) no campo do processo civil, que dêem cumprimento 
ao disposto no art. 255 do Código de Processo Civil, exigindo 
a conferência de cópias com os originais, inclusive em se tratando 
de documentos públicos, e que zelem pela observância do art. 137 
do Decreto n.\> 4.857, de 1939, no que se refere a documentos par~ 
ticulares; b) no campo do processo penal. que exijam sempre 
que possível (art. 232, § único) em inquérito e processos criminais, 
a juntada de documentos originais, admitindo fotocópias e xeros~ 
cópias quando o interessado não possa juntar o original (dando 
as razões da impossibilidade). 

7.9 - Fica ratificada a autorização para o uso do "sistema 
fidei~cópia" já concedida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente 
da Vara de Registros Públicos a vários serventuários, da justiça, 
para registro de documentos e lavratura de procurações e suas 
cópias e lavratura de registro de procurações e suas cópias, con~ 
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forme n.9 21.161, publicado no Diário Oficial da Justiça de 19~7~ 

1962, e Portarias posteriores expedidas, entendendo~se a autori~ 

zação também para a lavratura de escrituras e suas cópias. 
8.9 - Continua em vigor o Provimento n.9 2/57, de 10 de ja~ 

neiro de 1957, a respeito do uso de duplicadores a álcool. 

Publique~se e cumpra~se 

São Paulo, 28 de julho de 1967 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 3/8/67. 

PROVIMENTO N.Q 10~67 

Fixa as atribuições dos Juizes Auxiliares da Corregedoria 
Geral e dá outras providências. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, de acôrdo com o 
artigo 46, parágrafo 2.9 , da Lei n. 9 8.101. de 16 de abril de 1964, 

Resolve: 

Artigo 1.9 - São as seguintes as atribuições dos Juízes 
Auxiliares convocados: 

a) examinar os autos de habilitação de escrevente dos car~ 
tórios não oficializados e homologar a nomeação, quando estiver 
em têrmos; 

b) dar posse a titulares de ofícios de Justiça de todo o 
Estado, a escreventes e fiéis de todos os cartórios oficializados 
e oficiais de justiça da comarca da Capital; 

c) eventualmente designar, lotar, relotar, classificar, reclas~ 

sifícar e remover escreventes , fiéis, oficiais judiciários e demais 
auxiliares dos cartórios oficializados e oficiais de justiça do Es
tado; 

d) Conceder férias, licenças e outros afastamentos ao pes~ 
soaI dos cartórios oficializados ou não, e oficiais de justiça de todo 
c Estado; e dar substitutos, nesses casos, aos serventuários e es~ 
crivães; 
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e) mandar contar em dôbro o tempo de licença-prêmio. ou 
convertê~la em pecúnia. e mandar contar as férias não gozadas 
ao pessoal mencionado na alínea anterior; 

f) tomar as providências necessárias para o cumprimento 
das determinações legais e regulamentares a respeito do ponto 
do pessoal menciona.do na alínea .. d"; 

g) rever os casos de cancelamento. abonação. justificação 
ou compensação de faltas ao serviço. que não estiverem de acôrdo 
com a Portaria n. 9 92~66, de 1.9 de novembro de 1966. da Correge~ 
doria Geral. ou dispositivos da C. L. F .. C. L. E. ou R. G. S .. 
relativamente ao mesmo pessoal; 

h) conceder ou negar salário~espôsa. salário-família e adi
cionais por tempo de serviço ao pessoal dos cartórios oficializados 
e oficiais de justiça do Estado; 

i) conceder as vantagens previstas no artigo 30 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado. de 1947 -
(Revolução de 1922); ao pessoal referido na alínea .. d"; 

i) examinar as provas nos processos de contagem de tempo 
de serviço prestado em cartórios não oficializados. bem como os 
de tempo de serviço de oficiais de justiça anteriormente à lei n.9 

593. de 31 de dezembro de 1949; determinar as providências ne~ 
cessárias para a conclusão de tais processos e mandar expedir a 
respectiva certidão, quando estiverem em têrmos de deferimento 
ou oferecer parecer, em caso contrário; 

k) ,examinar os relatórios anuais das correições e cópias 
dos têrmos de visita apresentados pelos juízes corregedores per~ 

manentes; dar conhecimento ao Corregedor Geral, das circunstân
cias de relêvo. organizar a relação das comarcas que deixaram de 
cumprir a determinação legal; 

I) presidir a sindicâncias e processos administrativos e efe
tuar correições parciais que não digam respeito a atuação de juízes 
de direito, sempre por ordem, em cada caso. do Corregedor Geral; 

m) por ordem do Corregedor Geral. visitar, para efeito de 
fiscalização, os cartórios oficializados ou não, judiciais ou extra~ 

judiciais. podendo em casos especiais a seu critério, proceder in~ 

dependentemente de autorização; 

n) acompanhar o Corregedor Geral. nas correições; 

o) atender às partes. assim como funcionários e extranume~ 
rários, quando estiverem autorizados a se dirigir à Corregedoria 
Geral, encaminhando os casos que escaparem às suas atribuições 
à consideração de quem de direito; 
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p) assinar o expediente referente a essas atribuições e mais 
os de simples rotina, por ordem do Corregedor Geral. 

Art. 2. 9 - As comunicações de interrupção de exercício ou 
substituição, em casos de llicençase afastamentos, assim como as 
escalas e alterações de escala de férias do pessoal de cartórios 
não o'ficializados serão anotadas no prontuário e arquivadas de
vidamente pelo Escrivão da Corregedoria Geral, que submeterá 
ao exame dos juízes auxiliares somente os casos que não estiverem 
em conformidade com a lei, regulamentos ou instruções. 

Art. 3." - O Corregedor Geral, sempre que entender con
veniente, praticará direta e pessoalmente os atos e funções men
cionados nos artigos anteriores. 

Art. 4." - 'E:ste Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, assim como as 
Portarias ns. 25-64, 155-64, 20-65, 38-66, 39-66, 93-66 e 43-67. 

São Paulo, 7 de agosto de 1967. 

(a) Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da 
Justiça, 

Publicado no "Diário da Justiça" de 9/8/67, 

PROVIMENTO N." 11-67 

Delega atribuições à Subsecretária - Assistente do Pessoal 
da Corregedoria Geral. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui
ções legais, 

Resolve: 

Aritgo 1.9 - São delegados à Subsecretária Assistente do 
Pessoal da Corregedoria Geral (SAP - Corregedoria) e, em 
seus afastamentos legais, ao funcionário que a estiver substituindo, 
as seguintes atribuições, em relação ao pessoal dos cartórios ofi
cializados e oficiais de justiça de todo o Estado; 

a) 

b) 
houver 

62 -

resolver os pedidos de licença para tratamento de saúde; 
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c) deferir os pedidos de gôzo de férias atrasadas. 

Artigo 2.Q 
- Serão submetidos à revisão do juiz auxiliar os 

casos de cancelamento, justificação ou abonação de faltas ao 
serviço dos referidos servidores, inclusive por motivo de nojo ou 
gala, quando infringirem disposições legais ou regulamentares, 
assim como os que figurem à rotina. 

Artigo 3. 9 - :E:ste Provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário e as Porta,
rias ns. 39~66, 93-66 e 43~67. 

São Paulo, 7 de agosto de 1967. 

(a) 
Justiça. 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da 
l 

Publicado no "Diário da Justiça" de 9/9/67.' 

PROVIMENTO N.Q 12~67 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atri~ 

buições legais, e 

considerando a representação ,que lhe 'foi dirigida pela Associa~ 
ção dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, pleitean~ 
do autorização para transcrever titulos translativos da propriedade 
imobiliária mediante simples apresentação do recibo correspon
dente ao pagamento da última prestação dos impostos devidos; 

considerando o disposto no art. 205, parágrafo único, da Lei 
Federal n. 9 5.172, de 25 de outubro de 1966, que concedeu às 
repartições públicas o prazo de dez dias para fornecimento de 
certidões negativas fiscais, sempre que devam servir de prova da 
quitação de impostos; 

considerando o que ficou resolvido pelo E. Conselho Superior 
da Magistratura no processo n.Q 

CG~13.940/67 e CP~27.800/67. 

Determina: 

I.Q - Os oficiais dos Cartórios de Registros de Imóveis 
sõmente farão a transcrição de títulos translativos da propriedade 
imobiliária mediante apresentações das certidões negativas de 
ônus fiscais sôbre o imóvel. 
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2.9 - Esta exigência somente será dispensada se o apresen
tante exibir; 

a) - declaração escrita, com firma reconhecida, de que se 
responsabiliza por todos os débitos de impostos que gravem o 
imóvel; 

b) - recibo de pagamento de todos os impostos que recaiam 
sôbre o imóvel, devidos no exercício anterior e no exercício cor
rente; 

c) - protocolo, com anotação do órgão competente para o 
fornecimento da certidão negativa, que comprove não ter sido ela 
expedida no prazo de dez dias, embora reclamada. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 5 de setembro de 1967. 

Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 9/8/67. 

PROVIMENTO N.9 13-67 

Dispõe sôbre férias do pessoal dos cartórios oficializados e 
oficiais de justiça de todo o Estado. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui
ções, e tendo em vista o resolvido no processo n.9 6-66. da Suo
secretaria Assistente do Pessoal da Corregedoria Geral, determina 
que seja observado o seguinte, em relação às férias do pessoal dos 
cartórios oficializados da Capital e do Interior e de todos os 
oficiais de justiça do Estado, sejarnfuncionários. sejam extra
numerários: 

1.9 - Os escrivães enviarão à Corregedoria Geral, até o dia 
15 de dezembro de cada ano, a escala de férias para o exercício 
seguinte, com o visto do Juiz Corregedor permanente, e que con
terá dia e mês em que o escrivão, escrevente, fiel, demais servido
res em exercício no cartório, inclusive extranumerário. bem assim 
os oficiais de justiça. entrarão em férias. I 

2.9 - As escalas serão organizadas de modo a não prejudi
car o serviço, sendo obrigatório que os oficiais de justiça gozem 
as férias nos meses de janeiro ou julho, de férias forenses. 
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3.9 - Aprovada a escala pela Corregedoria Geral, deverá 
o servidor entrar, automàticamente, em férias na data marcada, 
bastando para tanto fazer a comunicação do fato, através do Juiz 
Corregedor permanente, à Subsecretaria do Pessoal. na data do 
início e da reassunção. Se não 'Íôr aprovada a escala, a Correge~ 
doria Geral comunicará ,por escrito ao Juiz, indicando a r('tHicação 
ou solicitando a designação de outro perído para o gôzo das férias. 

4.9 - Sómente por motivo justo, devidamente fundamentado, 
em requerimento no qual se pronunciarão o escrivão e o juiz cor~ 
regedor permanente, a Corregedoria Geral autorizará o adiamento 
ou antecipação do início das férias. Nesse caso, a alteração da 
escala só será apreciada se requerida com a antecedência minima 
de 15 dias, cumprindo ao servidor, em qualquer hipótese, aguardar 
em exercício a autorização. 

5.9 - Ressalvados os casos já decididos, é proibida a acumu~ 
lação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo 
máximo de dois anos consecutivos. dependendo, em cada caso, 
de apreciação da Corregedoria Geral. 

6.9 - Até o dia 15 de janeiro, a Subsecretaria Assistente do 
Pessoal in formará aos escrivães, ou ao juiz corregedor permanen~ 
te, ou diretor do Forum conforme a hipótese, quais os funcionários 
que, por haverem ultrapassado o limite de faltas, poderão gozar 
apenas 20 (vinte) dias de férias, segundo o disposto no artigo 
447, § 4.9 da C. L. F .. 

7.9 - As férias deverão ser gozadas por inteiro, no exercício, 
o que significa que não poderão passar de um ano para outro. 
O último período de férias , portanto, será o de 2 a 31 de dezembro. 

8.9 - Não poderão ser interrompidas as férias. Uma vez 
iniciadas, deverão ser gozadas até o final. perdendo o funcionário 
o direito aos dias restantes se reassumir antecipadamente. 

9.9 - As férias atrasadas somente poderão ser deferidas, 
após ter o servidor fruído as regulamentares correspondentes ao 
exercício em curso, excetuando~se o saldo de férias regulamentares 
de outros exercícios. a que tiver direito . 

10. - As férias deixadas de gozar não serão contadas em 
dôbro. mesmo para aposentadoria, por 'fôrça do disposto no artigo 
1.9 da Lei n.Q 9.327, de 16 de maio de 1966, e no artigo 
92, n. 9 XI, da Constituição do Estado de São Paulo. 

11. - Aos contínuos e porteiros das Varas e aos servidores 
da Subsecretaria Assistente do Pessoal. do Cartório da Correge~ 
doria Geral e de outras secções diretamente subordinadas a esta 

ROLETUl DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 65 



a.l?lica~se o regime de férias estabelecido para a Secretaria do Tri~ 
bunal de Justiça. 

12. - ~ste provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 19 de outubro de 1967 

Alceu Cordeiro Fernandes 

Corregedor Geral da Justiça. 
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VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS 

DuVIDA 

7.9 Registro de Imóveis - Fany Nadler - Vistos, etc ... 
O sr. Oficial do Registro de Imóveis da 7.~ Circunscrição da 
Capital suscitou dúvida em proceder à transcrição da escritura 
lavrada em 29 de junho de 1967, nas notas do 9.9 Tabelionato 
local. onde figuram como outorgantes vendedores Orlando Barros 
do Nascimento e sua mulher e como outorgada compradora Fanny 
Nadler, menor impúbere, que foi representada por seus progenito~ 
res, Abrahão Nadler e sua mulher, com a anuência de Icek 
Fajwel Krawczyk e do espólio de Malka Laja Frawczyk. Em 
síntese, informou o serventuário que o alvará exibido autorizava 
a menor, representada por seu pai, a receber a escritura definitiva 
de compra e venda somente da metade do imóvel e não do todo. 
A disponibilidade feita pelo anuente, de forma imprecisa como está 
na escritura, como se demonstrou, somente poderá ser consagrada 
no Registro após a averbação da partilha dos bens deixados pela 
finada Malka Laja Krawczyk. Juntou à inicial os documentos 
que se encontram à -ns. 4/11. Manifestou-se, oportunamente, a 
suscitada juntando a peça de fls. 3. acompanhada de dois do~ 
cumentos, quando contrariou o alegado no intróito. Sôbre a 
prova carreada aos autos, pronunciou~se o suscitante (fls. 22), 
seguindo~se a promoção do sr. Curador de Registros, pela pro~ 

cedência da dúvida (fls. 23. Com esse relatório, decido. A objeção 
levantada pelo senhor oficial do Registro de Imóveis da 7.~ Circuns~ 
crição da Capital é inteiramente procedente. De fato, o alvará 
expedido pela 1.~ Vara da Família e das Sucessões autorizou a 
menor Fanny Nadler, devidamente representada por seu pai, Abrão 
Nadler, "a receber escritura definitiva de compra e venda da me~ 
tade ideal do imóvel sito à rua Serra do Jairé n.'-' 1.562, casa 4" 
(fls. 10). Conse-qüentemente não poderia ter sido a escritura 
lavrada, como o foi, relativamente a todo o imóvel. - Isto posto 
e acolhendo os motivos deduzidos na peça inicial e no parecer do 
dr. Curador. julgo procedente a dúvida. Custas na forma da lei. 
P. e 1. - Advogado: Urley Francisco Bueno de Souza. 

Publicado no 'Diário da Justiça" de 14/11/67. 
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CONSULTA 

Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São 
Paulo - Vistos, etc. - Intenta a "Associação dos Serventuários 
da Justiça do Estado de São Paulo", na consulta oojeto do pre~ 
sente processo, saber qual o critério que deve ser adotado pelos 
srs. Tabeliães e Oficiais do Registro Imobiliário, para cobrança 
dos emolumentos correspondentes â lavratura e ao registro dos 
contratos atinentes aos atos previstos no artigo 2. Q da Lei n. Q 9.591, 
de 30~12-66, regulamentada pelo Decreto n. Q 47.672, de 27~1-67. 
A consulta tem a sua justificação no fato, alegado pela entidade 
consulente, de continuarem sendo freqüentes os casos de trans~ 
missão de bens imóveis e direitos a eles relativos, em que as partes 
interessadas na sua transação atribuem a estes, nos contra tos 
respectivos, um valor muito abaixo do fixado pelas Repartições 
Fiscais, para cobrança do chamado imposto de sisa. Assim. ante 
esssa duplicidade de valores, existente nos contratos aludidos, 
muitos daqueles serventuários, segundo assevera a consulente, 
ficam em dúvida sõbre qual deles deve ser tomado por base, 
para cálculo dos emolumentos e que têm direito pela prática dos 
respectivos atos. - Cumpre~me adiantar, desde logo, que tal dúvida, 
a rigor não deveria existir. Realmente, conforme ressalta de seu 
texto, a lei n. Q 9.591, teve por objetivo eliminar, de uma vez por 
todas, a sonegação do citado impõsto, que na vigência do regime 
anterior era praticado às escancaras, como é público e notório, 
mediante a atribuição de valores ficticios aos bens e direitos tran~ 
sacionados. E para que a consecução de tal objetivo pudesse ser 
atingida, reservou~se o Estado, conforme se verifica do disposto 
no Capítulo IV daquele diploma. - o direito de fixar, prévia~ 

mente, o valor venal dêsses mesmos bens, tomando como base, 
para tanto. os valores constantes de seu próprio cadastro. Assim, 
embora as partes interessadas nas transações relativas a tais bens 
e direitos, não estejam impedidas de lhes atribuir o valor que 
entenderem, - a verdade é que, em tudo quanto disser respeito 
aos interêsses do Estado. só o valor por êste fixado é que deve 
prevalecer em todas as circunstâncias. Ora, tendo o Estado in~ 

terêsse na cobrança dos referidos emolumentos, uma vez que lhe 
cabe uma parte dos mesmos, é evidente que o seu cálcu 10 só pode 
ser feito com base no valor dos bens e direitos aludidos, que 
por ele fór fixado através das Repartições competentes e nos 
têrmos da legislação em vigor. Em face, pois, da dúvida aponta~ 
da na consulta em apreço, - e tendo em vista que os ilustres 
prolatores dos pareceres e decisões constantes dêste processo, 
não discrepam deste meu entendimento a respeito - é de se 
alertar os srs. Tabeliães e Oficiais do Registro Imobiliário desta 
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Capital, para o fato de que, tendo o Estado parte nos emolumentos 
em questão, deve a sua cobrança ser efetuada sempre com base 
no valor fiscal atribuido aos bens e direitos objetos dos contratos 
que tenham respectivamente de lavrar a registrar. - Outrossim, 
determino que se oficie à entidade consulente. dando~lhe conhe
cimento do inteiro teor desta decisão. em resposta à consulta por 
ela 'formulada. Publique-se e intime-se. Devolvam~se os autos 
à E. Corregedoria Geral da Justiça, para os devidos fins. - São 
Paulo. 7 de novembro de 1967. (a): Antonio Macedo de Campos 
- juiz de direito da Vara dos Registros Públicos. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 14/11(67. 
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SOCIAIS 
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"TURRIS EBURNEA" 

É simples conseqüência, 
- não causa inconfessável, 
escôpo subalterno, 
interesseiro "fim, 
- o refugio a que busco 
na Torre de Marfim" , 

Caprichosa, a Natureza 
me 'fez do olfato 
um mimo de delicadeza" , 

E como a putrefação 
ambiente é total, 
se de seus mefiticos odores. 
enojado, me afasto, 
não é por motivo 
de odiosos preconceitos 
ou desprezível tibieza , 
- mas, tão somente, 
por desejar viver decentemente, 
num mundo de higiene e de limpeza .. . 

PAULO D'URZE 
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JURISPRUDÊNCIA 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - 1. Res
cisão pretendida pelo promitente vendedor fundada no atraso no 
pagamento de pFestações pelo promitente comprador - Contrato 
não regulado pelo Decr. Lei n.9 58, de 1937. - Carência da 
ação - Necessidade de interpelação através do Cartório do Re
gistro de Imóveis a fim de constituir o devedor em mora. 2. "Não 
se justifica a propositura de rescisão de compra e venda pelo 
promitente vendedor, certo que inobservado o pressuposto da 
averbação de seu contrato no Registro de Imóveis e não havendo, 
pois, interpelação consoante estatui o art. 14 e seu parágrafo 1.9 , 

do Dec. Lei n.9 58, de 10-12-1937 inadmissível seria a pretensão 
de contribuir o devedor em mora. 

DESERÇÃO. O decreto de deserção não é automático, e 
exige processamento regular. 

"1. Trata-se de ação recisória de compromisso de compra 
e venda de um lote de terreno situado na Praia Grande. A R. 
decisão recorrida deu pela improcedência da ação porque haveria 
tolerância no recebimento das prestações com atraso, a exigir 
notificação prévia para que a cláusula contratual pudesse ser con
validada. Daí o apêlo da autora, seguido de pedido de decreto 
de deserção do recurso em primeira instância, não apreciado pelo 
juízo "a quo". 2. O pedido de deserção não foi objeto de mínima 
atenção do digno magistrado de primeira instância. Todavia, es
tava a exigir processamento regular com a audiência do recorrente, 
para que pudesse fazer, se fôsse o caso, a prova do "justo im
pedimento" a que alude o art. 828 do Código de Processo Civil. 
Isso porque, segundo o melhor entendimento, o decreto de de
serção não é automático (cf. PONTES DE MIRANDA, Co
mentários, vol. V, pág. 144; ODILON DE ANDRADE, Co
mentários; vol. IX, pág. 185; acórdão do S. T. F. "in" D. J. U. 
de 12-2-51. pág. 307). Salientou o Pretório Excelso que, se o 
JUIZ determinou a subida dos autos à Segunda Instância, 
não obstante o excesso de prazo, já não é lícito desconhecer do 
recurso pelo mesmo motivo (" Minas Forense", 15-208). Assim, 
não cabe a esta Câmara pronunciar-se sôbre deserção em primeira 
instância, a respeito da qual não houve decisão do juiz competente 
nem a interposição do recurso competente do art. 842, n. 9 IX, 
como já decidiu êste E. Tribunal (Rev. Tribs. 264-227). 3. No 
mérito nega-se provimento à apelação, substituída a conclusão da 
sentença pela carência e não improcedência da ação. Realmente, 
o loteamento do Balneário Sarnas deveria ser necessàriamente ins-
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crito de acôrdo com o decreto n.9 58 de 1937, regulamentado pelo 
decreto n.\> 3.097 de 1938, por enquadrar-se em suas disposições. 
A Lei de Loteamentos é de ordem pública, dada a sua finalidade 
eminentemente social de proteção à economia popular. E tem 
fôrça coativa tão intensa que a propria parte interessada, e a quem 
se destina a proteção, não lha pode renunciar (d. SERPA LOPES, 
"Tratado dos Registros Públicos", vol. III, ed. 1955). Assim, a 
constituição do devedor em mora deveria ser feita na conformidade 
do disposto no art. 14 e seus parágrafos (através de cartório, 
com o prazo de trinta dias para pagamento das prestações em 
atraso, e não por simples carta com prazo menor) . Não impressio
na dispusesse o contrato de forma diversa, nem o acordo aposto 
pelo devedor nesse documento. A êsse propósito adverte PON
TES DE MIRANDA: "Exigível qualquer das prestações que 
incumbiam ao pré~contraente comprador, tem de ser constituído 
em mora; e o legislador teve suas razões "de lege ferenda", para 
evitar que se adotasse o "Dias interpeIlat pro homine". A pri
meira observação que se há de fazer é que essa exceção é de d i
reito cogente, e não de direito dispositivo: os pré-contraentes não 
podem dispensá-Ia. Nem sempre ela o é; porém, nos casos do de
creto-lei n.\> 58, art. 14, o legislador evidentemente concebeu a re
gra como "ius cogens". Seria sem validade a cláusula do plano, 
dos anúncios ou do précontrato, que estabelecesse a interpelação 
pela data da exigibilidade, isto é, a mora sem interpelação, ou no 
dizer do brocardo em virtude de interpelação pelo "dia, ou auto
mática (Tratado de Direito Predial-Loteamento, parágrafo 61, 
n.\> 2). Não vale, ainda, o argumento de que o loteamento não 
está inscrito na conformidade do decreto-lei n.\> 58. Se deveria 
ser inscrito por enquadrar-se na lei (e isso não contesta a apelan
te), certamente agiu em fraude à lei e não pode invocar essa 
fraude para beneficiar-se. Daí o desprovimento do recurso". T. 
J.S.P. - Ap. Cível n.\> 138.356 - Capital - já em 24 de feve
reiro de 1966 - VIEIRA NETO, Presidente com voto - CI
CERO T OLEDO PIZA, Relator - RODRIGUES DE ALCK
MIN, Revisor vencido na preliminar, digo, no julgamento do 
agravo no auto do processo, pois era o agravo que devia ser pro
vido para ter a autora como carecedora da ação, pelos motivos 
constantes do própr:io v. acórdão. Isto porque foi o saneador que 
repeliu a arguição de que a espécie se regia pelo dec-lei n.\> 58. 
Consequentemente, o recurso contra o saneador é que havia de 
ser provido.) Acórdão não publicado. 
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SUMÁRIO 

PRIMEIRA PARTE 

I DO CRSDITO RURAL 

a) - Lei que o institucionalizou e fins a que se destina, item 1; b) - Em 
que consiste e quais OS seus objetivos especificas. itens 2 e 3, 

II - DA DISCIPLINA DO CRSDITO RURAL 

a) - Orgão competente para fixar as normas a serem adotadas para tal 
fim, item 4; b) - Instituição encarregada de coordenar, dirigir e fiscalizar 
as suas deliberações, item 5; c) - Medidas que deve por em prática para 
consecução dêsse objetivo, item 6, 

III DO SISTEMA DE CRéDITO RURAL 

a) - Relaçao dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Crédito 
Rural. item 7; b) - Idem. dos órgãos vinculados ao mesmo Sistema e dos 
que poderão, também. articular-se com êste, itens 8 e 9, 

IV - DAS GARANTIAS DO CRéDITO RURAL 

a) _ Em que poderão consistir. item 10; b) - Legislação a que deverá 
obedecer a sua constituição, item 11; c) _ Validade entre as partes, inde
pendentemente de registro, dos contratos com garantia real. item 11; d) -
Exceção quanto á hipoteca. item 11; e) - Vinculação dos hens adquiridos e 
das culturas custeadas ou formadas por meio de crédito rura1. item 12; 
f) - Dispensabilidade da prova de quitação Iiscal. item 12; g) Legislação 
extensiva ás instituições que integram basicamente o Sistema de Crédito 
Rural. item 13, 

SEGUNDA PARTE 

V DO FINANCIAMENTO RURAL 

a) - Sua concessão por meio de Cédulas de Crédito Rural. item 14; 
b) - Obrigações a que fica sujeito o emitente da Cédula de Crédito Rural. 
item 15; c) - Utilização do crédito no caso de pluralidade de emitentes, 
item 15; d) _ Como proceder nos casas de aplicação do financiamento a 
orçamentos. item 16; e) _ Financiamento para utilização parcelada. item 17; 
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f) - Juros, respectivas taxas, datas de seu pagamento e mora, item 18; 

g) - Obrigações a que está sujeito o financiado para com o financiador, 
item 19; h) - Despesas de fiscalização, item 20. 

VI - DAS CEDULAS DE CREDITO RUR.AL 

a) Sua definição e denominação de suas diferentes modalidades; 
item 21; b) - Exigibilidade do pagamento do seu valor, inclusive nos casos 
de endõsso, item 22; c) - Seu vencimento no caso de inadimplência de qual
quer obrigaç<'!o convencional ou legal, independentemente de aviso ou in
terpelação judicial ou extrajudicial, item 23; d) - Casos de aditamento, 
retificação e ratificação, item 24; e) - Ajustamentos quanto às prorrogações 
e amortizações periódicas, item 24; 

VII - DA CEDULA RURAL PIGNORAT1CIA 

a) - 'Requisitos que deve conter, item 25; b) - Obsevaçôes quanto à 
exigência da individualização do imóvel em que se encontram os bens em
penhados, item 26; c) - Cláusulas "Porma de Pagamento" e "Ajuste de Pror
rogação", item 27; d) - Como proceder quando a descrição dos bens vincula
dos à garantia for efetuada em documento à parte, item 28; e) - Bens que 
podem ser objeto de penhor cedular, item 29; f) - Penhor rural por obriga
ção de terceiro, item 30; g) - Posse dos bens empenhados, item 30; h) -
Solidariedade do emitente da cédula com o terceiro empenhador, pela guarda e 
conservação do bens apenhados, item 30; i) - Observação sõbre a cons
tituição do penhor por obrigação de terceiro, item 31; j) - Proibição de 
remoção dos bens apenhados, antes da liquidação da cédula, item 32; k) -
Legislação aplicável ao penhor constituido pela cédula rural pignoratícia, 
item 32, 

VIII - DA CEDULA RURAL HIPOTECARIA 

a) _ Requisitos que o seu contexto deverá conter. item 33; b) _ Aplica
ção das disposições do artigo lt. da Lei 167, referidas nos itens 27 e 28, 
item 34; c) - Corno proceder nos casos em que a descrição dos imóveis 
hipotecados pode ser substituída pela anexação à cédula dos títulos corres
pondentes à respectiva aquisição, item 35; d) - Quais os demais bens e 
benfeitorias abrangidos pela hipoteca, item 36; e) - Averbação, à margem 
da inscrição principal, dos bens adquiridos e benfeitorias executadas ou acresci
das ao imóvel hipotecado com o produto do financiamento, item 37; f) -
Imóveis que podem ser objeto de hipoteca cedular, item 38; g) - Penalidades 
a que ficam sujeitos aquêles que fizerem declarações falsas, acerca dos imóveis 
objeto de hipoteca cedular, item 39. 

IX DA CÉDULA RURAL PIGNORAT1CIA E HIPOTECARIA 

a) Requisitos que devera apresentar, item 40; b) - Outras disposi-
ções legais aplicáveis ao penhor constituido pela cédula em epigrafe, item 41. 
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x - DA NOTA DE CRÉDITO RURAL 

a) - Requisitos a que deverá atender, item 42; b) - Prazos, item 43; 
c) Seu caráter privilegiado, item 43 

XI - DA INSCRIÇAO E AVERBAÇÃO DA 
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL 

a) - Cartórios em que as cédulas devem ser inscritas, para terem eficácia 
contra terceiros, item 44; b) - Livro em que a inscrição deve ser levada a 
efeito, item 45; c) - Desnecessidade da inscrição, no livro 2, das cédulas 
rurais hipotecárias, item 46; d) - Observações quanto à legalização e utiliza
ção do livro de Registro de Cédulas de Crédito Rural, itens 47 e 48; e) _ 
Idem, sôbre o modêlo desse mesmo livro, item 49; f) _ Requisitos a que 
deve obedecer a inscrição, item 50; g) - Obrigatoriedade de apresentação, 
com o original da cédula, da 2.' via não negociavel, item 51; h) _ Arquiva
mento das respectivas cópias em Cartório, item 52; i) _ Idem, de outros 
documentos, quando for O caso, item 53; j) - Quando e onde deve ser 
mencionada, pelo Oficial, a existência de documentos anexados à cédula. 
item 54; k) - Anotações que deverão ser feitas, item 55; I) _ Caso em que 
deverá ser recusada a inscrição, item 56; m) - Averbações que devem ser 
feitas à margem da inscrição, item 57; n) _ Prazo em que deverão ser 
feitas as inscrições e averbações posteriores, item 58; o) - Conseqüências 
que poderão advir ao Oficial do Registro de Imóveis, pela transgressão do 
prazo referido na alínea anterior, itens 59 e 60. 

XII - DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DAS 
CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL 

a) - Quais os documentos que a autorizam, item 61; b) - O que se 
deverá fazer constar da averbação de cancelamento, item 62; c) - Arquiva
mento, no Cartório, dos documentos que autorízam o cancelamento, item 63. 

X[!! - DAS GARANTIAS DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL 

a) - O que pode ser objeto de penhor cedular, itens 64 e 65; b) 
RepaFtições em que o penhor deve ser anotado, item 66; c) - Observação 
quanto ao registro de novo penhor constituido mediante garantia de bens 
já apenhãdós, item 67; d) - Idem, nos casos de mais de um financiamento, 
sendo oS mesmos b emitente da cédula, o credor e os bens apenhados, item 68; 
e) - Ànuência do credor, para venda dos bens apenhados, item 69; f) -
Casos de aplicação das normas de direito cambial, item 69; g) - Dispensa 
do protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e ava
listas, inclusiVe nos casos da nota promissória rural e duplicata rural, item 69. 

XIV -' DÔS PR.AZOS E PRORROGAÇ6ES DA CÉDULA 
DE CRÉDITO RURAL 

a) - Prazos dos penhores agrícola e pecuário, bem como de sua pror
rogação, item 70; b) - Reconstituição dos penhores, após o vencimento do 
prazo das r(lsp~Gtivas prorrogações, caso não tenham sido executados, item 71; 
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c) - Anotação, nas cédulas, das prorrogações e sua averbação à margem 
das inscrições respectivas, a requerimento do credor, item 72; d) - Exigência 
da lavratura de aditivos, nos casos de prorrogação, item 73. 

xv - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) - Autorização para que o emitente possa dispor dos bens empenha
dos, item 74; b) - Despesas pelas quais respondem os bens, item 75; c) -
Casos de refõrço da garantia, item 76: d) - Subsitiuição de animais, item 77; 
e) - Obrigações do emitente, nos casos de penhor de animais, itens 78 e 79; 
f) - Assinatura do titulo, pelo terceiro empenhador, item 80: g) - Dividas 
do emitente e do terceiro, empenhador ou hipotecante, item 81; h) - En
cargos fiscais, previdenciários e trabalhistas, item 82: i) - Multas, item 83; 
j) - Redesconto das cédulas, da nota promissória e da duplicata rura~ 

item 84; k) - Competência para fixação das taxas de desconto, item 85; 
I) - Casos de nomeação de depositário dos bens empenhados, item 86; 
m) - Seguro dos bens, item 87; n) - Modêlos a que devem obedecer as 
cédulas, a promissória e a duplicata rural, item 88; o) - Inaplicabilldade da 
exigência constante do artigo 32 da Lei n.· 4.497, de 1966, item 89; p) - Im
pedimento da concessão de crédito rural, item 90. 

XVI - DOS EMOLUMENTOS 

a) - Seu lançamento na cédula, item 91; b) - Taxas e percentagens, 
fixadas pelo Decreto-lei n.· 167, item 92: c) - Inaplicabilidade, nos Estados, 
das disposições a respeito, itens 93 e 94; d) - Projeto de lei, elaborado pelo 
Governo do Estado sôbre tal matéria, item 95. 

XVJI - OBSERVAÇÕES QUANTO AOS REGISTROS DE IMOVEIS 

a) - Livro de REGISTRO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, 
itens 96 e 97: b) - Cartórios nos quais deve ser feita a inscrição, item 98; 
c) - Arquivamento das cédulas, item 99: d) - Documentos complementares, 
item 100; e) - Anotações nas cédulas e recusa oposta pelo Oficial à inscrição. 
item 101; f) - Averbações posteriores ao registro, item 102; g) - Prazo 
para efetivação dos registros, item 102; b) - Penalidades, item 103; i) ~ Can
celamento das inscrições, item 104; j) - Prazos de vencimento e sua pror
rogação, item 105; k) - Utilidade da consulta a éste sumário, item 107. 

TERCEIRA PAR TE 

RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS LEIS E DECRETOS ATINENTES A 
MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE TRABALHO 
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PRIMEIRA PARTE 

I - DO CREDITO RURAL 

1. O credito rural foi institucionalizado pela Lei n.9 4.829. 
de 5 de Novembro de 1965. a fim de ser distribuido e aplicado. 
segundo o disposto no seu artigo 1.9 • de acôrdo com o desenvol~ 
vimento da produção rural do País. tendo em vista o bem estar 
do povo. 

2. Considera~se crédito rural o suprimento de recursosfi~ 

nanceiros. por entidades publicas e estabelecimentos de crédito par~ 
ticulares. a produtores rurais ou as suas cooperativas. para aplica~ 
ção exclusiva em atividades que se enquadram nos objetivos indi~ 
cados na legislação em vigor (art. 2.9 • da Lei 4.829). 

3. São objetivos especificos do crédito rural : 

a) - estimular o incremento ordenado dos investimentos ru~ 
rais. inclusive para armazenamento. beneficiamento e industriali~ 

zação dos produtos agropecuários. quando efetuado por coopera~ 
tivas ou pelo produtor na sua propriedade rural. 

b) - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção 
e a comercialização de produtos agropecuários: 

c) - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores 
rurais. notadamente pequenos e médios; e 

d) - incentivar a introdução de métodos racionais de pro~ 
dução. visando ao aumento da produtividade. à melhoria do pa~ 
drão de vida das populações rurais e à adequada defesa do solo 
(art. 3.9• da Lei n. 9 4.829). 

II - DA DISCIPLINA DO CRÉDITO RURAL 

4. O CONSELHO MONETARIO NACIONAL. de acor~ 
do com as atribuições estabelecidas na Lei n5> 4.595. de 31 de De~ 
zembro de 1964. disciplinará o crédito rural do Pais. e estabele~ 
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cerá, com exclusividade, normas operativas traduzidas nos se~ 

guintes tópicos: 

a) - Avaliação, origem e dotação dos recursos a serem apli~ 
cados no crédito rural; 

b) - diretrizes e instruções com a aplicação e controle do 
crédito rural; 

c) - critérios seletivos e de propriedade para a distribuição 
do crédito rural; e 

d) - fixação e ampliação dos programas de crédito rural/ 
abrangendo todas as formas de suplementação de recursos, in~ 

clusive refinanciamento (art. 4.9 da Lei 4.829). 

5 - O cumprimento das deliberações do CONSELHO MO~ 
NETARIO NACIONAL, aplicáveis ao crédito rural. será diri~ 

gido, coordenado e fiscalizado pelo BANCO CENTRAL da 
Republica do Brasil. (Art. 5.9 da Lei 4.829). 

6 - Compete ao Banco Central da Republica do Brasil. 
como órgão de controle do sistema nacional do crédito rural: 

a) - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e pro~ 

mover a sua coordenação com os que prestam assistência técnica 
e econômica ao produtor rural; 

b) - Elaborar planos globais de aplicação do crédito rural 
e conhecer da sua execução, tendo em vista a avaliação dos re~ 

sultados para introdução de correções cabíveis. 

c) - determinar os meios adequados de seleção e prioridade 
na distribuição de crédito rural e estabelecer medidas para o zo~ 

neamento dentro do qual devem atuar os diversos orgãos finan~ 

dadores, em função dos planos elaborados; 

c) - incentivar a expansão da rêde distribuidora do crédito 
ruraL especialmente através de cooperativas; e 

e) - estimular a ampliação dos programas de crédito ruraL 
mediante financiamento dos orgãos participantes da rêde distri~ 

buidora de crédito rural, especialmente dos Bancos com séde nas 
áreas de produção e que destinem ao crédito rural mais de 50% 
de suas aplicações (art. 6.9 , da Lei 4.829). 

III - DO SISTEMA DE CRÉDITO RURAL 

7) - Integrarão, basicamente, o Sistema Nacional de Cré~ 
dito Rural: 
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a) - O Banco Central da Republica do Brasil, com as fun
ções indicadas no item anterior; 

b) - o Banco do Brasil S.A. através de suas carteiras es
pecializadas; 

c) - O Banco de Crédito da Amazonia S.A., e o Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. através de suas carteiras ou depar
tamentos especializados; e 

d) - O Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 

8 - Serão vinculados ao sistema: 

I - de conformidade com o disposto na lei n.Q 4.504, de 30 
de Novembro de 1964 (Estatuto da Terra): 

a) - O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (lBRA); 

b) - O Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 
(INDA; e 

c) - o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE). 

II - como órgãos auxiliares, desde que operem em crédito 
rural. dentro das diretrizes fixadas pela lei n.9 4.829: 

a) - Bancos de que os Estados participem com a maioria 
das ações; 

b) Caixas Econômicas: 

c) - Bancos privados; 

d) - Sociedades de crédito, financiamento e investimentos; 

e) - Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural 
(Art. 7. Q, paragra fo 1.9 da Lei n. 4.829). 

9 - Poderão articular-se no sistema mediante convenlOS, ór
gãos oficiais de valorização regional e entidades de prestação de 
assistência técnica e econômica ao produtor rural, cujos serviços 
sejam passiveis de utilização em conjunção com o crédito, além 
de outras, que o Conselho Monetário Nacional venha a admitir 
(Art. 7.9 , paragrafos 2.Q e 3.Q da Lei 4.829). 

IV ~ DAS GARANTIAS DO CR~DITO RURAL 

10 - Poderão constituir garantias dos empréstimos rurais, 
de conformidade com a natureza da operação creditícia em causa: 
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a) - penhor agrícola: 

b) - penhor pecuário: 

c) - penhor mercantil: 

d) - penhor industrial; 

e) - bilhete de mercadoria: 

f) - "Warrants" 

g} - caução; 

h) - hipoteca 

i) - fidejussõria: e 

j) - outros, que o Conselho Monetário Nacional venha a 
admitir (art. 25, da Lei 4829). 

11 - A constituição das garantias previstas no item ante~ 
rior, de livre convenção entre financiado e financiador, observará 
a legislação própria de cada tipo, bem como as normas compl~ 
mentares que o Conselho Monetário Nacional estabelecer ou 
aprovar, - sendo que, com exceção da hipoteca, as demais ga~ 
rantias reais oferecidas valerão entre as prõprias partes, indepen~ 
denttJtnente de registro, com todos os direitos e privilégios (Arts. 
26 e 28 da Lei 4.829). 

12 - Os bens adquiridos e as culturas custeadas ou for~ 

madas por meio de crédito rural em que couber garantia, serão vin~ 
culadas ao respectivo instrumento contratual C(lmo garantia e~ 
pecial. 

Outrossim, a concessão do crédito rural em tôdas as suas 
modalidades, bem como a constituição de suas garantias pelas 
instituições de crédito, tanto públicas como privadas, indepen~ 

derá da exibição de comprovante de cumprimento de obrigações 
fiscais ou da previdência social. declaração de bens ou certidão 
negativa de multas por infringência do Código Florestal (Arts, 
29 e 37). 

13 - Estendem~se às instituições financeiras que integram 
basicamente o Sistema de Crédito Rural, as disposições cons~ 

tantes do artigo 4.9 , da Lei n. 9 454, de 9 de Julho de 1937: do 
art. 3.9 do Decreto~lei n. Q 2.611, de 20 de Setembro de 1940: do 
aft. 3. 9 , do Decreto~lei n.9 2.612, também de 20 de Setembro de 
1940 e dos arts. 1.9 e 2.9 do Decreto~Jei n.9 1.003, de 29 de 
Dezembro de 1938. 
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SEGUNDA PARTE 

v - DO FINANCIAMENTO RURAL 

14 - O financiamento rural, concedido por órgãos inte
grantes do sistema de crédito rural a pessoa física ou jurídica, 
poderá também ser efetuado por meio das CÉDULAS DE CRÉ
DITO RURAL previstas no Decreto-lei n.\' 167, de 14 de Fe
vereiro de 1967, conforme se verifica do disposto em seu artigo 1.". 

15 - Em tal caso, o emitente da cédula fica obrigado a 
aplicar o financiamento aos fins ajustados. devendo comprovar 
essa aplicação no prazo e na forma exigidos pela instituição fi
nanciadora; - sendo que. havendo pluralidade de emitentes e 
não constadando da cédula designação em contrário, a utilização 
do crédito poderá ser feita por qualquer um dos financiados, sob 
a responsabilidade solidária dos demais (art. 2.9 ). 

16 - A aplicação do financiamento poderá ajustar-se em 
orçamento assinado e autenticado pelo financiador, dêle devendo 
constar expressamente qualquer alteração que convencionarem. 
Nessa hipótese, far-se-á, na cédula, menção a dito orçamento, que 
a ela ficará vinculado (art. 3.9 ). 

17 - Quando for concedido financiamento para utilização 
parcelada, o financiador abrirá, com o valor do financiamento, 
conta vinculada à operação, que o financiado movimentará por 
meio de cheques, saques, recibos, ordens, cartas ou quaisquer 
outros documentos, na forma e tempo previstos na cédula ou no 
orçamento (art. 4.9 ). 

18 - As importâncias fornecidas pelo 'financiador, vencerão 
juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão 
exigíveis em 30 de Junho e 31 de Dezembro. ou no vencimento 
das prestações, se assim for acordado entre as partes; no ven
cimento o título e na liquidação, ou por outra forma que vier 
a ser determinada por aquêle Conselho, - podendo o financiador. 
nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada 
à operação. Em caso de mora, a taxa de juros. constante da 
cédula, será elevável de 1 % ao ano (art. 5.9 ). 

19 - O financiado facultará ao financiador a mais ampla 
fiscalização sôbre a aplicação da garantia financiada, exibindo, in
clusive, os elementos que lhe forem exigidos. Outrossim. poderá 
o credor. sempre que julgar conveniente e por pessoa de sua in
dicação, não só percorrer tôdas e quaisquer dependências dos 
imóveis referidos no título, como verificar o andamento dos ser
viços nêles existentes (arts. 6.9 e 7,9). 
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20 - Para ocorrer às despesas com os serviços de fiscali
zação. poderá ser ajustado na cédula uma taxa para tal fim. 
exigível na forma do disposto no artigo 5.9 do diploma legal em 
exame (Cf. item 18). - a qual será calculada sôbre os saldos 
devedores da conta vinculada à operação. respondendo ainda o 
'financiado pelo pagamento de quaisquer despesas que se verifi
carem com vistorias frustradas. ou que forem efetuadas em con
seqüência de procedimento seu que possa prejudicar as condições 
legais e cedulares (Art. 8.\». 

VI - DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL 

21 - A cédula de crédito rural é promessa de pagamento 
em dinheiro. sem ou com garantia real cédularmente constituída. 
sob as seguintes denominações ou modalidades: 

a) Cédula Rural Pignoratícia; 

b) Cédula Rural Hipotecária; 

c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária; 

d) Nota de Crédito Rural (art. 9.9 ). 

22 - Cédula de crédito rural é. título civil, líquido e certo, 
exigível pela soma dêle constante ou do endôsso, além dos juros, 
da comíssão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o 
credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu di
reito creditório: Sendo que, 

a) se o emitente houver deixado de levantar qualquer par
cela do crédito referido ou tiver feito pagamentos parciais. o 
credor descontá-las-á da soma declarada na cédula, tornando-se 
exigível apenas o saldo; e 

b) se não constar do endôsso o valor pelo qual se transferiu 
a cédula, prevalecerá o da soma declarada no título, acrescido dos 
acessórios, deduzido o valor das quitações parciais passadas no 
próprio título (art. 10, parágrafos l.Q e 2.9 ). 

23 - Importa vencimento da cédula de crédito rural, inde
pendentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. 
a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do 
emitente do título. ou. sendo o caso, do terceiro, prestante da ga
rantia real. Verificado o inadimplemento. poderá ainda o credor 
considerar vencidos. antecipadamente. todos os financiámentos 
reais concedidos ao emitente e dos quais seja credor (art. 11.\». 
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24 - A cédula de crédito rural poderá ser aditada. ratifi~ 

cada e retificada por meio de menções adicionais e de aditivos, 
datados e assinados pelo emitente e pelo credor. Se não bastar, 
para tal fim, o espaço existente, continuar-se~á em fôlha do mesmo 
formato, que fará parte integrante do documento cedular. Dita 
cédula admite. ainda, amortizações periódicas e prorrogações de 
vencimento. que serão ajustadas mediante a inclusão na mesma 
das respectivas claúsulas (arts. 12 e 13). 

VII - DA CÉDULA RURAL E PIGNORATICIA 

25 - A cédula rural pignoratícia conterá os seguintes re
quisitos, lançados no contexto: 

a) Denominação "Cédula Pignoratícia". 

b) data e condições de pagamento; havendo prestações pe
riódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos têrmos 
da cláusula Forma de pagamento, abaixo", ou, "nos têrmos da 
cláusula Ajuste de Prorrogação, abaixo"; 

c) nome do credor e a cM,usula à ordem; 

d) valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por 
extenso. com indicação da finalidade ruralista a que se destina o 
financiamento concedido. bem como a forma de sua utilizaçãQ; 

e) descrição dos bens vinculados em penhor, ,que se indi
carão pela espécie. qualidade, quantidade, marca ou período de 
produção. se for o caso. além do local ou depóstito em que os 
mesmos bens se encontrarem; 

f) taxa dos juros a pagar. e da comissão de fiscalização. se 
houver e o tempo do seu pagamento; 

g) praça do pagamento; 

h) data e lugar da emissão; 

i) assinatura do próprio punho do emitente ou de seu re
presentante. com poderes especiais (art. 14). 

26 - Embora o artigo 14 do Decret~lei ora em exame si
lencie quanto à descrição do imóvel em que se encontrarem os 
bens apenhados, entendemos dever o mesmo ser individualizado, 
mediante a enunciação de seus característicos e confrontações; da 
natureza e data do título correspondente á sua aquisição e o 
número da respectiva transcrição no Registro imobiliário, - isso 
à vista do preceituado no artigo 15. parágrafo 1.9 • da Lei n.9 492, 
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de 30 de Agôsto de 1937, cujas disposições aquêle decreto manda 
aplicar ao penhor constituído pela cédula rural pignoratícia, na~ 
quilo em que não colidirem com as normas por êle estabelecidos (V. 
item 32). 

27 - As cláusulas "Forma de Pagamento" ou "Ajuste de 
Prorrogação", referidas no item anterior, quando cabíveis, serão 
incluídas logo após a descrição da garantia, estabelecendo~se, na 
primeira, 0$ valores e datas das prestações, e na segunda, as pror~ 
rogações previstas e as condições a que está sujeita a sua efetiva~ 
ção (art. 14 parágra'fo 1.9 ). 

28 - A descrição dos bens vinculados à garantia poderá 
ser feita em documento à parte, em duas vias, assinadas pelo 
emitente e autenticadas pelo credor. fazendo~se, na cédula, menção 
a essa circunstância, logo após a indicação do grau do penhor e 
de seu valor global (art. 14. parágrafo 2.9 ). 

29 - Podem ser objeto de penhor cedular nas condições 
previstas no Decreto~lei em apreço, os bens suscetíveis de penhor 
rural e penhor mercantil. Outrossim, os bens adquiridos ou pagos 
com o financiamento, serão incluídos na garantia. fazendo~se a 
respectiva averbação. nos têrmos indicados pelo mesmo diploma 
legal (artigos 15 e 16). 

30 - Os bens apenhados continuam na posse imediata do 
emitente ou do terceiro prestante da garantia real, que respon~ 
derá pela sua guarda e conservação como 'fiel depositário. seja 
pessoa física ou jurídica. Cuidando~se de penhor constituído por 
terceiro, o emitente da cédula responderá solidariamente com o 
empenhador pela guarda e conservação dos bens aludidos (art. 17). 

31 - Pelo disposto no artigo 17, referido no item anterior, 
verifica~se que o emitente da cédula. ou seja o devedor ou fi~ 

nanciado. não precisará ser. necessariamente. o proprietário dos 
bens empenhados. f:stes poderão pertencer a outra pessoa. que 
os cede em garantia do crédito concedido àquele pelo financiador. 
Trata~se. aliás. de modalidade de obrigação já prevista em nossa 
legislação. consoante se vê do estatuido, a respeito. no artigo 35' 
da Lei n.\' 492. de 1937. 

32 - Antes da liquidação da cédula. não poderão entretan~ 
to. os bens apenhados ser removidos das propriedades nêles men~ 
cionados. sob qualquer pretexto e para onde quer que seja. sem 
o prévio consentimento escrito do credor. Outrossim. aplicam~se 
ao penhor constituido dela cédula rural pignoratícia as disposições 
dos Decretos~leis ns. 1.271, de 16 de Maio de 1939; 1.625. de 
23 de Setembro de 1939; 4.312. de 20 de Maio de 1942, e das Leis 
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492. de 30 de Agôsto de 1937; 2.666, de 6 de Dezembro de 1965 
e 2.931, de 27 de Outubro de 1956, bem como os preceitos legais 
vigentes relativos ao penhor rural e mercantil, no que não colidirem 
com o Decreto~lei 167 (arts . 18 e 19) . 

VIII - DA CÉDULA RURAL HIPOTECARIA 

33 - A cédula rural hipotecária conterá os seguintes requi
sitos, lançados no respectivo contexto: 

a) Denominação "CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA". 

b) data e condições de pagamento; havendo prestações pe
riódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar : - "nos ter
mos da cláusula FORMA DE PAGAMENTO, abaixo"; ou" nos 
têrmos da cláusula AJUSTE DE PRORROGAÇÃO, abaixo"; 

c) nome do credor e a cláusula à ordem; 

d) valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por 
extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina 
o financiamento concedido e a forma de sua utilização; 

e) descrição do imóvel hipotecado, com indicação do nome, 
se houver. dimensões. confrontações, benfeitorias. titulo e data 
de sua aquisição e anotações (número, livro e fôlha) do registro 
imobiliário; 

f) taxa dos juros a pagar e a da comissão de fi scalização. 
se houver. e tempo de seu pagamento; 

g) praça do pagamento; 

h) data e lugar da emissão; 

i) assinatura do próprio punho do emitente ou de seu re
presentante com poderes especiais (art. 20). 

34 - Aplicam-se. à Cedula rural hipotecária. as disposições 
do artigo 14. mencionados nos itens 27 e 28. Todavia, se a des
crição do imóvel hipotecado se processar em documento à parte, 
deverão constar também da cédula tôdas as indicações referidas 
na alínea "e" do item 25, exceto as con'frontações e benfeitorias 
(art . 20. parágrafos J.9 e 2.9 ). 

35 - A especificação dos imóveis hipotecados, pela sua des
crição pormenorizada, poderá ser substituida pela anexação à cé
dula dos títulos correspondentes à sua aquisição. Em tal caso, 
deverão constar da cédula. além das indicações referidas no item 
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anterior, menção expressa dos títulos de propriedade aludidos, e 
a declaração de que êles farão parte integrante da cédula, até 
sua final liquidação (art. 20, parágrafos 3.9 e 4.9 ). 

36 - São abrangidos pela hipoteca constituída as constru
ções, respectivos terrenos, maqUInIsmos, instalações e ben
feitorias (art. 21), - bem como as máquinas, aparelhos, insta
lações e construções adquiridas ou executadas com o crédito, e, 
ainda, quaisquer outras benfeitorias acrescidas aos imóveis na vi
gência da cédula, as quais, uma vez realizadas, não poderão ser 
retiradas, alteradas ou destruídas sem o consentimento do credor, 
por escrito (art. 22). 

37 - Faculta-se ao credor exigir que o emitente faça averbar, 
à margem da inscrição principal, a constituição do direito real 
sôbre os bens e fenfeitorias a que alude a última parte do item 
anterior, - isto é, que forem adquiridos ou exe<:utados com o 
crédito e os acrescidos aos imóveis na vigência da céd ula (art. 22, 
parágrafo único). 

38 - Podem ser objeto de hipoteca cedular tanta os imóveis 
rurais como os urbanos (art. 23); - aplicando-se, à hipoteca 
cedular, os princípios da legislação ordinária sôbre hipoteca no 
que não colidirem com as normas estabelecidas no decreto-lei em 
exame (art. 24). 

39 - Pratica crime de estelionato e fica sujeito às penas 
do artigo 171 do Código Penal. aquêle que fizer declarações 'falsas 
ou inexatas àcerca da área dos imóveis hipotecados, de suas caracte
rísticas, instalações e acessórios, da pacificidade de sua posse ou 
omitir, na cédula, a declaração de já estarem êles sujeitos a outros 
ônus ou responsabilidades de qualquer espécie, inclusive fiscais 
(art. 21, parágrafo único). 

IX - DA CÉDULA RURAL PIGNORATíCIA E 
HIPOTECARIA 

40 - A cédula rural pignoratícia e hipote<:ária, conterá os 
seguintes requisitos, lançados no contexto: 

a) Denominação "CÉDULA RURAL PIGNORATíCIA 
E HIPOTECARIA"; 

b) data e condições de pagamento. Havendo prestações 
periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos têr
mos da cláusula FORMA DE PAGAMENTO, abaixo"; ou "nos 
têrmos da cláusula AJUSTE DE PRORROGAÇÃO, abaixo; 
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c) nome do credor e a cláusula à ordem; 

d) valor do crédito deferido, lançado em algarimos e por 
extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina 
o financiamento concedido e a forma de sua utilização; 

e) descrição dos bens vinculados em penhor, os quais serão 
indicados pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período 
de produção, se fôr o caso, além do local ou depósito em que os 
mesmos se encontrem; 

f) descrição do imóvel hipotecado, com indicação do nome, 
se houver, dimensões, confrontações, benfeitorias, título e data de 
aquisição e anotações (número, livro e fôlha) do registro imobi~ 
liário; 

g) taxas dos juros a pagar e da comissão de fiscalização, 
se houver, e tempo de seu pagamento; 

h) praça do pagamento; 

i) data e lugar da emissão; 

j) assinatura do próprio punho do emitente ou de seu 
representante com poderes especiais (art. 25). 

41 - Aplica~se à hipoteca e ao penhor constituídos pela 
cédula pignoratícia e hipotecária, o disposto no Capítulo 11, Seções 
11 e 111, do Decreto lei 167, ou seja, quanto expusemos nos itens 
25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32, no tocante à cédula rural pignoratícia; 
e nos itens 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, referentes à cédula rural 
hipotecária (art. 26). 

x - DA NOTA DE CRÉDITO RURAL 

42 - A nota de crédito rural conterá os seguintes requisitos, 
lançados no contexto: 

a) Denominação "NOTA DE CRÉDITO RURAL; 

b) data e condições de pagamento. Havendo prestações 
periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos têrmos 
da cláusula FORMA DE PAGAMENTO, abaixo; ou "nos têrmos 
da cláusula AJUSTE DE PRORROGAÇÃO, abaixo; 

c) nome do credor e a cláusula à ordem; 

d) valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por 
extenso, com indicação da 'finalidade ruralista a que se destina o 
financiamento concedido e a forma de suo utilização; 
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e) taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscalização, se 
houver, e tempo de seu pagamento: 

'f) praça do pagamento: 

g) data e lugar da emissão: 

h) assinatura do próprio punho do emitente ou de seu 
representante, com poderes especiais (art. 27). 

43 - O crédito objeto da nota de crédito rural tem privi
légio especial dos bens discriminados no art. 1.563 do Código 
Civil. (art. 28). Dita nota terá o prazo mínimo de três meses e 
o máximo de três anos (art. 29). 

XI - DA INSCRIÇÃO E AVERBAÇÃO DA CÉDULA DE 
CRÉDITO RURAL 

44 - As cédulas de crédito rural. para terem eficácia contra 
terceiros, inscrevem-se no Cartório de Registro de Imóveis, a 
saber: 

a) - a cédula rural pignoraticia, no da Circunscrição em 
que esteja situado o imóvel de localização dos bens apenhados; 

b) - a cédula rural hipotecária, no da Circunscrição em que 
esteja situado o imóvel hipotecado; 

c) - a cédula rural pignoraticia e hipotecaria, no da cir
cunscrição em que esteja situado o imóvel de localização dos bens 
apenhados, - e no da circunscrição em que esteja situado o imó
vel hipotecado; 

d) - a nota de crédito rural, no da Circunscrição em que 
esteja situado o imóvel a cuja exploração se destine o financia
mento respectivo. 

e) - Sendo, porém, a nota de crédito rural emitida por 
cooperativa, a inscrição será feita no Cartório de Registro de 
Imóveis do domicilio do emitente (art. 30). 

45 - A inscrição far-se-á na ordem de apresentação da cé
dula ou da nota a registro, em livro próprio, denominado "RE
GISTRO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL", observa
do o disposto nos artigos 183, 188, 190, 196-A e 302 do Decreto 
n.9 4.857. de 9 de Novembro de 1939 (art. 31, do Decreto-lei 
n.9 167, alterado pelo artigo 2 do Decreto n.9 61. 132, de 3 de 
Agosto de 1967). 
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46 - Cumpre esclarecer que as hipotecas constituidas por 
meio das cédulas rurais mencionadas nas alienas "b" e "c" do 
item 44 (art. 30), deverão ser inscritas apenas no livro de RE
GISTRO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, - não 
tendo, assim, cabimento a sua inscrição também no livro 2, con
forme, aliás, já foi esclarecido pela Egrégia Corregedoria Geral 
da Justiça em seu Provimento n.l' 8/67, cujo item 1.~ está assim 
redigido: "As cedulas de crédito rural. inclusive hipotecárias, 
serão inscritas, apenas, no livro de Registro de Cédulas de Cré
dito Rural, dispensada a sua incrição no livro n.\' 2 do Registro 
de Imóveis, observando-se, porém, o disposto nos artigos 188 e 
190 do Regulamento dos Registros Publicos". 

47 - O livro destinado ao registro das cédulas de crédito 
rmal. - que passou a ter o n.Q 9, por força do disposto no De
creto n.\> 61.132, de 3 de Agosto de 1967, - conterá os termos 
de abertura e encerramento assinados pelo Juiz de Direito da 
Comarca, que rubricará tôdas as suas fôlhas . (art. 31, paragrafo 
I.\>, com as alterações introduzidas pelo citado decreto), 

48 - Em cada Cartório haverá em uso apenas um livro de 
"Registro de Cédulas de Crédito Rural. que obedecerá ao mo
dêlo publicado em anexo áquele mesmo decreto, 

49 - Conforme se verifica do disposto no artigo 31, pa
ragrafo l.9, os livros de REGISTROS DE CÉDULAS DE CRl!
DITO RURAL, deveriam ser numerados em série crescente, a 
começar de 1. Para evitar, ao que supomos, confusão do pri
meiro livro de tal série com o de Protocolo, que também tem, 
como se sabe, o n.Q 1, o decreto 61.132 modificou em tal ponto 
aquele parágrafo, atribuindo a dito livro, conforme dissemos, o 
n.\> 9. Assim, os Cartórios em que o mesmo já se encontrar le
galizado com o numero primitivo, deverão declarar, à margem 
de seu têrmo de aoertura, ter êle sido substituido pelo n.Q 9, 
nos moldes previstos pelo citado decreto. 

Cumpre ainda observar, com relação a tal livro, que o seu 
modêlo, publicado em anexo ao decreto aludido, apresenta duas 
falhas, que deveriam ser corrigidas. A primeira, consiste no fato 
de não dispor da coluna destinada ao lançamento dos numeros 
correspondentes à ordem de apresentação das cédulas. E a se
gunda, reside na circunstância de conter impressa a denominação 
de CEDULA RURAL PIGNORATICIA, em lugar de CEDU
LA DE CREDITO RURAL, como tal é a adotada pelo Decreto
-lei n.\> 167. 

50 - A inscrição consistirá na anotação dos seguintes re
quisitos cedulares: 
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a) - Data do pagamento. Havendo prestações periódicas, 
ou ajuste de prorrogação, consignar, conforme o caso, a data 
de cada uma delas ou as condições a que está sujeita a sua efe~ 
tivação; 

b) - o nome do emitente; 

c) - o nome do endossatário, se houver; 

d) - o valor do crédito de ferido e o de cada um dos paga~ 
mentos parcelados, se fór o caso; 

e) - a praça do pagamento; 

f) - a data e o lugar da emissão (art. 32). 

51 - Para a inscrição, o apresentante do titulo oferecerá, 
com o original da cédula, cópia tirada em impresso idêntico ao da 
cédula, com a declaração "Via não Negociavet' , impressa em Ii~ 

nhas paralelas transversais, - cópia essa cuja exatidão será 
conferida pelo Cartório e autenticada (art. 32, paragrafos 1.9 e 2.9 ). 

52 - Cada grupo de 200 (duzentas) cópias será encaderna~ 
da na ordem cronológica do seu arquivamento, em livro que o 
Cartório apresentará, no prazo de quinze dias da completação 
do grupo, ao Juiz de Direito da Comarca, para abri~lo e encerrá~ 
~lo, rubricando as respectivas folhas, que serão numeradas em 
série crescente, a começar de 1 (um) (art. 32, paragrafo 3.9 ). 

53 - Será anexada à via da cédula destinada a arquiva~ 

mento no Cartório, - nos casos do parágrafo 3.9 do artigo 20 
(Ver item 32) cópia dos titulos de dominio, salvo se os imóveis 
hipotecados se acharem registrados no mesmo Cartório (art. 32, 
paragrafo 4.9 ). 

54 - Ao efetuar a inscrição ou qualquer averbação, o Ofi~ 
cial do Registro Imobiliário mencionará, no respectivo ato, a exis~ 

tência de qualquer documento anexo à cédula e nêle aporá sua 
rubrica, independentemente de outra qualquer formalidade (art. 
33) . 

55 - Outrossim, o Cartório anotará a inscrição, com indi~ 

cação do numero de ordem, livro e fólhas, bem como o valor dos 
emolumentos cobrados, no verso da cédula, alem de mencionar, 
se for o caso, os anexos apresentados (art. 34). 

56 - O O ficial recusará, entretanto, efetuar a inscrição, 
se já houver registro anterior, no gráu de prioridade, declarado 
no texto da cédula, considerando-se nulo o ato que infringir 
êste dispositivo (art. 35). 
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57 - Para os fins previstos no artigo 30 (ver item 44). 
averbar~se~ão, à margem da inscrição da cédula, os endôssos 
posteriores à inscrição, as menções adicionais, aditivos, avisos 
de prorrogações e qualquer ato que promova alteração da garan~ 
tia ou nas condições pactuadas (art. 36); - dispensando~se, 

entretanto, a averbação dos pagamentos parciais e do endôsso 
das instituições financiadoras em operações de redesconto ou de 
caução (art. 36, paragrafo 1.9 ). 

58 - As incrições das cédulas e as averbações posteriores, 
serão efetuadas no prazo de 3 (três) dias uteis, a contar da apre~ 
sentação do titulo, sob pena de responsabilidade funcional do Ofi~ 
cial encarregado de promover os atos necessários (art. 38). 

59 - A transgressão do disposto no artigo referido no item 
anterior, poderá ser comunicada ao Juiz de Direito da Comarca 
pelos interessados ou pOr qualquer pessoa que tenha conheci~ 

mento do fato (?), sendo que, recebida a comunicação, o J uiz ins~ 
taurará imediatamente inquerito administrativo (art. 38, paragra~ 
fos 1.9 e 2.9 ). 

60 - Apurada a irregularidade indicada nos dois itens an~ 
teriores, o Oficial pagará mu lta de valor correspondente aos emo~ 
lumentos que seriam cobrados, por dia de atrazo, aplicado pelo 
Juiz de Direito da Comarca, devendo a respectiva importância 
ser recolhida, dentro de 15 dias, a estabelecimento bancário, que 
a transferirá ao Banco Central da Republica do Brasil, para 
crédito do fundo Geral para a Agricultura e Indústria - FU~ 

NAGRl, criado pelo Decreto n.9 56.835, de 3 de Setembro de 
1965 (art. 38, paragrafo 3.9 ). 

XII - DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA 
CÉDULA DE CREDITO RURAL.~ 

61 - Cancela~se a inscrição mediante a averbação, à sua 
margem, da ordem judicial competente ou da prova de quitação 
da cédula, lançada no próprio titulo ou passada em documento 
separado, com fôrça probante. (art. 39). 

62 - Da averbação do cancelamento da inscrição constarão 
as caracteristicas do instrumento de quitação, - ou a declaração, 
sendo o caso, de que a quitação foi passada na propria cédula, 
indicando~se, em qualquer hipótese, o nome do emitente e a 
data da quitação. A ordem judicial de cancelamento será 
também referida na averbação, pela indicação da data do Man~ 
dado respectivo, o Juizo de que procede, nome do Juiz que a su~ 
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bscreve e demais caracteristicas ocorrentes (art. 39, paragra~ 

fo 1.\». 

63 - Arquivar~se~se~á, no Cartório, a ordem judicial de 
cancelamento da inscrição ou uma das vias do documento par~ 

ticular de quitação da cédula, procedendo~se, a respeito, pela 
forma indicada no item 48; - ap]icam~se, outrossim, ao cancela~ 
mento da inscrição em aprêço as disposições legais a que fizemos 
referência nos itens 54, 55 e 56 (art. 39, parágrafos 2.9 e 3.\». 

XIII - DAS GARANTIAS DA CÉDULA DE CRÉDITO 
RURAL 

64 - Podem ser objeto de penhor ceduJar, os gêneros oriun~ 
dos da produção agrícola, extrativa ou pastoril, ainda que des
tinadas ao beneficiamento ou transformação (art. 55). 

65 - De igual modo, podem ser objeto do mesmo penhor 
os seguintes bens e respectivos acessórios, quando destinados aos 
serviços da atividades rurais. 

a) - caminhões, camionetes de carga, furgões, jipes e quais~ 
quer outros veiculos automotores ou de tração mecânica; 

b) - carretas, carroças e carroções de quaisquer veiculos 
não automotores; 

c) - canoas, barcos, balsas e embarcações fluviais, com ou 
sem motores: 

d) - máquinas e utensílios destinados ao preparo de rações 
ou do beneficiamento, armazenagem, industrialização, frigorifica
ção. conservação, acondicionamento e transporte de produtos e 
subprodutos agropecuários ou extrativos, ou utilizados nas ativida
des rurais, bem como bombas, motores, canos e demais pertences 
de irrigação; 

e) - incubadoras, chocadeiras. criadeiras. pinteiros, gali
nheiros desmontáveis ou moveis, gaiolas, bebedouros, campânu~ 
las e quaisquer máquinas e utensílios usados nas explorações aVÍ
colas e agropastáveis (art. 56). 

66 - O penhor será anotado nos assentamentos próprios da 
Repartição competente para expedição de licença dos aludidos 
veiculos. quando for o caso (art. 56 parágrafo único). 

67 - Os bens apenhados poderão ser objeto de novo penhor 
cedular, e o simples registro da respectiva cédula equivalerá à 
averbação, na anterior, do penhor constituido em grau subse~ 
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quente (art. 57). Vê-se, pois, não haver necessidade de fazer 
constar por averbação, à margem da inscrição preexistente, o fato 
relativo à constituição do novo penhor, uma vez que a simples 
inscrição deste, segundo determina a lei, equivale a essa averba
ção. 

68 - Em caso de mais de um financiamento, sendo os mes
mos o emitente da cédula, o credor e os bens apenhados, - po
derá estender-se aos financiamentos subsequentes o penhor o;:i
ginariamente constituido, mediante menção dessa extensão nas 
cedulas posteriores, representando um só penhor com cedulas ru
rais distintas. Sendo que, 

a) - dita extensão, será apenas averbada à margem da 
inscrição anterior e não impede que sejam vinculados outros bens 
à garantia: 

b) - no caso, porém, de vinculação de novos bens, além 
da averbação referida na alínea anterior, far-se-á, também, a ins
crição da cédula no Cartório de Registro de Imóveis; 

c) - não será, todavia, possivel a extensão da garantia em 
apreço, se tiver havido endosso, ou se os bens vinculados já hou
verem sido objeto de nova gravação para com terceiros (art. 58 
e seus parágrafos) . 

69 - A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cé
dula de crédito rural. depende da prévia anuencia do credor, por 
escrito (art. 59).- aplicando-se: a dita cédula, bem como à nota 
promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as 
normas de direito cambial, inclusive quanto ao aval, dispensado, 
porém, o protesto para assegurar o direito de regresso contra 
endossantes e avalistas (art. 60). 

XIV - DOS PRAZOS E PRORROGAÇõES DA CÉDULA 
DE CRÉDITO RURAL. 

70 - O prazo do penhor agricola não excederá de três 
anos, prorrogável até mais três, e o penhor pecuário não admitirá 
prazo superior a cinco anos, prorrogável até mais três, - sendo 
que, embora vencidos tais prazos permanecerá a garantia, enquanto 
subsistirem os bens que a constituem (art. 6 I ) . 

71 - Vencidos, porém os prazos de seis anos para o penhor 
agrícola, e de oito anos para o penhor pecuário, - devem êsses 
penhores ser reconstituidos, mediante a lavratura de novo aditivo, 
se não tiverem sido executados (art. 61, parágrafo único). 
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72 - As prorrogações de vencimento acima referidas (vêr, 
também, a respeito a parte 'final do item 24), serão anotadas na 
cédula pelo próprio credor, - devendo ser averbadas à. margem 
das respectivas inscrições. E seu processamento, quando cum~ 
pridas regularmente todas as obrigações cedulares e legais, se 
fará a simples requerimento do credor ao Oficial do Registro de 
Imóveis competente (art. 62). 

73 - Sàmente, entretanto, exigirão lavratura de aditivo, as 
prorrogações que tiverem de ser concedidas sem o cumprimento 
das condições a que se subordinarem. ou após o término do perío~ 
do estabelecido na cédula (art. 62, parágrafo unico). 

xv - DISPOSIÇOES GERAIS 

74 - Dentro do prazo da cédula, o credor, se assim o en~ 
tender, poderá autorizar o emitente a dispor de parte ou de todos 
os bens da garantia, na forma e condições .que convencionarem 
(art. 63). 

75 - Os bens dados em garantia assegurará o pagamento 
do principal, juros, comissões. pena convencional. despesas legais 
e convencionais. com as prderências estabelecidas na legislação 
em vigor (art. 64). 

76 - Se baixar no mercado o valor dos bens da garantia, ou 
se se verificar qualquer ocorrência que determine deminuição ou 
depreciação da garantia constituida, o emitente reforçará essa ga~ 
rantia dentro do prazo de quinze dias da notificação que o credor 
lhe fizer, por carta enviada pelo Correio, sob registro, ou pelo 
Oficial do Registros de Titulos e Documentos da Comarca (art. 
65) . 

77 - No caso de substituição de animais, por morte ou inu~ 
tilização. assiste ao credor o direito de exigir que os substitutos 
sejam da mesma espécie e categoria dos substituidos (art. 65). 
parágrafo único) . 

78 - Quando o penhor for constituido por animais. o emi~ 
tente da cédula fica obrigado a manter todo o rebanho, inclusive 
os animais adquiridos com o financiamento, se for o caso, pro~ 

tegidos pelas medidas sanitárias e profiláticas recomendadas em 
cada caso, contra a incidência de zoonoses, moléstias infecciosas 
ou parazitárias. de ocorrência frequente na região (art. 66) . 

79 - Nos financiamentos pecuários, poderá ser convencio~ 
nado que o emitente se obriga a não vender. sem autorização por 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SEflVENTUAl:lO!: 
DE roSTlÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 95 



escrito do credor, durante a vigência do titulo, crias fêmeas ou va~ 
cas aptas à procriação, assistindo ao credor, na hipótese de não 
observância dessas condições, o direito de dar por vencida a cé~ 

dula e exigir o total da divida resultante, independentemente de 
aviso extrajudicial ou interpelação judicial (art. 67). 

80 - Se os bens vinculados em penhor ou em hipoteca à 
cédula de crédito rural pertencerem a terceiros, estes subscreverão 
também o titulo, para que se constitua a garantia (art. 68). 
Vê~se, do disposto no artigo 68 do Decreto~lei em apreço, que o 
emitente da cédula não precisa de ser, necessariamente, proprie~ 

tário dos bens oferecidos em garantia, quer se trate de penhor 
ou hipoteca. Estes, podem, assim, pertencer a terceiros, os quais, 
em tal caso, ficam obrigados a assinar também o titulo, sem o 
quê a garantia não será constituida. 

81 - Os bens objeto de penhor ou de hipoteca, constituidos 
pela cédula de crédito rural. não serão penh.orados, arrestados 
ou sequestrados, por outras dividas do emitente, ou do terceiro, 
empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao ter~ 

ceiro, empenhador ou hipotecante, denunciar a existência da 0é~ 

dula ás a1!1 toridades incumbidas da diligência, ou a quem a deter~ 

minar, sob pena de responderem pelos prejuizos resultantes de sua 
omissão (art. 69). 

82 - O emitente da cédula de crédito rural. com ou sem 
garantia real, manterá em dia o pagamento dos tributos e encar~ 
gos 'fiscais, previdenciários e trabalhistas de sua responsabilidade, 
inclusive a remuneração dos trabalhadores rurais, exibindo ao 
credor os respectivos comprovantes, sempre que lhe forem exigidos 
(art. 70). 

83 - Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, 
judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, 
da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural. 
responderá, ainda, pela multa de 10% (dez por cento) sôbre o 
principal e accessórios em débito, devida a partir do primeiro des
pacho da autoridade competente, na petição de cobrança ou de 
habilitação de crédito (art. 71). 

84 - As cédulas de crédito rural, a nota promissória rural e a 
duplicata rural. poderão ser redescontadas no Banco Central da 
Republica do Brasil. nas condições estabelecidas pelo Conselho 
Monetário Nacional (art. 72). 

85 - É também da competência do Conselho Monetário 
Nacional a fixação das taxas de desconto da nota promissória 
rural e da duplicata rural. que poderão ser elevadas de I % (um 
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por cento) no caso de mora (art. 73). Sendo que, dentro do 
prazo da nota promissória rural e da duplicata rural, poderão ser 
feitos pagamentos parciais (art. 74). Ocorrida tal hipótese, o 
credor declarará, no verso do titulo, sôbre a sua assinatura, a im~ 
portãncia recebida e a data do recebimento, tornando~se exigí~ 

vel apenas o saldo (art. 74, parágrafo único). 
~6 - Na hipotese de nomeação, por qualquer circunstância, 

de depositário para os bens apenhados, instituido judicial ou con~ 
vencionalmente, entrará êle também na posse imediata das má~ 
qUinas e todas as instalações e pertences acaso necessários à 
transformação dos referidos bens nos produtos a que se tiver obri~ 
gado o emitente na respectiva cédula (art. 75). 

87 - Serão segurados, até final resgate da cédula, os bens 
nela descritos e caracterizados, observada a vigente legislação de 
seguro obrigatório (art. 76). 

88 - De acôrdo com o disposto no artigo 77, as cédulas 
de crédito rural, a nota promissória rural e a duplicata rural, de~ 
verão obedecer aos modêlos publicados em anexo ao Decreto lei 
n.9 167, - sendo que, sem carater de requisição essencial, as re~ 
feridas cédulas poderão conter as disposições que resultem das 
peculiaridades do financiamento rural (Parágrafo unico do mesmo 
artigo) . 

89 - Outrossim, a exigência constante do artigo 22, da Lei 
n::' 4.947, de 6 de Abril de 1966, não se aplica às operações de 
crédito rural propostas por produtores rurais e suas cooperativas, 
de conformidade com o disposto no artigo 37 da Lei 4.829, de 5 de 
Novembro de 1965 (art. 78). 

90 - Ainda, a comunicação ao Instituto Brasileiro de Re~ 
forma Agrária, do ajuizamento da cobrança de divida fiscal ou 
de multa, impedirá a concessão de crédito rural ao devedor, a par~ 
t ir da data do recebimento da comunicação pela instituição finan~ 
ciadora, salvo se for depositado em juízo o valor do débito em 
litígio (Parágrafo único do artigo 78). 

XVI - DOS EMOLUMENTOS 

91 - Dispõe o artigo 34 do Decreto~lei em apreço, que o 
Cartório anotará a inscrição da cédula de Crédito rural. com a in~ 

dicação do numero de ordem, livro e folhas, devendo o valor dos 
emolumentos cobrados ser lançado po vérso da mesma cédula, 
onde se mencionarão, se 'for o caso, os anexos apresentados. 

92 - O parágrafo único do referido artigo 34, por sua vez, 
fixa o quantum dos emolumentos aludidos, estabelecendo, ainda, 
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as percentagens a que sôbre êles terão direito o Oficial do Re~ 
gistro e o Juiz de Direito da Comarca, determinando que a par~ 

cela atribui da a êste seja recolhida ao Banco do Brasil, de onde 
será retirada quando das correções previstas no artigo 40. 

93 - Pareceu, entretanto, a muitos serventuários que a co~ 

brança de tais emolumentos de conformidade com as taxas esta~ 
belecidas pelo Deéreto~lei em exame, tinha a sua aplicação restrita 
ao Distrito Federal e aos Territórios sob a jurisdição da União, 
havendo êsse entendimento, aliás, sido confirmado pela Egrrégia 
Corregedoria Geral da Justiça, conforme se verifica do Provi~ 

mento n. Q 4/67, por ela baixada a respeito: 

O DESEMBARGADOR OCT Â VIO GUILHERME LA~ 
CORTE, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais, considerando o que 
ficou resolvido no processo CG~n,9 27.930/67 e 

a) considerando que o Decreto~Lei Federal n.9 167, de 11~2~ 
1967, instituiu a obrigatoriedade da inscrição das cédulas de cré~ 
dito rural, no Cartório do Registro de Imóveis, para que tenham 
validade contra terceiros; 

b) considerando que as di feren tes modalidades da céd ura 
de crédito rural, enumeradas no art. 9.9 do referido Decreto~Lei 
e definidas em seus art. 14, 20, 25 e 27, serão inscritas em livro 
próprio, denominado "Registro de Cédulas de Crédito Rural", 
a ser aberto em cada Cartório de Registro de Imóveis; 

c) considerando que têm surgido dúvidas a respeito da co~ 
brança das custas e emolumentos para os atos de ofício a serem 
praticados, no interêsse do sistema de registro criado; 

d) considerando que as disposições a respeito da cobrança 
e atribuições de custas e emolumentos contidos nos art. 34 e se~ 

guintes do Decreto-Lei n.Q 167 somente se aplicam aos Cartórios 
do Distrito Federal e Territórios, mesmo porque, nos têrmos da 
vigente Constituição Federal, aos Estados compete legislar em 
matéria de organização judiciária e, por via de consequência, e la~ 

borar seu regimento de custas; 

e) considerando que o entendimento manifestado no item 
"d" supra está em consonância com a jurisprudência do E. Tri~ 
bunal Pleno (Acórdão proferido no mandado de segurança n.9 
44.165, da Comarca da Capital); 

f) considerando, finalmente, a necessidade de padronização 
do livro de "Registro de Cédulas de Credito Rural", bem como 
a de uniformização de sua escrituração e cobrança de emolu~ 
mentos, 
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DETERMINA 

1.9) - Em cada Cartório de Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo serâ aberto um livro destinado ao "Registro de Cé~ 
dulas de Crédito Rural", numerado em série crescente, a começar 
de 1 (Hum); 

2.1') - Os livros terão 300 (trezentas) fôlhas, com 59 cm 
de altura por 42 em de largura, divididas em colunas, com as de~ 
nominações e dimensões do modêlo anexo; 

3.1') - Os emolumentos devidos aos escrivães serão os da 
tabela "K", ns. I e li da Lei Estadual n.1' 9.531, de 6/10/66, sô~ 
bre os quais incidirão ainda as percentagens instituidas pela mes~ I 
ma lei e taxa de aposentadoria. 

Publique~se e cumpra~se, remetendo-se cópia aos MM. J ui~ 
zes Corregedores Permanentes dos Cartórios de Registro de Imó~ 
veis. 

São Paulo, 23 de Maio de 1967 

(a) OCTÁVIO GUILHERME LACÔRTE 

Corregedor Geral da Justiça em exercício", 

NOTA: O Decreto n.' 61.132, que alterou a numeração do livro de REGIS· 
TRO DAS CJô:DULAS DE CRWITO RURAL, é de data posterior à do 
Provimento acima transcrito, razão pelo qual êste, ao mencioná-lo, ainda lhe 
atribui o n.' 1 (Vêr, a respeito, quanto dissemos nos itens 47, 49 e 96), 

94 - Como, entretanto, não tivesse sido ventilado, no Pro~ 
vimento acima transcrito, o problema das percentagens atribuidas 
aos M.M. Juiz de Direito das Comarcas pelos artigos 34 e 36 do 
Decreto-lei em exame, foi o mesmo solucionado ulteriormente pe~ 
lo Provimento n.\> 8/67, em cujo artigo 2.9 vem esclarecido que, 
.. Aos Juizes de Direito estaduais, não se aplicam os preceitos do 
parágrafo único do artigo 34, e do parágrafo 2.\>, do artigo 36, 
do Decreto-lei n.1' 167, de 14 de Fevereiro de 1967. 

95 - Alguns interessados na obtenção do crédito em aprêço. 
não se conformando, entretanto, com os têrmos do referido Pro~ 
vimento (item 93), resolveram pleitear do Govêrno do Estado 
a equiparação dos citados emolumentos aos fixados pelo Decret~ 
~lei n.\> 167, no que foram atendidos, consoante se verifica da 
Lei n.\> 9.895 de 8 de Novembro de 1967, cujo texto é o seguinte: 
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Artigo 1.9 - São acrescidos à Tabela "K", anexa a Lei n.9 

9.531, de 6 de Outubro de 1966, dois incisos sob ns. VIII e IX. 
com a seguinte redação 

"VIII - De inscrição de Cédula de Crédito Rural. sendo o 
emolumento máximo o correspondente a 1/4 (um quarto) do sa
lário minimo da região: 

a) até NCr$ 500.00 .......................... isento 

b) de NCr$ 500.00 a NCr$ 1.000.00 ........... 0.5% 

c) de NCr$ 1.000.01 a NCr$ 2.000,00 ........... 0.6% 

d) de acima de NCr$ 2.000,00 ................ 10/0 

IX - De averbações à margem de inscrições de Cédulas de 
Crédito Rural. 10% (dez por cento) do taxado para as respecti
vas inscrições". 

Artigo 2.9 - É acrescido à Tabela "O", anexa a Lei n.9 

9.531. de 6 de Outubro de 1966. um inciso sob n. V. com a se
guinte redação: 

"V - Os emolumentos fixados nesta tabela não são devidos 
l'!.OS atos de inscrição de Cédula de Crédito Rural e respectivas 
averbações, de que tratam os incisos VIII e IX da Tabela "K". 

Artigo 3.\' - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Artigo 4.9 - Revogam-se as disposições em contrário". 

XVII - OBSERVAÇõES QUANTO AOS REGISTROS 
DE IMóVEIS 

96 - Já vimos. pelo que nos foi dado expõr no item 49. que 
o livro de REGISTRO DAS CÉDULAS DE CREDITO RU
RAL. teve mudado, de I para 9, o número de ordem de sua classi
ficação. devendo. por isso, tal circunstância ser consignada na
quêles que já se encontravam em uso quando se operou essa 
mudança. - o que poderá ser feito pela forma indicada no citado 
item. 

97 - Atente-se, outrossim, em que tõdas ás Cédulas de Cré
dito Rural devem ser inscritas apenas no citado livro. com a in
teira observância dos requisitos correspondentes. o mesmo de
vendo acontecer com a Nota de Crédito Rural. Sendo assim. não 
terá cabimento algum a repetição dessa inscrição no livro 2. no 
caso das Cédulas Rurais Hipotecárias e Pignorati<;ias Hipotecá
rias. conforme deixamos esclarecido no item 46. 
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98 - Quanto ao Cartório de Registro de Imóveis em que 
deve ser feita a inscrição das Cédulas e da Nota aludidas, obser .. 
var o que, a respeito, deixamos consignado no item 14. 

99 - Tenha-se presente, ainda, que as segundas vias das 
cédulas devem ser arquivadas em grupos de duzentas e enfeixadas, 
,depois, em livro próprio, que será apresentado ao Juiz de Direito 
da Comarca dentro do prazo de 15 dias, para os 'fins indicados no 
item 52. 

100 - Não esquecer de arquivar, juntamente com as segun .. 
das vias das cédulas, os documentos complementares que forem 
apresentados, nem de mencionar nas inscrições e averbações res
pectivas, quando tal fato ocorrer, a existência dêsses documentos, 
consoante deixamos esclarecido nos itens 53 e 54. 

101 - Atentar no que expusemos no item 55, quanto às ano
tações que devem ser feitas nas cédulas, quando do seu registro, 
e no item 56, sôbre a recusa que deverá ser oposta pelo Oficial à 
inscrição da cédula, quando existir registro anterior com grau de 
prioridade, declarado no texto da respectiva cédula. 

102 - Verificar, outrossim, quanto dissemos no item 57 
no tocante às averbações posteriores, e no item 58, sôbre o prazo 
dentro do qual deverão ser feitas as inscrições e averbações refe
ridas, 

103 - Nos itens 59 e 60, dissemos quais as penalidades a 
que está sujeito o Oficial do Registro, no caso de transgressão do 
-dispositivo referente ao prazo a que aludimos no item anterior. 

104 - O cancelamento das inscrições encontra-se devida .. 
mente explicado nos itens 61 a 63, e na parte relativa às garantias 
da Cédula de Crédito Rural, de que tratamos no Capitulo XIII. 
convém atentar no que, a respeito, se acha esclarecido nos itens 
67, 68 e 69. 

105 - O Capitulo XVI. trata dos Prazos e Prorrogações da 
Cédula de Crédito Rural. convindo, igualmente, ter presente o 
exposto sôbre tal assunto nos itens 71, 72 e 73. No Capitulo XV, 
atinente às Disposições Gerais, pedimos atenção para o que é dito 
nos itens 76, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90. E no Capitulo 
XVI. esclarecemos quanto ocorre no tocante aos Emolumentos. 

106 - Eis, aí, uma rápida resenha dos principais pontos do 
Decreto-lei n.9 167, de 1967, para os quais julgamos aconselhá .. 
vel chamar a atenção dos Srs. O ficiais do Registro imobiliArio, a 
quem a sua leitura eventualmente possa interessar. 

107 - Pelo sumArio, entretanto, da matéria abordada, que 
publicamos abrindo o presente trabalho, facil lhes será, segundo 
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acreditamos, apreendê~la em seus mmlmos detalhes, razão pela 
qual reputamos de todo proveitosa a sua consulta para tal fim. 

Cumpre~nos esclarecer que deixamos de estampar, em anexo, 
o texto integral do mencionado Decreto~lei , em virtude de já ha
ver sido publicado no ultimo número dêste Boletim. 

TERCEIRA PARTE 

RELAÇÃO 

DAS PRINCIPAIS LEIS E DECRETOS ATINENTES A 
MATERIA OBJETO DO PRESENTE TRABALHO. 

a) - Lei n. 3.071. de 1.9 de Janeiro de 1916 (Código Civil) 

b) - Lei n .9 454, de 9 de Julho de 1937; 

c) - Lei n.1' 492, de 20 de Agosto de 1937; 

d) - Decreto-Lei n.1' 1003, de 29 de Dezembro de 1938; 

e) - Decreto-lei n.1' 1.271. de 16 de Maio de 1939; 

f) - Decreto-lei n.1' 1.625, de 23 de Setembro de 1939; 

g) - Decreto-Iei n.'1 1.697, de 23 de Outubro de 1939; 

h) - Decreto-Iei n.\> 4.857, de 9 de Novembro de 1939; 

i) - Decreto .. lei n.9 2.611, de 20 de Setembro de 1940; 

j) - Decreto~lei n.1' 2.612, de 20 de Setembro de 1940; 

k) - Decreto-lei n.9 4.312, de 20 de Março de 1942; 

I) - Decreto~lei n.9 4.360, de 5 de Junho de 1942; 

m) - Lei n .9 2.66. de 6 de Dezembro de 1955; 

n) - Lei n.9 2.931. de 27 de Outubro de 1956; 

o) - Lei n.9 3.253. de 27 de Agosto de 1957; 

p) - Lei n.9 4.504. de 30 de Novembro de 1964; 

q) - Lei n .9 4.595, de 31 de Dezembro de 1964; 

r) - Lei n .9 4 .829. de 5 de Outubro de 1965; 

s) - Lei n.9 4.947, de 6 de Abril de 1966; 

t) - Decreto-lei n.\> 167, de 14 de Fevereiro de 1967; 

u) - Decreto-lei n.9 61.132. de 3 de Agosto de 1967; 

v) - Lei Estadual n.9 9.895. de 8 de Novembro de 1967. 
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