
BOLETIM 
da 

Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo 

ANO XVIII JANEIRO A JUNHO DE 1968 N.' 83 

'I 
. I 



OSCAR FONTES TORRES 

ANTON O TUPIN AMBÁ VAMPRÉ 

JET ER SOTT AN O 

Tôdil iJ colaborzlçiio deve ser rem etida à sede da Asso
Ci ;:lÇê10. ã rua S enador e ijó 176, 11. 9 élndar, nesta Cap ita l, 

;: té o diil 10 de G1 da m~s . devendo vir datilogra bda de um 
~:6 h do e 'lssin;,dil pelo , "C U <lutor. 

A n'lo ser qUClndo se tra te de a rtigo da redaçã o, a A sso
c ii1 çiio não se rcsponsabilizél pebs opiniões emitidas nos a r ti
gos publicados. reserv ando-se o direito de recusou' ou proteIur 
a pu blic<l ção do que julga r necessá r:o. 

As cobbori1çõ"s deve m referir-se il mi1 tc' ri a tC'cnico-pro
fission,d. sendo expressamente vedado tre ~ar el e i1ssunto po litico. 
religioso ou de ca ráter indi v idua l. 

A distribu ição des te Boletim e 9r tuita aos associ ados e 
t,s A ssoci'lÇÕ2S de clil sse elo pa i:; c do exterio r. 

SUMARIO: 

R L'daç:io 
Notas V,irias 
Lei:::; c d~'C[cto~ 

Provimentos 
Sociais 

J U cispclld~ m.: ia 

Co/dú oraçJcs 



íNDICE 

REDAÇÃO: Artígo inaugural 3 

NOTAS VARIAS: 

Visita ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça .............. 5 
Sociedades Seguradoras. Registro das garantias por elas oferecidas 
quando têm por objeto bens imóveis .......................... 7 
Cédulas de Crédito Rural. Disposições, a seu respeito, constantes 
do Decreto n.' 62.141, de 18-1-68 ............................ 8 
Visita ao Exmo Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça .... 9 
PrevidênCia Social. Observações sõbre a Lei n.' 5.432, de 7-5-68 
(por O.F.T.) . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . 10 
Idem. Comentários sôbre a exigência do Certificado de Quitação .. 14 
Homenag,em ao Desembargador Márcio Martins Ferreira ........ 17 
Averbação de construção. Documentos hábeis para prova da exis-
tência da edificação e da data em que foi concluida (pelo nosso 
Redator, Sr. Oscar Fontes Torres) ........................... 18 
Impõsto de transmissão. Não incidência sõbre as cessões de Pro--
messa de cessão de direitos ................................... 21 
Registro de Nascimento. Parecer emitido a respeito pelo Ministério 
Público do Estado ................ ,......................... 24 

LIVROS NOVOS: 

"Manual das Correições", da autoria do Dr. f'.nnio Bastos de Barros 
(por O.F.T.) ........... ,."""' .................. ' .. '...... 26 

SOCIAIS: 

"No Jardim de Academus" e "Elegia dos Passos Perdidos", (dois 
poêmas de Fontes Torres) '.'.,' .................... ,., ... "" 27 

LEIS E DECRETOS FEDERAIS: 

Lei n.' 5.049, de 29/6/66 que introduz modificações na legislação 
pertinente ao Plano Nacional de Habitação ................ ,... 28 
Lei n.' 5.433, de 8-5-68, que regula a microfilmagem de documentos 
oficiais e adota outras providências ,.,........................ 30 
Lei n.' 5.439, de 22 de maio de 1968, que altera a lei 5.258, de 10 
de abril de 1967. sõbre medidas aplicáveis aos menores de 18 anos 32 
Decreto n.' 62.504, de 8-4-1968, que regulamenta o artigo 65 da lei 
4.504, de 30-11-64; o artigo li e parágrafos do decreto-lei n.' 57, 
de 18-11-66 e dá O\!ltras providencias .. ,., ...... ,.............. 34 
Decreto n.' 62.141. de 18 de janeiro de 1968, que dispõe sôbre mo-
dalidades de garantias instituidas pelo decreto-lei n,' 167, de 14-2-1967 37 

1I0Lf.:TDf Dà AssocrAçl\O nos SEflVE"Tl' .\nlo~ 
1)]] .J USTIÇA DO ES. 'AIJO DI!: ::;.\0 P.'\ULO * -1 



LEIS E DECRETOS ESTADUAIS: 

Lei n.· 9.939. de 6-12-67. que autoriza o servidor público a gozar 
férias em um ou dois periodos ............................... 40 
Lei n.· 10.027. de 11-1-68. que dispõe sõbre a criação da Vara 
Distrital de Pinheiros. da 2:' Vara da Comarca de Osasco e dá 
outras providências ......................................... . 40 
Lei n.· 10.034. de 26-1-68. que dispõe sõbre a revogação da Lei 
7.053. de 27-11-62 ........................................... 42 
lei n.· 10.043. de 6-2-68. que dispõe sõbre a dispensa do limite de 
idade em concurso público ................................... 43 
Lei n.· 10.069. de 9-4-68. que dá nova redação ao artigo 13. da 
Lei n.· 560. de 27-12-49 ..................................... 43 
Lei n.· 10.070. de 9-4-68. que dispõe sõbre o pagamento de licença 
prêmio em pecúnia ........................................... H 
Lei n.· 10.079. de 24-4-68. que dispõe sõbre o direito de opção por 
ofício vago ou que venha a se vagar. para os serventuários. nos 
casos que especifica ......................................... 45 
Lei n.· 10.095. de 3-5-68. que dispõe sõbre o Serviço de Verificação 
de Ohlto no Município de São Paulo e dá outras providências .... 45 
Lei n! 10.117. de 16-5-68. que dispõe sõbre a jurisdição das Varas 
Distritais e dá outras providências ..................... . ...... 50 
Decreto n.· 49.153. de 28-12-67. que aprova o Regulamento da 
Taxa de Fiscalização de Serviços Diversos. criada pela Lei n! 9.589. 
de 30-12-66 ................................................. 50 

JURISPRUDE:NCIA: 

Compra e Venda. Nulidade. Venda por ascendente a descendente 
sem o consentimento dos outros descendentes . ... ............... 69 
Movimento Constitucionalista. Direito do funcionário aposentado 
aos benefícios da Lei Estadual n! 211. de 1948 ................ 72 

CONSE:LHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA: 

- Acórdãos Diversos ........................................... 74 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 

Provimento n! 15. de 1967 ......................... . ...... . . . 80 
Provimento n.· 16. de 1967 .................................. 87 
Provimento n! 2 de 1968 ................................... 97 
Oficio encaminhando cópias das manifestações do IBRA e da 
Previdência Social. sõbre a exigência do Certificado de Cadastro 
e da certidão negativa de débito. expedidas por aquêles órgãos. 
respectivamente ............................................... 98 

JUIZO DE DIREITO DA VARA DOS REGISTROS púBLICOS: 

- Decisões ...... . ....... . ...................................... 101 

2- BOLETI~[ DA ASSOCIAÇÃO DOS flEflVP,:'\"TUAIUO lf 
DEl JUS'l'lÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XVIII 

Redacão 
o 

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

JANEIRO A jUNBO DE 1968 C\." 83 

No dia 8 de julho proxlmo, completa a nossa Associação 
quarenta anos de existência. 

Não podiam os, evidentemente, deixar de assinalar tal acon~ 
tecimento, que bem demonstra não só o acêrto da iniciativa de 
que resultou a fundação de nossa entidade, como também o fato 
de continuarem inteiramente válidas as razões que a ditaram. 

Realmente, tudo tem ela feito ao longo dessas quatro dé~ 

cadas de permanente vigilia, em defesa dos legítimos interêsses 
da classe que representa, - embora nem sempre os seus es~ 

forços tenham sido compensados como deveriam ser. 
Conforme, entretanto, já tivemos a oportunidade de afirmar 

aqui mesmo, nesta coluna, - reproduzindo, aliás, uma velha e 
conhecida expressão - a luta pelo direito é sempre difícil e pon~ 
tilhada, não raro, das mais chocantes decepções. 

A constatação, porém, de semelhante verdade, jamais serviu 
de pretexto a qualquer das ilustres personalidades que lhe di~ 

rigiram os destinos, para se furtar ao cumprimento de sua missão, 
- de propugnar, sempre que necessário, pela melhoria das con~ 
dições de existência da classe a que pertencemos. 

Ao ensejo, assim, do tranSCl1'rso de seu quadragésimo ani~ 

versário, é com satisfação que relembramos os nomes de seus 
antigos Presidentes, para render-lhes as homenagens a que fazem 
jús, pelo muito qu:e contribuiram para a grandeza a que ela atingiu. 

Fôram êles: Df. Aureliano da Silva Arruda, Dr. Alfredo 
Firmo da Silva, Df. Gastão Vidigal, Dr. Brasílio Machado Netto, 
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Sr. Ibsen da Costa Manso, Dr. Francisco Vergueiro Porto, Dr. 
Antonio Augusto Firmo da Silva, Dr. Armando Costa Magalhães, 
Sr. Henrique Bastos Filho e Dr. Carlos Alberto Bueno Netto. 

Infelizmente, désses ilustres expoentes de nossa classe, foram 
roubados pela morte, à intimidade do nosso convívio amigo, o 
Dr. Aureliano da Silva Arruda, Dr. Alfredo Firmo da Silva, 
Dr. Gastão Vidigal, Sr. Ibsen da Costa Manso, Dr. Armando 
Costa Magalhães e o Sr. Henrique Bastos Filho, - os quais, 
entretanto, permanecerão sempre vivos em nossa admiração e nossa 
saudade. 

Não podiamos, outrossim, na oportunidade que a passagem 
da mencionada data nos oferece, omitir o nome de nosso atual 
Presidente, sr. Júlio de Oliveira Chagas Neto, que tanto se tem 
destacado no exaustivo trabalho, que vem desenvolvendo, em favor 
da classe, e graças a cujos esforços pôde ela vêr atendida, pelos 
nossos Poderes Públicos, algumas de suas mais legítimas e ur~ 

gentes reivindicações. 
A éle rendemos, por igual, as homenagens de que se tornou 

credor, tanto pelo que já fez, como pelo muito que, por certo, 
ainda poderá fazer em prol do prestígio, cada vez maior, da en~ 
tidade que nos congrega. 
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NOTAS VÁRIAS 

VISITA AO EXMO. SR. CORREGEDOR GERAL 
DA JUSTIÇA 

A fim de cumprimentar o eminente Desembargador HIL
DEBRANDO DANTAS DE FREITAS por motivo de sua 
eleição para o cargo de Corregedor Geral da Justiça do Estado, 
a Diretoria de nossa Associação, logo após haver o mesmo assu
mido o exercício de suas novas funções, esteve em visita a S. 
Excia. - tendo sido saudado, na ocasião, pelo nosso Presidente, 
Sr. Julio de Oliveira Chagas Neto, que lhe dirigiu as seguintes 
palavras: 

"A ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUS
TIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, representada pelos 
membros de sua Diretoria e demais serventuários que aqui se 
encontram, não podia deixar de vir à sua presença a fim de ex
primir-lhe a satisfação de nossa classe pela merecida escolha 
com que V. Excia. foi distinguido para ocupar o elevado cargo 
de Corregedor da Justiça do Estado. 

Tal satisfação, - permita-nos dizê-lo, se justifica plena~ 

mente, isso por que, conhecendo-o, como todos o conhecemos, 
de hà longa data, não só como Juiz insigne, que sempre foi, 
senão também pela alta compreensão que caracteriza a sua per
sonabilidade invulgar, - temos a certeza de que ninguém, melhor 
do que V. Excia., poderia ter sido escolhido para suceder ao 
ilustre e grande amigo de nossa classe, que é o eminente De
sembargador Alceu Cordeiro Fernandes, no elevado e espinhoso 
cargo em que acaba de ser investido. 

Assim, renovando-lhe as felicitações que, por ocasião de 
sua posse, teve o prazer de lhe endereçar, - a Associação dos 
Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo se coloca, por 
inteiro, à disposição de V. Excia., para servi-lo em tudo quanto, 
eventualmente, lhe possa ser util, - ao mesmo tempo que, em 

nOLJo;TD{ n.-\ ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
Di<J JUSTIÇA DO ESTAVO DE SÃO PAULO * 



nome da classe que temos a honra de representar. formulamos 
os mais sinceros votos pelo êxito integral de sua missão." 

O Desembargador HILDEBRANDO DANTAS DE FREI~ 
T AS. agradecendo a visita. disse da satisfação que a mesma lhe 
causava, terminando - após tecer várias considerações sôbre os 
problemas atinentes às suas novas funções. por adiantar que con~ 
tava com a colaboração de todos os serventuários. certo de que 
tudo êles fariam para facilitar o cumprimento da missão que lhe 
fôra confiada. 

6- nOf.ETIU DA ASSOCfAÇÃO DOS SF.llV1·;l\'TlTARIOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO l'AULO * 



SOCIEBADES SEGURADORAS 

Julgamos aconselhável chamar a atenção de nossos colegas 
para o Capítulo VII do Decreto-lei n.'" 72, de 21 de Novembro 
de 1966, que dispõe sôbre o funcionamento das Sociedades Se
guradoras. 

Com efeito, tais Sociedades, para garantia de suas obriga
ções, estão sujeitas à constituição de reserva técnicas, fundos 
especiais e provisões, de conformidade com os critérios fixados 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, além das reservas 
e fundos determinados em leis especiais. 

Acontece que, segundo estabelece o artigo 85 do mesmo di
ploma legal. os bens pertencentes às referidas Sociedades, que 
tenham sido destinados a garantir as mencionadas reservas, fundos 
e provisões, não poderão ser alienados, prometidos alienar ou 
de qualquer forma gravados, sem prévia autorização da Supe
ri tendência de Seguros Privados (Susep), - sendo nulas, de 
pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos 
com violação do disposto no citado artigo. 

Preceitua, ainda, o parágrafo único deste mesmo artigo que, 
quando as garantias oferecidas recairem em bens imôveis. serão 
elas inscritas, obrigatoriamente, no Registro imobiliário compe
tente, - o que deverá ser feito mediante simples requerimento 
firmado pela Sociedade Seguradora e pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep). 
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CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL 

Noutro local da presente edição de nosso "Boletim" publi
camos o inteiro teor do Decreto n." 62.141. de 18 de Janeiro do 
corrente ano, que dispõe sôbre modalidades de garantias insti
tuídas pelo D'ecreto-lei n.'.' 167, de H de Fevereiro de 1967. bem 
como sôbre os emolumentos devidos pela inscrição das Cédulas 
de Crédito Rural e as penalidades a que ficam sujeitas os Oficiais 
dos Cartórios do Registro de Imóveis. pela não observância dos 
artigos 34 a 40 do mesmo diploma legal. 

Recomendamos. assim. a leitura de seu texto a todos quantos 
não tenham. ainda. tomado conhecimento de suas disposições. 
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VISITA AO EXMO. SR. PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A Diretoria da Assocaição, acompanhada de elevado número 
de Serventuários desta Capital. estêve em visita ao Exmo, Sr, 
DESEMBARGADOR MARCIO MARTINS FERREIRA, a 
fim de cumprimentá-lo pela sua eleição para o cargo de Pre
sidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 

Gentilmente recebidos por S. Excia., foi o nôvo Presidente 
da nossa mais alta Côrte Judiciária saudado, na ocasião, pelo Sr. 
Julio de Oliveira Chagas Neto, que lhe disse, em breves palavras, 
da grande satisfação sentida pela nossa classe, pela sua merecida 
escolha para o elevado cargo em que acabava de ser investido. 

Adiantou, ainda, o Presidente de nossa entidade, que S. Excia. 
podia contar com a leal e decidida colaboração desta, em tudo 
quanto julgasse ser ela aproveitável, para facilitar-lhe o desem
penho da alta missão que lhe fora confiada pelos seus eminentes 
colegas daquele Egrégio Tribunal. 

O DESEMBARGADOR MARCIO MARTINS FERREI
RA usou em seguida da palavra. para externar os seus agrade
cimentos pela visita com que fôra distinguido, - terminando, 
depois, por abraçar, pessoalmente, cada um dos presentes. 
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PREVIDj;~NCIA SOCIAL 

OBSERVAÇõES SoBRE A LEI N.9 5.432. DE 1968 

1. A prova de quitação para com a Previdência Social foi 
tornada exigível pela Lei n.\' 3.807, de 26 de Agôsto de 1960, 
que em seu contexto original assim dispunha a respeito: 

"Art. 142 - As emprêsas abrangidas por esta 
lei, não poderão receber qualq uer subvenção ou parti
cipar de qualquer concorrência promovida pelo Govêrno 
ou autarquias federais, nem alienar ou onerar bens 
imóveis. .. sem que provem a inexistência de débito 
para com a instituição de previdência social a que es
tejam ou tenham estado vinculadas, sob pena de nuli
dade do ato e do registro público a que estiverem su
jeitas. 

2. Tal matéria foi, entretanto, posteriormente reformulada 
pelo Decreto-lei n.\' 66, de 21 de Novembro de 1966, que deu 
nova redação a vários artigos da citada lei, dentre os quais se 
destaca o de n.9 141, que em seu parágrafo 3.\' passou a exig ir 
das referidas emprêsas como instrumento daquela prova o Cer
tificado de Quitação, nos casos de: 

a) alienação ou promessa de alienação, oneração 
ou disposição de bens imóveis; e 

b) alienação ou promessa de alienação, oneração 
ou disposição de bens móveis incorporáveis do Ativo 
Imobilizado; 

c) cessão e transferência ou promessa de cessão 
e transferência de direitos; e 

d) pagamento de haveres nas liquidações e dis
solução de sociedades e para a expedição de Cartas 
de Adjudicação ou Arrematação de bens. 

3. Vê-se, pois, que até a data da publicação do Decreto-lei 
n.\' 66, apenas as emprêsas, bem como as pessoas a elas equipa
radas, estavam obrigadas a exibir a prova de se acharem quites 
com a Previdência Social aludida quando tivessem de praticar os 
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atos referidos no mencionado artigo 142 da Lei n.9 3.807, o 
que agora é feito, conforme dissemos, por meio daquele Certificado, 
na forma prevista pelo citado artigo 141, parágrafo 3.9 , da mesma 
Lei. 

4. Ocorre, entretanto, que segundo o disposto no parágrafo 
4.9 dêsse mesmo artigo 141 (a êste acrescentado pelo Decreto lei 
n. 9 66), tal prova foi também tornada exigível. 

para a primeira operação a ser realizada com prédio 
ou unidade imobiliária após a sua construção, seja de 
promessa de venda, compra e venda, de cessão e trans
ferência ou de promessa de cessão e transferência de 
direitos aquisitivos". 

5. Verifica-se, assim, que a exigência em aprêço transbordou 
de seus primitivos limites, inicialmente fixados pelo artigo 142 da 
Lei n.9 3.807, para se estender, depois, às pessoas físicas sem 
qualquer vinculação com a Previdência Social, nos casos e com 
relação aos imóveis de sua propriedade acima indicados. 

6. Dá-se, ainda, que, para refôrço do cumprimento dessa 
exigência, - o Decreto-lei n. 9 66 acrescentou mais um item ao 
artigo 79 da Lei n. Q 30.807, ou seja o de n.9 VI, no qual vem 
estabelecido que 

"O proprietário, dono da obra, ou o condômino 
de unidade imobiliária, qualquer que seja a forma por 
que haja contratado a execução de obras de construção, 
reforma ou acréscimo de imóvel, é solidàriamente res
ponsável com o construtor pelo cumprimento de tôdas 
as obrigações decorrentes desta Lei, ressalvado o seu 
direito regressivo contra o construtor ou contratante 
das obras e admitida a retenção de importãncias a êstes 
devidas para garantia do cumprimento dessas obri
gações, até a expedição do Certificado de Quitação 
previsto no item II do artigo 141". 

7. Da leitura do preceituado em tal item se conclui, pois, 
que, embora a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 
para com a Previdência Social caiba, em princípio, ao construtor, 
fica o proprietário da obra, não obstante, com êle solidário na 
mesma, até a expedição do Certificado de Quitação referido. 

8. Não há, pois, dúvida que dito Certificado é, na circuns
tância apontada, sempre exigível. conforme ressalta claro, ainda, 
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do disposto pelo artigo 7.9 do Decreto n.9 60.368, de 1] de 
Março de 1967, - que regulamentou a expedição dos documentos 
previstos nos artigos 141 e 142 da Lei n.9 3.807, - e o qual 
estatui que 

"Os proprietários de prédios ou de unidades imo
biliárias, mesmo que particulares, na primeira transação 
realizada após a sua construção, desde que tenha sido 
terminada depois de 22 de Novembro de 1966, também 
devem apresentar o Certificado de Quitação, não só 
quando realizadas as transações imobiliárias especifi
cadas no artigo 4.1', como ainda nos casos de 

a) instituição de bem de família; 
b) constituição de renda; e 
c) instituição de habitação". 

9. De quanto acima expusemos se infere, portanto: 

a) que a apresentação do Certificado de Quitação, por 
parte dos proprietários de prédios e unidades imobiliárias cuja 
construção tenha sido ultimada após 22 de Novembro de 1966, é 
sempre obrigatória quando da primeira operação que realizarem, 
tendo por objeto tais imóveis; 

b) que, enquanto êsse Certificado não fôr expedido, a lei 
os declara solidàriamente responsáveis, com o respectivo constru
tor, pelo pagamento da contribuição por êste devida à Previdência 
Social em razão, naturalmente, das obras por êle executadas. 

10. Acontece, porém, que a recente Lei n5' 5.432, de 7 de 
Maio de 1968, voltando ao trato da matéria ora em exame, pre
ceitua, em seu artigo 8.1', q1!le 

"Ao proprietário, dono de obra, ou condômino de 
unidade imobiliária que tenham contratado e iniciado 
obras de imóveis até 20 de Novembro de 1966, não se 
aplica o disposto no item Vl, do artigo 79, da Lei n.9 

3.807, de 26 de Agôsto de 1960". 

11. Interpretando o texto de tal artigo, pretendem alguns 
que os proprietários aludidos estão dispensados da apresentação 
do Certificado de Quitação em aprêço, quando a construção dos 
imóveis ali mencionados tenha sido contratada e iniciada ante
riormente à vigência do Decreto-lei n.\' 66, ou seja, até 20 
de Novembro de 1966. Não nos parece correta, entretanto, se-
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melhante interpretação. Com efeito. o que o item VI. do artigo 
79. da Lei n.Q 3.807. tornou impositiva. não foi a apresentação 
do Certificado aludido. - cuja exigência tem a sua origem no 
artigo 141. parágrafo 4.1'. da mesma lei. - mas. isto sim. a soli~ 

dariedade dos proprietários para com os construtores. 

12. Dêsse modo. quando o citado artigo 8.Q da Lei n.? 5.432 
declara que. aos proprietários de prédios e unidades imobiliárias. 
cuja construção haja sido contratada e iniciada até 20 de No~ 
vembro de 1966. não se aplica o disposto no artigo 79. item VI. 
da Lei n. 9 3.807. - só pode estar se referindo. logicamente à so~ 

lidariedade que lhes foi imposta em tal inciso. - de vez que é 
unicamente dela que no mesmo se cogita. 

13. Tanto isso é certo que. se em face do que dispõe 
aquêle artigo da Lei n.9 5.432. passarmos a considerar como 
inexistente o mencionado item VI. verificaremos que os demais 
incisos da Lei 3.807 e do Decreto n.Q 60.368 . que tornaram obri
gatória e apresentação do referido Certificado. continuam intei
ramente de pé e a produzir. conseqüentemente. os seus efeitos. 

H. Por outro lado. é de ponderar-se que. se a intenção do 
legislador fôsse a de liberar. também. ditos proprietários da apre
sentação de tal documento. êle o faria . certamente. não reportan
do-se àquele item do artigo 79. mas ao parágrafo 4 .... • do artigo 
141. por ser precisamente através dêle que a lei impôs a sua 
exibição. 

15. Claro está que. concluindo como concluimos. não pre
tendemos defender. de maneira alguma. a validade jurídica da 
exigência relativa à apresentação do Certificado em aprêço por 
parte das pessoas físicas sem quelquer vinculação com a Previ
dência Social. - mas. apenas. dar das disposições atinentes à 
espécie a versão interpretativa que nos parece verdadeira, à luz 
dos têrmos que as informam. 

16. Tendo em vista tal circunstância e a menos que a auto
ridade judiciária competente. - se instada afazê-lo - venha a 
pronunciar-se contràriamente a respeito. - entendemos que. en~ 

quanto isso não acontecer. nos é totalmente defeso deixar de 
exigir a apresentação daquêle documento em todos os casos. -
inclusive. por conseguinte. no do mencionado artigo 8.°. da Lei 
5.432. 

OSCAR FONTES TORRES 

São Paulo. 10 de junho de 1968. 
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CERTIFICADO DE QUITAÇj\O DA 
PREVIDÊNCT A 

o juiz Cid Flaquer Scartezini, da 2.~ Vara Federal, man
tendo liminar, concedeu recentemente segurança em favor da Imo
biliária OCIAN contra ato do delegado regional do INPS, para 
o fim de obrigá-lo a fornecer-lhe o certificado de quitação de dé
bito fisca!, para que possa outorgar escrituras de prédios cons
truídos mediante financiamento, independentemente de garantia 
real exigida pelo impetrado. Afirma estar com sua situação re
gularizada perante o INPS, tendo confessado sua dívida e obtido 
o recolhimento de seus débitos previdenciários mediante parcela
mento garantido por notas promissórias avalizadas. mas, não obs
tante, o impetrado Se nega a fornecer-lhe aludidos cert ificados. 
contrariando, com isso, o disposto no parágrafo 2.9 do art. 186 
do regulamento geral da Previdência Social. bem como a porta
ria n.C:> 464, de 1967. expedida em função do art. 191 do citado 
Regulamento. 

As Varas Federais, por seus juizes, vêm julgando uniforme
mente a matéria em tela, contrariamente à pretenção do INPS, 
tendo o "Estado", ainda recentemente, publicado a respeito de
cisão do ilustre magistrado José Américo de Souza. 

Em sua decisão, o juiz Scartezini pondera de início que o ful
cro do problema versado reside, de um modo geral, em saber-se o 
que fixa a qualidade de uma lei, quanto à anterioridade ou à 
posterioridade, se, primeiramente, a data em que foi baixada ou 
promulgada, ou a data em que foi publicada. Assim, regulando o 
assunto, há O decreto n.9 60. 368, baixado em 11-3-67, e o de
creto n,l' 60.501, baixado em 14-3-67; o primeiro foi publicado em 
30-3-67 e o segundo, apesar de baixado posteriormente, foi publi
cado em 28-3-67. 

Caberia indagar a esta altura - continua - qual a intenção 
do legislador, isto é, manter as disposições contidas naquela an
teriormente baixada e publicado posteriormente (decreto n. 60.368) 
ou se naquela baixado posteriormente e publicado em data an
terior (decreto n. 60.501). Parece-nos - acrescenta - que. ao 
promulgar o nôvo decreto, nele procurou a pessoa jurídica de di-
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reito público caracterizar o seu ponto de vista mais atual. Tanto 
assim é que a portaria n. 464/67, baixada em 1-6-67, pelo mi
nistro do Trabalho e Previdência Social e publicada a 8 do mes
no mês, ap6ia-se no decreto n. 9 60. 501, de 14-3-67, não fazendo 
o citado diploma referência ao decreto n. 9 60.368, de 11-3-67. 
Afirma Clóvis, em comentário ao art. 2.9 da antiga Lei de Intro
dução ao Código Civil, o seguinte: 

"A promulgação é ato governamental, que decla
ra a existência da lei e ordena a sua execução". 

Desta forma - prossegue o juiz - o decreto n. 9 60.501 teve 
a sua existência e ordenação declarada em data posterior ao de
creto n. 9 60.368, revogando-o naquilo que o contrariasse. Assim, 
entendemos que vige plenamente o decreto n. 9 60.501, de 11-3-67, 
não se podendo, portanto, falar em revogação do parágrafo 2.9 

do seu art. 186 pelo art. 23 do decreto n. 9 60.368, de 11-3-67; 
quando muito, este revogaria o art. 253, parágrafo 2.° do decreto 
n. 9 48.959-A. de 19-9-60, logo após revigorado o já citado art. 
186, parágrafo 2.°, que define o que seja débito quanto à Pre
vidência Social. Mas nem isso aconteceu, pois o decreto n. 9 60.368 
não se preocupou em definir o que fôsse "débito", mantendo a 
disposição de 1960, consolidada no decreto n.Q 60.501, de 14-3-67. 

Não entendemos também - aduz a seguir - que o parágrafo 
2.° do art. 186, pela remissão que faz ao art. 184, torna-se fron
talmente conflitante com o art. 25 do decreto-lei n.\> 66. O art. 25 
deste decreto dá nova redação aos arts. 141, 142, 155, 160 e 165 
da lei n. 9 3.807, enquanto o art. 184 do decreto n. 9 60.501 regu
lamento, já com nova redação, o citado art. 141, parágrafos 1.0, 
2.° e 3.° e em nada fere as disposições do decreto-lei n.\> 66 a re
missão efetuada pelo art. 186 em seu parágrafo 2.9 , pois esta teve 
o condão de evitar repetição; assim, enquanto o art. 184 estabe
lece os certificados que deverão ser apresentados, o art. 186, de
finindo o conceito do "débito", determina as penalidades para 
as empresas devedoras. 

Deste modo - pondera em continuação o juíz - chegamos 
à conclusão, pela análise dos autos, de que a impetrante, estri
bada em disposição legal e na portaria ministerial, entrou em 
composição com a impetrada e vem dando cumprimento ao acôr
do. na forma preceituada no art. 191 do decreto n.\> 60.501, de 
14-3-67; assim, pelas disposições contidas no já citado decreto, 
não está em débito para com a Previdência Social. Ainda para 
arg umentar, se efetivamente tivesse o decreto n. 9 60.368 (anterior) 
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revogado o decreto n.'> 60.501 (posterior), o que já demonstramos 
não ter ocorrido, mesmo assim, a razão persistiria com a impe~ 

trante, na forma do art.23; 

"Art. 23 - Quando a emprêsa contribuinte da pre~ 
vidência social não puder pagar a sua dívida, poderá ser 
dada autorização para a lavratura das escrituras previs~ 
tas neste decreto, desde que fique assegurado o pa~ 

gamento, mediante confissão de dívida com o ofereci~ 
mento de garantia de natureza real". 

Em sua primeira parte - conclui - fala em "dívida", que 
não pode ser paga. Ora, se ela foi objeto de acôrdo, não mais pode 
ser considerada como tal. não podendo constituir "débito" im~ 

peditivo do fornecimento do "certificado de quitação". 

16 ~ 

(Transcrito da "Tribuna da Justiça") 
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HOMENAGEM AO DESEMBARGADOR MARCIO 
MARTINS FERREIRA 

Pelo povo da cidade de Franca, sua terra natal, foi pres-
tada ao Exmo. Snr. Desembargador MARCIO MARTINS 
FERREIRA uma expressiva homenagem, por motivo de sua elei~ 
ção para a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso 
Estado. 

Do banquete, que então lhe foi oferecido, participou ele~ 

vado número de pessoas, não só daquela cidade como de outros 
centros da mesma região, - além das provenientes desta Capi~ 
tal, entre as quais se destacavam vários dos ilustres colegas do 
homenageado, Juizes, Promotores, Serventuários da J ustiça, auto~ 
ridades locais, etc. 

Usaram da palavra, na ocasião, diversos oradores para sau~ 
dar o eminente jurista, cuja personalidade exaltaram, pondo em 
relêvo não apenas os dotes de inteligência e cultura que o dis~ 

tinguem como um dos mais notáveis expoentes da Magistratura 
paulista, senão também as qualidades a'fetivas que caracterizam 
seu espírito, tornando~o um verdadeiro "gentleman". 

S. Excia. agradeceu, em brilhante discurso, a homenagem que 
lhe fôra tributada, - a qual transcorreu num ambiente festivo, 
tendo marcado, por certo, nos anais da bela e progressista cidade 
de Franca, um dos pontos mais altos de sua história cívica. 

Associando-se à justa e merecida homenagem, nossa enti~ 

dade nela se fez representar pelo seu Presidente, Sr. Julio de 
Oliveira Chagas Neto. 
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AVERBAÇAO DE CONSTRUÇÃO 

DOCUMENTOS HÁBEIS PARA PROVA DA 
EXIST~NCIA DA EDIFICAÇÃO E DA DATA 

EM QUE ESTA FOI CONCLUíDA. 

Certo cidadão, tendo deliberado comprar determinado pré
dio para sua residência, situado em subdistrito desta Capital 
pertencente ao Registro de Imóveis da 4.~ Circunscrição, -
verificou, ao examinar a prova de propriedade que lhe fôra 
apresentada pelos vendedores, serem êles titulares, apenas, do 
terreno em que o mesmo se encontrava edificado. 

Ocorrera, no caso, que os transmitentes, havendo mandado 
construir tal prédio há mais de quinze anos, deixaram, por omis
são ou negligência, de requerer a sua averbação à margem da 
transcrição aquisitiva do referido terreno, - providência cuja 
execução, a essa altura, se tornava imprescindível, para que o 
título de transmissão do imóvel pudesse ser admitido a registro 
no Cartório aludido. 

Assim, ao ser lavrada a escritura respectiva, convieram as 
partes em que nela se autorizasse o snr. Oficial do citado Re
gistro a promovê-la, juntando ao título, que posteriormente lhe 
encaminharam, certidão relativa à quitação do imposto predial 
respectivo, a fim de comprovarem a ocorrência, nos têrmos exi
gidos pelo artigo 285 do Decreto n."! 4.857 de 1939. 

Em face, outrossim, do disposto no artigo 7."! do Decreto 
n.Q 60.368, de 11 de Março de 1967, - que regulamentou a 
expedição dos documentos a que alude o artigo 141 da Lei 
n."! 3.807, de 1964, alterado pelo artigo 25 do Decreto-lei n.1' 66, 
de 21 de Novembro de 1966 - ditas partes instruiram, ainda, a 
mesma escritura com o recibo atinente ao pagamento do citado 
imposto no ano de 1965, para prova de que dita construção fôra 
terminada antes daquela última data, não estando, portanto, os 
transmitentes obrigados à apresentação do certificado de qui
tação com a Previdência SociaL previsto no primeiro dos aludidos 
decretos. 
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Ao examinar, porém, tal escritura, entendeu o zeloso Ser
ventuário do 4.9 Registro que, tanto a certidão como o recibo 
apresentados, não constituiam documentos hábeis para consecu
ção dos fins objetivados pelas referidas partes, - adiantando 
que, só mediante a exibição do "habite--se" do prédio em cal!lsa, 
lhe seria licito efetuar a averbação pretendida, bem como a con
sequen te transcrição da mesma propriedade. 

Não se havendo, entretanto, o apresentante conformado com 
semelhante entendimento, não teve aquele digno Serventuário 
ou tra alternativa senão suscitar dúvida a respeito, - a fim de 
que o M. M. J uÍZ da Vara dos Registros Públicos, melhor 
apreciando a espécie, sôbre ela pudesse decidir como julgasse 
de direito. 

Contestando as razões com as quais dito Oficial procurou 
fundamentar a dúvida em questão, - o suscitado alinhou vários 
argumentos, no sentido de demonstrar a validade dos documen
tos para os fins a que haviam sido destinados, - sustentando 
não se justificar, assim, a exigência do suscitante quanto à apre
sentação do citado "habite-se". 

Prosseguindo, salientou que o problema relativo aos ins
trumentos de prova para efeito de averbação das construções, 
há longos anos já fõra pôsto em discussão e resolvido, com a 
probidade intelectual que lhe é peculiar, pelo eminente Desembar
gador J ustino Maria Pinheiro, ao tempo em que S. Excia, exer
ceu, nesta Capital, as funções de Corregedor Permanente dos 
Cartórios de Registro Imobiliário, conforme se verifica da de
cisão de 9 de Março de 1940, por êle proferida em dúvida então 
levantada pelo snr. Oficial da 7.~ Circunscrição. 

Com efeito, - continuou o suscitado, - deixou aquêle 
ilustre jurista esclarecido, em tal decisão, que 

"Os Oficiais dos Registros de Imóveis não de
vem interpretar ao pé da letra os dispositivos legais, 
nem sempre muito claros, - mas atender, antes, aos 
fins que visem. Ora, a prova de construção, que nos 
têrmos da lei deve ser feita com certidão da P refei
tura Municipal. pode ser feita, igualmente, com ou
tros documentos hábeis, inclusive o que é oferecido 
pelo interessado, que é também documento da Pre
feitura. Desde que a prova seja feita por meio hábil 
ou idôneo não deve ser recusada. Não se dificultem. aos 
interessados, os meios para que êles satisfaçam as exi
gências da lei". 
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Terminando a sua impugnação. ponderou o suscitado que 
a decisão acima transcrita se ajustava perfeitamente ao caso em 
tela. asseverando. ainda. não ter conhecimento de que os seus 
efeitos normativos houvessem sofrido. de então para cá. a mais 
leve restrição por parte dos insignes Juizes que passaram pela 
referida Vara. 

Ouvido no processo. o ilustrado Dr. Curador de Registros 
manifestou~se pelo não acolhimento da dúvida em apreço. adian~ 
tando que. embora. como tese. fôsse da sustentável. a juntada. 
entretanto, dos documentos oferecidos pelo suscitado superava 
as objeções formuladas pelo suscitante. 

Finalmente. apreciando as razões apresentadas pelo impug~ 
nante e o parecer emitido pelo Dr. Curador. o M. M. Juiz houve 
por bem julgar improcedente a dúvida. confirmando. assim. impli~ 
citamente. a subsistência dos efeitos normativos daquela decisão 
de 1940. 

A vista. pois. do desenlace que teve o caso ora noticiado. 
é de considerar~se por assente. em definitivo. que tanto as cer~ 
tidões de quitação do imposto predial. como os recibos de pa~ 

gamento dêsse mesmo imposto. podem ser admitidos. pelo Re~ 

gistro Imobiliário. como documentos hábeis para prova não só 
da existência da construção. como também da data em que esta 
foi concluída. 
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Oscar Fontes Torres. 
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IMPÔSTO DE TRANSMISSÃO 

NÃO INCIDE SôBRE A CESSÃO DE DIREITOS 
RELATIVOS AS PROMESSAS DE CESSÃO 

Tendo em vista dissipar a dúvida provocada por disposições 
contraditórias constantes de Instruções expedidas pelo Depar
tamento da Receita sôbre a cobrança de impôsto em epígrafe, o 
Snr. LlNDOLPHO CAMARGO DA SILVEIRA, Oficial 
Maior do 23. 9 Tabelionato desta Capital, procurou obter, do 
Gabinete Técnico de Estudos Tributários e Orientação Fiscal, 
esclarecimentos a respeito, através de ofício que lhe dirigiu e 
pela resposta ao qual se verifica que o citado impõsto não incide 
sôbre as cessões das promessas de cessão de direitos. 

Para conhecimento dos nossos leitores publicamos, abaixo, 
o inteiro teôr do referido ofício, bem como a resposta que lhe foi 
dada por aquêle órgão técnico: AO GABINETE TÉCNICO DE 
ESTUDOS TRIBUT ARIOS E ORIENTAÇÃO FISCAL -
(G. T. E. T. O. F.). -

LlNDOLPHO CAMARGO DA SILVEIRA, Oficial Maior 
do 23.9 Tabelionato desta Capital. vem à presença dêsse digno 
Órgão - Técnico, solicitar os seguintes esclarecimentos: -

I 

Em 20 de Fevereiro de 1967, foram baixadas pelo Depar
tamento da Receita, as Instruções G.8/67, publicadas no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, do dia 21 do mesmo mês e 
ano, para serem derimidas Dúvidas quanto à aplicação das dis
posições da Lei n. 9 9.591. de 30 de Dezembro de 1966. no 
que diz respeito ao recolhimento do Impôsto sôbre determina
dos atos "Inter-Vivos", ficando, assim, por essas Instruções. de
rim idas, de vez, as controvérsias ou Dúvidas existentes. 

11 

Entretanto, as aludidas Instruções em seu item "I", assim 
dispõem: - NÃO INCIDE O IMP6STO: ... N.93 - "Sôbre 
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cessão de Direitos de promessa de Cessão de Direitos decorren~ 
tes de compromisso de compra e venda. 

No item IH, na parte final da Segunda Hipótese aventada 
em ditas Instruções. existe o seguinte tópico:- "Se ceder seus 
direitos de promitente cessionário do terreno, e os d,ireitos rela~ 

tivos à construção O impósto será assim cobrado; ... B) - O 
cedente NÃO PAGARÁ qualquer impôsto visto que há il1ci~ 

dência do impôsto peja Cessão de Direitos de promessa de Ces~ 
são de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda. 

III 
Não obstante, apesar do tempo decorrido, surgiu agora nova 

Dúvida em virtude da flagrante Contradição existente entre os 
dois tópicos das Instruções, retro citados, pois, enquanto um 
tópico afirma que não há incidência "Sôbre a cessão de direitos 
de promessa de cessão de direitos decorrentes de compromisso 
de compra e venda, o outro tópico dispõe: "que o cedente não 
Fagará qualquer lmpôsto visto que há incidência do Impôsto sôbre 
a cessão de direitos de promessa de Cessão de Direitos decorren~ 
tes de compromisso de compra e venda. 

IV 

Tão flagrante contradição entre os dois tópicos citados das 
Instruções, Só pode ser atribuído a êrro de impressão ou revi~ 

são, o que tem causado aos interessados sérios aborrecimentos e 
transtornos. 

v 
Por êsses motivos, o Requerente vem pelo presente solicitar 

dêsse Órgão Técnico os necessários e elucidativos escIaredmen~ 
tos a fim de que, diante das aludidas Instruções, DúVIDA alguma 
possa pairar sôbre a não incidência de Impôsto sôbre a Cessão de 
Direitos decorrentes de Compromisso de compra e venda. 
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São Paulo, 6 de Março de 1.968. 
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COORDENADOR DA RECEITA 

GABINETE TÉCNICO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS 
E ORIENTAÇÃO FISCAL (G. T. E. T. O. F.). 

RESPOSTA à 

CONSULTA n.' 2.791 

NOTA: As respostas dêste GABI
NETE são de caráter infor
mativo e se entendem apli
cáveis exclusivamente às hi
póteses das consultas, tal 
como estas sejam formula
das. Aos serviços de fisca
lização incumbe verificar em 
casos concretos, a natureza 
e a forma das operações 
ou atividades ,tributadas. 

São Paulo, em 11 de março de 1968 

Nome: LINDOLPHO CAMARGO DA SILVEIRA 

Enderêço: 23.Q Tabelionato desta Capital. 

Assunto: Inter-vivos 

RESPOSTA: 

As Instruções GR n.9 8/67, publicada no D. O. do Estado 
de 21-2-67, foi retificada por publicação de 23-2-67, determi
nando, entre outras corrigendas: 

"No item 111, da 2.<' hipótese, letra "b", onde se lê: ....... . 
visto que há incidência ...... , leia-se ..... visto que não há 
incidência ...... ,. 

Prejudicadas pois as indagações formuladas. 

a) ÁLVARO DE SÁ 

RES 
De acãrdo: 

a) JOSÉ L. DE FRANÇA 
C h de 

lrnvj. 
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REGISTRO DE NASCIMENTO 

27.230 - Capital - Ministério Público do Estado de São 
Paulo - Parecer; É de tôda a procedência a representação do 
Dr. Promotor de Justiça da Comarca de Cajuru. Como já assi
nalara Philadelpho Azevedo, "a expansão do registro civil terá de 
decorrer normalmente da necessidade, cada vez maior, do do
cumento, a um só tempo comprobatório de nacionalidade, fi]ia
ção e idade, de sorte que, na complexidade da vida moderna, em 
que o homem está sujeito à multi pIa fisaélização do Estado, sua 
exigência crescerá geométricamente". E como o nascimento, no 
futuro, terá de ser o único critério diretor de uma organização 
aperfeiçoada do registro civil. o respectivo assento deverá corres
ponder, com a segurança possível, à realidade jurídica e legal. 
no momento em que foi efetivado. Na hipótese, cuida-se do pro
blema do registro de nascimento de filho adulterino "a matre". 
A problemática da filiação adulterina "a matre" é complicada, apre~ 
sentando vários aspectos que nem sempre encontram solução 
adequada. Na França, onde a legislação a respeito é semelhante 
à nossa, a "Revue trimestrielle de Droit Civil", publicou, recen
temente, um excelente trabalho de Michele Laure Rassat, assis
tente da Faculdade de Direito e de Ciências Econômicas de 
Paris, sob o título "Pére de droit et pére de fait", onde se tor
nam bem nítidas as dificuldades do assunto. Mas, de qualquer 
forma, entre nós, conforme tive oportunidade de sa]ientar em 
trabalho publicado sob o título "Reforma do Código Civi]", pre
domina, como na França, a proibição de investigar a filiação 
adulterina "a matre", ressalva a ação de recusa atribuída privati
vamente ao marido da mãe. E o art. 344, do Código Civil. foi 
mantido, expressamente, pela Lei n.Q 883, de 21 de outubro de 
1949, em seu art. 6.Q

, porque, sem dúvida, como assinala Caio 
Mário da Silva Pereira, "as presunções de legitimidade são prin
cípios sôbre os quais repousam a tranqüilidade familiar e a paz 
social. que a lei resguarda e tem de resguardar, atribuindo-lhes 
valor soberano". 

Nesse sentido, aliás, já se manifestaram o Pretório Excelso 
e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado (Boletim de Jurispru
dência da Biblioteca do Tribunal de Justiça de São Paulo, vol. 5, 
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pág. 266). Por conseguinte, quaisquer reconhecimento de filiação 
adulterina "a matre", inexistindo contestação de legitimidade for~ 
mulada pelo marido da mãe, é nulo, sem eficácia jurídica. Só 
depois da impugnação do "pai de direito" é que poderá surgir a 
condição de filho adu lterino (cfr. Boletim cit., vol. 1, p. 39 re~ 

curso de revista). Daí a conclusão irretorquível de que, não 
sendo lícito tal reconhecimento, não poderá figurar, no assento 
de nascimento, o nome do suposto "pai de fato". E seria ilógico 
acrescentar ao pernome do registrando o nome de quem não pode 
ser considerado, jurídica e legalmente, seu pai. embora o possa 
ser "de fato". Aliás, os têrmos do art. 69, do Decreto federal 
n.9 4.857, de 1939, são precisos: "Quando o declarante não 
indicar o nome completo. o oficial lançará adiante do prenome 
escolhido o nome do pai e, na falta, o da mãe, se forem conhecidos 
e não o ,impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento 
no ato". O que vale dizer: no caso de filiação ilegítima, só 
poderá ser acrescentado ao prenome do fílho o nome do pai ilegí~ 
timo, quando houver reconhecimento. E, como no caso de fi~ 

liação adulterina "a matre" não pode haver reconhecimento, é 
evidente que, ao prenome do registrando, não se pode acrescentar 
o nome do suposto "pai de fato", salvo se houver contestação 
de legitimidade por parte do ma rido d a mãe (art. 344, do Código 
Civil). Por derradeiro, cumpre acentuar que se o reconhecimento 
depende da vontade das partes, o registro do ato está sujeito ao 
controle estatal. Em suma: a prática apontada pelo D r. Promotor 
de Justiça é contrária à lei e deve ser coibida pelos J uízes Cor~ 
regedores Permanentes dos Cartórios de Registro Civil. Publi~ 

que~se e registre-se. São Paulo, 29 de dezembro de 1967. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 1.'/2/68. 
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LIVROS NOVOS 

"MANUAL DAS CORREIÇüES" 

Vem de ser editado pela "Revista dos Tribunais", impor
tante trabalho da autoria do Dr. ENNIO BASTOS DE BARROS, 
intitulado "MANUAL DAS CORREIÇõES", cuja leitura, por 
parte principalmente dos srs. Serventuários e Escreventes, repu
tamos sobremaneira útil. em face do amplo conhecimento que 
proporciona de tôda matéria relacionada com suas atividades 
funcionais. 

o Dr. ENNIO BASTOS DE BARROS, - que é um dos 
mais diligentes e cultos Magistrados de Nosso Estado, exerceu, 
no penultimo biênio, o cargo de Juiz de Direito Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça, quando têve o ensejo de estudar 
a fundo a matéria aludida, da qual nos dá agora, naquêle seu 
livro, completa resenha, enriquecida de inúmeras notas elucida
tivas, que muito contribuem para facilitar a compreensão do res
pectivo texto. 

Entendemos que não podia ser mais oportuna a publicação 
dêsse valioso trabalho do ilustre Juiz, - uma vez que, há cerca, 
já, de 30 anos, nenhum outro semelhante, ao que saibamos, foi 
dado a lume entre nós. Com efeito, versando idêntico assunto, 
parece-nos existir, apenas, a coletânea de Provimentos da Cor
regedoria Geral da Justiça, organizada por Aristides Malheiros 
e publicada sob o título de "REGIMENTO DAS CORREI
ÇOES". Trata-se, porém, de obra editada nos idos de 1939, cujo 
contexto, por isso mesmo, se encontra inteiramente desatualizado. 

Não há dúvida, pois, que "MANUAL DAS CORREI
ÇOES", vem preencher uma lacuna que de há longa data se vinha 
fazendo sentir, tanto em nosso Fôro judicial como extra-judicial. 
razão pela qual não podemos deixar de louvar o Dr. ENNIO 
BASTOS DE BARROS pela feliz iniciativa, que tomou, de nos 
brindar com a publicação de tão utilíssimo trabalho. 

26 -
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SOCIAIS 

NO J ARDIlVI DE ACADEMUS ... 

Não passará . jamais. 
de um sonho em vão. 
pretenderes que um dia. 
nas Humanas Colméias, 
frutifiquem as áureas. 
nobilíssimas Idéias. 
que expões em tua augurai filosofia . . . 
- Dizes que a Idade de Ouro. 
c predomínio universal 
dos Puros. dos Melhores. 
há~de, por fim . surdir na Terra 
para ventura da Espécie Humana ... 
Mas, como e onde achar 
tão sublimes, tão miraculosos 
Seres superiores, 
se na mais requintada Sociedade 
é total a mediocridade, 
- e estamos todos cada vez piores?! 

ELEGIA DOS PASSOS PERDIDOS 

Extingue~se a Presença 
que o Tempo revelara 
sem claro sentido. 
Su bsiste . a penas. 
na lembrança de alguns, 
o nome que a distingue. 
Nítido. a princípio, 
vai, porém. se diluindo aos poucos 
na memória de todos . . . 
Extingue~se a presença .. . 
E com ela o drama de ser 
o que sendo não fôra . .. 
Nos caminhos inúte is 
com afan perseguidos. 

só os rastos ficaram 
de seus pa ssos perdidos . 
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LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS 

LEI N.Q 5.049 - DE 29 DE JUNHO DE 1966 

Introduz domidicações na legislação pertinente ao Plano Nacional 
de Habitação. 

o Presidente da República. 

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

Art. 1.\>. O art. 61 da Lei n. Q 4.380, de 21 de agôsto de 
1964, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

.. § 5.\>. Os contratos de que forem parte o Banco 
Nacional de Habitação ou entidades que integ.rem o 
Sistema Financeiro da Habitação, bem como as ope
rações efetuadas. por determinação da presente Lei. 
poderão ser celebrados por instrumento particular. os 
quais poderão ser impressos. não se aplicando aos mes
mos as disposições do art. 134. lI. do Código Civil. 
atribuindo-se o caráter de escritura pública. para todos 
os -fins de direito. aos contratos particulares firmados 
pelas entidades acima citados até a data da publicação 
desta Lei. 

§ 6.\>. Os contratos de que trata o parágrafo an
terior serão obrigatõriamente rubricados por tôdas as 
partes em tôdas as suas fÔlhas. 

§ J.\>. Todos os contratos, públicos ou particula
res, serão obrigatõriamente transcritos no Cartório de 
Registro de Imóveis competente. dentro do prazo de 
15 (quinze) dias. a contar da data de sua assinatura. 
devendo tal obrigação figurar como cláusula contra
tual" . 

Art. 2.9 ••• vetado . . . 
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Art. 3.9 • O art. 30 da Lei n.9 4.864, de 29 de novembro de 
1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 30. Tôdas as operações do Sistema Fi
nanceiro de Habitação, a serem realizadas por enti
dades estatais, paraestatais e sociedades de economia 
mista, em que haja participação majoritária do Poder 
Público, mesmo quando não integrante do Sistema Fi
nanceiro de Habitação em financiamento de constru
ção ou de aquisição de unidades habitacionais, serão 
obrigatoriamente corrigidas de acôrdo com os índices 
e normas fixados na conformidade desta Lei, revo
gadas as alíneas a e b do art. 6.Q da Lei n.Q 4.380, de 
21 de agôsto de 1964. 

§ 1. Q• Incorrerá nas penalidades previstas no Es
tatuto dos Funcionários Públicos Civis da União o 
funcionário ou autoridade que, por ação ou omissão, 
no exercicio das funções de seu cargo. não cumprir o 
disposto neste artigo. 

§ 2. 9 • Os índices e critérios de correção mo
netária mencionados neste artigo e fixados pelo Con
selho Nacional de Economia, segundo normas estabe
lecidas pelo Banco Nacional de Habitação. aplicam-se 
aos §§ 2.9 e 3.9 do art. 52 da Lei n. 9 4.380, de 21 de 
agôsto de 1964. 

§ 3.9 .•• vetado 

Art. 4.Q
• O art. 35 da Lei n. 9 4.863. de 29 de novembro 

de 1965, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

"§ 8.9 • Para os efeitos da contribuição de que 
trata êste artigo, considera-se emprêsa o empregador 
como tal definido na Consolidação das Leis do Tra
balho, bem como repartições públicas, autárquicas. 
quaisquer outras entidades públicas ou sociedades in
corporadas, administradas ou concedidas pelo Poder 
Público, em relação aos respectivos servidores que se
jam contribuintes de Institutos de Aposentadoria e 
Pensões". 
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Art. 5. 9 • O art. 34 da Lei n.? 4.494, de 25 de novembro 
de I 964, passa a vigorar com a seguinte redação, revogado o 
seu parágrafo único: 

"Art. 34. O Banco Nacional de Habitação, por 
seu Conselho de Administração, fixará o prazo de res
gate, os juros e demais características das Letras Imo
biliárias de sua emissão". 

Art. 6.? O Banco Nacional de Habitação e as autarquias 
bancárias, cujo regime de pessoal os filie à Consolidação das Leis 
do Trabalho, terão a remuneração e os salários de seus dirigentes, 
conselheiros e servidores, submetidos à aprovação do Conselho 
Monetário Nacional e seu regime de trabalho fixado pelo respec
tivo Conselho de Administração, não se lhes aplicando as dis
posições da Lei n.? 3.780, de 12 de julho de 1960, e a legislação 
subseqüente sôbre vencimentos e vantagens dos servidores pú
blicos civis da União. 

Art. 7.? São canceladas, e conseqüentemente devem ser ar
quivadas pela autoridade judiciária competente, as ações de des
pejo movidas por Instituto de Aposentadoria e Pensões contra 
instituições hospitalares, de assistência social ou de ensino, desde 
que não motivadas por falta de pagamento do aluguel conven
cionado. 

Art. 8. 9 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9.9 • Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Brasília, 29 de junho de 1966; 145.? da Independência e 78.? da 
República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octávio Bulhões 
Wa/ter Peracchi Barcellos 

LEI N.? 5.433 - DE 8 DE MAIO DE 1968 

Regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 
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Art. 1.9 • É autorizada, em todo o território nacional, a mi
crofilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados, 
êstes de órgãos federais, estaduais e municipais. 

§ 1.9 • Os microfilmes de que trata esta Lei, assim como as 
certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas direta
mente dos filmes produzirão os mesmos efeitos legais dos do
cumentos originais em juízo ou fora dêle. 

§ 2.Q
• OS documentos microfilmados poderão, a critério da 

autoridade competente, ser eliminados por incineração, destrui
ção mecânica ou por outro processo adequado que assegura a sua 
desintegração. 

§ 3. 9 A incineração dos documentos microfilmados ou sua 
transferência para outro local far-se-á mediante lavratura de 
têrmo, por autoridade competente, em livro próprio. 

§ 4.Q OS filmes negativos resultantes de microfilmagem fi
carão arquivados na repartição detentora do arquivo, vedada sua 
saída sob qualquer pretexto. 

§ 5.9 A eliminação ou transferência para outro local dos 
documentos microfilmados far-se-á mediante lavratura de têrmo 
em livro próprio pela autoridade competente. 

§ 6.9 • Os originais dos documentos ainda em trânsito, mi
crofilmados não poderão ser eliminados antes de seu arquiva
mento. 

§ 7. 9 Quando houver conveniência, ou por medida de segu
rança, poderão excepcionalmente ser microfilmados documentos 
ainda não arquivados desde que autorizados por autoridade com
petente. 

Art. 2. 9 • Os documentos de valor histórico não deverão ser 
eliminados podendo ser arquivados em local diverso da repar
tição detentora dos mesmos. 

Art. 3.9 • O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 90 
(noventa) dias, a presente Lei, indicando as autoridades compe
tentes, nas esferas federais, estaduais e municipais para a auten
ticação de traslados e certidões originárias de microfilmagem de 
documentos oficiais. 

§ 1.9 • O decreto de regulamentação determinará, igualmente, 
quais os cartórios e órgãos públicos capacitados para efetuarem a 
mkrofilmagem de documentos particu'lares, bem como os re
quisitos que a microfilmagem realizada por aquêles cartórios e 
órgãos públicos devem preencher para serem autenticados. a 
fim de produzirem efeitos jurídicos em juízo ou fora dêle, quer 
os microfilmes, quer os seus traslados e certidões originárias. 

§ 2.9 • Prescreverá também o decreto as condições que os 
cartórios competentes terão de cumprir para a autenticação de 
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microfilmes realizados por particulares, para produzir efeitos ju
rídicos contra terceiros. 

Art. 4.9 • Ê dispensável o reconhecimento da firma da auto
ridade que autenticar os documentos oficiais arquivados, para 
efeito de microfilmagem e os traslados e certidões originais de 
microfilmes. 

Art. 5.9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6.Q

• Revogam-se as disosições em contrário. 
Brasília, 8 de maio de 1968; 147<.> da Indeendência e 80Q da 

República. 
Luis Antonio da Gama e Silva 
A. COSTA E SILVA 

Publicado no "Diário Oficia da União" de 10/5/68. 

LEI N.9 5.439 - DE 22 DE MAIO DE 1968 
Altera a Lei n." 5.258, de 10 de abril de 1967, que dispõe sôbre 

medidas aplicáveis aos menores de 18 anos pela prática de 
fatos definidos como infrações penais e dá outras providências. 
O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. 15'. Os arts. 15', 2.Q

, 4, 6 e 15, § 2.', da Lei n.' 5.258, 
de 10 de abril de 1967, passarão a ter a seguinte redação: 

"Art.1.Q• Os menores de 18 anos ficarão sujeitos, pela prá
tica de fatos considerados infrações penais, às normas estabeleci
das nesta Lei". 

"Art. 2.Q• São as seguintes as medidas aplicáveis aos me" 
nores de 14 a 18 anos: 

I - se os motivos e as circunstâncias do fato e as condi
ções do menor não evideciam periculosidade, o Juiz poderá deixá"lo 
com o pai ou responsável. confiá-lo a tutor ou a quem assuma a 
sua guarda, ou mandar interná-lo em estabelecimento de reedu
cação ou profissional e, a qualquer tempo, revogar ou modificar 
a decisão; 

II - se os elementos referidos no item anterior evidenciam 
periculosidade, o menor será internado em estabelecimento ade
quado, até que, mediante parecer do respectivo diretor ou do 
órgão administrativo competente e do Ministério Público, o Juiz 
declare a cessação da periculosidade. 

§ 1.9 • Completada a maioridade sem que haja sido declarada 
a cessação da periculosidade, observar-se-ão os § § 2.<'> e 3.Q do 
art. 7.9 do Decreto-lei número 3.914, de 9 de dezembro de 1941. 
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§ 2.°. O Juiz poderá sujeitar o menor desligado, em virtude 
de cessação de periculosidade à vigilância, nas condições e pelo 
prazo que fixar, e cassar o desligamento no caso de inobservância 
das condições Ou de nova revelação de periculosidade". 

"Art. 4.1'. Quando se tratar de menor de 14 anos, a auto~ 

ridade policial, logo que tiver conhecimento da ocorrência, fará 
apresentar o menor e as testemunhas ao Juiz competente que pro~ 
cederá, sem juízo do disposto nesta Lei, na forma dos artigos 68 
e seus parágrafos e 79 do Decreto n.ç 17.943~A, de 12 de outubro 
de 1927 (Código de Menores), com audiência do Ministério Pú~ 
blico" . 

"Art. 6.1'. A decisão definitiva do Juiz ficará sujeita a re~ 

exame do Conselho de Justiça do Distrito Federal, ou de órgão 
judiciário correspondente nos Estados, a pedido do Ministério 
Público, ou do pai ou responsável. 

Parágrafo único. O pedido de reexame terá efeito devolutivo 
e será apresentado dentro de 10 (dez) dias, contados da intimação, 
devendo os au tos subir no prazo de 5 (cinco) dias, após ouvidos, 
em tríduo o Ministério Público, e, quando fõr o caso, o pai ou 
responsável. O órgão revisor poderá determinar as diligências 
que entender convenientes para seu esclarecimento". 

"Art. 15. . ......................................... . 

§ 2,<:'. Da decisão do Juiz, caberá reexame nos têrmos do 
art. 6.°, quando a multa fõr superior a 2 (dois) salários~mínimos 

vigentes na região". 

Art. 2.9 . O valor da multa referida no art. 128, § 7,1', do 
Decreto número 17.943~A, de 12 de outubro de 1927, não poderá 
ser in'ferior à metade nem superior ao dõbro do salário~mínimo 

vigente na região, por menor admitido, aplicada em dõbro no caso 
de reincidência. 

Art. 3.1'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4.0. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 22 de maio de 1968, 1470 da Independência e 801' da 
República. 

A. COSTA E SILVA 

Luís Antonio da Gama e Silva 

Publicado no "Diário Oficial da União" de 23/5/68. 
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DECRETO N." 62.504 - DE 8 DE ABRIL DE 1968 

Regulamenta o artigo 65 da Lei número 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, o artigo 11 e parágrafos do Decreto-lei n.\> 57, de 
18 de novembro de 1966, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
confere o Artigo 83, item lI , da Constituição: 

Considerando que o Artigo 65 da Lei n::' 4.504, de 30 de 
novembro de 1964, e o Artigo 11 e parágrafos do Decreto-lei n.9 

57, de 18 de novembro de 1966, tem o objetivo precípuo de evitar 
a proliferação de novos minifúndios; proibindo os desmenbramen
tos de imóveis rurais quando êsses resultem na criação de novas 
propriedades mini fundiárias; 

Considerando que a legislação acima referida não está re
gulamentada de modo a permitir o desmenbramento do imóvel 
rural em parcela de área inferior à exigida, quando essa se des
tinar a obras de necessidade ou utilidade pública, obras de infra
-estrutura ou atividades outras de interêsse para as comunidades; 

Considerando que as obras da espécie acima referida retiram 
a condição de imóvel rural das áreas em que são executadas; 

Considerando, ademais, que a execução de tais obras virá 
possibilitar o efetivo desenvolvimento do meio rural. contribuindo 
para seu desenvolvimento econômico e seu progresso social, de
creta: 

Art. 1.1'. Os desmenbramentos disciplinados pelo Art. 65 
da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, e pelo Art. 11 
do Decreto-Lei n5' 57, de 18 de novembro de 1966, são aquêles 
que implicam na formação de novos imóveis rurais. 

Art. 2.9 • Os desmenbramentos de Imóvel rural que visem a 
constituir unidades com destinação diversa daquela referida no 
Inciso I do Artigo 4.9 da Lei n.\' 4.504, de 30 de novembro de 
1964, não estão sujeitos as disposições do Art. 65 da mesma lei 
e do Art. 11 do Decreto-lei n.C;> 57, de 18 de novembro de 1966, 
desde que, comprovadamente, se destinem a um dos seguintes 
fins: 

I - Desmembramentos decorrentes de desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, na forma prevista no Artigo 590, 
do Código Civil Brasileiro, e legislação complementar. 

11 - Desmembramentos de iniciativa particular que visem a 
atender interêsses de Ordem Pública na zona rural, tais como: 

a) Os destinados à instalação de estabelecimentos comerciais, 
quais sejam: 
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1 - postos de abastecimento de combustível, oficinas me~ 
cânicas, garagens e similares; 

2 - lojas, armazens, restaurantes, hotéis e similares; 
3 - silos, depósitos e similares. 

b) os destinados a fins industriais, quais sejam: 
1 - barragens, represas ou açudes; 
2 - oleodutos, aquedutos, estações elevatórias, estações de 

tratamento de água, instalações produtoras e de transmissão de 
energia détrica, instalações transmissoras de rádio, de televisão 
c similares; 

3 - extrações de minerais metálicos ou não e similares; 
4 - instalação de industrias em geral. 

c) os destinados à instalação de serviços comunitários na 
zona rural. quais sejam: 

1 - portos marítimos, fluviais ou lacustres, aeroportos, es~ 

tações ferroviárias ou rodoviárias e similares; 
2 - colégios, asilos, e creches, casas de patronatos, centros 

de educação física e similares; 
3 - centros culturais, sociais, recreativos, assistenciais e 

similares; 
4 - postos de saúde, ambulatórios, sanatórios, hospitais, 

creches e similares; 
5 - igrejas, templos e capelas de qualquer culto reconhecido, 

santuários ou campos santos e similares; 
6 - conventos, mosteiros ou organizações similares de ordens 

reJigiosis reconhecidas; 
7 - Áreas de recreção públicas, cinemas, teatros e similares. 

Art. 3. 9 • Os desmenbramentos referidos no inciso I do Artigo 
dêsse decreto independem de prévia autorização do Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária, devendo o desapropriado: 
a) apresentar nova Declaração de Propriedade de Imóvel 

Rural referente a área remanescente; 

b) juntar à nova Declaração, aptidão atualizada da trans
crição mobiliária, em que conste a averbação do ato expropria
tório, referindo, expressamente, a área desmembrada. 

Art. 4. 9 • Os desmembramentos resultantes de transmissão 
a qualquer título, de frações ou parcelas de imóvel rural para os 
"fins especificados no inciso II do Artigo 2. 9 do presente Decreto, 
serão necessàriamente limitados à área que, comprovadamente, fôr 
necessária à realização de tais objetivos e dependerão de prévia 
autorização, por parte do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. 
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Parágrafo único. A autorização de que trata o presente 
artigo será concedida mediante requerimento firmado pelo pro
prietário e instruído com os seguintes documentos: 

a) Recibo Certificado de Cadastro do Imóvel referente ao 
último exercício fiscal, no original por fotocópia autenticada ou 
pú blica- forma; 

b) certidão atualizala da transcrição imobiliária, referente 
ao imóvel que se pretende desmembrar; 

c) planta da área do imóvel rural. identificando e locali
zando a área da parcela a ser desmembrada; 

d) declaração, fornecida pelo Prefeito do município onde 
se localiza o imóvel. com firma reconhecida, expressando a con
cordância do Poder Público Municipal com o desmembramento 
pretendido e especificando o fim a que se destina a parcela a ser 
desmembrada; 

e) declaração, com firma reconhecida, do pretendente à aqui
sição da parcela a ser desmembrada, comprometendo-se, no caso 
de ser autorizada a transação, a adquiri-Ia e destiná-la aos fins 
previstos. 

Art. 5.? O instrumento público ou particular relativo à trans
missão, a qualquer título, de parcela do imóvel rural. efetuada com 
base neste Decreto, deverá consignar, expressamente, o inteiro teor 
da autorização emitida pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrá
ria, devendo esta ser igualmente averbada à margem da trans
crição do título no Registro de Imóveis. 

Art. 6.9 . A autorização a que se refere o Art. 5.? dêste 
Decreto, conterá: 

a) nome e qualidade do alienamento e do adqllirente; 
b) número do Recibo-Certificado de Cadastro do Imóvel; 
c) cartório, livro e fôlhas da transcrição imobiliária do imó

vel a ser desmembrado; 

d) fração do imóvel cujo desmembramento é autorizado, 
mencionando suas divisas e confrontações; 

e) os fins específicos a que se lestina a fração objeto do 
desmembramento; 

f) área remanescente do imóvel desmembrado. 

Art. 7.? O fERA, através de seus órgãos específicos, bai
xará as instruções e normas necessárias à execução do presente 
Decreto. 
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Art. 8.9 • O presente decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de abril de 1968; 

1479 da Independência e 809 da República. 

A. COSTA E SILVA 

Ivo Arzua Pereira 

Publicado no "Diário Oficial da União" de 9/4/68. 

DECRETO N." 62,]41 - DE 18 DE JANEIRO DE 1968 

Dispõe sôbl'e modalidades de garantias instituídas pelo Decreto~ 
-Lei n.\> 167, de 11 de fevereiro de 1967; - os emolumentos 
devidos pela inscrição das Cédulas de Crédito Rural e as 
p'enalidades a que se sujeitam os Oficiais dos Cartórios do 
Registro de Imóveis pela não observância' dos artigos 34 a 
40 do mesmo diploma legal, e dá outras providências. 

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe 
confere o artigo 83, item 11, da Constituição e considerando a 
conveniência de melhor especificar a natureza e o alcance do 
penhor e da hipoteca cedular, considerando que os emolumentos 
fixados pelo art. 34 e seguintes do Decreto~Lei n.9 167, de 14 
de fevereiro de 1967, devem ser rigorosa e uniformemente obser
vados pelos Cartórios de todo o território nacional ; 

considerando que a fixação de tais emolumentos, além de 
visar aos aspectos de ordem econômica e social relacionados com 
o desenvolvimento rural do País, resultou, também, da justa ava~ 
liação da remuneração dos serventuários, já que o processo de 
inscrição das Cédulas de Crédito RuraL é extremamente simplifi~ 
cada, pois apenas requer a transcrição sumária dos requisitos es~ 
senciais , única e exclusivamente no Livro n.9 9, instituído pelo De~ 
creto n. Q 61.132, de 3 de agôsto de 1967, e a segurança do ato 
é completada com o simples arquivamento, em Cartório, de cópia 
au tenticada da cédula levada a registro, considerando qlle, em 
se tratando de cédulas de crédito rural. o que se inscreve é a 
própria cédula e não a garantia de per si; 

considerando que é inalienável a quota de remuneração do 
Juiz de Direito da Comarca , por seus trabalhos de correição dos 
livros e inscrição nas Cédulas de Crédito Rural; 
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considerando a necessidade de disciplinar. em todas as uni
dades da Federação. a cobrança dos emolumentos estipulados em 
lei federal. para não su jeitar o ruralista as tabelas regimentais . que 
encarecem sobremodo o crédito rural ; 

considerando que . nos têrmos do artigo 78 do Decreto-Lei 
n.Q 167. de 14 de fevereiro de 1967, a inscrição da cédula de 
crédito rural independe da apresentação do Certificado de Ca
dastro expedido pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
decreta : 

Art. 1.Q. O penhor e a hipoteca criados pelo Decreto-Lei 
n.Q 167, de 14 de fevereiro de 1967, nascem com a descrição, nas 
Cédulas de Crédito Rural. dos bens oferecidos em garantia das 
dívidas a que lhes correspondem, e produzem todos os efeitos 
decorrentes de sua constituição, a partir da assinatura delas pelo 
emitente e pelo terceiro prestante da garantia , se fôr o caso. 

Art . 2 .~. Perante terceíros. a eficácia do penhor e da hi
poteca constituídos na forma do art. 1,9 depende da inscríção da 
cédula, apenas no livro n ." 9, a que se refere o Decreto n,Q 61.132. 
de 3 de agôsto de 1967. 

Art. 3,9, Na descrição do imóvel em que se acham os bens 
objeto do penhor a que se refere o incisivo V dos artigos 14 e 25 
do Decreto-Lei n.9 167, de 14 de fevereiro de 1967, dispensa-se 
qualquer referência a títulos de domínio e confrontações. 

Art. 4.9 . Os emolumentos devidos pelos atos de inscrição. 
averbação e cancelamento das Cédulas de Crédito Rural. regem-se. 
em todo o território nacional. pelas normas dos arts . 34 a 40 do 
Decreto-lei n.? 167 e do Decreto n.9 61.132, e não excederão em 
hipótese alguma, das percentagens fixadas pelos arts. 34 e 36 
do mesmo Decreto-lei. 

§ 1.9• Os emolumentos cobrados em excesso serão resti
tuídos em dôbro, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis 
ao serventuário responsável. 

§ 2.9 • A restituição a que se refere o parágrafo anterior 
destinar-se-á, em partes iguais, ao apresentante do título e ao 
Fundo Geral para Agricultura e lndustria FUNAGRI. do Banco 
Central do Brasil. observados, quanto a êste , os têrmos do pará
grafo 3.9 do art. 38. do Decreto-Lei n. '! 167. de 14 le fevereiro 
de 1967. 

Art. 5.9 . A aplicação das multas e penalidades estabele
cidas neste Decreto e atribuição do Juiz de Direito da Comarca 
ou de seu substituto legal. 
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Art. 6.\'. A inscrição da cédula de crédito rural in depende 
da apresentação do Certificado de Cadastro expedido pelo Ins-
tituto Brasileiro de Reforma Agrária. 

Art. 7.9 • Bste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as d,isposições em contrário. 

Brasília, 18 de janeiro de 1968; 

1479 da Independência e 809 da República. 
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ESTADUAIS 

LEI N.\' 9.939. DE 6 DE DEZEMBRO DE 1967 

Autoriza o servidor público a gozar férias em um ou dois períodos. 

o governador do Estado de São Paulo: 

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

Artigo 1.1' - As férias a que têm direito os servidores po~ 
derão ser gozadas em um ou dois períodos. de acôrdo com a con~ 
veniência do serviço público. 

Artigo 2.1' - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes. 6 de dezembro de 1967. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

losé Henrique T urner 

Publicada na Assessoria Técnico~Legislativa. 6 de dezembro 
de 1967. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo. Substituto 

Publicado no "Diário Oficial"' de 9/12/67. 

LEI N.\' 10.027, DE 11 DE JANEIRO DE 1968 

Dispõe sôbre a criação da Vara Distrital de Pinheiros, da o .'l Vara 
da Comarca de Osasco e dá outras providências. 

O governador do Estado de São Paulo: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro
mulgo a seguinte lei: 
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Artigo 1.9 - É criada a Vara Distrital de Pinheiros, com 
competência prevista no artigo 48 da Lei n.? 8.101, de 16 de abril 
de 1964, alterado pelo artigo L? da Lei n.Q 9.508, de 13 de setem
bro de 1966, e pelo artigo 12 desta lei. 

Parágrafo único - A Vara Distrital criada por êste artigo 
abrange os sub distritos de Pinheiros, Butantã e Vila Madalena. 

Artigo 2.9 - É criada a 2.~ Vara da Comarca de Osasco, 
classificada em 4.~ Entrância e com jurisdição cumulativa com a 
1." Vara dessa comarca, cabendo a Presidência do Tribunal do 
Juri e a Corregedoria Permanente à 1.~ Vara e o Serviço de 
Menores e as Execuções Criminais à 2.~. 

Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 3.9 - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 4.9 - É criado 1 (um) cartório para servir a Vara 

Distrital de Pinheiros. 
Artigo 5.9 - São criados, na Parte Permanente, do Quadro 

da Justiça, os seguintes cargos: 
I - destinados à Vara Distrital de Pinheiros: 
1. 1 (um) cargo de Juiz de Direito de Entrância Especial, 

padrão "P"; 
2. 1 (um) cargo de Promotor de Justiça de Entrância Es-

pecial, padrão "F"; 
Il - destinados à lotação do cartório criado artigo anterior: 
1. Vetado. 
2. 1 (um) cargo de Primeiro Escrevente, referência "73"; 
3. 1 (um) cargo de Segundo Escrevente, referência "72"; 
4. 2 (dois) cargos de Terceiro Escrevente, referência "70"; 
5. 2 (dois) cargos de Oficial de Justiça, referência "36". 
Artigo 6.9 - São criados, na Parte Permanente, do Quadro 

da Justiça, 1 (um) cargo de Juiz de Direito de 4.~ Entrância, 
padrão "E", e 1 (um) de Promotor de Justiça de 4.~ Entrância, 
padrão "E", destinados à 2.° Vara da Comarca de Osasco. 

Artigo 7.9 - Vetado. 
Artigo 8.9 - Vetado. 
Artigo 9.9 - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 10 - O Tribunal do J uri, nas comarcas de Osasço, 

Franco da Rocha, ltapecerica da Serra. Barueri, Cotia e Mairiporã. 
reunir-se-á nos meses de fevereiro, maio, agôsto e novembro. 

Artigo 11 - As 11.~ e 12.~ Varas da Comarca da Capital. 
privativas das contravensões e demais matérias referidas no arti
go 2. 9 , letra "a", do Decreto-lei n. 9 16.153, de 27 de setembro de 
1946, passam a ter competência em todos os processos criminais. 
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exceto os do Tribunal do J uri, distribuindo-se, também, entre as 
demais varas criminais, os processos que são de sua competência 
privativa. 

Artigo 12 - Vetado. 
Artigo J3 - Vetado 
Artigo 14 - As despesas com a execução desta lei correrão 

à conta das dotações próprias do orçamento. 
Artigo 15 Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Artigo 16 Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio dos Bandeirantes, 11 de janeiro de 1963. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa. 11 de janeiro 
de 1968. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Subst. 

Publicado no "Diario Oficial" de 1211/68. 

LEI N.') 10.031, DE 26 DE JANEIRO DE 1968 

Dispõe sõbre a revogação da Lei n.') 7.503, de 27 de novembro 
de 1962. 

O governador do Estado de São Paulo: 
Faço saber que. nos têrmos do artigo 24 da Constituição 

Estadual, promulgo a seguinte lei: . 
Artigo 1.9 - Fica revogada a Lei n.? 7.503, de 27 de no

vembro de 1962, que assegura ao Oficial Maior dos Cartórios 
não oficializados, que conte mais de 1 O (dez) anos de serviço, 
o direito à estabdidade na função. 

Artigo 2.9 ~ Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 26 de janeiro de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 26 de ja
neiro de 1968. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo Substituto. 
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LEI N." 10.043, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1968 

Dispõe sõbre dispensa do limite de idade em concurso público. 

o governador do Estado de São Paulo: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro

mulgo a seguinte lei: 
Artigo 1." - Ficam dispensados do limite de idade para 

inscrição em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
para provimento de cargo público, os serventuários, escreventes, 
fiéis e demais auxili<lres de cartório não oficializalos. 

Artigo 2.Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 6 de fe
vereiro de 1968. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo, Substituto. 

Publicado no "Diário Oficial" de 7/2/1968. 

LEI N." 10.069, DE 9 DE ABRIL DE 1968 

Da nOva redação ao artigo 13 da Lei n5' 560, de 27 de 
dezembro de 1949 

o governador do Estado de São Paulo: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro

mulgo a seguinte lei: 
Artigo: 1.1' - O artigo 13 da Lei n.1' 560, de 27 de dezem

bro de 1949, passa a ter a seg uinte redação: 
"Artigo 13 - O juiz poderá estender os beneficios pre

vistos no artigo 8." desta lei à própria família do menor necessi
tado, preenchidos os requisitos do artigo 3.9 • 

Parágrafo único - O juiz poderá, também, de acôrdo com 
as instruções que forem expedidas pelo Conselho Superior da 
Magistratura, beneficiar instituições que se destinem ao acolhi
mento de menores necessitados e que adotem o regime de semi
-i nternato". 

Artigo 2. 9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 
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Artigo 3.9 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio dos Bandeirantes, 9 de abril de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva - Secretário da Justiça 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, 9 de abril de 
1968. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo, Substituto. 

Publicado no "Diário Oficial"' de 10/4/68. 

LEI N.9 10.070, DE 9 DE ABRIL DE 1968 

Dispõe sôbre pagamento de licença-prêmio em pecúnia 

o governador do Estado de São Paulo: 
Faço saber que, nos têrmos § 1.9 do artigo 24 da Constitui

ção Estadual. promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.9 - Sómente o funcionário efetivo, que conte, pelo 

menos, 15 (quinze) anos de serviço, poderá optar pejo gôzo da 
metade do período de ]icença-prêmio a que tiver direito, rece
bendo, em dinheiro, importância equivalente aos vencimentos cor
respondentes à ou tra metade. 

Parágrafo único - Para o fim previsto no presente artigo, 
levar-se-á em consideração todo o tempo de serviço prestado a 
qualquer título, pelo funcionário efetivo, desde que atendidas as 
condições estabelecidas para obtenção da vantagem. 

Artigo 2.9 - O cálculo, a que se refere o artigo 1.9 , será 
efetuado com base na referência ou padrão de vencimentos à 
época da opção. 

Artigo 3.9 Esta lei entrará em vigor da data da sua pu-
blicação. 

Artigo 4.9 Revogam-se as disposições em contrário, es-
pecialmente as Leis 11S. 2.069, de 24 de dezembro de 1952, 2.225, 
de 10 de agôsto de 1953, 2.340, de 20 de outubro de 1953, 2.776. 
de 17 de novembro de 1954, e 6.862, de 9 de agôsto de 1962. 

Palácio dos Bandeirantes, 9 de abril de 1968. 

ROBERTO DA COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luís Arrôbas Martins - Secretário da Fazenda 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, 9 de abril de 
1968. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo, Substituto. 

44 - HOLETDl nA ASSOCJAÇ .\O DO;; ;;EHVr';XTD ATIlOS 
J)J'] .n;>lTlç .\ no E:';T.\IJO D~] SÃO PAU LO * 



LEI N.'" 10.079, DE 21 DE ABRIL DE 1968 

Dispõe sôbre o direito de opção por ofício vago ou que venha a 
vagar. para os serventuácios, nos casos que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta e 

eu, Nelson Pereira, na qualidade de seu Presidente, promulgo nos 
têrmos do § 3.1' do artigo 26 da Constituição Estadual. a seguin~ 
te lei: 

Artigo I .Q - Aos serventuários que sofreram, sem que lhes 
haja sido proporcionada compensação, ou vierem a sofrer perda 
de anexo de tabelionato. em virtude de criação e instalação de 
comarca, é assegurado o direito de opção por ofício vago ou que 
venha a se vagar, 

Parágrafo único - Terá preferência para provimento da 
vaga existente, ou que vier a se verificar na respectiva comarca, 
o serventuário que nela tiver sofrido a perda a que se refere o 
presente artigo. 

Artigo 2,9 - Os serventuários de que trata o artigo anterior 
terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 
da publicação desta lei, para requerer ao Secretário d.a Justiça 
à opção para a serventia vaga, que deverá ser da mesma classe 
do oficio em que atualmente exercem o cargo. 

Artigo 3.Q 
- Esta lei entrará em vigor na data de sua pu~ 

blicação. 
Artigo 4,9 - Revogam~se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aos 24 de 

abril de 1968. 
Nelson Pereira . Presi.dente 

Publicada na Secretaria da Assembéia Legislativa do Es
tado de São Paulo. 21 de abril de 1968. 

Lafa!Jette Soares de Paula, Diretor Geral Substituto, 

Publicado no "Diário Oficial" de 24/4/68, 

LEI N.Q 10.095, DE 3 DE MAIO DE 1968 

Dispões sôbre o Serviço de Verificação de óbitos do Município de 
São Paulo e dá outras providências, 

O governador do Estado de São Pa ulo : 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro~ 

mulgo a seguinte lei: 
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Artigo I.? - O Serviço de Verificação de Óbitos do Mu~ 
nicipio da Capital (S.V.O.c.). anexado pelo Decreto n.? 10.139. 
de 18 de abril de 1939, ao Departamento de Anatomia Patoló~ 

gica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
fica reorganizado nos têrmos da prseente lei. 

Artigo 2." - O Serviço de que trata o artigo anterior pres~ 
tará colaboração técnica, didática e científica ao Departamento 
de Anatomia Patológica. participando de seus trabalhos e fun
cionando nas suas dependências e instalações. 

Artigo 3." - O Professor Catedrático do Departamento de 
Anatomia Patológica da aFculdade de eMdicína da Uniervsi
dade de São Paulo é o Diretor do S.V.O.c. e será auxiliado, 
na execução dos serviços técnicos, pelos Assistentes do mesmo 
Departamen to. 

Parágrafo único - Não serão remunerados pelas atividades 
que exercerem no S.V.O.c., o Professor Catedrático e os Assis
tentes do mencionado Departamento. 

Artigo 4.'1 - Compete ao S.V.O.c.: 

I - realizar as necrópsias dos indivíduos falecidos de mor
te natural no Município da Ca pita!, sem atestado médico ou 
com atestado de moléstia mal definida, indusive dos que lhe 
forem encaminhados pelo Instituto Médico~Legal do Estado, da 
Secretaria da Segurança Pública; 

11 - expedir atestados de óbito pós~necrópsia e proceder 
ao seu registro em Cartórios de Registro Civil quando se tratar 
de corpos não reclamados; 

111 - expedir ordens para sepultamentos dos corpos não 
reclamados; 

IV - comunicar ao Instituto Oscar Freire os casos suspeitos 
de morte não natural; 

V - remover para o Instituto Oscar Freire os casos previs
tos no item anterior, ou permitir que o médico~legista do refe
rido Instituo complete a necrópsia no próprio S.V.O.c. e redija 
o respectivo laudo; 

VI - fazer as necessárias comunicações ao Serviço de Es
tatística Demógrafo~Sanitária; 

VII - fiscalizar o embarque de cadáveres, ossadas ou res
tos exumados para fora do Município da CapitaL expedindo os 
competentes livre~trânsitos; 

VIII - exigir estrita obediência à legislação sanitária e às 
convenções internacionais nas formolizações e embalsamentos; 

IX - lacrar as urnas funerárias que se destinem ao Exterior. 
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Artigo 5.1' - Os Oficiais do Registro Civil. dos mUnlClplOS 
onde haja Serviço de Verificação de óbitos legalizado, não re~ 

gistrarão atestados de óbitos com moléstia mal definida, encami~ 
nhando os interessados ao S.V.O.c. que prov,idenciará a ne~ 

crópsia. Se, após esta, a moléstia não fôr esclarecida, os Car~ 
tórios de Registro civil registrarão o atestado expedido pelo 
S.v.O.c. 

Parágrafo único - Os Cartórios de Registro Civil não co~ 
brarão emolumentos pelo registro dos atestados de óbito expe~ 

didlos pelo S.V.O.c. 
Artigo 6.Q - As ordens de seultamento serão expedidas 

pelos Cartórios de Registro Civil mediante apresentação do ates~ 
tado de óbito. 

Artigo 7.9 - Os corpos entregues pela Polícia ao S.V.O.c. 
desacompanhados do atestado de óbito sómente serão restituí~ 

dos às famílias após necrópsia recusando~se atestados exibidos 
depois daquela entrega. 

Parágrafo único - No caso de apresentação de dois ates~ 

tados de óbito para o mesmo corpo. será aceito o do médico que 
assistiu o doente nos últimos momentos de vida. 

Artigo 8.\> - Fica o S.V.O.c. autorizado a sepultar, após 
48 (quarenta e oito) horas da entrega, os corpos não reclamados. 

Artigo 9.9 - Quando, após exame Histopatológico, forem 
substancialmente modificados ou completados os diagnósticos 
macroscoplCOS da causa de morte e doença, o S.V.O.C. retificá~ 

~los-á através de ofício ao Serviço de Estatística Demógrafo-Sa
nitária. 

Artigo lO.Q - O transporte de cadáver somente poderá ser 
efetuado se obedecidas as seguintes condições: 

I - até o máximo de 24 (vinte e quatro) horas entre o 
falecimento e o sepultamento, sem conservação a critério do 
S.v.O.c.; 

11 - no prazo previsto no item anterior, exigindo-se caixão 
Iunerário com fundo metálico, caso o corpo tenha sido necropsiado; 

IH - quando o falecimento decorreu de moléstia infecto
-contagiosa, o sepultamento será feito em urna metálica soldada; 

IV - será exigida formolização simples do cadáver ou sua 
colocação em urna metálica soldada, quando se tratar de sepulta
mento a ser feito em território nacional entre 24 (vinte e quatro) 
e 72 (setenta e duas) horas após o falecimento; 

V - para prazo maior do que o estabelecido no item an~ 

terior e sempre que se tratar de remoção para o Exterior, exigir~ 
-se-á embalsamamento completo, adotadas as convenções, lei e 
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regulamentos sanitários estabelecidos pelo Acôrdo Internacional 
relativo ao transporte de corpos, assinado em Berlim em 10 de 
fevereiro de 1937 e publicado no "Office International d'Higiene 
Publique", L" semestre de 1937; e 

VI - o transporte de ossada será feito em urnas metálicas 
soldadas, aplicando-se, no caso de remoção para o Exterior, as 
disposições do item anterior. 

§ I ." - Serão fornecidos ao S.V.O.c., respectivamente, 
atestados selados e atas das formolizações e embalsamamentos 
de que tratam os itens IV e V dêste artigo, dispensando-se a se
lagem nos atestados de formolização expedidos por serviços ofi-
ciais. 

§ 2." - Aos médicos do S.V.O.c. caberá lacrar as urnas 
funerárias que se destinem ao Exterior. Serão impugnados os 
embalsamamentos e as embalagens que não observarem os re
quisitos do Acôrdo Internacional, mencionado no item V dêste 
artigo. 

§ 3,9 - Qualquer transporte de corpos de indivíduos fale
cidos de morte violenta somente será permitido com autorização 
policial e atestado de óbito assinado por médico-legista do Es
tado. 

11 - Aplicar-se-ão, no que couber, aos corpos em trânsito 
pelo Municipio da Capital, as exigências, contidas no artigo 
anterior, 

Artigo 12.? - As atribuições de que tratam os itens I, 11, e 
IH do artigo 4.9 poderão ser, subsidiàriamente ,delegadas às se
guintes instituições: 

I - ao Hospital de Isolamento "Emílio Ribas", para a rea
lização de necrópcias de indivíduos falecidos no próprio Hos
pital; 

11 - à Diretoria de Patologia do Instituto "Adolfo Lutz", 
para a realização de necrópsias de indivíduos falecidos no Hos
pital de Isolamento "Emílio Ribas", quando solicitadas pelo Di
retor dêste último Hospital: e 

III - à Escola Paulista de Medicina, os corpos dos falecidos 
no Hospital São Paulo, bem como os cadáveres que lhe forem 
encaminhados de acôrdo com o parágrafo único do artigo 2.9 do 
Decreto-lei n." 15.373, de 26 de dezembro de 1945. 

§ 1.9 - As instituições a que se referem os itens I e 11 
dêste artigo comunicarão ao Instituto Médico-Legal do Estado 
os casos em que haja suspeita de morte não natural. 

§ 2.9 - As necrópsias dos falecidos no Hospital das Clí~ 

nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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serão realizadas exclusivamente pelo Departamento de Anato~ 

mia Patológica da mesma Faculdade. 
§ 3.\' - As necrópsias dos falecidos nos hospitais da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, localizados no Mu~ 
nicípio da Capital só poderão ser realizadas pelo Departamento 
de Anatomia Patológica da Faculdade de Ciências Médicas dos 
Hospitais daquela Santa Casa. 

§ 4.? - Os serviços de verificação de óbitos de interior do 
Estado, nos têrmos do estabelecido na presente lei, só poderão 
ser executados, nas cidades onde funcionarem Faculdades de 
Medicina oficiais ou reconhecidas, pelos respectivos Departamen~ 
tos de Anatomia Patológica. 

§ 5.? - Será permitida a realização de necrópsias em hos~ 

pitais parUculares da Capital. mediante autorização do Govêrno 
do Estado, ouvido préviamente o S.V.O.c. 

Artigo 13.Q 
- É revogado o artigo 8.Q da Lei n5) 990, de 12 

de fevereiro de 1951. 
Artigo 14.9 - O orçamento do Estado consignará à Uni~ 

versidade de São Paulo, de forma específica, recursos necessá~ 

rios ao funcionamento do S.V.O.c., correndo, no exercício de 
1968, as despesas do S.V.O.c., de acôrdo com as dotações orça~ 
mentárias próprias e já previstas. 

Parágrafo único - A Universidade respeitará a destinação 
dos recursos consignados nas condições dêste artigo, reservando, 
para o S.V.O.c., os saldos que porventura foram apurados para 
abertura de créditos aos exercícios subsequentes. 

Artigo 15 9 - Esta lei, será regulamentada pelo Poder Exe
cutivo dentro de 60 (sessenta) dias após sua publicação. 

Artigo 16.9 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 17.9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 3 de maio de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SoDRÉ 

Anésio de Paula e Silva, Secretário da Justiça. 
Walter Sidnei Pereira Lese, Secretário da Saúde. 

Hely Lopes Meirelles, respondendo pelo expediente da Se~ 

cretaria da Segurança Pública. 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 3 de 

maio de 1968. 
Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Subst. 
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LEI N.\> 10.117, DE 16 DE MAIO DE 1968 

Dispõe sôbre a jurisdição das varas disritais que especifica e 
dá outras providências. 

O governador do Estado de São Paulo: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro~ 

mulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.9 - Fica anexado à Vara Distrital de Santo 

Amaro o território do Subdistrito de Ibirapuera (Brooklin Pau~ 
lista) . 

Artigo 2.\> - A Vara Distrital de Casa Verde compreen~ 
derá subdistrito de igual nome e os de Limão, Cachoeira e Vila 
Nova Cachoeirinha. 

Artigo 3.<? - O território do distrito de Emerlino Mata~ 

razzo passa à jurisdição de Vara Distrital de São Miguel Pa u~ 
lista . 

Artigo 4.1' - A jurisdição das varas distritais, nas vias pú~ 
blicas que delimitam seu território, abrange todo o leito dessas 
ruas e os lmoveis que lhes sejam fronteiras. 

Artigo 5.1' - É criado na Parte Permanente do Quadro 
da J \llstiça 1 (um) cargo de Promotor de Justiça Substituto, pa~ 

drão .. A", destinado à XXXVI Circunscrição Judiciária. 
Artigo 6.9 - A despesa decorrente desta lei será atendida 

pelas dotações próprias do orçamento. 
Artigo 7.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu~ 

blicação. 
Artigo 8.9 - Revogam~se as disposições em contrário. 
Palácio dos Bandeirantes, 16 de maio de 1968. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Anésio de Paula e Silva - Secretário da Justiça. 

Publicada na Assessoria Técnico~Legislativa aos 16 de 
maio de 1968. 

Nelson Petérsen da Costa - Diretor Administrativo Substo. 

Publicado no "Diario Oficial" de 17/5/1968. 

DECRETO N.I' 49.153, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1967 

Aprova o Regulamento da Taxa de Fiscalização e Serviços Di~ 
versos, criada pela Lei 9.589, de 30 de dezembro de 1966 
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Roberto Costa de Abreu Sodré, governador do Estado de 
São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo I.Q - A-arrecadação da Taxa de Fiscalização e Ser~ 
viços Diversos reger~se~á pelas normas do Regulamento que acom~ 
panha o presente Decreto e que substitui ° aprovado pelo Decreto 
n.Q 47.761, de 17 de 'fevereiro de 1967. 

Artigo 2.~ ~ste Decreto entrará em vigor em 1.f} de ja~ 

neiro de 1968. 
Artigo 3.9 Revogam~se as disposições em contrário. 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 1967. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luís Arrôbas Martins 

Publicado na Casa Civil. aos 28 de dezembro de 1967. 
Marcelo A. Monteiro de Oliveira, Responsável pelo S.N.A. 

REGULAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E 
SERViÇOS DIVERSOS 

CAPÍTULO I 

Da incidência e do contribuinte 

Artigo I.Q - A Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, 
criadas pela Lei n. 9 9.589, de 30 de dezembro de 1966, com as 
alterações introduzidas pela Lei n .Q 9.996, de 20 de dezembro de 
1967, incidirá sõbre os atos , serviços e atividades decorrentes de 
serviços públicos ou do poder de polícia, constantes das Tabelas 
anexas, e será arrecadada nos têrmos dêste Regulamento. 

Artigo 2.~ - O tributo é devido por quem solicitar a pres~ 
tação do serviço ou a prática do ato formal pressuposto da ati~ 

vidade do poder de policia, ou fôr o beneficiário direto do serviço 
ou da atividade. 

Parágrafo único - O servidor público, inclusive o serven~ 
tuário de ofício, que prestar o serviço, realizar a atividade ou 
formalizar o ato pressuposto do fato gerador do tributo, sem o 
pagamento do respectivo valor, responderá solidàriamente com o 
sujeito passivo tributário, pela taxa não recolhida, bem assim pela 
multa cabível. 
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CAPíTULO II 

Dos prazos e da Forma de Recolhimento 

Artigo 3.<:' - Salvo as hipóteses previstas nos parágrafos 
seguintes, o recolhimento da taxa far-se-á antes da ocorrência do 
respectivo fato gerador. 

§ 1 Y - O pagamento de tributo devido pelos alvarás anuais 
de que tratam os números 2, 3 e 4 da Tabela "8", deverá ser 
efetuado, de uma só vez, até o último dia do mês de fevereiro 
do ano a que disserem respeito, sendo facultado, quanto aos alvarás 
anuais a que se refere o número "3", de valor igualou superior 
a NCr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros novos), o recolhimento em 
duas parcelas semestrais, da seguinte forma: 

a) I.~ parcela - até o último dia do mês de fevereiro; 
b) V parcela - até 30 de junho. 

§ 2.° - Em qualquer caso, quando se tratar de estabele
cimento nôvo. o pagamento parcelado ou total do tributo deve 
preceder ao início da atividade. sendo devido proporcionalmente 
a partir do semestre em queêste ocorrer. 

§ 3.<:> - Na expedição de certidões a que se refere o número 
6, inciso VII, da Tabela "A", o pagamento antecipado da taxa 
referir-se-á apenas ao devido relativamente à primeira fôlha, co
brando-se posteriormente, antes do efetivo fornecimento. o tributo 
devido pelas páginas subseqüentes. 

Artigo 4.0 - O tributo será recolhido, sob exclusiva res
ponsabilidade do contribuinte, mediante guia, às repartições arreca
dadoras da Secretaria da Fazenda. 

§ 1.9 - Em relação às incidências previstas na Tabela .. A". 
de números 1. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 12, o recolhimento será feito 
mediante estampilhas especiais, que a Secretaria da Fazenda fica 
autorizada a emitir. 

§ 2.9 - A Secretaria da Fazenda poderá estender a forma 
de recolhimento, a que se refere o parágrafo anterior, a outras 
incidências da Tabela "A", bem como limitá-la ao número menor 
que o previsto. 

§ 3.<:> - O recolhimento mediante guia ou estampilhas. a que 
se refere êste artigo e os parágrafos 1.9 e 2., poderá ser subs
tituindo pelo processo de selagem ou autenticação mecânica, nas 
guias, formulários ou requerimentos, a critério da Secretaria da 
Fazenda, na forma das instruções que forem expedidas. 
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§ 4.Q - Sempre que o interêsse do serviço o aconselhar. 
poderá a Secretaria da Fazenda determinar que as guias desti
nadas ao recolhimento do tributo sejam previamente visadas por 
órgão fiscal. 

Artigo 5.'-' - A guia de recolhimento do tributo, para ser ad
mitida pela Secretaria da Fazenda. deve, obrigatória mente, obe
decer a modêlo por ela aprovado. 

Parágrafo único - O número de vias em que cada modêlo 
deverá ser impresso e o respectivo destino serão também estabe
lecidos pela Secretaria da Fazenda. 

Artigo 6. 9 - O requerimento do interessado, solicitando a 
prática do ato, a prestação do serviço ou o exercício da atividade, 
será instruído com a prova do pagamento do tributo, sempre que 
êste seja exigido antes da ocorrência do fato gerador. 

§ I.? - A prova do pagamento do tributo será feita: 
a) mediante a apresentação da guia, de recolhimento do tri

buto indicada peja Secretaria da Fazenda, a qual será arquivada 
pela repartição ou órgão incumbido de praticar ou processar o 
ato tributado, ou instruirá. sendo o caso. o respectivo proçesso; 

b) mediante a utilização de estampilhas especiais. em re
lação aos atos da Tabela "A" a que se refere o artigo 4.'1, §§ 1.<.> 
e 2. 9 , ressalvada a permissão de recolhimento por guia. 

§ 2.9 - No caso de recolhimento por guia. deverão ser 
transcritos, sempre que possível. no contexto do documento que 
formalizar o ato. os elementos essenciais da guia quitada. nota
damente o nome do órgão arrecadador e a data do recolhimento. 

Artigo 7.9 - Em se tratando de recolhimento mediante es
tampilhas, com referência aos números 1, 3, 5, 6, 8. 9 e 12. da 
Tabela .. A", estas serão aderidas e inutilizadas no requerimento 
ou formulário solicitando a prática do ato ou serviço e. quanto 
aos números 2 e 10 da mesma Tabela, no documento a ser fornecido. 

Parágra'fo único - A secretaria da Fazenda. no interêsse dos 
serviços. poderá disciplinar de forma diversa o disposto neste 
artigo. 

CAPÍTU LO III 

Das Isenções 

Artigo 8. 9 - São isentos da Taxa de Fiscalização e Ser
viços Diversos: 
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I - as certidões fornecidas pelos serventuários da Justiça, 
que comprovem o direito a recolhimento de custas a serem adian
tadas pela Fazenda ou que em seus cofres estejam depositadas. 

11 - os atos relativos à situação dos servidores públicos em 
geral. ativos e inativos; 

111 - os atos de in terêsse de hansenianos seus filhos e de
pendentes, bem como de suas Caixas de Beneficiência; 

IV - os certificados de propriedade de veículos motorizados 
quando êstes pertencerem a consulados ou representantes con
sulares devidamente credenciados, cujos paises concedem reci
procidade de tratamento aos representantes brasileiros; 

V - os atos referentes a cooperativas devidamente regis
tradas no Departamento de Assistência ao Cooperativismo; 

VI - os atos destinados a fins militares, desde que nelas 
venha declarado ser essa. exclusivamente, sua finalidade; 

VII - os atos relativos ao alistamento e ao processo elei
toral. desde que nêles venha declarado ser êsse. exclusivamente, 
o seu fim; 

VIII - os atos relativos à vida escolar, com referência aos 
estabelecimentos de ensino oficiais ou oficializados, desde que 
nêles venha declarado ser êsse, exclusivamente. o seu fim: 

IX - os alvarás para porte de arma solicitados por auto
ridades e servidores públicos em razão do exercício de suas funções; 

X - os alvarás para fundonamento de cinemas e realização 
de bailes, desde que sem fito de lucro e sem cobrança de 
entradas; 

XI - os alvarás para funcionamento de cinemas instalados 
em clubes, associações, entidades religiosas e outras, estabeleci
mentos agrícolas, comerciais e industriais, desde que os espetá
culos sejam destinados exclusivamente à recreação de seus asso
ciados ou assalariados; 

XII - os atos relativos aos presos pobres; 
XIII - os atos relativos às sociedades de economia mista 

das qua,is o Estado seja acionista majoritário. 
XIV - os atos relativos às companhias teatrais que gozarem 

da isenção prevista na Lei n.Q 9.835, de 28 de gôsto de 1967. 

CAPÍTULO IV 

Das Restituições 

Artigo 9.9 - O tributo recolhido não será restituível. salvo 
se as autoridades se negarem a praticar o ato solicitado ou a prestar 
o serviço relacionalo com o pagamento. 
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CAPÍTULO V 

Das Infrações e das Penalidades 

Artigo 1 O ~ A regularização da situação do contribuinte 
ou da parte interessada, perante as repartições públicas, antes de 
qualquer procedimento do Fisco, só será possível: 

a) quando o tributo não fôr pago no tempo devido mediante 
o pagamento do dôbro do valor 'fixado na Tabela; 

b) quando fôr pago valor inferior ao devido mediante o 
recolhimento do dôbro da diferença entre a taxa paga e a que 
deveria pagar de acôrdo com a Tabela. 

Artigo 11 - Sempre que seja exercida atividade sujeita à 
prévia expedição de alvará ou vistoria, sem a sua obtenção, as auto~ 
ridades competentes para a sua expedição, seja por conhecimento 
direito da irregularidade, seja mediante representação da fiscali~ 

zação, poderão determinar o fechamento do estabelecimento ou a 
cessação da atividade. 

Parágrafo único - A determinação somente será suspensa 
após o fornecimento do respectivo alvará ou prova de vistoria, o 
que se dará mediante o pagamento da respectiva taxa, acrescida 
de multa punitiva correspondente a 2 (duas) vêzes o valor do 
tributo devido. 

Artigo 12 - No caso de recolhimento parcelado da taxa, 
a que se refere o § 1.9 do artigo 3.9 , o recolhimento espontãneo 
da 2.~ parcela fora do prazo fixado ficará sujeito à multa de 20% 
(vinte por cento) de seu valor e, constatado pelo órgão compe~ 
tente o não recolhimento dessa parcela até 30 (trinta) dias após 
o vencimento do prazo, será promovida a remessa da dívida para 
cobrança executiva, com acréscimo da referida multa e sem pre~ 

juízo de outras cominações legais ou regulamentares cabíveis. 
Artigo 13 - Sem prejuízo da ação penal cabível, ficarão 

sujeitos à multa de 10 (dez) vêzes o valor da taxa devida, multa 
essa que não será inferior a NCr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros 
novos) : 

a) os que adulterarem ou falsificarem guias de recolhimento 
ou contribuirem para a sua adulteração ou fasificação, ou, ainda, 
fizerem nesses documentos declarações falsas; 

b) os que conservarem, por mais de 8 (oito) dias, guias de 
recolhimento falsas ou adulteradas ou com declarações falsas, tendo, 
em qualquer caso, conhecimento dessa circunstância. 

Artigo 14 - O titular de cartório responderá pelas infra~ 

ções dêste Regulamento, praticadas em suas notas, ainda que pelo 
seu substituto ou outro serventuário ou preposto. 
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CAPÍTULO VI 

Da Fiscalização 

Artigo 15 - Sem prejuízo da fiscalização exercida pelos 
funcionários do quadro da Secretaria da Fazenda, incumbe, tam
bém, a fiscalização da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, 
na parte que lhes fôr atinente, às autoridades judiciárias, aos 
serventuários de justiça, e aos servidores públicos estaduais em 
geral, notadamente aquêles incumbidos da prática do ato ou da 
prestação do serviço a que a taxa se referir. 

Artigo 16 - São obrigados a exibir os documentos e livros 
relacionados com êste tributo, a prestar as informações solicitadas 
pelo Fisco e a não embaraçar a ação dos funcionários fiscais: 

a) os contribuintes e todos os que tomarem parte nos atos 
sujeitos ao tributo; 

b) os serventuários de jus[,iça; 
c) os servidores públicos estaduais em geral. 
Parágrafo único - Em caso de recusa ou embaraço à ação 

fiscal por parte de serventuários de justiça, o funcionário fiscal 
solicitará ao juiz corregedor competente as providências neces
sárias ao desempenho de suas funções. 

Artigo 17 - As autoridade judiciárias, os serventuários de 
justiça e os servidores públicos em geral. desde que lhes seja 
presente qualquer papel em que haja estampilhas com sinais de 
falsidade ou de já terem sido utilizadas noutro documento, e bem 
assim, com guia de recolhimento falso, remeterão o papel ao chefe 
da repartição fiscal ou a quem competir proceder sôbre o caso, 
acompanhado de auto de apreensão. Não sendo possível a re
messa. será a irregularidade comunicada por escrito. 

Parágrafo único - Os funcionários fiscais apreenderão todos 
os papéis que encontrarem nas condições dêste artigo. Não sendo 
possível a apreensão será o fato comunicado ao chefe imediato 
para as providências cabiveis. 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Gerais 

Artigo 18 - Nas transmissões de propriedade de veículos 
motorizados usados, efetuadas por particulares, as repartições es
taduais encarregadas dos serviços de trânsito e do registro de 
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veículos, não expedirão certificado de propriedade em nome do 
adquirente, se êste não instruir seu pedido com "Declaração de 
Venda" devidamente preenchida e assinada pelo vendedor. 

Parágrafo único - A "Declaração de Venda" referido neste 
artigo, em duas vias, obedecerá ao modêlo aprovado pela Secre
taria da Fazenda e conterá os dados nêle estabelecidos, devendo 
a firma do vendedor ser reconhecida em ambas as vias, que terão 
c seguinte destino: 

a) 1.~ via - será entregue pelo interessado à repartição 
expedidora do certificado de propriedade, que juntará ao processo 
respectivo; 

b) 2.'! via - será retida pela repartição fiscal no momento 
da apresentação da guia destinada ao recolhimento do tributo. 

Artigo 19 - Na utilização e venda de estampilhas a que se 
refere o artigo 4.9 , aplicam-se as disposições legais e regulamen
tares pertinentes, notadamente os artigos 5.'1 a ] 1 e 33, da Lei n. 0 

3.672, de 29 de dezembro de 1956. 

Artigo 20 - A Secretaria da Fazenda expedirá as instruções 
complementares que se tornarem necessárias para a execução neste 
regulamen to. 

Artigo 21 - ~ste regulamento entrará em vigor em 1.0 de 
janeiro de 1968. 

Artigo 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 1967. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Luiz Arróbas Martins 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS 

TABELA 'A" 

Atos de Serviços Diversos 

1 ~ AUTO DE EXAME PERICIAL: 
a requerimento das partes e referente a impressões 
digitais .... , .. , , ............ , , . , ............. . 

NOTA: Expedido pela Secretaria da Segurança 
Pública ~ Serviço de Identificação. As es
tampilhas serão aderidas ao requerimento. 
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2 - ATESTADO 
I - de antecedentes criminais .................... . . 3,00 

NOTA: Expedido pela Secretaria da Segurança 
Pública - Serviço de Identificação. As es-
tampilhas serão aderidas ao atestado. 

11 - de antecedentes policiais .......... ...... 3,00 
NOTA: Exped ido pela Secreta ria da Segurança 

Pública - Delegacias de Policia do Interior 
do Estado. As estampilhas serão aderidas ao 
atestado. 

III - de antecedentes politicos . ................. 10,00 
NOTA: Expedido pela Secre~aria da Segurança 

Pública - Departamento de Ordem Politica 
e Social. As estampilhas serão aderidas ao 
atestado. 

3 - CARTEIRA DE IDENTIDADE 
modêlo 19 e 19-A ....... . . . . . . . . . . . 5,00 
NOTA: E xpedido pela Secretaria da Segurança 

Pública - Serviço de IdentificaçJo. As es-
tampilhas serão aderidas ao requerimento. 

i - CARTEIRA PASSAPORTE: 
I - Individual: 

a) 1. ' via ........................... . . 20,00 
b) por prorrogação ..... . ... . .......... ... . . . 10,00 

11 - com acompanhante: 
a) 1.' via ................................... 30,00 
b) por prorrogação .......................... 15,00 
NOTA (Incisos I e II): Expedida pela Secretaria 

Pública - Serviço de Identificação. Reco
lhimento mediante guia. 

5 - Cf:DULA DE IDENTIDADE 
I 1.' via sem cobrança de taxa 

II - I.' via e subseqüentes ....................... . 
NOTA (Incisos I e I I): Expedida pela Secretaria 

da Segurança Pública - Serviço de Identifi
cação. As estampilhas serão aderidas ao re
querimento. 

6.00 

6 - CERTIDÃO 

58 -

I - Fornecida pelo Departamento de Arquivo do Estado. 
a) de "Sesmaria" e Inventario e Testamento .. 
b) de "Registro Paroquial", "Aviso Prévio" e 

"Núcleo Colonial " ... . . . , ................ . 
c) de outros documentos arquivados em sua 

30,00 

10,00 

Secção Hi stórica ........... .... .... . ... .. . 10,00 
NOTA (Inciso I): As estampilhas serão aderidas 

ao requerimento. 

11 - Expedida pela Secretaria da Segurança Pública _ 
Cartório de Delegacia Especializada de Estrangei-

nOLETTh( DA ASSOCTAÇ;W DOS SERVENTUAIUOS 
UM .rUSTIÇA DO Es'rA.DO DE SÃO PAULO * 



ros do Departamento de Ordem Política e Social 5,00 
NOTA (Inciso 11): As estampilhas serão aderidas 

ao requerimento. 

lI! - De Regis!ro de Animais .... . . . ..... .. ...... .. 2,00 
NOTA: Expedido pela Secretaria da Segurança 

Pública - Delegacia de Registros Policiais na 
Capital e Delegacia de Policia no Interior, nos 
têrmos do artigo 5.' do Decreto-lei n.' 13.239. 
de 16-2-1943. As estampilhas serão aderidas 
ao requerimento. 

IV - Negativa. de tributos estaduais: 
a) requerida por um só interessado. referindo-se 

a um só tributo .......................... 5.00 
b) requerida por um só interessado, referindo-se 

a mais de um tributo, cobrar-se-á, além da 
taxa da letra "a" por tributo que acrescer 2.00 

c) requerida por vários interessados e referindo-se 
o pedido a um só tributo, por intessado 5,00 
Nov>,: A certidão requerida por vários inte-

ressados e referindo-se o pedido a mais 
de um tributo, aplicar-se-á a taxa que 
resultar da combinação das letras" b" e "c". 

d) requerida no interêsse de condôminos e com 
relação a imóveis possuídos em comum, ou 
requerida por várias pessoas e versando sõbre 
o mesmo objeto ........................... 5.00 

V 

VI 

e) além das taxas que couberem de acõrdo com as 
letras anteriores. se o pedido se referir a mais 
de 5 (cinco) imóveis. serao também devidos, 
por imóvel excedente ..................... . 

NOTA: Quando a certidão lõr positíva, poderá o 
interessado. saldando o debito dentro de 30 
(trinta) dias de sua data, obter certidão nega
tiva, independente de nôvo pagamento da 
taxa e no mesmo processo. As estampilhas 
serão aderidas ao requerimento. 

Negativa, de multas de veículos motorizados 

de acontecimentos politicos ................ . 

NOTA: (Inciso): Expedida pela Secrettaria da 
Segurança Pública - Departamen~o de Ordem 
Politica e Social. As estampilhas serão ade
ridas ao requerimento. 

VII - não especificada, expedida por repartições públicas 
estaduais. autarquias, estabelecimentos. emprêsas e 
corporações militares do Estado: 

2.00 

5.00 
10,00 

a) pela primeira fôlha ........ . ... , .. _ ..... , . . 5,00 

b) peja página que acrescer ....... . .......... 1.00 

NorA: (Inciso VII): As estampilhas serão ade-
ridas ao requerimento. 
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7 - CERTIFICADO: 

I 

II 

de propriedade de veiculos motorizados ..... 

de propriedade de motocicleta motonetas e similares 

NOTA: (Incisos I e II): Expedido pela Secreta-
ria da Segurança Pública - na Capital -
Departamento Estadual de Trânsito. Recolhi
mento mediante guia. 

8 - CONCURSO: 

Inscrição em concurso para ingresso no serviço 

40,00 

15,00 

público estadual e autarquias .............. 5,00 

NOTA: As estampilhas serão aderidas ao reque-
rimento. 

9 - FOLHA CORRIDA ................................... . 

NOTA: Expedida pela Secretaria da Segurança 

Pública - Serviço de Identificação na Capital 
e Delegacias de Polícia no Interior. As estam
pilhas serão aderidas ao requerimento. 

10 - FOTOCOPIA OU SEMELHANTE: 

II 

por fôlha, até x 33 em ....................... . 

por área igualou fração que exceder ......... . 
NOTA: As estampilhas serão aderidas ao documen
to. 

II - IDENTIFICAÇÃO DOMICILIAR 

NOTA: Procedida pela Secretaria da Segurança 
Pública - Serviço de Identificação. Recolhi
mento mediante guia. 

12 - RETIFICAÇÃO: 

no pron:uário do interessado, a seu requerimento. 

5,00 

5,00 

2,00 

20,00 

em virtude de retificação judicial .......... 5,00 

NOTA: Procedida pela Secretaria da Segurança 
Públiça - Serviço de Identificação. As estam-
pilhas serão aderidas ao requerimento. 

13 - SERVIÇO POLICIAL: 

6'0 -

prestado pela Guarda Civil e pela Fôrça Pública: 

I - policiamento ornamental. de caráter particular. como 
o efetuado em casamentos, batizados, festas come
morativas e outros; 

Il - policiamento em residências, como o efetuados em 
casos de moradores ausentes, preservação de patri
mônio e outros, quando solicitado- pelo interessado; 
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In ~ policiamento em est<lbelecimentos comerciais. ban

cários e semelh<lntes. por solicitação d<l emprêsa 
interessada. 

Taxa devida. referente aos itens I a IH acima. por 
turno de serviço e por policial empregado. 
independentemente da classe a que pertencer 
o designado . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

NOTA (número 13): Recolhimento mediante guia 

14 ~ TITULOS : 

Il 

de propriedade de terras devolutas e de lotes em 
núcleos coloniais. por NCr$ 1.00 ou hação .... 

da Divida Pública do Estado 
a) segunda via ou outra que seg ui r. sõbre o 

valor nominal. por NCr$ 1.00 ou fração _ . .. 
b) novas vias de titulos inutilizados ou extravia-

0,07 

0,01 

dos ~ para cada título substituido ... __ , . . 0.30 

NOTA (número 14): Recolhimento mediante guia. 

TABELA "B" 

Atos decorrentes do Poder de Polícia 

NOTA (Tabela "B"): Recolhimento mediante guia. 
Prazo quanto aos alvarás a que se relerem os 
ns. 2.3 e 4 - art. 3. ' §§ l.' e 2 ... do Regula
mento. 

- ALVARA PARA PORTE DE ARMA 
(de defesa ou de caça - válido por um ano) . _ . . _ ... _ . . . 20.00 

2 ALVARA DE LICENÇA ANUAL: 

I ~ Armas. munições. explosivos. inflamáveis. produtos 
quimicos. agressivos ou corrosivos: 
a) para fabrico. importação e expedição para lora 

do Est<ldo ............................ _ .. . 
b) para comércio: 

por estabelecimento aberto ao púbJiw ..... . 
por depósito lechado ............... , ..... . 

c) uso para lins industriais .. _ ...... . . . _ .... , 
uso para fins comerciais .............. _ .. . 

d) vistorias em geral .................... _ .. . 
e) manipulação de produtos quimicos em lar má-

cias ..... 

11 ~ Fogos 
a) para fabrico ..... , . _ . ..... . .. _ . . .. _ ... __ . . 
b) para comércio: 

Na Capital: 
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Zona urbanCl ou suburbana ..... . ............ . 
Zona rural .................... . .... . ......... . 
Zona urbana ou suburbana ................... . 
Zona Rural .................................. . 
c) licença especial para transporte de armas e 

munições ................................ . 
NOTA: (Incisos I e lI): O registro e os alvarás de 

explosivos, armas, munições produtos quimicos 
agressivos ou corrosivos e inflamáveis, são 
expedidos pela Delegacia Especializada de 
Explosivos, Armas e Munições, do Departa
mento de Ordem Política e Social ~ Secretaria 
da Segurança Pública. 

3 ALVARA DE LICENÇA ANUAL PARA: 

Funcionamento de: 

I ~ Cinema 
a) Na Capital: 

Com 10taç2ío ate 800 lugares, até 3 sessões por 
dia ..................................... . 
Com lotação até 1.200 lugares, até 3 sessões 
por dia .................................. . 
Com lotação superior a 1.200 lugares, até 3 
sessões por dia .......................... . 

b) Em Santos, São Vicente, Guarujá e nas cida
des enumeradas em nota a êste número (3) 
como de grupo especial: 
Com lotação até 800 lugares, até 3 sessões por 
dia ..................................... . 
Com lotação até 1.200 lugares" até 3 sessões 
por dia ................................. . 
Com lotação superior a 1.200 lugares, até 3 
sessões por dia ......................... . 

NOT,' (Letras "a" e "b"): Para os cinemas que rea
lizarem mais de 3 sessões diárias, a taxa é de
vida com o acréscimo de 250/0 (vinte e cinco 
por cento). 

c) Nas demais cidades do Estado, sem número de 
sessões pré-fixadas: 
Com lotação até 800 lugares ............. . 
Com lotação até 1.200 lugares ............. . 
Com l'otação superior a 1.200 lugares ..... . 

d) cinema ambulante ~ no Estado ......... . 
e) espetáculos cinematográficos em bar, restau

rante, confeitaria e estabelecimento comercia I 
similar ~ no Estado ................... . 

f) cinema "d rive-in" 
espetáculos cinematográficos inclusive de varie-
dades ~ no Estado ..................... . 

II ~ Corridas de cavalos de trote e similares, com co
brança de ingresso ou de que se aufiram lucros di
reta ou indiretamente: 

50,00 
20,00 
30.00 
15,00 

5,00 

800,00 

1.200,00 

1.800,00 

600.00 

1.000,00 

1.500,00 

200,00 
400,00 
600,00 
100,00 

100,00 

500,00 
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a) 

b) 

c) 

de cavalos: 
Na Capital .............................. . 
Em Santos, São Vicente, Guarujá e nas cida
des enumeradas em nota a êste número (3) 
como de grupo especial ................. . 
Nas demais cidades do Estado ........... . 
de trote e similares: 
Na Capital ............................. . 
Em Santos, São Vicente, Guarujá e nas cida
des enumeradas em nota a êste número (3) 
como de grupo especial ................. . 
Nas demais cidades do Estado ........... . 
de cães ~ no Estado ................ . .. . 

JII "Grill-Room" ~ No Estado ................. . 

IV "Music-Hall", "Taxi-Girls" ou "Taxi-Dance", "Ca
baré", "Dancing", "Boite" e similares: 
a) Na Capital .............................. . 
b) Em Santos, São Vicente, Guarujá e nas cida

des enumeradas em nota a êste número (3) 
como de grupo especial ................. . 

c) Nas demais cidades do Estado ........... . 
V ~ "Drive-In" ~ Bar ou restaurante com música, com 

serviço nos veículos estacionados junto ao esta
belecimento: 

a) Na Capital .............................. . 
b) Em Santos, São Vicente, Guaruja e nas cida

des enumeradas em nota a êste número (3) 
como de grupo especial ................. . 

c) nas demais cidades do Estado ............. . 
VI ~ Bailes Públicos ~ Firma, emprêsa, organização ou 

entidade que promova bailes públicos, mediante 
pagamento de entradas 

a) Na Capital, Santos e São Vicente e Guarujá 
b) Nas demais cidades do Estado ........... . 

VII - Boliche ~ Estabelecimentos que possuem pista de 
boliche (bowling), com cobrança por tempo ou por 
bola: 
a) Na Capital, por pista ................... . 
b) Nas demais cidades do Estado, por pista .. 

VIII Parque de Diversões ~ Fixo ou ambulante no 
fu~~ ...................................... . 

IX Tiro ao Alvo (exclusivo) ~ Fixo ou ambulante 
~ no Estado ............................... . 

X Rinque de Patinação ~ Fixo ou ambulante no 
fu~~ .......................... , ........... . 

XI Piscinas Públicas e Barcos para Passeio a Titulo 
de Recreação ~ no Estado .................. . 

XII MLisica ~ Orquestra, conjunto musical, vitrola, 
eletrola ou música mecânica, a título de recreação, 
atração ou diversão, em casa de chá, confeitaria, 
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5.000,00 
2.000,00 
8.000,00 
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xm -
XIV -

XV -

XVI 
XVII 

XVIII -

XIX -

64 -

sorveteria, leiteria, recreio, cantina, bar ou restau-
rante com funcionamento normal e d~ntro do ho-
rário comercial: 
a) Na Capital. Santos, Sáo Vicente e Guarujá 
b) Nas demais cidades do Estado . . . . . . . . . . . . 
Eletrola, Vitrola ou Aparelho de Música Mecânica 
e de Jãgo de Habilidade, com inserção de ficha 
ou esfera - no Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Musica em Geral - em bar ou restaurante no-
turno ou estabelecimento equivalente com funcio-
namento fora do horário comercial: 
a) Na Capital. Santos, São Vicente e Guarujá 
b) Nas cidades enumeradas em not" a êste nú-

mero (3) como de grupo especial ........ 
c) Nas demais cidades do Estado . . . . . . . . . . . 
Almôço, chá, aperitivos ou jantares dançantes, com 
ou sem número de variedades, em bar, confei
taria, restaurante, cantina, recreio ou estabeleci
mento comercial semelhante: 
a) Na Capital. Santos, São Vicente e Guarujá 
b) Nas demais cidades do Estado ........... . 
Aulas Práticas de Danças - no Estado .. , .... . 
Jôgo de Bilhar (Carambola), Snoocker, Bilhar 
(Universal), Bilhar "IV Centenário", Bilhar "Mi
niatura" ou jôgo de bilhar semelhante aos indi
cados - 25 espécies com denominação diversa: 
a) Na Capital, Santos, São Vicente e Guarujá 

e nas cidades enumeradas em nota a êste 
numero (3) como de grupo especial por mês 
a (I unidade) .......................... . 

b) Nas demais cidades do Estado ... , ....... . 
Aparelho de Jôgo de Futebol de Mesa, "Futebol 
em Miniatura", "Futebol Esportivo", "Futebol Ma
nual", ou "Futebol Esporte", mais conhecido por 
"Pebolim" - por aparelho ou por unidade - no 
Es~do ...................................... . 
)6go Carteado Permitido - em associação, agre
miação, clube ou sociedades recreativa ou socie
dade mista recreativa: recreativa-esportiva, recrea
tiva-cultural, recreativa-literária, recrea tiva-benife
cente e outra sociedade que da letra dos seus 
estatutos constem finalidades recreativas: 
a) Na Capital. Santos, São Vicente, Guarujá e 

nas cidades enumeradas em nota a este nu
mero (3) como de especial: 
).a Categoria ........................... . 
2." Categoria ......................... , .. 
3." Categoria ........................... . 

b) Nas demais cidades do Estado ........... . 
NOTA (Numero 3): Por fôrça da Lei (art. 1.' 

do Decreto-lei n.' 16.724, de 10-1-1947), a 
expedição de Alvará de Licença Anual para 

100,00 
50,00 

100,00 

500,00 

400,00 
250,00 

200,00 
100,00 

50,00 

50,00 
30,00 

50,00 

2.000,00 
1.500,00 
1.000,00 

700,00 
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Funcionamento compete exclusivamente à Di
visão de Diversões Públicas da Secretaria da 
Segurança Pública, que definirá as categorias 
previstas no inciso XIX dêste número. 

As cidades consideradas como de grupo 
especial para os efeitos dos incisos I. II, IV, 
V, XIV, XVII e XIX, são as seguintes: 
Araçatuba, Araraquara, Assis, Bamu, Botucatu, 
Campinas, Jundiai, Limeira, Marilia, Piraci
caba, Presidente Prudente, Ribeirão Prêto, Rio 
Claro, San~o André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul. São Carlos, São José 
do Rio Prêto, Sorocaba e Taubaté. 

4 ~ AL V ARA ANUAL: 

De registro de hotéis, pensões, hospedarias, casas 
de cômodos ou semelhantes ~ no Estado: 
a) até 5 quartos ou apartamentos ............ . 
b) de 6 até 10 guartos ou apartamentos ..... . 
c) de 11 até 25 quartos ou apartamentos .... . 
d) de 26 até 50 quartos ou apartamentos .... . 
e) de 51 até 100 quartos ou apartamentos 
f) de mais de 100 quartos ou apartamentos 

5 ~ FICHA DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE: 

20,00 
30,00 
50,00 

100,00 
300,00 
800,00 

a) pela I.a Expedição ........................ 10,00 
b) pela 2.a Expedição ........................ 30,00 
NOTA: Expedida pela Secretaria da Fazenda. 

A 2.a Expedição ocorre nos casos de perda, 
extravio ou dilaceração da ficha original ins
crição inicial). Os demais casos são consi
derados como expedição de ficha original ~ 
\." Expedição. 

6 ~ REGISTRO DE ANIMAIS: 
Nos têrmos do artigo 1.' do Decreto-lei n.' 13.239, 
de 16-2-1943 ................................. 2,00 
NOTA: Secretaria da Segurança Pública ~ De-

legacia de Registros Policiais na Capital e 
Delegacias de Policia nas demais cidades do 
Estado. 

7 ~ REGISTRO DE ARMA: 
Registro de qualquer arma .................... 5,00 
NOTA: Procedido pela Delegacia de Explosivos 

do Departamento de Ordem Pública e Social. 
da Secretaria da Segurança Pública. 

8 ~ REGISTRO DE DIVERSOES PÚBLICAS: 
Atos praticados pela Divisão de Diversôes Públi
cas da Secretmia da Segurança Pública: 

I ~ Registro de composição musical ~ letra e mUSlca 
~ que se destinam à execução pública no terri-
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,tório do Estado, sob o contróle de associação, 
agremiação, união, coligação, liga, aliança, socie
dade ou qualquer outra entidade atrecadadora , de
fensora e fiscalizadora de direito autoral no Estado 
de São Paulo, para deito de contróle geral: 
Por composição musical - letra e música - por 
unidade ou seja cada uma ................... 1.00 

II - Registro de filme cinematográfico de origem es-
trangeira destinado á exibição pública no Estado 
de São Paulo, por metro linear . .. ... . . . . ... .. 0,01 

III - Registro de filme publicitário, filmelete e simila-
res, destinados à exibição pública no Estado de 
São Paulo, por metro linear .. ... . .. . . ...... . 0.50 

IV - Registro de associação, agremiação, união, coliga
ção, liga, aliança, sociedade ou qualquer entidade 
arrecadadora, defensora e fi scalizadora de di reito 
autoral no Estado de São Paulo .. . .. . .. . ... . 

V - Registro de agência, agente, firma ou intermediário 
de colocação ou ajuste de trabalho de dançarina 
de salão de casa de diversão, artista, a tris , ator 
cantor, músico, cantora, figurante, extra e com
parsas de representação teatral ou de trabalho ci
nematográfico, ou conjuntos teatrais, musicais, ou 
artitsicos .... . . . .. .. . ... . ... ... .. .... ... ... .. . 

VI - Registro de laboratórios cinematográficos: revela
ção, sonorização, cortes, montagem e outros mis
teres referentes a filmes cinematográficos, com ou 
sem filmagem própria ou sala para exibição es-
pecial .. ... .. .. . . . . .......................... . 

VII Registro de produtora cinematográfica, com ou sem 
estudo ou laboratório próprio; filmagem cinema-
tográfica em geral . . .. . . . .................... . 

VIII - Registro de sala, salão ou auditório onde se reali
zam projeções cinematográficas, com ou sem fina
lidade de deba tes de assuntos ligados à cinema-
tografia em geral . . .. .. .. . ................... . 

IX - Reg istro de d istribuidora, redistribuldora, vendedo
ra, alugadora, ou arrendatária de filmes cinemato
gráfiCOS em geral, quer com essa única atividade, 
quer inclusive com outras bem diversas a espécie 

X Registro de firma, empresa, organização ou enti
dade que explora ou aluga salão para fe stas ou 

XI 
XII 

bailes ..... . . .. .. . . . . . . . .. ... . . . .... . . . . . . ... . 

Registro de orquestras que atuam em bailes públicos 

Registro de conjuntos musicais até seis figurantes 
que atuam em bailes públicos . . .. .... . . .. .. . . . 

50,00 

50.00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

50,00 

20,00 

9 - RUBRICA: 

66 -

Aposta, obrigatoriamente, nos Livros de Regis tro 
de Hóspedes, de hotéis, pensões, hospedarias, casas 
de cómodos ou semelhantes: a 
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II 
III 

10 ~ VISTO : 
J 

li 

Livro contendo até 100 fõlhas ...... . .... .. . . . . 
Livro contendo mais de 100 até 200 fõlhas ... . 
Livro contendo mais de 200 fõlhas ........... . 

NOTA (Número 9): Secretaria da Segurança Pú-
blica. 

Concessão de visto de saida do País em passa
portes brasileiros e estrangeiros, exceto diplomáticos 
Concessão de visto de saida do País em cedula 
de identidade (Convênio Brasil, Argentina, Uru-
guai, Paraguai e Chile) ....... . ..... .... ..... . 

NOTA (Incisos I e lI): Secretaria da Segurança 
Pública ~ Delegacia de Estrangeiros, Depar
tamento de Ordem Política e Social. 

II ~ VISTORIA: ARMAS, MUNIÇOES E EXPLOSIVOS : 
Vistorias em geral, efetuadas pela Delegacia de 
Explosivos, Armas e Munições, do Departamento 
de Ordem Politica e Social. da Secretaria da Se-
gurança Pública ..... .. . . .. . . .... . . . . . . . . . . . 

12 ~ VISTORIA: DIVERSOES PÚBLICAS : 
Vistoria prévia para obtenção de alvará de li
cença Anual de Funcionamento. expedido pela 
Divisão de Divisões Públicas, da Secretaria de 
Segurança Pública : 

I ~ Cinema, cinema sistema "drive-in", "grill-room", 
"drive-in bar" com música, bar ou restaurante no
turno com música, "cabaré", "boite", "music-halJ", 
"taxi-girls" ou "taxi-dance" ou estabelecimentos 
semelhantes; 
Na Capital, Santos, São Vicente, Guarujá e cida
des enumeradas em nota a êste número (12) como 
de grupo especial . ........................... . 
Nas demais cidades do Estado ............... . 

II Espetáculos cinematográficos em bar, confeitaria, 
sorveteria, restaurante e outros estabelecimentos 
cong êneres, chás, aperitivos, almoços ou jantares 
dançantes em estabelecimentos comerciais já espe
cificados, boliche, "sooker", jõgo de bilhar sej,a 
qual fôr a modalidade ou denominação, salões de 
festas ou de bailes, piscinas públicas, barcos a 
motor para passeio a titulo de recreação, música 
em geral e local de funcionamento de jogos car
teados permitidos em sociedades recreativas ou so
ciedades mistas recreativas; 
Na Capital. S<:mtos, São Vicente, Guarujá e cida
des enumeradas em nota a êste número (12) como 
de grupo especial .... . .. .... . .... . .... ... . . . . . 
Nas demais cidades do Estado . ... . .. ..... . . .. . 
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2,00 
4,00 
6,00 

15,00 

10,00 

20.00 

100,00 
50,00 

50,00 
30,00 
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lU - Eletrola. Vitrola ou Aparelho de Música Mecã
nica, com inserção de f:cha ou esfera: parque de 
diversões; futebol de mesa. futebol em miniatura 
- pública - seja qual f5r a denominação da 
diversão: lixo Ou ambulante. válida por um ano. 
sujeito a alteração de local - no Estado 

IV - Local. diversão ou atração não especific<1dos. quan
do couber, ni] forma de legisbção em visar, <I 

juizo do Diretor da O:visão de Diversões Públi
cas Ou di) autoridad2 policial no Litorill c Interior 
do Estado .................. ".,." ......... . 
NOTA (Número 12): Na Capital a vistoria é 

procedida pela Divisão de Diversões Públicas 
e nas demais cidades do Litoral e do Interior 
do Estado pela au:oridade policial da loca
lidade. 

As cidades enumeradas como de grupo especial. 
para os efeitos dos incisos I e II são as se
guintes: Araçatuba. Arur<lquara. Assis. Bauru. 
Botucatu, Campinas, Jundiai. Limeira, Marilia, 
Piracicaba. Presidente Prudente. Ribeirão 
Prêto. Rio Claro. Santo André, São Bernar
do do Campo, São Caetano do Sul. São Carlos. 
São José do Rio Prêto. Sorocaba e Taubaté. 

30,00 

30,00 

13 - VISTORIA SERVIÇO DE POLICIAMENTO DA 
ALIMENTAÇÃO PÚBLICA: 

68 -

Vistoria para expedição do Alvará <1 que se refere 
o artigo 847 e seus parágrafos. do Decreto
-Lei n.' 15642, de 9-2-1946: 

I~ Ca~goria ............ , ...... . 
2." Categoria ................................ . 
3." Categoria ...... . , ...... , ................. . 
4" Categoria ............ ,., ................. . 
5" Categoria ....... , ........................ . 

NOTA (Número 13): - Não há cobrança de taxa 
para expedição de Alvará para o qual foi 
procedida a vistoria, a que se refere êste 
número, que é realizada na Capital pelo Ser
viço de Policiamento da Alimentação Pública 
e no Litoral e no Interior do Estado pelos 
Centros de Saúde. A classificação dos esta
belecimentos ou locais por categorias obede
cerá às especificações estabelecidas pelo Ser
viço de Policiamento da Alimentação Pública 
çom a aprovação da Secret,lria da Saúde Pú
blica e da Assistência Social. 

900,00 
500.00 
200.00 
100,00 
20.00 

Publicado no "Diário Oficial" de 29/12/67, 
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JURISPRUDÊN elA 

COMPRA E VENDA - Nulidade - Venda por ascen
dente a descendente sem o consentimento dos outros descen
dentes - Inteligência e aplicação do art. 1.132 do Código Civil. 
Padece de nulidade a venda feita por ascendente a descendente 
sem o consentimento dos outros descendentes , desde que preju
dicial à igualdade das legítimas. 

"ACORDAM, em Terceira Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça , por votação unânime , negar provimento ao apêlo para 
que subsista a decisão apelada pelos seus próprios fundamen
tos. Os apelados, que são fiJhos e nora de AMBROZINA 
ALVES DA COSTA, falecida no estado de viuvez aos 4 de ja
neiro de 1966, ajuizaram a presente ação em que pediram a de
claração de nulidade das escrituras públicas de venda e compra 
de um imóvel agrícola outorgada pela extinta a LÁZARO FER
NANDES e da que 'foi outorgada por êste e sua mulher , a JOSÉ 
DE SOUZA CAMPOS, sob o fundamento de que ocorreu na 
espécie venda de ascendente a descendente por interposta pessoa. 
sem o consentimento dos outros descendentes . Os réus con
testaram afirmando que o negóc io realizado entre Ambrozina Alves 
da Costa e Lázaro Fernandes constituiu-se como uma transaçiio 
real e verdadeira, perfei ta e acabada , não tendo havido simulaçiio 
como pretendem os autores ou venda de ascendentes e descendentes 
sem o consentimento dos demais descendentes , sendo certo que 
os compradores Lázaro e JOSé eram pessoas abonadas, possuidoras 
de recursos para a realização do negócio. Realizada a instru
ção da causa , a sentença concluiu pela procedência da ação com 
fundamento nos arts. 1.132 e 145 n. 1I1. do Código Civil. reco
nhecendo o magis trado que o reconhecimento da nulidade do ato 
praticado com infração do disposto no art. 1.132, independe do 
reconhecimento da existência, ou não, de simulação. A prova os 
autos demonstrou que , realmente, por escritura púbHca de 30 
de junho de 1964, Ambrozina Alves da Costa, mãe do autor 
João de Souza Campos (fls. 94), e do réu JOSé de Souza Campos 
(Fls. 92), vendeu a Lázaro Fernandes, um imóvel agrícola, com 
catorze alqueires, com as divísas devidamente descritas na men-
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cionada escritura (fls. 10/11) pelo preço de Cr$ 300.000. (trezen
tos mil cruzeiros antigos). cujo pagamento foi mencionado como 
tendo sido feito no ato. Pouco depois. por escritura de 27 de julho. 
do mesmo ano. do mesmo tabelionato. Lázaro Fernandes e sua 
mulher Lucila Vilas Boas Fernandes. venderam o mesmo imóvel a 
JOSÉ DE SOUZA CAMPOS. irmão do autor varão, também pelo 
preço de Cr$ 300.000, (trezentos mil cruzeiros antigos). Segundo 
afirmou, José de Souza Campos em seu depoimento pessoal, o 
negócio foi realizado por quinhentos mil cruzeiros antigos. embora 
o imóvel não va l1esse mais de trezentos mil cruzeiros antigos. 
"porque já possuía uma área de quatro alqueires anexa, resul
tando-lhe uma questão de comodidade" (fls. 92), sendo o re
ferido preço confirmado pelo vendedor Lázaro Fernandes (fls. 
933). As circunstâncias e condições em que se realizaram as 
duas vendas, com espaço de curso lapso de tempo, as explicações 
dadas pelos vendedores e compradores sôbre a posse do dinheiro 
relativo ao preço da propriedade, evidenciam que houve. na reali
dade, uma venda de ascendente a descendente. por interposta 
pessoa, sem o consentimento dos outros descendentes. O próprio 
José de Souza Campos confirmou que "o depoente tinha conheci
mento de que sua mãe pretendia vender a propriedade. mas sabia 
que ela não queria vender aos filhos e sim a estranhos", tendo 
Lázaro afirmado que - "O depoente já tinha um entendimento 
anterior com José de Souza Campos, mas "não era nada em 
cartório", o que evidencia que houve entre ambos um conluio 
para a transmissão de propriedade àquele, servindo Lázaro como 
interposta pessoa. Embora o magistrado não tenha considerado 
como necessária a ocorrência da simulação, para declarar a nu
lidade das duas escrituras, com fundamento nos arts. J. J 32 e 
]45 n. III do Código Civil. é certo que a simulação também 
ocorreu na espeCle. A venda de ascendente a descendente. por 
interposta pessoa, sem o consentimento dos demais descendentes. 
caracteriza. por si mesma, a simulação. Observa Clóvis Beviláqua, 
que a razão da proibição contida no art. 1.132 - "é evitar que, 
sob color de venda se façam doações, prejudicando a igualdade 
das legítimas". O preceito, segundo Cunha Gonçalves, teve por 
fonte a Ord. Filipina, Liv. IV, tit. XII, que a justificava com o 
argumento de "evitar muitos enganos e demandas". É. pois, um 
preceito de caráter preventi~o; mas a sua maior utilidade é a de 
evitar doações inoficiosas, acobertadas pela compra e venda. para 
fim de não serem reduzidas" (Trat. de Dir. Civ. Português, 
2.~ ed. vol. VIII, T. 11. pág. 638). A razão principal da proibição 
legal da venda de ascendente a descendente sem o consentimento 
dos outros descendentes, ressalta W. Barros Monteiro, reside 
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na possibilidade de a venda encobrir uma doação, acentuando que 
- "A doação disfarçada é um ato dissimulado, que deve ser 
punido: é preciso derrubá-lo , dizia Troplong ("Donatits Entre Vifs 
et Testaments" 4/596), corno armadilha estendida à boa-fé" 
(Curso de Dir Civ. 2.9 Vo1. pág. 102). Entende Jão Luiz Alves 
que o principal fundamento da proibição contida no art. 1.132, é 
a possibilidade de a venda envolver uma doação simulada, em 
prejuízo dos outros herdeiros, pois que a coisa doada vem à 
colação, ao passo que não vem él coisa vendida" (Cód. Civ. Com. 
- art. 1.132). Dessa forma, por disposição legal, referendada 
pela doutrina. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRA
TIVO E ELEITORAL 

MOVIMENTO CONSTITUCIONALISTA - O funcio
nário aposentado também tem direito aos beneficios da Lei Es
tadual n.Q 211, de 1948. 

"O agravo no auto do processo de fls. funda-se em que 
os autores seriam carecedores da ação, porque não pleitearam 
administrativamente, nos têrmos do artigo 221 do Estatuto dos 
Funcionários Públicos, o que pretendem; por não terem requerido 
à Comissão do art. 30 o certificado de participação no Movimento 
Constitucionalista; por não terem participado de combates; por 
serem alguns aposentados. Ora, o artigo 141" parágrafo 4.9 , da 
C. Federal de 1946, assentava que a lei não pode excluir da 
apreciação do Judiciário qualquer lesão de direito individual. pelo 
que improcedem os dois primeiros 'fundamentos. Quanto ao ter
ceiro, a lei n. Q 211, de 1.948, definindo o que considerava por par
ticipante ativo da Revolução, expressamente assenta em seu artigo 
I.Q , inciso IH, que entre os participantes estavam - "os civis que 
prestaram serviços de retaguarda, tais como de instrução, mobi
lização e abastecimento de tropas em operações; de propaganda 
ou direção do Movimento Revolucionário; de policiamento da 
cidade ou outros serviços a cargo de organização então fundada". 
Assim sendo, não importa que não se tenha participado de com
bates, para ser participante da Revolução de 1932. Finalmente, 
quanto ao último fundamento o de serem aposentados alguns 
dos autores, também não colhe. Na técnica de nossa legislação 
administrativa, a expressão efetiva, utilizada na alínea "a" do 
artigo 30, do Ato das Disposições Transitórias da Constituiçi:io 
Estadual de 1947, não corresponde a ativo, nem a antônimo de 
inativo. Efetivo corresponde a titular de cargo, em contraposiç50 
a interino, contratado, extranumerário; aposentando-se o funcio
nário titular de cargo efetivo, não perde a efetividade de sua 
situação de funcionário regular, apenas retirado da atividade por 
aposentadoria. 

Quanto ao mérito, dá-se provimento em parte aos recursos 
oficial e voluntário da Fazenda do Estado, apenas para condenar 
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os autores que não obtiveram ganho de causa em honorários de 
advogado, fixados em vinte por cento do que obteriam se vence~ 
dores, bem assim para determinar que as custas sejam pagas nesta 
proporção: à Fazenda do Estado ficam carregadas as custas re~ 

ferentes aos autores que venceram a causa, em número de oito; e 
aos autores que perderam, em número de vinte e quatro, fica 
carregada o restante. Em outros têrmos, pagará a Fazenda um 
quarto das custas, enquato os autores .que perderam pagarão 
os restantes três quartos. No mais fica confirmada a sentença 
por seus Jundamentos. Os oito autores vencedores comprovaram 
satisfatàriamente sua participação no Movimento Constituciona~ 

lista. O autor Mariano Pereira manifestou embargos infringentes 
à sentença. que não Joram solucionados, naturalmente porque havia 
o recurso de ofício, competindo a esta instancia, conseqüentemente, 
a sua apreciação. O interessado não apelou. Nada obstante, fica 
declarado que a SUa promoção, na Guarda Civil. se fará nos têrmos 
da lei n. 9 211, de 1948, com a modificação introduzida pela lei 
n .':> 3.558, de 1956. Quanto à prescrição intercorrente arguida pela 
Fazenda do Estado, em relação aos herdeiros de Oscarlito Alves 
Ferreira, não ocorreu. Realmente, o dispositivo invocado, artigo 
3.9 do Decreto~lei n.e:> 4.597, de 1942, assenta que a prescrição nas 
causas contra a Fazenda Pública só pode ser in terrompida lima 
vez, e recomeçar a correr pela metade do prazo, da data do ato 
que a interromper, ou do último ato do processo para a interromper; 
consumar~se~á a prescrição no curso da lide sempre que a partir 
do último ato ou têrmo da mesma , inclusive da sentença nela pre~ 
ferida , embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos 
e meio. Ora, na espécie , a causa veio se desenvolvendo numa 
sucessão de atos , nenhum dos quais atingiu tal prazo. É certo 
que Oscarlito faleceu em 1960; mas além de outros atos, foi re~ 

querido em 1962, às fls. 119 se solicitasse informações ao Diretor 
da Penitenciária do Estado, sôbre a situação funcional dêsse autor, 
o que se fêz, vindo as informações às fls. 151, em data de 22-11 ~ 
~1962 , inclusive indicando o falecimento. Em face disso , o des~ 
pacho de fls . 161. de dezembro de 62, ordenou se procedesse à 
habilitação dos herdeiros, efetivada a 11 ~2~ 1963. Nessa con~ 

formidade, não houve nenhum interstício que atingisse a dois e 
meio anos, inocorrendo, portanto , prescrição intercorrente. (T. 
J. S. P. ~ Apelação Civil n.\> 163.398 ~ Comarca de São Paulo 
~ 2.~ c.c. - unanime ~ São Paulo, 29 de agôsto de 1967 -
Presidente, ALMEIDA BICUDO - Relator, J. CAVALCANTI 
SILVA - CARMO PINTO - PAULO OTAVIANO). 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

SECÇÃO XXII 

AGRAVO DE PETIÇÃO - DJ~167.002 - Marília -
Agvte.: Elysio dos Reis CeFqueira. 

Acórdão: 

Vistos, relatados e discutidos êstes a utos de agravo de petição 
n. Q 167.002, da Comarca d.e Marília, em que é agravante Elysio 
dos Reis Cerqueira e agravado o Serventuário do Cartório da 
1.~ Circunscrição Imobiliária. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, 
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. 

I - Cuida-se de dúvida oposta pelo oficial da 1.~ Circuns
crição Imobiliária da Comarca de Marília, relativamente à trans~ 

crição da carta de arrematação expedida pelo r. Juízo da 2.~ Vara, 
a favor de Antonio Moreira, nos autos do executivo fiscal n.9 

] 3.075, sob a alegação de que o imóvel, caracterizado no título, 
conforme transcrição aquisitiva n.0 ] 5.520, não pertencia exclusi~ 

vamente ao executado, senão na parte ideal corresponde a 1/4. 

Jufgada procedente, fls. 26/28, foi interposto o presente re~ 
curso, sendo mantida a decisão ao ensejo da sustentação de fls. 41. 

Subindo os autos, manifestou~se a Procuradoria Geral da 
Justiça, fls. 43-44, opinando no sentido na confirmação da sen
tença. 

11 - A dúvida inteiramente procedente, por isso que o agra
vante prehende efetuar a transcrição de título oriundo de venda 
judicial ao arrepio do direito resultante da transcrição n.9 12.520, 
com quebra do princípio de prioridade e solução de continuidade 
da filiação das transmissões o que afetaria a certeza resultante do 

-registro imobiliário. 

Com efeito, o agravante é titular de direito na qualidade de 
arrematante, assim, a parte ideal do imóvel pertencente a outrem 
não pode ser transferida, pois não se admite que a penhora pre~ 
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cedente possa alcançar indevidamente quinhão de terceiros que 
não figuraram como parte nQ executivo fiscal de onde se originou 
Çl arrema tação. 

Não se perca de vista que a venda judicial é um título para 
aquisição do dominio; a transcrição é o próprio título da proprie~ 
dade" (Serpa Lopes, in "Tratado dos Registros Públicos", 4.~ ed., 
vol. IV, pág. 84-89; Rev. Trib. 361-209). Do cotejo entre am
bos, prepondera a transcrição já existente. 

Sôbre ser prova de domínio, a transcrição é elemento de publi
cidade: daí a impossibilidade de se fazer recair a penhora em parte 
de imóvel de terceiro, no curso da ação executiva fiscal, como na 
hipótese vertente, com a conseqüência de não ser viável o registro 
pretendido, dada a prioridade existente. 

Ademais, a presunção legal contida no artigo 859 do C. 
Civil favorece a posição do terceiro e legitima a providência ado
tada pelo oficial do Registro. 

Nem se diga que, na espécie, ocorreu verdadeira "sententia 
addictions", fortalecida pela "res judicata", com validade "erga 
omnes", uma vez que" a carta de arrematação não adquire eficácia 
de transmitir o domínio antes da transcrição" (v. acórdão de 
S.T.F. no rec. extr. n. 9 8.952, de Minas Gerais, 2.~ Turma, ReI. 
Min. Orozimbo Nonato, in D.J.U., 13~2~50, pág. 216~217). 

Sôbre o tema, adverte Liebman (in "Processo de Execução", 
2.~ ed., pág. 111), ao analisar os efeitos da arrematação, relativa~ 

mente à transferência de bens: 

"É preciso a êste propósito distinguir entre causa ou título 
e modo de aquisição do domínio: causa ou título da transferência 
da propriedade é a arrematação; mas o arrematante só adquire 
a propriedade com a transcrição dos móveis (art. 620 do Cód. 
Civil) e com a transcrição da carta de arrematação no registro 
imobiliário, quanto aos imóveis (arts. 530, inciso I e 532, UI. do 
Cód. Civil). Ato translativo de domínio, o ato de desapropria
ção tem neste aspecto efeitos análogos aos de qualquer outro 
ato dêste conteúdo. Este efeito sofre, entretanto, uma limitação, 
porque a arrematação transmite ao arrematante apenas os direi
tos que tinha sôbre os bens o executado: quer dizer que se a 
propriedade da coisa cabia a terceira, êste não perde seu direito". 

E mais adiante, pág. 112: "O processo e a arrematação que 
dêle é parte nunca poderiam prejudicar terceiro estranho à relação 
processual: para êle é "res inter alios acta", e, portanto, insusce~ 
tível de diminuir seus direitos". 
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Em conseqüência, merece confirmação a r. sentença recor
rida, que bem apreciou a questão, conforme amplamente demons
trado no lúcido parecer do dr. Procurador Geral da J ust'ça, 
fls. 43-44. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 4 de abril de 1968. 

Mareio Martins Ferreira, Presidente - Hildebrando Dan~as 
de Freitas, Corregedor Geral da Justiça e relator - Cantidi~:no 

Garcia de Almeida, vice-presidente. - Adv. dr. Antonio Cardoso. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 18/4/68. 

AGRAVO DE PETIÇÃO - DJ-164.890 - Capital -
Agvte. Gabriel Capistrano Goulart - Agvdo.: Oficial da 4." 
Circunscrição Imobiliária - Vistos, relatados e discutidos ês tes 
autos de agravo de petição n.Q 164.890, da Comarca da Capit a l. 
em processo de duvida suscitada pelo oficial da 4." Circunscriç30 
Imobiliária, em que é agravante Gabriel Capistrano Goulart: 
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, adotado o relatório de fls. 12, negar provimento 
ao recurso, para efeito de manter a decisão agravada. pagas as 
custas como de direito. A regra do art. 1.137 do Código Civil 
exige a exibição de certidões negativas fiscais, por ocasião da 
lavratura de escrituras de transferência de imóveis. Tal regra se 
harmoniza com a do art. 205 da Lei federal n.9 5.172. de 25-10-66. 
pois enquanto a última estabelece a possibilidade de a lei deter
minar que a prova de quitação de um tributo. quando exigível. 
seja feita por via de certidão negativa, a primeira estabelece exa
tamente essa exigência. A afirmativa de que só se exigem certidões 
negativas fiscais nos casos especificados nos arts. 191 e 193 da 
referida Lei n. 9 5.172 improcede, porque êsse diploma acrescentou 
mais três aos já existentes e não restringiu a três as hipoteses dZ1 
exigência de prova de quitação de impostos por meio de certidões 
negativas. - O que se percebe do texto legal é ter êste admitido 
outros casos paralelos, não conflitantes com suas normas. como. 
por exemplo, o do já citado artigo 1.137 do Código Civil e a de 
prova de quitação de debitos do impôsto sôbre a renda, para a 
obtenção de passaporte e outros benefícios. Dispensável. portanto. 
a discussão sõbre se os Atos Complementares ns. 24 e 27 revogam 
ou não a legislação estadual sôbre o assunto. Na realidade. não 
a revogaram, limitando-se a estabelecer prazo para que as legisla-
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ções dos Estados se adaptassem à nova ordem imposta. Aliás, a 
questão central não é esta, mas é muito mais simples, versando, 
apenas sôbre a aplicação do art. 1.137 do Código Civil. Final~ 

mente, é preciso lembrar que o art. 222 do Regulamento dos Re~ 
gistros Públicos é expresso ao sujeitar o registro à satisfação dos 
encargos fiscais, definidos em lei. encargos êstes que são os pre
vistos no art. 1.137, sem dúvida alguma. A sentença agravada, 
conseguinte mente, bem apreciou a espécie, achando-se em conso
nância com o Provimento n.9 12/67, da Corregedoria Geral da 
Justiça, pelo que fica mantida por seus próprios e jurídicos funda
mentos. São Paulo, 22 de janeiro de 1968. Márcio Martins Fer~ 
reira, Presidente - Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor 
Geral da Justiça e relator - Cantidiano Garcia de Almeida, Vice
~Presidente. - Adv. Dr. Mario Calazans Machado. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 31/1/68. 

Acordão: 

Agravo de petição DJ~164.821 - Jundiai - Agvtes.: Her
mes Baldasso e Durval Robbi - Agvdo.: O ficial do Registro de 
Imóveis da Comarca. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de petição 
n. 164.821, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes, Her~ 
mes Baldasso e Durval Robbi, e, agravado, Oficial do Registro de 
Imóveis da Comarca: Acordam, em sessão do Conselho Superior 
da Magistratura, por unanimidade de votos, dar provimento ao 
recurso. - I - Cuida~se de dúvida oposta pelo Oficial do Re~ 
gistro de Imóveis da Comarca de Jundiaí à transcrição das cartas 
de adjudicação passadas em favor de Hermes Baldasso e Durval 
Robbi, com fundamento na falta de apresentação de certidão ne~ 
g ativa de débito e nos têrmos do artigo 142 da Lei n. 9 3.807 de 
26 de agõsto de 1960. Julgada procedente (fls. 15 e 16) e 
mantida a decisão ao ensêjo da sustentação de fls. 25, subiram 
os autos. O parecer de fls. 34 foi pela improcedência da dúvida. 
- II - O recurso merece provimento. Os imóveis objeto da 
adjudicação se encontram transcritos em nome de pessoa física, no 
caso não sujeita à obrigação de exibir "certificado de quitação", 
requisito mencionado no parágrafo 3." do artigo 141 da Lei de 
Previdência Social, com a redação dada pelo artigo 25 do De~ 
creto~lei n. 9 66, de 21 de novembro de 1966. Com efeito, a 
exibição da negativa fiscal mencionada somente cabe quando se 
trata de transação na qual figura emprêsa vinculada, não sendo 
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válida a exigência perante particulares não inscritos na instituição 
previdenciária. Na espécie, se a divida era de responsabilidade 
de pessoa jurídica, cujo representante figurava como titular do 
domínio dos imóveis de fls. 4, V.o, 21/22 e 40, a alienação se 
efetuou em resultado de penhora em imóvel dêste e não daquela. 
O proprietário se prontificou a garantir a dívida da emprêsa, re~ 

clamada em juízo pelos operários da mesma, mas só êsse fato não 
obrigava os adquirentes dos bens à comprovação da inexistência 
de débito junto ao Instituto de Previdência Social. para fins de 
registro. - Custas na forma da lei. - São Paulo, 22 de janeiro 
de 1968 - Marcio Martins Ferreira - Presidente - Hildebrando 
Dantas de Freitas - Corregedor Geral da Justiça e relator -
Cantidiano Garcia de Almeida - Vice~Presidente. - Adv. Dr. 
Wellington Barbosa Martins. 

Agravo de Petição - DJ~163.854 - Capital - Agvte.: 
Giuseppo Silvestre - Agvdo. Oficial do Registro de Imóveis 
da 14.~ Circ. l mobiliaria - Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos de agravo de petição n.\> 163.854, da Comarca da Capital. 
em processo de duvida, em que é agravante Giuseppo Silvestre: 
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, adotado o relatório de fls. 15, rejeitar a preli~ 

minar de não conhecimento do recurso, levantada em contra~mi~ 

nuta pelo Dr. Curador e, no merito, negar provimento ao agravo, 
para efeito de manter a decisão recorrida, pagas as custas como 
de direito. Rejeita~se a preliminar. :f: da jurisprudência do E. 
Conselho Superior da Magistratu ra que a provocação, pelo inte~ 

ressado, do processo de dúvida, não o desnatura, implicando a 
resposta do oficial imobiliário, tal como ocorreu em fls. 11, em 
suscitar a dúvida. Finalmente, o magistrado "a quo", ao indeferir 
o pedido do interessado, nada mais fez que acolher as objeções 
do oJicial, ou seja, julgou procedente a dúvida. Nesse sentido 
a decisão proferida no agravo de petição numero 161.403, de São 
Vicente ("in" D.J. de 9~9~67, pág. 9). - No mérito, a decisão 
é mantida porque a regra do art. 1.137 do Codigo Civil, que 
exige a exibição de certidões negativas fiscais, por ocasião da 
lavratura de escrituras de transferência de imóveis, se harmoniza 
com a do art. 205 da Lei Federal n.\> 5.172, de 25~1O~1966. - En~ 

quanto esta última estabelece a possibilidade de a lei determinar 
que a prova de quitação de um tributo, quando exigível. seja feita 
por via de certidão negativa, a primeira estabelece exatamente tal 
eXlgencia. A afirmativa de que só se exigem certidões negativas 
fiscais nos três casos especificados nos arts. 191 a 193 da Lei n.? 
5.172 citada improcede. A lei em tela, na realidade, acrescentou 
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mais três hipoteses de eXlgencia de certidões negativas fiscais às 
já existentes, não contendo a restrição pretendida. Disponível é 
a discussão sôbre se os Atos Complementares ns. 24 e 27 revoga
ram ou não a legislação estadual a respeito do assunto. Efetiva
mente, nada revogaram, limitando-se a estabelecer prazo para que 
as legislações dos Estados se adaptassem à nova ordem imposta. 
Ademais, a questão central não é esta, mas muito mais simples, 
versando, apenas, sôbre a aplicação do art. 1.137 do Código Civil. 
- Finalmente. é preciso lembrar que o art. 222 do Regulamento 
dos Registros Públicos é expresso ao sujeitar o registro à satisfação 
dos encargos fiscais, definidos em lei, encargos estes que são os 
previstos no citado art. 1. 137, sem dúvida alguma. Logo, o ti
tulo não poderia ser registrado sem o cumprimento das exigências 
legais e o juízo de 1.~ instância bem apreciou a espécie, em con
sonância, aliás, com O Provimento n.\> 12-67, da Corregedoria 
Geral da Justiça. - São Paulo, 22 de janeiro de 1968. - Marcio 
MarNns Ferreira, Presidente - Hildebrando Dantas de Freitas, 
Corregedor Geral da Justiça, Relator - Cantidiano Garcia de 
A lmeida, Vice-Presidente. - Adv. Dr. Fabio Saboya Salles. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 31/1/68. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.9 15/67 

Dispõe sôbre férias, licenças e outros afastamentos dos servidores 
da Justiça de cartórios não oficializados, e dá outras pro
vidências. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da J u!>tiça, no uso das suas atribuições legais. 

considerando a necessidade de uniformizar o processamento 
dos pedidos de férias, licenças e outros afastamentos e o da no
meação dos substitutos dos serventuários da Justiça que não 
percebem vencimentos dos cofres públicos, 

DETERMINA: 

FÉRIAS 

1.9 ) Compete ao Corregedor Geral da Justiça conceder as 
férias aos servidores da Justiça, de cartórios não oJicializados. 

2.9 ) Até o dia 10 de dezembro de cada ano, os serventuários 
de Justiça não estipendiados pelos cofres públicos organizarão, em 
três vias, a escala de férias do ano seguinte, relativa a êles pró
prios, aos escreventes, fiéis e auxiliares do cartório, submetendo-a 
à aprovação do juiz corregedor permanente, o qual enviará uma 
das cópias à Corregedoria Geral, ficando uma via arquivada no 
cartório do escrivão da corregedoria permanente de cada comarca 
c outra no cartório a que se referir a escola. 

3.9 ) Se do reexame houver necessidade de retificação da 
escala, a Corregedoria Geral fará a devida publicação no Diário 
da Justiça ou solicitará informações do juiz corregedor perma
nente. À falta de tais providências, entende-se que a escala foi 
aprovada e que foram concedidas as férias (Lei n.9 2.177, de 
23-7-1953, art. 8.0. e parágrafo único). 
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4.9 ) O interessado, de acôrdo com a escala, entrará auto
màticamente no gôzo das férias, sem mais formal'idades, bas~ 

tando fazer as comunicações de estilo ao corregedor permanente, 
nos dias em que deixar e em que reassumir o exercício. O cor~ 

regedor permanente fará uma só comunicação à Corregedoria 
Geral, ao término das férias, indicando o dia do início delas e da 
reassunção do exercício, separadamente, em relação a cada ser~ 

vidor. 

5.9 ) Qualquer alteração da escala depende de autorização 
do corregedor permanente, a quem o interessado deve dirigir re~ 
querimento, no qual se manifestará o serventuário, se não fô r êle 
próprio o requerente, mostrando as conveniêncías para o serviço. 
A alteração deverá ser proposta em três vias, para as providências 
mencionadas nos itens anteriores. 

6.9 ) As férias individuais devem coincidir, de preferência, 
com o período de férias dos juízes e tribunais, permanecendo no 
cartório, porém, o mínimo de escreventes e auxiliares necessários 
ao andamento dos serviços judiciais ou extrajudiciais, a critério do 
corregedor permanente. 

7.?) As férias são obrigatórias e não podem ser acumuladas. 
Serão usufruídas em dias consecutivos e, portanto, são indivisíveis, 
não devendo ser interrompidas. 

8.?) Todavia, em ocorrendo necessidade do serviço, poderão 
os corregedores permanentes sustá~las, excepcionalmente, caso em 
que os serventuários e demais servidores terão de gozá~las, se 
possível. no mesmo ano, quer por inteiro, quer pelo restante, fa~ 

zendo~se a devida comunicação à Corregedoria Geral. 

II - LICENÇAS E AFASTAMENTOS DA COMPETSN~ 
CIA DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

a) Licença para tratamento de saúde: 

9.9 ) Para tratamento de sua saúde ou de pessoa de sua fa~ 
mília, o servidor encaminhará requerimento ao Corregedor Geral 
da Justiça, por intermédio do corregedor permanente, com mani~ 
festação do serventuário, se não fôr êle o requerente, fixando a 
data a partir da qual deseja afastar~se e o tempo de duração da 
licença. 

Parágrafo único - Tratando~se de licença solicitada por ser~ 
ventuário, o requerimento indicará o substituto (itens 14 e 27). 
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10.9 ) Se o estado de saúde do servidor não permitir loco
moção ou o exercício do cargo. poderá afastar-se desde logo, 
mencionando êsse fato no requerimento. instruindo-o. porém, com 
atestado médico comprobatório dessa circunstância. 

11.9 ) A inspeção médica será feita. na comarca da Capital, 
pelo Departamento Médico do Serviço Civil. e no interior do Es
tado, pelas Delegacias de Saúde, Centros de Saúde ou Postos de 
Assistência Médico-Sanitária, encaminhando-se o laudo ou parecer 
de uma daquelas repartições juntamente com o requerimento, se 
possível. ou posteriormente, ficando o deferimento do pedido de
pendendo de tal providência. Para isso, poderã ser expedidas 
pelo próprio corregedor permanente as guias necessárias. 

12.'~) Em qualquer dos casos supra, deverá o servidor, se 
não puder locomover-se, indicar a residência ou o hospital onde 
estiver, para que o corregedor permanente ou a CorregedOria 
Geral providenciem o exame domiciliar. 

13.9 ) Renovando-se os pedidos de licença, devem ser re
novadas também as inspeções médicas, sendo encaminhado o re
querimento de prorrogação oito (8) dias antes do término da que 
houver sido anteriormente concedida, 

14.9 ) Ao encaminharem os requerimentos , os juízes corre
gedores permanentes expressarão as suas observações pessoais sõ
bre o pedido, inclusive quanto à indicação do substituto do ser
ventuário. 

15.9 ) Na hipótese prevista no item 10, o corregedor perma
nente designará desde logo o substituto do serventuário, baixando 
a competente portaria , o que fará constar ao encaminhar o re
querimento. 

b) Licença-prêmio: 

16.9 ) A concessão de licença-prêmio é da competência ex
clusiva do Corregedor Geral da Justiça , a ela não se aplicando, 
pois, o disposto no art. 14 da Lei n.9 2.177, de 1953. 

17,Q) O serventuário ou qualquer servidor que requerer li
cença-prêmio, para gôzo, ou a sua desistência e contagem em 
dõbro do período correspondente, ressalvado o disposto no item 
34, encaminhará requerimento ao Corregedor Geral da Justiça , por 
intermédio do corregedor permanente, com a anuência do serven
tuário, quando não fôr êle o requerente, indicando a época em 
que pretende gozar a licença e instruindo o pedido com certidão 
de contagem de tempo expedida pela Corregedoria Geral. 
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Parágrafo único - Tratando~se de licença requerida por 
serventuário, o requerimento indicará o substituto (itens 14 e 27). 

18.9 ) Se ainda não houver sido feita a contagem de tempo 
pela Corregedoria Geral, os interessados, preliminarmente, soli~ 

citarão essa contagem, instruindo o pedido com as provas que 
tiverem e esclarecendo que a certidão se destina à obtenção de 
Iicença~prêmio. 

19.9 ) O requerimento da licença deverá vir acompanhado 
da manifestação do corregedor permanente, que, tendo em vista 
as razões de ordem pública, concordará ou não com a data indi~ 
cada para o início do gôzo da licença, e in'formará se poderá ser 
gozada por inteiro ou parceladamente, em períodos não inferiores 
a trinta (30) dias, além de se manifestar sôbre a indicação do 
substituto. 

c) Licença para tratar de interêsses particulares: 

20.9 ) A concessão de licença para tratar de interêsses par~ 
ticulares é da competência exclusiva do Corregedor Geral, a ela 
não se aplicando, portanto, o disposto no art. 14 da Lei n. 9 2.177, 
de 1953. Sómente serão concedidas por tempo não superior a 
cento e oitenta (180) dias consecutivos, uma vez em cada exer~ 
cício, e não poderão ser acumuladas. 

21. 9 ) O requerimento deverá trazer a manifestação do ser~ 
ventuário, se não fôr êle o requerente. Indicará o inicio do gôzo 
da licença e será encaminhada pelo corregedor permanente. que 
se manifestará sôbre as conveniências para o serviço. e sôbre a 
indicação do substituto. O requerimento. outrossim. será acom~ 
panhado de certidão de quitação para com o Instituto de Previ~ 
dência do Estado de São Paulo (IPESP). 

Parágrafo único - Tratando~se de licença requerida por ser~ 
ventuário. o requerimento indicará o substituto (itens 14 a 27). 

22.9 ) Fixará o Corregedor Geral, de plano, a percentagem 
2. que o substituto legal do serventuário fará jus. não excedente a 
cinqüenta por cento (50%) da renda liquida do respectivo ofício. 

d) Outras licenças ou afastamentos: 

23.9 ) Outras licenças ou afastamentos, mesmo para exer~ 

cicio de mandado eletivo. ressalvado o disposto nos itens 24 e 25, 
são da competência exclusiva do Corregedor Geral da Justiça. Os 
pedidos serão encaminhados através do Corregedor permanente, 
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que expressará o seu parecer sôbre o caso e serão acompanhados 
dos documentos comprobatórios do que fôr alegado e da mani
festação do serventuário, se se tratar de escrevente, fiel ou auxiliar. 

III - LICENÇAS OU AFASTAMENTOS NO INTERIOR 
DO ESTADO, DA COMPET~NC1A DO CORREGEDOR 
PERMANENTE (LEI N.9 2.177, DE 1953, ART. 14 e §§) 

24.:) Nas comarcas do interior do Estado, poderão ser 
concedidos pelo corregedor permanente licenças para tratamento 
de saúde do servidor ou por motivo de doença em pessoa de sua 
familia, bem como o seu afastamento em virtude de nojo, desde 
que não excedam a oito (8) dias, observadas as normas supra. 
no que couberem. 

25.9 ) Só excepcionalmente, ante o conhecimento direto da 
situação pelo corregedor permanente, poderá ser renovado o pe
dido de licença, nos têrmos do item anterior. e, mesmo assim, se 
fôr diverso o motivo que o justifique. 

26.\» Nos casos previstos nos itens 10, 15, 24 e 25, o 
corregedor permanente mandará expedir portarias, inclusive de 
nomeação do substituto, se se tratar de afastamento do titular da 
serventia, comunicando o fato à Corregedoria Geral no prazo de 
dez (10) dias, para as necessárias averbações no pron tuário. 

IV - DAS SUBSTITUIÇõES DO SERVENTUÁRIO 

27.9 ) O serventuário será substituído, nas férias, .licenças. 
afastamentos impedlimentos ou faltas, pelo oficial maior e, na 
falta dêste, pelo r.9 escrevente do cartório, segundo a graduação 
estabelecida de acôrdo com o art. 2.9 do Decreto n. 9 5.129, de 
23-7 -1931. Inexistindo oficial maior ou escrevente no cartório. 
será designado para a substituição escrevente habilitado ou ser
ventuário de outro cartório da mesma comarca. Não sendo 
possível a observância dessa ordem de substitutos, o serventuário 
será substituído por pesso idônea que indicar (Decreto-lei n.O 

11.058, de 26-4-1940, art. 59, parágrafo único). 

28.9 ) Sómente no caso de férias, independerá a substituição 
de ato de designação do substituto, assim mesmo se se tratar de 
oficial maior ou escrevente dlo cartório cujo titular se afastou. 
Portanto, se fór designado escrevente ou serventuário de outro 
cartório, ou pessoa estranha à carreira dos servidores de Justiça 
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será baixada a respectiva portaria, pelo corregedor permanente, 
ou pelo Corregedor Geral, conforme a hipótese. 

29.9 ) Em qualquer caso, será enviada à Corregedoria Geral 
certidão do têrmo de posse, ou seja, do compromisso prestado 
pelo substituto, e q ue deverá ser lavrado no livro próprio da cor
regedoria permanente, mencionando-se na certidão também a data 
do início da substituição. 

30.\» No caso de licença para tratamento de saúde, res-
salvado o disposto nos itens 1 O e 15, e nos casos de licença-prêmio, 
de licença para tratar de assuntos particulares, ou dos outros 
afastamentos de que trata o item 23, a portaria de designação 
do substituto será baixada pelo Corregedor Geral. Nos demais, 
pelo corregedor permanente, que enviará cópia da portaria à Cor
regedoria Geral. 

31.9 ) Não haverá substituição na função de oficial maior. 

v - DA DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO EX
PEDIENTE DA SERVENTIA. NO CASO DE VAGA 

32.9 ) Em caso de vaga, até provimento e posse do titular 
do ofício de Justiça, será designado pelo corregedor permanente, 
para responder pelo expediente do respectivo cartório, o oficial 
maior, e, na falta dêste, o escrevente mais graduado, devendo a 
pqrtaria ex pedida pelo corregedor permanente ser enviada à 
Secretaria da Justiça, para homologação. Uma cópia será enviada 
à Corregedoria Geral, esclarecendo-se foi cumprido o disposto no 
art. 5.\> do Decreto-lei n.\> 12.520, de 22-1-1942, com a redação 
dada pelo art. 43 da Lei n.9 6.057, de 24-3-1961, que determina 
aquela homologação. 

33.9 Na falta de oficial maior ou escrevente habilitado e 
não tendo sido feito o provimento interinamente pelo Govêmo 
do Estado, designará o corregedor permanente escrevente habi
litado ou serventuário de outro cartório da mesma comarca, para, 
cumulativamente, responder pelo expediente do ofício vago. E 
ainda não sendo possível tal providência, designará para aquêle 
mister pessoa idônea, cuja qualificação deverá constar na portaria. 
Em qualquer caso, enviará uma cópia do ato à Corregedoria Geral 
e outra à Secretaria da Justiça, com os devidos esclarecimentos. 

VI - DISPOSIÇõES GERAIS 

34.9 ) Estão revogadas as disposições de leis, gerais e espe
ciais, relativas aos servidores públicos, que permitam o cômputo 
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de tempo de serviço em dôbro para quaisquer e'feitos, ressalvada 
a contagem, nos têrmos da legislação revogada pela Lei n. 9 

9.327, de 16-5-1966, do tempo de serviço prestado anteriormente 
à mencionada lei (Constituição do Estado, art. 92, item XI). 

35.9 ) O servidor deverá aguardar em exerClClO a concessão 
de férias e licença, qualquer que seja a natureza desta, sob pena 
de responsabilidade. 

Parágrafo único - No caso de licença-prêmio, a concessão 
caducará q uando o servidor não iniciar o gôzo da licença, dentro 
em trinta (30) dias, se não tiver sido fixada data para êsse fim. 

36.1') Em cada cartório haverá um único livro para os fins 
de registro de movimento de autoridades e funcionários, penas 
disciplinares, férias, licenças e outros afastamentos, nos quais se 
lançará também o recibo de quitação dos salários ou vencimentos 
percebidos pelos escreventes, fiéis e auxiliares, durante as férias 
ou licenças remuneradas. 

37.9 ) O escrivão da corregedoria permanente, além de fazer 
os registros mencionados no item anterior, relativamen te aos ser
vidores do seu cartório, registrará, igualmente, no mesmo livro, 
tôdas as ocorrências com a vida funcional dos demais servidores 
da Justiça e autoridades da comarca. 

38.9 ) Serão sumàriamente arquivados, sem dêles se tomar 
conhecimento, os pedidos de licenças ou afastamentos que nâo 
vierem acompanhados dos documentos exigidos, não contiverem 
a manifestação do serventuário, quando se tratar de pedidos de 
escreventes, fiéis e auxiliares, e quando não vierem com a mani
festação favorável ou contrária do corregedor permanente. 

39.9 ) Os escreventes somente poderão tomar posse e entrar 
em exercício do cargo após a homologação da nomeação pela Cor
regedoria Geral. Para tal homologação, os autos do respectivo 
processo de habilitação, após o pagamento das custas, serão re
metidos à Corregedoria Geral. Publicada a homologaçâo, será 
enviada à Corregedoria Geral, certidão do têrmo de posse, no 
qual se mencionará o início do exercício. ' 

§ 1.9 - Na portaria de nomeação serão averbados, pelo 
escrivão da corregedoria permanente, a homologação, a posse e o 
início do exercício. 

§ 2.9 - Os serventuários e escreventes não deverão enviar 
a comunicação da posse e do início do exercício diretamente à 
Corregedoria Geral. Isso será feito por oficio do corregedor per
manente, acompanhado da certidão mencionada no parágrafo an
terior. 
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40.? - f:ste Pro:vimento entrará em vigor na data de: sua 
publicação, revogados, sõbre a mesma matéria, o Provimento 
n.? 4 I -53 e as disposições em contrário. 

Publique-se e envie-se cópia aos corregedores permanentes 
de cartórios não o'ficializados e serventuários de Justiça, para que 
êstes dêem conhecimento aos escreventes, fiéis e auxiliares. 

São Paulo, 29 de dezembro de 1967. 

a) ALCEU CORDEIRO FERNANDES 

Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.? 16/67 

Referente às correições gerais nas comarcas de Pôrto Ferreira, 
Descalvado, Moji-Guaçu, Itararé, Angatuba, Osvaldo Cruz, 
São José do Rio Prêto e José Bonifácio. 

1. Em obediência ao Regimento das Correições, cumpre-me 
baixar o presente provimento, a fim de dar publicidade ao resumo 
dos trabalhos efetivados no segundo semestre do corrente ano, 
com referência às correições gerais realizadas. bem como esta
belecer normas diretivas para o aperfeiçoamento dos serviços 
cartorários. 

2. Em companhia dos ilustres magistrados Drs. Edgard 
Apparecido de Souza, João Benido Burnier Júnior e Tito de 
Oliveira Hesketh, Juízes Auxiliares, e do digno escrivão da Cor
regedoria Geral, Sr. Ezio Donati, visitei, em correição geral. no 
período compreendido entre 17 de agõsto e 25 de novembro, sete 
(7) comarcas do interior do Estado: Põrto Ferreira, Descalvado, 
Moji-Guaçu, Itararé, Angatuba, Osvaldo Cruz, São José do Rio 
Prêto e José Bonifácio. Dessas comarcas, Pôrto Ferreira, Moji
-Guaçu e Angatubas foram visitadas pela primeira vez. 

3. Na oportunidade, não obstante o mau estado das estradas, 
na maioria de terra, visitei, pessoalmente, todos os municípios e 
distritos das comarcas de OSVALDO CRUZ, compreendendo 
Lagõa Azul. Sagres e Salmorão, de SÃO JOSÉ DO RIO PRf:TO, 
abrangendo Engenheiro Schmidt, Ipiguá, Bady Bassitt, Cedral, 
Talhado, Nova Aliança, Uchõa, Mendonça, Guapiaçu, Adolpho, 
Potirendada e Nova Itapirema, e de JOSÉ BONIFÁCIO, com
preendendo Ubarana. 
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4. Para o efeito do cômputo previsto na lei, a correlçao 
geral na comarca de São José do Rio Prêto, em virtude da sua 
extensão e importância, equivale a três (3) correições. 

5. As irregularidades e defeitos encontrados em alguns car~ 
tórios foram anotados nos respectivos livros de visitas, recomel1~ 

dando~se, conforme o caso, ao Dr. Juiz de Direito Corregedor 
Permanente que dê melhor orientação, no sentido de regularizar 
e aperfeiçoar os serviços. 

6. Os edifícios destinados aos trabalhos forenses algumas 
das comarcas visitadas estão exigindo urgentes providências para 
que possam atingir a sua finalidade. 

Assim, o "Forum" de Moji~Guaçu está pessimamente ins~ 

talado: o de Pôrto Ferreira, embora instalado em edifício nôvo, 
funciona conjuntamente com a administração municipal. 

De outra parte, o "Forum" de Descalvado está interditado 
e o de Osvaldo Cruz, conquanto funcione em prédio nôvo e de 
boa aparência, apresenta defeitos de construção que estão exi~ 

xindo medidas urgentes para a sua eliminação. 
7. Os edifícios das cadeias, também, de um modo geral. não 

alcançam seus objetivos. 
Há contraste como o de São José do Rio Prêto, cujo Palácio 

da Justiça está magnificamente instalado, ao passo que a Cadeia 
Pública, apinhada de presos, não apresenta condições para um 
funcionamento adequado. 

A propósito, foram solicitadas providências do Poder com~ 
petente. 

8. Durante a visita às prisões, verifiquei, pessoalmente, a 
situação processual de cada um dos presos, determinando as pro~ 
vidências cabíveis. 

Na cadeia de São José do Rio Prêto, p.e .. havia cêrca de 
49 presos, - alguns em situação irregular sendo que, na de 
José Bonifácio, estavam recolhidos vários réus sujeitos a processo 
em São José do Rio Prêto. 

Ainda em São José do Rio Prêto, visitei o "Instituto Penal 
Agrícola", que, em virtude de sua direção e ótimas instalações, 
vem colhendo bons resultados. 

O seu digno Diretor, Dr. Rubens Cardoso Machado, vem 
revelando grande dedicação e interêsse na solução dos problemas 
do Presídio. 

9. Os serviços afetos aos magistrados estavam, de um 
modo geral. em ordem. Nas comarcas de maior importância, 
como, p.e., São José do Rio Prêto e Osvaldo Cruz, os juízes man~ 
tinham os seus serviços atualizados. Cumpre notar que o titular 
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da comarca de Osvaldo Cruz estava afastado. por motivo de 
moléstia. e à frente de Sua jurisdição se achava o M.M. Juiz de 
Direito da 1.~ vara da comarca de Tupã. Dr. Paulo Lúcio No~ 
gueira. que acumulava as funções. 

10. Como foi assinalado no item 5 dêste Provimento. no 
curso de exame de livros. papéis e documentos. foram observados 
erros. irregularidade e omissões. que deverão ser emendados e 
supridas. 

Para tal fim. além das recomendações e determinações con~ 
signadas nos têrmos lavrados nos livros de visitas. com a fixação 
de prazos para a regularização de livros e papéis. determino a 
observância dos Provimentos baixados pela Corregedoria Geral. 
especialmente os de n.% 3/66. 8/66 e 7/67. relativos às correições 
anteriores. É oportuno. outrossim. esclarecer que os livros obri~ 
gatórios dos cartórios são os relacionados a seguir. Na primeira 
parte são discriminados os livros que cada cartório deverá possuir. 
independentemente dos anexos que tenha. A seguir. são enume~ 
rados os livros referentes a cada um dos anexos: escrivania. dis
tribuidor. contador. partidor. depositário público. tabelionato de 
notas e de protestos de títulos e registros públicos. 

LIVROS OBRIGATóRIOS EM CADA CARTóRIO QUAIS~ 
QUER QUE SEJAM AS SUAS ATRIBUIÇõES 

Visitas e correições (para lavratura dos têrmos de audiên~ 
cias. visitas e inspeções e para a transcrição dos provimentos do 
corregedor - Decreto estadual n. Q 4.786. de 3~12~1930. art. 6.Q

; 

Registro diário da receita e despesa (Decreto estadual n. Q 

5.129. de 23~7~1931); 

Protocolo de autos e papéis. para o registro. nos casos de 
entrega ou remessa que não implique devolução; 

Classificadores (um para cópia dos o'fícios - expedidos. 
outro para ofícios recebidos e não entranhados - nos autos e 
outro para classificação dos provimentos. portarias. circulares e 
instruções. com índices); 

Ponto dos servidores (Provimento n.? 9/66. da Corregedo
ria Geral. "in" D. J. de 27-12-1966. quanto a cartórios não ofi~ 

cializados) ; 

nOLETD[ DA. ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁr:!O~ 

DI:J JUSTIÇA. DO ESTADO DI:J SÃO PAULO * - 89 



Registros de férias e penas disciplinares dos servidores da 
Justiça e de movimento dos mesmos servidores e autoridades 
judiciais (Provimento n. Q 15/67, da Corregedoria Geral); 

NOTA: Os cartórios oficializados não precisam ter o registro diário da 
receita e despesa e o registro de férias, movimentação e penas disciplinares. 

ESCRIVANIA EM GERAL 

(cível, de acidentes do trabalho, de executivos fiscais, 
trabalhistas e criminal): 

Registro geral de feitos (cíveis, de acidentes do trabalho, de 
executivos fiscais, trabalhistas e criminais), com índice (Decreto 
estadual n.9 4.786, de 3-12-1930, art. 40, § 5.9 ; Cód. de Proc. 
Civil, art. 50); 

Carga e des carga de autos e papéis, em geral (Lei estadual 
n.\> 2.421, de 14-1-1930, art. 136; Provimento - n.\> XX/66, do 
Consellho Superior da Magistratura, "in" D. J. de 6-7-1966); 

Carga e descarga de autos para juiz, promotor de justiça e 
advogados (Provimento n.9 XXIj67, do Conselho Superior da 
Magistratura, "in" D.J. de 1-9-1967; 

Carga e descarga de mandados entregues aos Oficiais de 
justiça, peritos e avaliadores; 

NOTAS: 1 ~ Os livros de carga, conforme o movimento do cartório, po
derão ser distintos, um para juiz, um para promotor e outro para advogados. 

2 ~ No livro de carga e descarga de mandados entregues aos ofiicais 
de justiça, anotar as custas por ê1es percebidas, para os efeitos do art. 7.' 
da Lei estadual n.' 593, de 31-12-1949. 

ESCRIVANIA CíVEL 

Registro de testamentos (Cód. de Proc. Civil, art. 526); 
Protocolo de audiências (idem, art. 272); 
Registro de sentenças (cíveis, de executivos fiscais, de aci

dentes do trabalho e trabalhistas); 
Têrmos de compromisso de tutores e curadores (Cód. de 

Proc. Civil, art. 601); 
Cofre de órfãos (Provimento n.\> 12/59, da Corregedoria 

Geral, "in" D.J. de 7-11-!960); 
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Registro de inquéritos judiciais falimentares (Provimento 
n.9 43/53, da Corregedoria Geral, "in" "Rev. dos Tribs.", 
219/610) ; 

Registro de executivos fiscais estaduais (Lei estadual n.9 

2.844, de 7~1~1937, art. 88; C.I.T., Liv. XI, art. lI); 

NOTA: Poderá haver. ainda, o registro de audiência e atas da Justiça 
do Trabalho (C. L. T., arts. 817 e 851), se não forem lançadas no livro 
de que trata o art. 272 do Cód. de Proc. Civil. 

ESCRIVANIA CRIMINAL COMUM 

Protocolo de audiência (Cód. de Proc. Penal, art. 538); 
Registro de sentenças criminais (idem, art. 389); 
Fianças criminais, com índice (idem, art. 329); 
Rol dos culpados, com indice (idem, art. 393, n.9 II, Lei 

estadual n.9 11, Lei estadual n.9 3.049, de 19-9~1937, art. 11); 
Registro de .. sursis", com índice (Cód. Proc. Penal, art. 709); 
Registro do sêlo penitenciário, com índice (Decreto~lei fe~ 

deral n.9 1.726, de 1~11~1939, art. 19; Provimento n.'1 XXIX/67, 
do Conselho Superior da Magistratura, "in" D.J. de 11~8~1967; 

Registro de Comunicações ao Departamento de Investigações, 
constando os seguintes dados: n.9 de ordem, destinatário, réu, 
n. 9 de registro e do processo, resumo do assunto, devendo os 
escrivães apresentar o livro, mensalmente e dentFO dos cinco 
primeiros dias, ao "visto" do juiz competente (Decreto estadual 
n.9 11.285, de 5-8~1940, arts. 6.9 e 7. 9 ). 

NOTA: O rol dos culpados, o registro de "sursis" e o registro do sê lo 
penitenciário poderão ser feitos num ún:co livro apropriado para tôdas as 
anotações, conforme modêlo elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça. 

ESCRIV ANIA DO JúRI E DA CORREGEDORIA 
PERMANENTE 

Alistamento anual dos jurados (Cód. de Proc. Penal, art. 
439) ; 

Atas do Júri (idem, arts. 494, 698, 704 e 705); 
Sorteio dos jurados (idem, art. 428); 
Registro de sentenças: 
Fianças, com índices; 
Rol dos culpados, com índice; 
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Registro de "sursis", com índices; 
Registro do sêlo penitenciário, com índice; 
Registro de comunicações ao Departamento de Investigações; 
Registro de inquéritos policiais (Provimento n.9 1/47, da 

Corregedoria Geral da Justiça, "in" O.}. de 23-1-47); 
Registro de comunicações de acidentes do trabalho: 
Compromisso de autoridades e servidores da Justiça, com 

índice: 
Registro de portaria de nomeação; 
Registro de férias e penas disciplinares dos servidores da Jus

tiça e de movimento dos mesmos servidores e autoridades judi
ciais (Provimento n5> 15/67, da Corregedoria Geral da Justiça); 

Tombo dos objetos, móveis e pertences do Estado: 
Ponto dos oficiais de justiça (Portaria n.? 170/64, da Cor

regedoria Geral. "in" O.}. de 10-11-1964). 

NOTAS: I - O escrivão do Júri é o escl'ivâo das correlçocs, nas co
marcas do interior do Estndo (Decreto estadual n.' 4.786, de 3-12-1930. 
art. 5.·, n! I1I). 

2 - O registro dos provimentos dos corregedores deve ser feito no livro 
de visitas e correições. 

3 - Ver notas anteriores e ci~ações. na parte referente a escrivania cri
minal comum. 

-4 - O alistamento semestral dos jurados e o sorteio mensal dos jurados 
do Júri Economia Popular, assim corno as atas de julgamento dêsse Júri 
poderão ser feitos nos livros do Júri comum. 

ESCRIVANIA DE MENORES 

Registro de decisões definitivas sôbre menores de 18 anos 
de idade (Lei federal n.~ 5.258, de 10-4-1967, art. 5.<.»; 

Registro de menOres empregados (idem, art. 12: C . L. T., 
arts. 415 e segs.); 

Registro de entregas de menores para guarda e responsabili
dade (Cód. de Menores, art. 55); de sujeição de menor a liber
dade vigiada (Decreto federal n.<;> 17.943-A. de 12-10-1927); de 
colocação de menor sob soldada (Decreto citado. arts. 27 e 49): 
de colocação de menOres em família (Lei estadual n.~ 560. de 
27-]2-]949): 

DISTRIBUIDORES 

Registro de feitos cíveis, com índice: 
Registro de feitos criminais, com índice; 
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Registro de executivos fiscais, com índice, distingüindo-se, em 
casas próprias, os executivos federais, estaduais e municipais; 

Registro de feitos trabalhistas; 
Registro de livros comerciais; 
Registro de escrituras; 
Classificadores (pastas), para o arquivo das copIas auten

ticadas dos cálculos, liquidação, partilhas e avaliações, se o dis
tribuidor tiver algum doeS anexos de contador, partidor ou fôr 
também avaliador, 

DEPOSITÁRIOS PúBLICOS 

Decreto estadual 11,9 1.118, de 31-3-1903, art. 16): 

Registro diário, para escrituração dos depósitos; 
Registro de contas-correntes - rendimentos, com índice; 
Balanço de entrada e saída de dinheiro; 
Registro de imóveis, com índice; 
Registro de imóveis, com índice; 
Registro de semoventes, com índice; 
Registro de papéis de crédito, com índice; 
Registro de jóias, r-edras e metais preciosos, com índice; 
Registro de aluguéis de prédios urbanos, com índice; 
Registro de aluguéis de prédios rústicos, com índice; 

NOTAS: I ~ De acôrdo com o movimen~o do cartório, poderá o corre-
gedor permanente autorizar a abertura de apenas os livros indispensáveis à 
medida que surgir a necessidade, 

2 ~ Observar 3S instruções do item VI do Provimento n,' 7/67, da 
CorregedOria Geral (D, J, de 8-8-1967) e bem assim as do Provimento 
n,' XXXlII/67, do Conselho Superior da Magistratura), 

TABELIONATO DE NOTAS 

Notas, em geral; 
Procurações; 
Substabelecimento de procurações (permitindo~ se o substa

belecimento no livro de procurações, ou no de notas em geral); 
Pasta para o arquivamento das procurações (por instrumento 

público ou escrito particular), nos têrmos do item IV, letras "a" 
e "b", do Provimento n,9 7/67, da Corregedoria Geral, "in" D.]. 
de 8-8-1967); 
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Índices de cada um dos livros supra e organizados pelos nomes 
dos outorgantes e outorgados, inclusive dos de suas espôsas, 
quando intervieram nos atos (autoriza-se o uso de fichário, para 
êsscs fins); 

Registro de firmas~padrão, para serem confrontadas por 
ocasião do reconhecimento de firmas, podendo o livro ser substi~ 
tuído por fichas; 

TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E 
TíTULOS 

Apontamento das letras e titulas apresentados. com índice 
(Provimento n.\> 2/61, da Corregedoria Geral. "in" D.J. de 
4~7~1961); 

Registro dos instrumentos de protestos e índice respectivo 
(Decreto federal n.0 2.044, de 31~12~1908, art. 29, parágrafo 
único) ; 

Registro dos instrumentos de protestos para fins falimentares, 
com índice (Decreto-lei federal n.? 7.661. de 21-6-1945, art. 10); 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Registro de feitos: 
Liuro A - de nascimentos, com 300 fôlhas (Decreto federal 

n.!) 4.857, de 9-11-1939, art. 43); 
Duro B - de casamentos, com 300 fôlhas (idem); 
Liuro C - de óbitos, com 300 fôlhas (idem); 
Liuro D - de registro de editais de proclamas. com 300 fôlhas 

(idem); 
Liuro E - de inscrição dos demais atos relatiuos ao estado 

ciuil, com ISO fôlhas, somente para os cartórios da sede da 
comarca (no cartório do l.\> Ofício ou da V subdivisão judiciária), 
podendo o juiz competente autorizar o seu desdobramento em 
livros especiais de emancipações, interdições e ausências (idem). 

NOTAS: 1 - Todos os livros deverão dispor de indice alfabélico. 

2 - A cada um dos livros A, B, C e E, corresponde um livro-talão 
(Decreto n.' 1.857, de 1939, arts. 31 e 53). 

3 - No livro de registro de feitos, registrar os processos de habilitação 
para casamento, justificações, editais de proclamas vindos de outros cartórios, 
mandados judiciais, petições de abertura de assento de nascimento e de retifi
cação de registro pelo rito sumarissimo. 
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURíDICAS 

Livro A - para os fins indicados nos n.Q' I e lI, do art. 122, 
do Decreto federal n.Q 4.857, de 1939, com 300 fôlhas; 

Livro B - para a matrícula das oficinas impressoras, jornais 
e periódicos, com 150 fôlhas. 

NOTA:: 1 - Os registros deverão ser anotados em livro de protocolo, 
que poderá ser próprio ou o destinado ao registro de titulos e documentos 
(Decreto n.· 4.857, art. 110). 

2 - Os índices serão feitos de acãrdo com o art. 126 do mencionado 
Decreto. 

REGISTRO DE TíTULOS E DOCUMENTOS 

Livro A - Protocolo: 
Livro B - Transcrição integral: 
Livro C - Registro por extrato: 
Livro D - Registro de penhores, cauções e contratos de 

parcerias: 
Livro E - Indicador Pessoal (Decreto cit., art. 14:7). 
(Os livros A, B, C. O e E deverão conter, cada qual, 300 

fôlhas) . 
Livro de registro de firmas ou razões comerciais (Decreto 

federal n." 916, de 24:-9-1890, art. 11). 

REGISTRO DE IMóVEIS 

Livro n5' 1 - Protocolo, com 300 fôlhas; 
Livro n.Q 2 - Inscrição hipotecária, com 300 fôlhas; 
Livro n.9 3 - Inscrição das transcrições das transmissões, 

com 300fôlhas; 
Livro n.9 4 - Registros diversos, com 300 fôlhas; 
Livro n.9 5 - Emissão de debêntures, com ISO fôlhas; 
Livro n.9 6 - Indicador real, com 300 fôlhas: 
Livro n. 9 7 - Indicador pessoal, com 300 fôlhas; 
Livro n.9 8 - Registro especial, com 300 fôlhas; 
Livro n.'? 9 - Registro de cédulas de crédito fU'ral, com 300 

fôlhas (Provimentos n. QB 4:/67 e 8/67, da Corregedoria Geral. 
"in" O.J. de 30-5-1967 e 26-7-1967; Decreto-lei federal n.\> 167, 
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de 14-1-1967; Decreto federal n.9 61.132, de 3-8-1967, que mo
dificou os arts. 182 e 188 do Decreto federal n.9 4.857, de 1939, 
e lhe acrescentou o art . 196-A); 

LIVRO AUXILIAR 

Livro de registro de bens de família (Cód . de Proc. Civil, 
a rts. 650 e seg.). de uso facultativo, porque os registros poderão 
ser feitos no livro n ." 4. 

NOTAS: I -- Além dos livros relacionados, haverâ o liv ro- talão, para 
lançamento resumido de todos os atos de registro (Decreto n.· 1 .857, de 1939, 
art. 182, pa râg . nico) . 

2 -- As custas pela inscrição e respectivas averbações da cédula de crê
dito rural são as previstas pela Lei estadual n.· 9.895, de 8-11-1967, que 
acrecentol'l os itens VIII e IX à Tabela K, do Regimento de Custas. 

POlíCIA JUDICIÁRIA 

Delegacias de Polícia: 

Visitas e correições; 

Registro geral de presos; 

Registro de inquéritos e processos sumários, com índice; 

Registro de criminosos foragidos e índice; 

Têrmos de fianças criminais, com índice; 

Carga e descarga de autos e papéis; 

Registro de queixas (Decreto-lei estadual n.9 11.285, de 
5-8-1940, art. 15); 

Registro de prisões com algemas (Decreto estadual n .Q 19.903, 
de 30-1-1950, art. 3.9 ); 

Registro de visitas do Ministério Público; 
Prisões: 

Visitas e correições; 

Registro de entradas e saídas de presos, com índice; 

Registro de óbitos ocorridos nas prisões; 

Registro de ordens das autoridades; 

Registro de objetos e valõres dos presos; 
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Registro médico (Decreto estadual n.9 24.688, de 28-6-1955. 
art. 5.9 ); 

Registro de visitas do Ministério Público. 

11. Para os devidos fins, é expedido o presente Provimento, 
que deverá ser transcrito integralmente no livro de visitas do 
cartório da corregedoria permanente e, na parte que interessar, 
nos livros de visitas dos demais cartórios, das comarcas de Pôrto 
Ferreira, Descalvado, MOji-Guaçu, Itararé, Angatuba, Osvaldo 
Cruz, São José do Rio Prêto e José Bonifácio, 

Registre-se, publique-se e afixe-se no edifício do "Forum" 
de cada uma dessas comarcas, remetendo-se cópia às demais co
marcas do Estado. 

São Paulo, 29 de dezembro de 1967. 

a) ALCEU CORDEIRO FERNANDES 

Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.Q 2/68 

O Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas. Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que ficou decidido no Processo n,Q 
CG-29.389/68. 

Determina aos Oficial dos Registros de Imóveis de todo o 
Estado que façam afixar nos cartórios, em lugar bem visível e fran
queado ao público, juntamente com as Tabelas estabelecidas pelo 
Regimento de Custas, os incisos acrescidos pela Lei estadual n.'! 
9.895, de 8 de novembro de 1967 (publicada no D.O.E. de 
9-11-1967), sublinhando-se, outrossim, a necessidade da rigorosa 
observancia do disposto nos artigos 8.9 "caput" e 9.9 da Lei 
estadual n.'! 4.831, de 28 de agôsto de 1958. 

Competirá aos Juízes Corregedores Permanentes a fiscalização 
do cumprimento das presentes instruções. 

Registre-se e publique-se. 

São Paulo, 18 de abril de 1968. 

(a) HILDEBRANDO DANTAS DE FREITAS 

Corregedor Geral da Justiça 
Publicado no "Diário da Justiça" de 23/4/68. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

N.? 699/IBP 

São Paulo. 12 de fevereiro de 1968 

Proc. CG~27.925/67 
Sr. Serventuário do Cartório do Registro 
de imóveis e Anexos 

Por determinação do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Jus
tiça e para as providências que se fizerem necessárias, encaminho 
a V. Sa. as inclusas cópias das manifestações de fls. 23 e 70/71. 
extraídas do processo n .e:> CG-27.925/67, em que é interessado 
o Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jales. à vista da consulta 
relativa à exigência de certificado de cadastro do IBRA e da 
certidão negativa de débito para com a Previdência Social. 

Saudações 

EZlo DONATI 

Escrivão da Corregedoria Geral da Justiça. 

PRESID:ENCIA DA REPúBLICA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁRIA~IBRA 
CENTRO REGIONAL DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 

DE SÃO PAULO 

OF. N.? CR-4/1 160/67 

Em São Paulo. 15 de junho de 1967 
Meritíssimo Juiz: 

Em atenção à consulta dêsse Juízo, formulada no Or. N.9 
2.303/IBP. Proc. 27.925. datado de 22 de maio próximo passado. 
sôbre a possibilidade de ser o certificado de cadastro expedido 
pelo IBRA substituído pelo recibo de entrega da declaração de 
propriedade informamos não ser possível tal providência em face 
da existência de dispositivos legais em sentido contrário. 

As dificuldades decorrentes da falta do certificado podem 
ser contornadas mediante requerimento para o pagamento do 
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ITR à vista, o que permite a expedição dêsse documento em 
prazo relativamente curto. 

Sendo o que se nos apresenta firmamo-nos, 

Exmo. Sr. 
Or. Edgard A. de Souza 
MM. Juiz Auxiliar 

Atenciosamente 

(a) HÜCIO GONÇALVES 

Chefe CRCT /SP 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Pa ulo 
CAPITAL 
CCR/im 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVIO~NCIA SOCIAL 

SPRP - Setor Técnico de Consultoria e Contratos, em 7~1l~1967 
Processo: Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Pa ulo 

Pt. 21~0/434.458/67. 

Ref.: PARECER N.Q 21-137/67 

I. Ao meu ver, o art. 142 da lei n.? 3.807/60 - não se 
aplica à previdência rural, submetida que é esta à lei 4.214/63 
e o decreto~lei 276, de 28/2/67. 

2. Assim sendo, não se estende aos produtores-agrícolas 
o dispôsto no art. 142 da referida lei, os quais ficam, no entanto, 
su jeitos ao que dispõe o art. 61 do decreto n. Q 53.154, de 
10/12/63. 

3. Nestas condições, os mencionados produtores, para pra
ticarem os atos de que trata aquêle art. 61, deverão apresentar a 
prova da matrícula exigida pelo art. 48 do decreto 53.154. 

4. Ao Senhor Coordenador das Procuradorias 

(a) LUIZ MARCONDES ROCHA 

Chefe do Serviço do Setor 
Técnico de Consultoria e Contratos 
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INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

INPS - Coordenação das Procuradorias-SP, em 14-11-67 

1. De acôrdo com o pronunciamento de fls. 31. 

2. Realmente, a Previdência Social Rural. tem estatuto pró
prio (Lei 4.214, de 1963 e seu Regulamento-Decreto 53.154, de 
10-12~63; Decreto-Lei 276, de 28-2-67 e Decreto 61.554/67). 
E o art. 61 do Decreto 53.154 dispõe expressamente a respeito 
das exigências feitas "aos prod utores compreendidos no regime 
dêste Regulamento". sendo certo que, "dêsses contribuintes só 
é exigida prova de matrícula para a prática dos atos nele men
cionados. 

Cuide-se de salientar, porém, que o Decreto 61.554, de 1967, 
exige das "empresas vinculadas ao regime da Lei Orgânica da 
Previdência Social (LOPS) que sejam igualmente sujeitas ao 
regime deste Regulamento" prova de quitação de contribuições 
para com o FUNRURAL. 

Ao Sr. Superintendente Regional. 
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(a) JosÉ LOBATO 

Procurador Assistente da PE em Sâo Paulo 
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JUIZO DE DIREITO DA VARA. DOS 
REGISTROS PúBLICOS 

DECISõES 

Dúvida - 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 progeni
tores, 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 sõmente da metade do imóvel e não do todo. 
A disponibilidade pelo anuente. de forma imprecisa como está na 
escritura. como se demonstrou. sõmente poderá ser consagrada no 
Registro após a averbação da partilha dos bens deixados pela 
finada Malka Laja Krawcyk. Juntou à inicial os documentos que 
se encontram à fls. 4/11. Manifestou-se, oportunamente, a sus
citada, juntando a peça de fls. 3, acompanhada de dois documentos, 
quando contrariou o alegado no intróito. Sõbre a prova carreada 
aos autos, pronunciou-se o suscitante (fls .22), seguindo-se a 
promoção do sr. Curador de Registros. pela procedência da dú
vida (fls. 23. Com êsse relatório, decido. A objeção levantada 
pelo sr. Oficial do Registro de Imóveis da 7.~ Circunscrição da 
Capital é inteiramente procedente. De fato o alvará expedido 
pela l.~ 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 
metade ideal do imóvel sito à rua do Jairé n.1' 1.562, casa 4" (fls. 
10). Consequentemente não poderia ter sido a escritura lavrada. 
como o foi. relativamente a todo o imóvel. - Isto posto e aco
lhendo os motivos deduzidos na peça inicial e no parecer do dr. 
Curador. julgo procedente a dúvida. Custas na forma da lei. 
P. e l. - Advogado: Urley Francisco Bueno de Souza. 
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Dúvida - 3.Q Registro de Imóveis - Sidônio Antero Marques 
-"Vistos, etc ... O sr. Oficial do Registro de Imóveis da 3.~ 

Circunscrição da Capital ·informou ter adiado o ato requerido com 
o título prenotado sob o número 253.992, A e B, página 170 do 
Protocolo n.Q I~J, pelos motivos deduzidos na peça de fls. 2, que 
foi acompanhada dos documentos de fls. 3/12. Respondeu o sus
citado, rebatendo as objeções levantadas contra o registro do 
título. - Disse que Guadalue Pereira era a mesma Guadalupe 
Pereira de Luque; que o êrro no sobrenome do marido desta 
resultou do êrro do sr. Escrevente; e que o reconhecimento das 
firmas consulares foi providenciado. - Juntou, com a peça, dois 
documentos. - Houve a manifestação do sr Serventuário, rei~ 

terando os termos da inicial. (Fls. 22) O ficiou o dr. Curador 
de registros, opinando pela procedência da dúvida (fls. 27). 
Com esse relatório, decido. Inteiramente procedente a objeção 
fevantada pelo sr.Oficial do Registro de Imóveis; em que pesem 
os argumentos em contrário alinhados pelos suscitados. Com 
efeito, impõe-se, de início, a reti ficação da transcrição existente, 
substituindo-se Guadalupe por Guadalupe; ímpõe~se, também, 
como bem assinalou a douta Curadoria, a retificação da escritura. 
eliminando-se os êrros referentes ao sobrenome do marido (de 
Camerero para Carnerero) e ao nome da mulher (de Guadalupe 
Pereira para Guadalupe Pereira de Luque). Enquanto tais pro
vidências a parte interessada não tomar é impossível a transcrição 
noRegistro de Imóveis. Por tais fundamentos, julgo procedente, 
a dúvida, determinando sejam as custas pagas na forma da lei. 
P. e 1. - Advogada: Helena Maria Abrahão. 
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Publicado no "Diário da Justiça" de 14/11/67. 
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