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B o L E T I ).ti 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE púBLICA PELA 
LEI N.' 464. DE 26 DE SETEMBRO DE 1949". 

ANO XIX JULHO A DEZEMBRO DE 1970· 

Redação: 

N.' 90 

Faz um ano e meio que, focalizando, nesta mesma colu
na, o problema da aposentadoria dos servidores .da Justiça em 
exercício nos Cartórios não oficializados, dirigimos ao emi
nente Chefe do Govêrno, DR. ROBERTO COSTA DE ABREU 
SODM, um veemente apêlo, no sentido de ordenar a refor
mulação da lei então em vigor, - visando, principalmente, a 
elevação dos proventos nela fixados a níveis condizentes com 
a conjuntura econômica que atravessávamos. 

Não foi em vão, felizmente, que assim procedemos, pois 
S. Exa., logo que tomou conhecimento de tal reivindicação, 
por intermédio dêsse grande amigo de nossa classe, que é o 
PROFESSOR HELY LOPES MEIRELLES - digno e ope
roso Secretário da Justiça de seu Govêrno - a êste deu ins
truções para que determinasse os estudos que se fize~m 
mister, de maneira a que a mesma fôsse atendida com a bre
vidade que se impunha, em face da situação de penúria em 
que se encontravam muitos daqueles servidores, já aposentados. 

Tendo nomeado, para proceder a tais estudos, uma Co
missão integrada por representantes da Magistratura, Ordem 
dos Advogados, Fazenda do Estado e Instituto de Previdên. 
cia, bem como de nossa Associação e da Associação dos Es
creventes, - o PROFESSOR HELY LOPES MEIRELLES 
lhes encareceu a necessidade de ser elaborada uma nova lei, 
pela qual ficasse assegurada aos servidores aludidos, uma 
aposentadoria dentro dos melhores padrões que as condições 
financeiras da Carteira respectiva pudesse suportar. 

Desincumbindo-se da missão que lhe fôra confiada, a 
Comissão elaborou, após inúmeras reuniões, o anteprojeto 
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quê, com as alterações nêle posteriormente introduzidas, veio 
a converter-se em Lei .n.9 10.393, de 16 de dezembro de 1970, 
diploma êste que, embora não haja atendido plenamente 
aquela aspiração maior de todos nós, faz jus, entretanto, 
a merecidos louvores, pelas inovações que introduziu na sis
temática ordenadora da matéria em exame. 

Realmente, se é de lamentar-se, por um lado, que a pro
posta de nossa Associação, sugerindo a triplicação do valor 
dos proventos de aposentadoria previstos na lei anterior, não 
tenha sido aceita, - em face das razões de ordem técnico
-financeira apresentadas e sustentadas pelos representantes 
do Instituto de Previdência e da Fazenda do Estado, - é de 
reconhecer-se, por outro, ser digna de todo aplauso pela jus- • 
tesa de várias medidas que adotou, entre as quais se destaca 
a que elevou, ao nível dos padrões atuais, os proventos rela-
tivos aos servidores já aposentados. 

Enfim, se a nova lei, - cujo texto publicamos noutro 
local dêste "Boletim", - não saiu a pleno contento de todos 
os interessados, impossível nos é deixar de reconhecer que a 
Comissão encarregada da elaboração do anteprojeto que lhe 
deu origem fêz o máximo para realizar um trabalho quanto 
possível perfeito, o que sob muitos aspectos, sem dúvida 
alguma conseguiu, - conforme fàcilmente poderá ser veri
ficado pela leitura atenta do aludido texto. 
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NOTAS VARIAS: 

DESEMBARGADOR CANTIDIANO 
GARCIA DE ALMEIDA 

Em virtude do Chefe do Executivo, DR. ABREU SODM, 
ter de se ausentar do País, assumiu o cargo de Governador 
do Estado, em obediência a dispositivo de ordem constitu
cional, o DESEMBARGADOR CANTIDIANO GARCIA DE 
ALMEIDA, ilustre Presidente do Tribunal de Justiça, - em 
cujo exercício se manteve durante quinze dias, ou seja, até 
o regresso daquele seu titulal'. 

O fato se constituiu em motivo de júbilo para todos os 
serventuários da Justiça do Estado, que têm no eminente 
Chefe de nosso Poder Judiciário um ver.dadeiro amigo, -
razão pelo qual não poderiam êles deixar de testemunhar-lhe, 
como fizeram, por intermédio do órgão representativo da 
classe, a satisfação que sentiam pela sua investidura em tão 
altas funções. 

Com efeito, a Diretoria da Associação, à qual se junta
ram inúmeros colegas desta Capital, teve a honra de ser 
recebida por S. Exa. no Palácio Bandeirantes, poucos dias 
após a sua posse, - ocasião em que foi saudado pelo nosso 
Presidente, SR. JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO, com 
as seguintes palavras: 

A "ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO", repre
sentada pelos membros de sua Diretoria e demais ser
ventuários que aqui se encontram, não podia deixar 
de vil' à presença de V. Exa., a fim de lhe expressar 
a satisfação e o justo orgulho de nossa classe, por 
vê-lo ascender à suprema direção do Govêrno de 
nosso Estado. 

Embora sabendo que V. Exa. se encontra 1110 exer
cício de tão altas funções em caráter transitório e por 
curto período de tempo, - nem por isso, entretanto, 
é menor o regosijo dos serventuários da Justiça do 
Estado, peJa investidura :de seu eminente Chefe em 
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tão honroso cargo, na passagem pelo qual, estão cer
tos, deixará impresso, com superioridade, o indelével 
timbre de sua personalidade invulgar. 

Assim, pedindo vênia para cumprimentá-lo pelo 
marcante acontecimento, tão grato a todos nós, seus 
amigos e admiradores, permita-nos que formulemos, 
ainda, os mais sinceros votos, para que a gestão de 
V. Exa., conquanto breve, seja coroada do mais pleno 
êxito. 

Agradecendo a visita, usou S. Exa. da palavra, oportu
nidade que aproveitou para comunicar aos presentes que já 
havia dado instruções para que fôsse ultimada, quanto antes, • 
a revisão do anteprojeto que reformula a lei de aposenta-
doria dos servidores da Justiça dos Cartórios não oficiali-
zados, a fim de que o mesmo pudesse ser remetido, o mais 
breve possível, à ilustrada Assembléia Legislativa do Estado, 
para a devida apreciação. 
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A NOVA LEI DE APOSENTADORIA DOS 
SERVIDORES DA JUSTIÇA 

Realizou-se, no dia 16 do corrente, às 11 horas, no Pa
lácio Bandeirantes, a solenidade da promulgação, pelo Exmo. 
Sr. Governador do Estado, DR. ROBERTO COSTA DE 
ABREU SODM, da Lei n.q 10.393, de 1970, que eleva os 
proventos relativos à aposentadoria dos servidores da Justiça 
em atividade nos Cartórios não Oficializados e adota outras 
providências em benefício dos mesmos ser·vidores. 

Ao ato compareceu grande número de serventuários e 
escreventes, não só desta Capital como também do anterior, 
- havendo, ainda, a cerimônia sido prestigiada pela honrosa 
presença de vários representantes do Poder Judiciário, dentre 
os quais pudemos anotar os nomes dos Des2mbargadores Tácito 
Morbach de Goes Nobre, Vice-Presidente do Egrégio Tribunal 
de Justiça, lVlarcio Martins Ferreira, Corregedor Geral em 
exercício, Alceu Cordeiro Fernandes, ex-Corregedor Geral da 
Justiça, Adriano Marrey, e dos Juízes Ruy de Mello Almada, 
Titular da Vara dos Registros Públicos; José Haroldo de Oli
veira e Costa, Gilberto Valente da Silva e Alvaro Lazzarini, 
Auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça e Renato Tôrres 
de Carvalho. 

Entre os presentes pudemos ver, ainda, os srs. Dario de 
Abreu Pereira, Procurador Geral da Justiça, Camargo Ara
nha, Chefe da Casa Civil do Governador, Nicolau Zarif, Pro
curador da Justiça e Deputado Blota Júnior, líder do Govêrno 
na Assembléia Legislativa do Estado, - além de inúmeras 
outras pessoas gradas, cujos nomes não nos foi possível anotar. 

A solenidade foi aberta pelo Sr. Secretário da Justiça, 
Professor Hely Lopes 1\1eireles, - que fêz uma exposição dos 
trabalhos reaHzados por aquela Secretaria no sentido de ou
torgar à classe dos servidores aludidos uma lei à altura de 
seu merecimento, tendo, posteriormente, usado da palavra o 
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Sr. Júlio de Oliveira Chagas Neto, Presidente da Associação 
dos Serventuários da Justiça do Estado, a fim de agradecer 
a promulgação da nova lei. 

Em nome da Associação dos Escreventes e Auxiliares do 
Estado falou, também, o seu Presidente, Sr. Antonio Rubião 
Silva Júnior, - havendo por último discursado o SI'. Gover
nador do Estado para justificar a edição da nova lei, oportu
nidade que S. Exa. aproveitou para render suas homenagens 
ao nosso Poder Judiciário, nas pessoas dos ilustres desembar
gadores e juizes presentes à solenidade. 

De acôrdo com as disposições do diploma legal promul-
gado, as aposentadorias e pensões serão reajustadas automà- • 
ticamente, tôda vez que ocorrer a elevação do salário mínimo, 
- e quanto aos proventos, poderão êles também, ser aumen-
tados sempre que as disponibilidades da Carteira o permitam. 

Em tal caso o Consêlho da Carteira, verificando a exis
tência dessas disponibilidades, representará ao Govêrno, soli
citando a majoração de seu valor, o qual poderá promovê-la, 
mediante simples decreto uma vez reconheça procedente a 
representação aludida. 

Foram as seguintes, as palavras pronunciadas pelo nosso 
Presidente, Sr. Júlio de Oliveira Chagas Neto: 
"Exmo. SI'. 

GOVERNADOR ABREU SODRÉ 

Na qualidade de Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS SER
VENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
- é com a mais grata satisfação que tomamos a liberdade de 
lhe dirigir algumas palavras, a fim de agradecer-lhe, em nome 
da classe que a nossa entidade representa, a promulgação da 
lei que Vossa Excelência acaba de assinar. 

A majoração dos proventos de aposentadoria dos servi
dores da Justiça em atividade nos Cartórios não oficializados, 
constituía, Sr. Governador, antes do advento da notável ad
ministração de Vossa Excelência, - uma de suas mais antigas 
e prementes reivindicações. 

Com efeito, para que Vossa Excelência possa formar uma 
idéia, exata da situação de penúria em que viviam há cêrca, 
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apenas, de três anos, os servidores aposentados, basta dizer-lhe 
que aqui na Capital, onde os citados proventos eram os mais 
elevados, os atribuídos aos serventuários, não atingiam, se
quer, a importância de um salário mínimo, - cujo valor era, 
então, de oitenta e quatro cruzeiros. 

Se isso se verificava com relação aos nossos Colegas desta 
Capital, bem poderá Vossa Excelência imaginar o quanto de 
pior ocorria com aquêles outros, que militavam nas Comarcas 
do interior de nosso Estado, onde tais proventos eram bem 
menores, chegando mesmo, em alguns casos, pela chocante 
exigüidade de seu valor, a constituir um verdadeiro escárneo. 

Só com a ascensão de Vossa Excelência à Chefia do Go
vêrno de São Paulo, é que se nos tornou possível obter a 
alteração dêsse deplorável estado de coisas, - pois tão logo 
lhe foi dado tomar conhecimento da malsinada situação, não 
exitou Vossa Excelência em determinar providências urgentes, 
no sentido de corrigir-se a clamorosa injustiça. 

A lei n.Q 9.958, de 4 de outubro de 1967, promulgada por 
Vossa Excelência e resultante daquelas providências, - cons
tituiu, assim, um notável aperfeiçoamento introduzido no Ins
tituto de nossa aposentadoria, - e pelo qual a nossa classe, 
bem como a dos demais servidores da Justiça, lhe ficaram pro
fundamente rec.onhecidos. 

Nestes três últimos anos, porém, ante o agravamento das 
condições materiais da existência, provocado pela inflação que 
continua a corroer a nossa economia, tornou-se imperiosa a 
reformulação daquela lei, inclusive para sanar-lhe algumas 
falhas e omissões, que passaram despercebidas quando da sua 
elaboração. 

Em face de tal circunstância e por ela constrangidos, não 
tivemos outro recurso senão o de apelar novamente a Vossa 
Excelência para que nos concedesse meios de enfrentar a grave 
conjuntura, o que fizemos por intermédio do ilustre Secretá
rio da Justiça de seu Govêrno, o eminente jurista Professor 
Hely Lopes Meireles. 

Ante .o relato que a êste fizemos da penosa situ'ação em 
que se encontrava a nossa classe, de pronto S. Exa. a com
preendeu, e reconhecendo a integral justeza de nossa reivin
dicação, se dispôs a submetê-la, incontinente, a consideração 
de V. Exa. dando-nos, com tal gesto, a certeza de que mais 
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Uma vez, nos seria feita justiça, como de fato aconteceu, com. 
a promulgação da lei ora assinada. 

Nossa classe tem, assim ,para com V. Exa., uma inesti
mável dívida de gratidão, pois nenhum outro Govêrno soube 
avaliar, melhor que o de V. Exa., os problemas por ela enfren
tados e procurou, ao mesmo tempo, solucioná-los pela melhor 
forma que lhe foi possível. 

Permita-nos, ainda, Exmo. Sr. Governador, nesta opor
tunidade, tornemos extensivos os nossos agradecimentos ao 
eminente Professor Hely Lopes Meireles que tanto tem hon
rado o Govêrno de V. Exa., não só pelo brilho de sua inteli-
gência, como pela cultura, educação finíssima e dinamismo • 
invulgar que caracterizam a sua personalidade, pela dedicação 
e o esfôrço com que se houve para que a nossa classe fôsse 
contemplada com uma aposentadoria cujos padrões, se ainda 
não cOl'l'espondem àqueles que todos nós desejaríamos usu-
fruir, poderão, já agora, vir a ser mais fàcilmente reajustados, 
- urna vez que a lei ora sancionada com as inovações que o 
seu texto revela, permite se lhes faça a revisão periódica. 

Não poderíamos, outrossim, Exmo. Sr. Governador, dei
xar de ressaltar e encarecer o honroso apoio que, durante 
êstes últimos anos da campanha encetada pela nossa entidade 
em prol da elevação dos padrões de aposentadoria aludida, 
recebemos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 

Assim, pedindo vênia para lhe externar, também, os nos
sos melhores agradecimentos, -cumpre-nos destacar, dentre 
todos os ilustres Magistrados que dignificam com o seu saber 
a nossa mais alta Côrte Judiciária, - os nomes dos eminentes 
Desembargadores Mareio Martins Ferreira, Cantidiano Garcia 
de Almeida, Alceu Cordeiro Fernandes, Hildebrando Dantas 
de Freitas e José Geraldo Rodrigues de Alckmin, com os 
quais, durante aquela campanha, mantivemos um contacto 
mais estreito, - pela distinção que nos conferiram, presti
giando nosso trabalho e nos auxiliando, com a sua orientação, 
a conquistar a vitória que ora vimos de alcançar. 

Renovando-lhe, finalmente, os nossos mais vivos agra
decimentos, pela alta compreensão com que nos tem distin
güido, aproveitamo-nos do ensejo para augurar a V. Exa., 
bem como à sua Exma. Família, um Natal repleto de felici
dade~ bem como um Ano Nôvo de todo em todo propício à 
satisfação de suas maiores e mais íntimas aspirações". 
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• 
VISITAS 

A Diretoria da Associação, liderada pelo seu Presidente, 
Sr. Júlio de Oliveira Chagas Neto, estêve, ,nas vésperas do 
Natal em companhia de vários colegas desta Capital, em 
visita aos Exmos. Srs. Desembargadores CANTIDIANO 
GARCIA DE ALMEIDA, Presidente do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, e JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE 
ALCKMIN, Corregedor Geral da Justiça, a fim de lhes apre
sentar seus cumprimentos e agradecer-lhes as atenções com 
que distingüíram a nossa classe no curso de 1970, auguran
do-lhes, ao mesmo tempo, Boas Festas e um Ano Nôvo tran
qüilo e próspero. 

S. Excias, foram saudados na ocasião, pelo ,nosso Pre
sidente, que tornou extensivos os mesmos votos e agradeci
mentos aos ilustres Juízes Auxiliares daquela Corregedoria, 
doutôres JOSÉ HAROLDO DE OLIVEIRA E COSTA, ALVA
RO LAZZARINI e GILBERTO V ALENTE DA SILVA, bem 
como ao digno titular do Cartório do mesmo órgão judiciá
rio, Si'. EZra DONATI, e seus demais fW1cionários. 

Na mesma ocasião, idêntica visita foi realizada, com 
igual finalidade, aos doutôres RUY DE MELLO ALMADA, 
Juiz Titular da Vara dos Registros Públicos desta Capital, e 
RUY GERALDO CAMARGO VIANA, Juiz Auxiliar da mesma 
Vara, os quais também foram saudados pelo nosso Presidente. 

A Diretoria da Associação, Estêve, ainda, na Secretaria da 
Justiça, a fim de cumprimentar seu ilustre Titular, Professor 
HEL Y LOPES IVIEIRELES, bem como para agradecer-lhe as 
atenções com as quais, igualmente, se dignou honrar a nossa 
classe desde o inicio de sua gestão naquela Pasta, - e desejar
-lhe, da mesma forma, feliz Natal e um Ano Nôvo repleto de 
venturas. 
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ASSUNTOS DIVERSOS: 

REGISTRO DE NASCIMENTO 

o Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, propôs, sob o ar
gumento de que facilitará o processo de alistamento eleitoral, 
um projeto de lei, já encaminhado ao Congresso pelo Pre
sidente Médici, estabelecendo que "o registro de nascimento 
de brasileiros maiores de idade que fôr efetuado até o dia • 
30 de junho próximo, estará isento da multa prevista no 
Código Civil". Esta informação foi prestada ontem pelo sr. 
Armando Giangiacomo, escrivão do Cartório de Registro Civil 
do 1.Q Subdistrito da Sé. EnqU'anto isso, veja o que voce 
deve fazer: 

o REGISTRO 

o registro de nascimento em cartório ainda é feito da 
seguinte maneira: "Os filhos legítimos - cujos pais são ca
sados no Civil - são obrigados a fazer o registro dentro de 
15 dias (pelos pais, é claro), no subdistrito onde nasceu e il1ão 
onde mora a família, é o que informa o Oficial Maior do 
Cartório da Sé, sr. Altino de Oliveira Jordão. No caso de 
querer registrar-se no bairro onde mora - continua - o ne
gócio é deixar o prazo obrigatório vencer e pagar uma multa 
de Cr$ 12,00 cruzeiros. O registro dentro do prazo custa 
Cr$ 18,00 e, fora do prazo, com multa, Cr$ 30,00. 

No caso dos pais não registrarem seus filhos até a idade 
de doze anos, a partir de doze anos e um dia, têm que re-
querer uma autorização ao juiz da Vara de Registros Públi' • 
cos, através de uma petição ou ao Juiz da Vara Distrital 
do Bairro onde residem os pais da criança. Os pais só podem 
requerer o registro neste caso se a criança tiver de doze a 
dezoito anos. O preço do registro neste caso ainda é de 
Cr$ 30,00. De dezoito anos e um dia em diante, mesmo que 
os pais estejam vivos, o cidadão ou cidadã pode requerer o 
seu registro de nascimento por conta própria. 

A pessoa que queira se registrar, por ser maior de de
zoito anos e porque seus pais não fizeram o seu registro, pode 
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se dirigir à Vara Distrital do seu bairro com duas testemu
nhas, fazer sua petição ao juiz. O preço também é de Cr$ 30,00. 
Se essa petição para registro fôr feita através de despachante 
ou advogado, a pessoa poderá estar sujeita ao pagamento dos 
honorários daqueles profissionais, que poderão cobrar muito 
caro. 

ILEGffiMOS 

Se os pais não são casados no Civil, mesmo assim os 
filhos podem ter o sobrenome do pai. No caso do pai não 
reconheacê-Io, só poderão ter o sobrenome da mãe, mas não 
constará do seu registro de nascimento a palavra "ilegítimo", 
isso por fôrça da Lei n.Q 3.200, de proteção da família, que 
ainda remonta à época em que Getúlio Vargas era Presidente da 
República. Neste caso o preço do registro é o mesmo co
brado (Jara os filhos legitimos, ou seja, Cr$ 18,00. 

CASADO : Só VIúVO OU DESQUITADO 

O homem casado que tenha um filho com uma mulher 
solteira, não pode registrá-lo em seu nome a não ser que 
seja viúvo ou desquitado. Tem que provar em cartório, se 
viúvo, com certidão de óbito, se desquitado, com certidão de 
casamento devidamente averbada com o desquite. Sem êsses 
documentos o titular do Cartório não fará o registro. 

( Ultima Hora - de 17-6-70) 
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SUPREMO ALTERA A CARTA-SP 

o Supr,emo Tribunal Federal julgou inconstitucionais o 
art. 4. Q e a parte final do art. 146 da Constituição do Estado 
de São Paulo, que previam o início e mantinham vigente a • 
atual ui de Organização Judiciário. 

TRIBUNAL COMPETENTE 

A Emenda Constitucional n.? 1, editada pelos ministros 
militares em outubro do ano passado, determinou, no art. 144, 
que competia aos Trib\.lnais de Justiça "dispor, em resolução, 
pela maioria absoluta de seus membros, sôbre a divisão e a 
organização judiciária, cuja alteração somente poderá ser 
feita de 5 em 5 anos". 

Adaptando a Constituição Estadual à emenda n.? 1, o cons
tituinte paulista não invadiu a competência do Tribunal de 
Justiça. Mas dispôs no art. 4.Q das disposições transitórias 
que "o ptazo quinqüenal a que se refere o art. 146 da Cons
tituição do Estado será contado a partir de 1.? de janeiro de 
1970, para a lei de divisão e organização judiciária em vigor". 
E estabeleceu no art. 146 que "a divisão e a organização 
judiciárias do Estado serão fixadas de 5 em 5 anos, entrando 
em vigor no 1.? de janeiro dos anos finais zero e cinco". 

REPRESENTAÇÃO AO STF 

O Tribunal de Justiça do Estado sentiu-se invadido na 
sua ampla competência para dispor, em resolução, sôbre a 
organização judiciária. Isso porque os dois artigos, incluídos 
na Constituição do Estado pela Emenda n.~ 2, de 30 de ou
tubro do ano passado, outorgada pelo governador Abreu Sodré, 
fixaram a data - 1.~ de janeiro dos anos com finais zero e 
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cinco - em que teria início o prazo quinqüenal da organi
zação adotada, como ainda importaram em estabelecer até 
1975 a vigência da atual lei de organização e divisão judi
ciárias. 

A representação foi encaminhada pelo procurador-geral 
da República ao Supremo Tribunal Federal, que a julgou 
procede-nte. 
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DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE 8-9-1970: 

Processo SJ - 93.874/70 e apenso: 

"1. Neste expediente, Inês Bustamante Guil, Escrivã do • 
19.9 Ofício Cível desta Capital, pede a nomeação do l,'I Escre
vente de seu cartório para o cargo de Oficial Maior, em face 
do disposto no artigo 32 do Decreto-lei n.Q 206/70. 

2. O dispositivo invocado é impertinente, pois o referido 
Decreto-lei dispõe sôbre Serventias de Justiça não oficiali· 
zadas, e, por outro lado, os cargos de Oficial Maior foram 
extintos, ex-vi, do artigo 5.'1 das Disposições Transitórias da 
Lei da Paridade (Decreto-Lei Complementar n.'I 11/70). 

3. Observo, entretanto, que continua em vigor o pará
grafo único do artigo 212 do Código Judiciário, na parte em 
que torna obrigatória a existência de um Oficial Maior nos 
cartórios oficializados, o qual, mais que mero substituto é 
um auxiliar do Escrivão na direção dos serviços. 

4. Assim sendo, a pretendida nomeação não encontra 
amparo legal, mas o pedido pode ser satisfeito por meio de 
designação do funcionário proposto para exercer as funções 
de Oficial Maior. 

5. Ao Diretor Geral para entender-se com a requerente 
e, havendo concordância de sua parte, minutar a resolução". • 
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(D. O. de 10-9-70) 
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DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS 

Temos a satisfação de estampar, abaixo, a Lei n.? 5.621, 
de 4 de novembro de 1970, pela qual foi atribuída, aos Tri
bunais de Justiça dos Estados, competência privativa para 
dispor sôbre a divisão e organização judiciárias. 

Trata-se de instrumento legal da mais alta significação, 
que vem prestigiar, sobremaneira, o Poder Judiciário das 
unidades da Federação, - e ° qual, aliás, há muito já de
veria ter sido editado. 

Realmente, envolvendo matéria que, por sua natureza, 
está muito mais vinculada àquele Poder que a qualquer outro, 
- é de admirar que até agora não se tenham lembrado de 
situá-la no campo de suas atribuições específicas. 

Não podemos, assim, deixar de aplaudir o Govêrno Fe
deral pelo acêrto da iniciativa que tomou de corrigir essa 
anomalia, - mediante a outorga, ao Poder aludido, da facul
dade de dispor sôbre assuntos de tamanha relevância. 

:É o seguinte ° texto da mencionada lei: 

LEI N.~ 5.621, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1970 

Regulamenta o artigo 1411, § 5.·, da Constituição e dá 
outras pravidências 

o Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso N acoional decreta e eu sanciono a 

seguin te Lei: 
Art. 1.· - Caberá aos Tribunais de Justiça dos Estados dispor, 

em resolução aprovada pela maioria absoluta de seus membros, sôbre 
a divisão e organização judiciárias. 

Art. 2.· - As alterações na divisão e organização judiciárias dos 
Estados sàmente poderão ser feitas de cinco em cinco anos, contados 
da vigência da primeira modificação posterior a esta Lei. 

Art. 3.· - As aJterações a que alude o artigo antecedente entra
rão em vigor a 1.· de janeiro do ano inicial de cada qUinqUênio. 
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§ 1." A alteração imediatamente subseqüente a esta Lei vigorará 
a partir de 1.0 de janeiro do ano seguinte ao de sua promulgação. 

§ 2." Se no qüinqüênio posterior ao da última alteração não fôr 
adotada modificação na divisão e organização judiciária do Estado, 
esta poderá ser realizada a qualquer tempo, vigindo a 1." de janeiro 
do ano seguinte, quando se iniciará a contagem do nôvo qüinqüênio. 

Art. 4." - Ressalvado o disposto na Constituição (art. 115, I! e· 
144 § 6."), deverão ser enviadas ao Governador do Estado, para a ini
ciativa do processo legislativo, as resoluções dos Tribunais de Justiça 
que implicarem em: 

I - Criação de cargos, funções ou emprêgos públicos; 
II - Aumento de vencimentos ou da despesa pública; 
lI! - Disciplina do regime jurídico dos servidores; 
IV - Forma e condições de provimento de cargos; 
V - Condições para aquisição de estabilidade. 
Art. 5." - A divisão judiciária compreende a criação, a alteração 

e extinção das seções, circunscrições, comarcas, têrmos e distritos ju
diciários, bem como a sua classificação. 

Parágrafo único. Para a criação, a alteração, a extinção ou a 
classificação das comarcas e outras divisões judiciárias, os Estados ob
servarão critérios uniformes com ,base em: 

I - Extensão territorial; 
I! - Número de habitantes; 
III - Número de eleitores; 
IV - Receita tributária; 
V - Movimento forense. 
Art. 6." - Respeitada a legislação federal, a organização judiciária 

compreende: 
I - Constituição, estrutura, atribuições e competência dos Tribu

nais, bem como de seus órgãos de direção e fiscalização; 
II - Constituição, classificação, atribuições e competência dos 

Juízes e Varas; 
III - Organização e disciplina da carreira dos magistrados; 
IV - Organização, classificação, disciplina e atribuições dos ser

viços auxiliares da justiça, inclusive tabelionatos e ofícios de regis
tros públicos. 

§ 1." Não se incluem na organização judiciária: 
I - A organização e disciplina da carreira do Ministério Público; 
II - A elaboração dos regimentos internos dos Tribunais. 
Art. 7." - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
Brasilia, 4 de novembro de 1970; 149." da Independência e 82." da 

República. 

,zo -

EMíLIO G. MÉDICI 

Alfredo Buzaid 

(Publicada no D. O. União de 5-11-1970) 
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CRONICA: 

NOSCE TE IPSUM ... 

Eminente pensador contemporâneo, discorrendo sôbre a 
problemática do comportamento humano, sustenta que todos 
nós somos produto de um duplo condicionamento: O primeiro, 
de natureza biológica, seria responsável pelas nossas tendên
cias e inclinações; e o segundo, de ordem social, teria como 
fautores os padrões culturais do meio em que vivemos. 

Todo indivíduo nasceria, assim, dotado de um equipamento 
hereditário próprio, geneticamente transmitido pelos respec
tivos ancestrais, o qual se manifesta, ou expressa, nos traços 
dominantes de seu temperamento. 

Por outro lado, à medida em que se fôsse operando o 
nosso desenvolvimento físico, a mente de cada um iria sendo 
moldada, paralelamente, pelas idéias e normas de conduta vi
gentes na comunidade a que pertencesse, - o qU€ nos levaria 
a identificar-nos, progressiva e insensivelmente, com os usos, 
costumes, tradições e medidas de valor por ela cultivados. 

Além dêsses dois tipos fundamentais de condicionamento, 
outrosfatôres, de natureza endógena ou exógena influiriam, 
também, no comportamento dos sêres humanos, variando, en
tretanto, de individuo para indivíduo, de acôrdo com a índole 
de suas respectivas vivências. 

Estariam em tal caso as condições de ordem econômica 
sob as quais houvessem transcorrido, principalmente, a sua 
infância e juventude; a espécie de educação recebida no seio 
familiar; o grau de instrução haurida nas escolas porventura 
freqüentadas; as afecçães orgânicas de natureza vária que 
eventualmente os tivessem atingido; os impactos emocionais, 
provocados por motivações diversas, que houvessem sofrido, 
etc., etc. 

Todo ser humano seria, por conseguinte, dotado de uma 
compleição ou estrutura psico-somática específica, constituída 
pelos mencionados tipos de condicionamento, em obediência 
aos quais se comportaria nas reações det€rminadas pelos múl
tiplos estímulos recebidos do meio ambiente ou provindos do 
interior de si próprio. 
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l!:sse condicionamento global se processaria, entretanto, 
à revelia de nossa consciência, e embora possamos tomar 
conhecimento dêle, mediante a observação da forma como 
nos conduzimos em nossas relações com as pessoas, as idéias 
e as coisas, poucos se dariam conta de sua existência. 

Tal fato, porém, seria perfeitamente natural, isso em 
virtude de nosso "Eu" - que por imposição de sua natureza 
aquisitiva vive numa permanente busca de auto-satisfação, 
não se aperceber de que tôdas as suas atividades, que julga 
exercer livremente, são predeterminadas por aquêles fatôres 
condicionantes. 

A verificação dessa realidade não nos autorizaria, obvia
mente, a extrair a conclusão de que todos os nossos atos são 
produto de um determinismo irredutível, mas a reconhecer, 
apenas, que o pleno livre arbítrio, que julgamos possuir, não 
passa de uma ilusão, pois que as faculdades de escolha e deci
são que normalmente exercitamos, têm o seu campo de ação 
delimitado pelo nosso peculiar condicionamento. 

Tanto isso seria exato que, quando aderimos a determi
nados princípios ou idéias, - sejam de ordem política, filo
sófica, religiosa ou ética - e apurando, depois, que êles não 
mais correspondem aos nossos interêsses emocionais ou exi
gências intelectuais resolvemos adotar outros, - o que na rea
lidade acontece é a troca de um por outro condicionamento. 

Como exemplo demonstrativo da veracidade de tal afir
mativa, poderiam ser citadas as mutações pelas quais têm 
passado as estruturas sociais, ao longo dos milênios. Com 
efeito, não obstante elas tenham sido, no correr das idades, 
inúmeras vêzes alteradas ou substituídas, - a verdade é que 
tais mudanças em nada contribuíram para o aperfeiçoamento 
dos sêres humanos, que continuam, hoje como ontem, subs
tancialmente os mesmos. 

Isso, evidentemente, não quer dizer que devemos abs
ter-nos de empreender reformas, pois elas se tornaram fre
qüentemente necessárias e podem, mesmo, como tem acon
tecido, produzir os mais benéficos efeitos em seus níveis 
próprios. Presumir, todavia, que a sua execução alterará 
:não apenas a ordem existente, mas também as causas que 
lhe deram origem, constituiria um flagrante equívoco, de vez 
que nenhuma reforma, por mais radical que se apresente, 
deixará de ser a continuação modificada daquilo que perma
nece imutável na subjacência de tôdas as ordens, ou seja -
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a condição humana daqueles que as idealizam, edificam e 
sustentam. 

Realmente, se observarmos a nossa mente em seu tra
balho diuturno a serviço do "Eu", - que é essencialmente 
egoísta, prepotente, ganancioso, autoritário, invejoso, acumu
lativo e vaidoso - notaremos que ela se acha num estado 
de agitação constante, ocupada com o atendimento de seus 
múltiplos interêsses, ou preocupada com a sua defesa, quando 
os percebe ameaçados. É que, na raiz de tôdas as suas ati
vidades, estaria centrado o desejo de auto-expressão que nos 
domina, a vontade i'nsopitável de nos firmar em nosso meio 
e afirmar perante os outros, - o que nos adviria da intuição, 
que possuímos, de nossa própria vacuidade e do mêdo avassa
lante de não sermos nada ... 

Assim, levados pela pressão de nosso egotismo, e apesar 
de nos virem dizendo, desde há milênios, que nos cumpre 
amar uns aos outros - na verdade apenas amamos a :nós 
mesmos. Só pensamos, via de regra, em nossos direitos, omi
tindo-nos, porém, quase sempre, quando se trata de dar cum
primento aos deveres correspo.ndentes. Exigimos que nos con
siderem, que nos tratem com afabilidade, que nos sejam 
prestativos, que :nos atribuam predicados excepcionais, que 
afaguem a nossa vaidade. Comumente, entretanto, pouco nos 
preocupamos em proceder, para com outros, de idêntica ma
neira, - a menos que, daí, possamos auferir algum proveito. 

Freqüentemente insensíveis, - e até desumanos com as 
pessoas que dependem de :nós, - não tergiversamos, contudo, 
em descer até a subserviência quando se trata de agradar àque
les de quem dependemos, ou a todos quantos imaginamos estar 
em condições de nos proporcionar quaisquer lucros ou vanta
gens. Normalmente, procuramos agir em conformidade com 
as situações que se nos deparam em nosso viver diário, -
dissimulando o que somos ou simulando o que não somos. 

Não há dúvida que também temos rasgos de generosi
dade: Fundamos asilos, contribuímos para organizações de 
assistência social, trabalhamos em benefício dos menos afor
tunados, participamos de movimentos filantrópicos, fazemos 
doações, damos esmolas. Se analisarmos bem, todavia, a nossa 
mente quando assim procedemos - verificaremos que todos 
êsses largos gestos de altruísmo são determinados, ainda, em 
larga medida, por motivos egoísticos. De fato, e com maior 
freqüência do que supomos, somos levados à prática de tais 
gestos ou para nos engrandecer, nos dar a satisfação íntima 
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de que somos justos, bondosos e caritativos, ou, então, im
pulsionados pelo secreto temor d€ virmos, um dia, a nos en
contrar €m situação idêntica à daqueles a quem favorecemos. 

Seremos, então, todos nós, à vista do exposto, e por via 
de conseqüência, deslavados farçantes, impudentes tartufos, 
ou desprezíveis velhacos? - Em absoluto, pois, a rigor, nem 
sequer temos consciência de que nos comportamos como tais. 
Criando, por injunções de natureza egotista, e em obediência 
a imperativos de nosso condicionamento, um mundo baseado 
na competição e na exploração, é de todo natural que explo
remos e sejamos explorados, - o 'que acontece sob qualquer 
regime político ou sistema de organização social, pois a so
ciedade é o que somos, pouco importando as roupagens com 
que a vistamos. 

É precisamente a verdade de tal fato que escaparia à 
visão e compreensão de quantos, chocados pela evidência das 
injustiças que vão pelo mundo, e ante as dificuldades que 
enfrentam para extingui-las mediante a adoção de métodos 
legais, entendem que só pela violência poderão elas ser eli
minadas, e que todos os meios, por mais tôrpes e sórdidos 
que sejam, devem ser utilizados para a consecução dêsse obje
tivo. Tangidos pelos sentimentos de revolta e ódio desperta
dos pela irracionalidade que caracteriza tal forma de reflexão, 
- não se apercebem de que meios e fins são indissociáveis, 
constituem uma só e a mesma coisa, - e de que jamais, pela 
violência ou com sêres violentos, como somos todos nós, -
segundo as circunstâncias - se poderá construir uma socie
dade harmoniosa, justa e pacifica. 

Estaríamos, então, condenados por um Destino cruel a 
viver sempre assim, num perpétuo conflito, não só conosco 
próprios, - em conseqüência da luta que sustentamos para 
vir a ser '0 que não somos e das frustrações inumeráveis a 
que essa luta nos sujeita - mas também com os outros, in
dividual ou coletivamente considerados? - A resposta do emi
nente psicólogo ao qual de início nos referimos e cujo pensa
mento aqui estamos expondo muito sucinta e toscamente, -
é de que niio} desde que nos libertemos de nosso condiciona
mento. Para a consecução dêsse objetivo não haveria necessi
dade de se empreender qualquer esfôrço, abandonar o exercício 
de nossas atividades normais, ou isolar-nos, transformando-nos 
em penitentes eremitas, o que constituiria um procedimento 
pouco inteligente. Bastará, tão-somente, que atentemos, a 
todo instante, em nossas reações ao desafio que nos é imposto 
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pelas relações a que aludimos, fazendo-o, porém, sem conde
nação ou aprovação, seja qual fôr a natureza ou a forma pela 
qual se exteriorizem. Não seria fácil, evidentemente, perse
verar-se nessa espécie de atenção, uma vez que a nossa mente, 
naquela sua operosidade egocêntrica, está sempre examinando, 
avaliando, julgando, aceitando ou repelindo tudo quanto, no 
jôgo das mencionadas relações, possa afetar-nos favorável ou 
desfavoràvelmente. 

Daí a razão pela qual só poderemos lograr êxito na prá
tica de tal observação quando a realizemos movidos, não por 
simples curiosidade intelectual, - mas pelo desejo incoercível 
de conhecer o que é tal como éJ e de compreender o seu real 
significado. Eis que, na verdade, e em última instância, so
mente quando virmos as coisas como elas são e lhes dermos 
o valor que realmente têm, nos será possível transcender os 
conflitos internos e externos que estiolam nossas vidas, e 
construir, em decorrência, aquela sociedade justa, harmoniosa 
e pacífica a que atraz nos referimos. 

É claro que o pensador aludido, ao preconizar o Auto
conhecimento como o único meio pelo qual se nos tornará 
possível encontrar uma nova maneira de viver, não está 
proclamando nada denôvo, pois o seu poder liberatório há 
milênios já que foi enunciado em Delfos, cujo templo os
tentava, no frontespício de seu pórtico, a sábia exortação 
oracular: "GNOTHI SEAUTON" - mais conhecida por 
"NOSCE TE IPSUM", em sua versão latina 

O problema é que, a grande maioria de nós outros, não 
está, nem nunca estêve, interessada nesse tipo de libertação, 
preferindo viver, como sempre tem vivido, submissa à tirania 
do "Eu", com seus preconceitos, sua cupidez, seus ressenti
mentos e idiossincrasias, suas falsas virtudes, seus extremos 
de intolerância, seu culto narcisista, suas discriminações, seu 
mórbido facciosismo, suas crenças interesseiras, sua ância de 
poder, seu desejo de permanência. 

Ora, sendo assim, não teremos razão alguma em espan
tar-nos com as convulsões de etiologia vária em que se de
bate o mundo de nossos dias, nem com os imprevistos rumos, 
por mais chocantes que sejam, que êle possa vir a tomar, -
pois, embora o não saibamos, cada um de nós é responsável, 
em menor ou maior grau, por tudo quanto ocorre em seu 
meio e no seu tempo. 

OSCAR FONTES TORRES 
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SOCIAIS 
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CANÇÃO DO VELHO POETA 
Moço aventureiro 
Que os primeiros passos 
Desprendes, ligeiro 
Com mira aos Espaços: 

Velho pouco posso, tudo mal consigo, 
Mas irei contigo. 
Moço trovador 
Que inda pelos dedos 
Medes a rigor 
Teus subtis segrêdos, 

Nem que nenhum Verso já persiga, sigo: 
Rimarei contigo. 
Moço apaixonado 
Que do amor nem sonhas 
Que o menino alado 
Tem manhas medonhas, 

Do amor já sei tudo! Mesmo assim te digo 
Que amarei contigo. 
Moço ilusionista 
Ql!e a vida resumes 
A acender na pista 
Teus fingidos lumes, 

Nem que nem no Engano possa achar abrigo, 
Fingirei contigo. 
Velho grande atleta 
Gasto já nas lutas 
Por não sei que Meta 
Que até o fim disputas, 

Mesmo se encolhido ao mais pueril perigo, 
Lutarei contigo. 
Nunca nada tive, 
Menos tenho ao fim. 
Nunca de si vive 
Quem vem ao que vim. 

Parto, mas cantando. Meu mundo lmmlgo, 
Mesmo que me expulses, ficarei contigo. 

JosÉ RÉGIO 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

CUSTAS DEVIDAS À ORDEM DOS ADVOGADOS 
E À CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS 

ADVOGADOS DE SÃO PAULO 

Exmo. Sr. Desembargador Presidente: 
Tendo em vista o Decreto-lei n.') ~03, de 25-3-70, que 

dispõe sôbre o Regimento de Custas e Emo:umentos, esta Sub
Secretaria Auxiliar da 1.a Judiciária, elaborou a Tabela de Pre
paro (doc. n.Q 1), nova guia de preparo (doc. n.Q 2); e de 
acôrdo com o art. 3.'" das Disposições Transitórias, o doc. 
n.Q 3, a fim de serem submetidos à consideração de V. Exa. 

Outrossim, havendo dúvidas pertinentes a alguns itens, 
abaixo transcritos, do citado Regimento de Custas e Emolu
mentos, consultamos o seguinte: 

1.~) se os recursos extraordinários interpostos a partir 
de 1.<1 de maio próximo estão sujeitos à exigência de depósito 
para extração de carta de sentença? (parágrafo 1.9 do art. 21); 

2.~) se as revistas e os agravos de despachos denega
tórios de recursos extraordinários interpostos a partir de 1.'1 
de maio próximo, estão sujeitos ao nôvo preparo e à exigên
cia de depósito para extração de carta de sentença? (pará
grafo 5.'1 do art. 22); 

3:") se 08 embargos infringentes ou de nulidade e os 
recursos extraordinários interpostos a partir de 1.'1 de maio 
próximo estão dispensados de preparo? (art. 47, n.'1 lI). 

Finalmente, propomos a V. Exa. da oportunidade de se
rem tais dúvidas, após esclarecidas, publicadas no Diário Ofi
cial a fim de que os interessados tomem conhecimento. 

São Paulo, 27 de abril de 1970. 
(a) lzalJel de Nolla - Subsecretária Auxiliar Substi· 

tuta da V SSA - 1.' Judiciária. 
Visto: 

(a) 

Visto: 
(a) 

Lecmor Barrella - Subsecretária Assistente da V 
Judiciária. 

Luis Soares de M eUo Júnior, Secretário do Tri
bunal. 
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TABELA DE PREPARO 
(Originá rios da 2.1) Instâ ncia) 

D ecr eto-lei n" 203 de 25 de 7n(LrçO de 1970 
Entm em vigOT em 1"-5-1970 

AÇOES RESCISORIAS - (Prestação Inicial) 

Cu~tflS do 
Es ta do e 

contribuições 
~ Ordem doa 

Em olum entos Ad vo~.dos e 
VALOR D A CAU~A do ;,. Cnrte1ra d. 

Estado Prevldêncla 
doa 

A d \'or;:odos 
de 

Stio Po nlo 

- até NCr$ 100,00 4,00 nihil 
- de NCr$ 100,01 a 200,00 8,00 nihil 
- de NCr$ 200,01 a 300,00 12,00 nihil 
- de NCr$ 300,01 a 400,00 16,00 nihil 
- de NCr$ 400,01 a 500,00 20,00 nihil 
- de NCr$ 500,01 a 600,00 20,00 4,00 
- de NCr$ 600,01 a SOO,OO 22.00 6,00 
- de NCr$ SOO,Ol a 1.000,00 24.00 8,00 
- de NCr$ 1.000,01 a 1.200,00 26,00 10,00 
- de NCr$ 1.200,01 a 1.400,00 28,00 12,00 
- de NCr$ 1 .400,01 a 1.600,00 30,00 14,00 
- de NCr$ 1 .600,01 a 1.S00,OO . 32,00 16,00 
- de NCr$ 1 .S00,Ol a 2 .000,00 36,00 20,00 
- de NCr$ 2 .000,01 a 3 .000,00 40,00 24,00 
- de NCr$ 3.000,01 a 4.000,00 44,00 28,00 
- de NCrS 4.000,01 a 5 .000,00 48,00 32,00 
- de NCr$ 5.000,01 a 6.000,00 52,00 36,00 
- de NCr$ 6.000,01 a 8.000,00 60,00 44,00 
- de NCr$ 8.000,01 a 10 .000,00 68,00 52,00 
- de NCr$ 10.000,01 a 12.000,00 76,00 64,00 
- de NCr$ 12.000,01 a 14 .000,00 84,00 76,00 
- de NCr$ 14 .000,01 a 16.000,00 92,00 88,00 
- de NCr$ 16 .000,01 a 18.000,00 100,00 I 100.00 
- de NCr$ 18.000,01 a 20.000,00 104,00 116,00 
- de NCr$ 20.000,01 a 25.000,00 108,00 136,00 
- de NCr$ 25.000,01 a 30.000,00 112,00 156,00 
- de NCr$ 30.000,01 a 40.000,00 116,00 176,00 
- de NCr$ 40 .000,01 a 50 .000,00 120,00 200,00 
- de NCr$ 50 .000,01 a 60.000,00 124,00 236,00 
- de NCr$ 60 .000,01 a 80.000,00 128,00 272,00 
- dê NCr$ 80.000,01 a 100 .000,00 132,00 308,00 
- de NCr$ 100.000,01 a 150 .000,00 136,00 344,00 
- de NCr$ 150.000,01 a 200 .000,00 140,00 380,00 
- de NCr$ 200.000,01 a 250 .000,00 148,00 452,00 
- de NCr$ 250.000,01 a 300 .000,00 152,00 528,00 
- de NCr$ 300.000,01 a 400 .000,00 160,00 

, 
640,00 

- pelo que exceder de NCr$ I 
400.000,00; cada NCr$ 100.000,00 I 
ou fração ..... . ........ ... .... 6,00 I 24,00 

~ de valor inestimável ........... 24,00 I 16,00 

TOTAL 

4,00 
8,00 

1:2,00 
16,00 
20,00 
24,00 
28,00 
32,00 
36,00 
40,00 
44,00 
48,00 
56,00 
64,00 
72,00 
80,00 
88,00 

104,00 
120,00 
160,00 
140,00 
180,00 
200,00 
220,00 
244,00 
268,00 
292,00 
320,00 
360,00 
400,00 
440,00 
480,00 
520,00 
600,00 
680,00 
800,00 

30,00 
40,00 

.. 
Obsl'rI'Vação : LItIsconsorte ou Assistente - (Genética - Nota 6." e 

7." - Tabela 1) 



AGRAVO DE DESPACHO DENEGATúRIO DE RECURSO 
EXTRAORDINARIO 

:J 
Custas do Estado e con
tribuições à Ordem dos 

Emolumentos do Advogados e à Carteira 
Estado de Previdência dos Ad-

vogados de São Paulo 

TOTAL 

Nihil I NCr$ 20,00 NCr$ 20,00 

CONFLITO DE JURISDIÇÃO 

Emolumentos do 
Estado 

Custas do Estado e con
tribuições à Ordem dos 
Advogados e à Carteira 
de Previdência dos Ad
vogados de São Paulo 

TOTAL 

NihU NCr$ 20,00 NCr$ 20,00 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇAO 

Não tem Preparo - Manilados de Segurança 
(Prestação inicial) 

VALOR DA CAUSA 

- até NCr$ 200,00 
- de NCr$ 200,01 a 
- de NCr$ 300m a 
- de NCr$ 400,01 a 
- de NCr$ 500,01 a 
- de NCr$ 600,01 a 
- de NCr$ 800,01 a 
- de NCr$ 1.000,01 a 
- de NCr$ 1 .200,01 a 
- de NCr$ 1 .400,01 a 
- de NCr$ 1.600,01 a 
- de NCr$ 1.S00m a 
- de NCr$ 2.000,01 a 
- de NCr$ 3.DOOm a 

300,00 
400,00 
500,00 
600,00 
800,00 

1.000,00 
1 .200,00 
1.400,00 
1.000,00 
1.800,00 
2.000,00 
3 .000,00 
4 .000,00 

Emolumentos 
do 

E sta do 

4,00 
6,00 
8,00 

10,00 
10,00 
11,00 
12,00 
13,00 
14,00 
15,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
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Custas do 
Estado e 

eco trl bulçôee: 
à Ordem doa 
.AdvogadoB o 

A Carteira de 
Frevidência 

dos 
Ad\'og-ado8 

de 
Silo Paulo 

nihil 
nihU 
nihil 
ruhi! 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 

10,00 
12,00 
14,00 

TOTAL 

4,00 
6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
14,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,00 
24,00 
28.00 
32,00 
36,00 
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VALOR DA. CAUSA 

- de NCr$ 4.000,01 a 5.000,00 
- de NCr$ 5.000,01 a 6.000,00 
- de NCr$ 6.000,01 a 8.000,00 
- de NCr$ 8.000,01 a 10.000,00 
- de NCr$ 10.000,01 a 12.000,00 ' 
- de NCr$ 12.000,01 a 14.000,00 
- de NCr$ 14.000,01 a 16.000,00 
- de NCr$ 16.000,01 a 18.000,00 
- de NCr$ 18.000,01 a 20.000,00 
- de NCr$ 20.000,01 a 25.000,00 
- de NCr$ 25.000,01 a 30.000,00 
- de NCr$ 30.000,01 a 40.000,00 
- de NCr$ 40.000,01 a 50.000,00 
- de NCr$ 50.000,01 a 60.000,00 
- de NCr$ 60.000,01 a 80.000,00 
- de NCr$ 80.000,01 a 100.000,00 
- de NCr$ 100.000,01 a 150.000,00 
- de NCr$ 150.000,01 a 200.000,00 
- de NCr$ 200.000,01 a 250.000,00 
- de NCr$ 250.000,01 a 300.000,00 
- de NCr$ 300.000,01 a 400.000,00 
- pelo que 

exceder de NCr$ 400.000,00 
cada NCr$ 100.000,00 ou fração 

- de valor inestimâvel ......... . 

Assistente ou Litisconsorte em Man
dado de Segurança (por interes-
sado) ......................... . 

Emolumen t09 
do 

Estado 

24,00 
26,00 
30,00 
34,00 
38,00 
42,00 
46,00 
50,00 
52,00 
54,00 
56,00 
58,00 
60,00 
62,00 
64,00 
66,00 
68,00 
70,00 
74,00 
76,00 
80,00 

3,00 

12,00 

10,00 

Custa do 
Estado e 

con trl bulçõeª 
~ Ordem dos 
Advogados • 

~ CarteIra d. 
FreYldêncla 

dos 
Advogados 

de 
Silo Paulo 

16,00 
18,00 
22,00 
26,00 
32,00 
38,00 
44,00 
50,00 
58,00 
68,00 
78,00 
88,00 

100,00 
118,00 
136,00 
154,00 
172,00 
190,00 
226,00 
264,00 
320,00 

12,00 

8,00 

10,00 

TOTAL 

40,00 
44,00 
52,00 
60,00 
70,00 
80,00 
90,00 

100,00 
110,00 
122,00 
134,00 
146,00 
160,00 
180,00 
200,00 
220,00 
240,00 
260,00 

I 300,00 
340,00 
400,00 

15,00 

20,00 

20,00 

QUEIXA CRIME - (PreBtcu;ão Inicial) 

Emolumentos do 
Estado 

NCr$ 35,00 

30 -

Custas do Estado e con
tribuições à Ordem dos 
Advogados e à Carteira 
de Previdência dos Ad
vogados de São Paulo 

NCr$ 25,00 

TOTAL 

NCr$ 60,00 
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(f.· Prestação) - (Se entrar RecurS08) 

Emolumentos do 
Estado 

NCr$ 35,00 

Custas do Estado e con
tribuições à Ordem dos 
Advogados e à Carteira 
de Previdência dos Ad
vogados de São Paulo 

NCr$ 25,00 

TOTAL 

NCr$ 60,00 

Item IV - Da Tabela de Preparo de Que·i.xa, Crime 

5.'1 - Os preços acima estão sujeitos ao acréscimo de 
1/4 per capita, quando, houver mais de um réu, o máximo 
de três vêzes o fixado nesta Tabela. 

Emolumentos do 
Estado 

Nihil 

REVISTA 

I Custas do Estado e con
tribuições à Ordem dos 
Advogados e à Carteira 

I de Previdência dos Ad
vogados de São Paulo 

NCr$ 20,00 

Senhor Presidente: 

TOTAL 

NCr$ 20,00 

I - A Diretoria da 1." Judiciária consulta a E. Presi
dência sôbre a aplicação do Regimento de Custas na Segunda 
Instância, apresentamdo as tabelas elaboradas naquela repar
tição e o modêlo de guia de recolhimento, solicitando a sua 
aprovação. 

II - Com o intuito de simplüicar a cobrança das custas 
e emolumentos, acelerar a marcha processual e tornar o pro
cesso menos oneroso para as partes, o Decreto-lei n.'1 203, de 
25 de março de 1970, aboliu o preparo dos recursos que se 
processam nos próprios autos, ressalvada a hipótese do artigo 
20, lI. Com essa providência legal, poucos são os preparos 
de recurso em Segunda Instância, já que a apelação, agravo 
de petição, o agravo de instrumento, os embargos de declara
ção, os embargos infringentes e o recurso extraordinário, são 
preparados em Primeira Instância, na forma do artigo 20 do 

BOLETnf DA. ASSOCIACÃO DOS SffilVENTUARIOS 
DIlI JUSTIçA. DO EST.Á.DO DEl SÃO PAULO * - 31 



Regimento de Custas, exceção feita aos dois últimos, nos pro
cessos de competência originária dos Tribunais. 

Sempre que o recurso tenha apenas efeito devolutivo, 
como ocorre com o extraordinário e a revista em Segunda 
Instância , o recorrente deverá, sob pena de ,deserção, nos três 
dias seguintes à sua interposição, depositar importância su
ficiente para a extração da carta de sentença a fim de que 
o recorrido vencedor, querendo, execute provisoriamente a 
decisão recorrida (artigo 21, parágrafo e 22, § 5.9 ) . 

III - A primeira consulfa, a resposta é afirmativa. 

Os recursos extraordinários, interpostos a partir de 1.9 

de meDo de 1970, estão sujeitos ao depósito para a extração 
da carta de sentença, dentro de três dias a contar do despa
cho que determinou o seu processamento, sob pena de ser 
julgado deserto. 

IV - À segunda consulta, responde-se: 

A questão deve ser desdobrada, examinando-se separada
mente as duas hipóteses. 

1 - Na revista procede-se como no recurso extraordiná
rio, no que diz respeito ao depósito para a extração da carta 
de sentença. Também aqui o depósito deve ser feito no prazo 
úe três dias, sob pena de deserção. O preparo deverá ser feito 
com base nas novas Tabelas, desde que o recurso tenha sido 
interposto a partir do dia 1:;> de maio do corrente. 

2 - O agravo de despacho denegatório de recurso ex
traordinário, quando aquêle fôr interposto a partir de 1.9 de 
maio do ano em curso, está sujeito ao preparo com base nas 
Tabelas que entraram em vigor naquela data. Não é devido 
o depósito a que se refere o artigo 21, § 1.9 , do Regimento 
de Custas e Emolumentos, já que 'no caso não há extração 
da carta de sentença. 

À terceira pergunta, responde-se: 

Os embargos infringentes ou de nulidade e os recursos 
extraordinários interpostos a Partir de 1.9 de maio do cor
rente, estão dispensados do preparo. É que êsses recursos se 
processam nos próprios autos e, pelo sistema adotado pelo 
Regimento de Custas, não estão sujeitos àquela formalidade. 

V - As Tabelas apresentadas estão de acôrdo com o 
Regimento, podendo ser aprovadas com as seguintes ob
servações : 

82 - nOI.ETD! DA ASSOCIAÇÃO DOS l>ElTIVElNTUARIOB 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



Na Tabela das "Ações Rescisórias" deverá ser observado, 
anotando-se no seu rodapé, o que dispõem as notas genéricas 
6.'1- e 7.~ da Tabela 1 (Decreto n.'! 52.425, de 25 de março 
de 1970) a respeito dos litisconsorte, assistentes e opoentes. 
Não é de se aplicar o artigo 227 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça, já que se não cuida de recurso. O não 
pagamento da parte devida pelo opoente, litisconsorte ou assis
tente, implica em indeferimento do processame.nto da oposi
ção ou não admissão do litisconsórcio ou assistente. 

Nos mandados de segurança, dadas às suas peculiarida
des, entendeu o legislador: que para ser admitido como assis
tente, cada interessado deverá juntar aos autos comprovante 
de recolhimento de NCr$ 20,00, integralmente devidos ao Es
tado, quando se tratar de serventia oficializada ou no caso 
do processamento em Segunda Instância. Assim, no mandado 
de segurança, além das custas e emolumentos recolhidos à 
titulo de prestação inicial, cada assistente admitido pagará, 
per capita mais a quantia prevista no rodapé da Tabela ela
borada pela Diretoria consulente. 

VI - Face ao exposto, sou de parecer que devem ser 
aprovadas as Tabelas apresentadas, com as observações aqui 
registradas, bem como o modêlo de guia de recolhimento con
feccionada pela Diretoria da 1.~ Judiciária. 

Acrescento ser conveniente, para evitar o acúmulo de 
processos na Secretaria, determinar-se a aplicação do artigo 
3.'1 das Disposições Transitórias do Regimento de Custas, com 
a baixa de todos os feitos que estejam nas condições previstas 
naquele dispositiva. 

É o meu parecer. 

São Paulo, 8 de maio de 1970. 

Antonio Carlos Alves Braga - Juiz de Direito Auxili'ar 
da Presidência. 

DESPACHO 

Aprovo o parecer, que mando seja devidamente publicado, 
juntamente com as tabelas que acompanham a consulta. 

São Paulo, 8-5-1970. 
(a) Cantidiano Garcia de Almeida - Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça. 
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PROVIMENTO N.Q 6-70 

o Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 
Cantidiano Garcia de Almeida, no uso de suas atribuições, 
Resolve baixar "as seguintes "instruções especiais" para o con
curso de provas e títulos de ingresso na carreira de escre
vente das serventias oficializadas e delegar atribuição e com
petência aos Juízes Diretores dos Foruns do I,nterior. 

INGRESSO NA CARREIRA DE ESCREVENTE 
SERVENTIAS OFICIALIZADAS 

Instruções Especiais n. 1 
I - Estas instruções regem o concurso de provas e títulos 

para o provimento dos cargos ;de 3. Q Escrevente referência 
"14", dos Q. P. P. da Secretaria da Justiça, conforme dispõe 
a legislação em vigor. 

II - O candidato aprovado e classific"ado será admitido 
na vaga existente no regime de dedicação profissional exclusi
va, sujeito à prestação de 44 horas semanais, correspondentes 
à referência "14-A" e mais 50% sôbre o valor dessa refe
rência. 

III - As inscrições e o concurso observarão as dispo
sições gerais do Provimento 5-70, ficando delegado aos MM. 
Juízes de Direito Diretor do Forum das comarcas do Interior, 
ande houver serventia oficializada, a inidativa para abertura 
de concurso e realização das provas para preenchimentos dos 
cargos vagos - ou dos cargos criados e ainda não providos. 

IV - As provas constarão de: 

a) Datilografia - cópia de texto impresso, contendo, 
pelo menos, vLnte linhas em espaço simples (Eliminatória). 

b) Português - ortografia oficial; conjugação de ver
bo; flexões de genêro, número e grau; sintaxe de regência e 
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concordância; emprego de pronomes; emprêgo de crase; for
mas de tratamento e pontuação; construção de frases; corre
ção de frases; redação. 

c) Aritmética - as quatro operações com números in
teiros e fracionários; sistema métrico decimal; regra de três 
simples; percentagem; números complexos. 

d) Processo Civil e Processo Penal. 

e) Deveres, proibições e responsabilidades do funcioná
rio público civil do Estado - Conhecimento das regras esta
tuárias - Regimento de Correições. 

f) Relação entre o advogado e o pessoal de Cartório. 
g) A prova d.e nível mental é apenas para verificação 

do nível de inteligência e não dos conhecimentos do candidato. 
No ato da inscrição o candidato pagará a taxa de Cr$ 8,00. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 25 de agôsto de 1970. 
Cantidiano Garcia de Almeida - Presidente do Tribunal 

de Justiça. 
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CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA : 

PROVIMENTO N.9 LVI/70 

o Conselho Superior da Magistratma, usanoo de suas 
atribuições legais, 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG-33. 
356/70, à vista da representação formulada pelo lVIIVI. Juiz 
Corregedor Permanente dos Presídios do Estado e da Polícia 
Judiciária da Capital, 
Considerando a necessidade de disciplinar a requisição de fô
lhas de antecedentes criminais pelos magistrados da Capital 
e do Interior, Resolve: 

Artigo 1.9 - A requisição de fôlhas de antecedentes cri
minais será feita, obrigatoriamente, por intermédio de ofício 
que obedecerá ao modêlo anexo, devendo conter os esclare
cimentos necessários e os requisitos nele especificados, prin
cipalmente o n. 9 do R. G., quando possível. 

Artigo 2.9 - Recebendo o inquérito e verificando o juiz 
que já existe fôlha de antecedentes, recomenda-se que nôvo 
documento seja requisitado somente se absolutamente neces
sário, a fim de não sobrecarregara D. I. C. C. com pedidos 
redundantes ou inúteis. 

Artigo 3.9 - Haverá uma requisição para cada réu ou 
indiciado, sendo vedada a colocação de mais um nome no 
pedido. 

Artigo 4." - O Ofício será encaminhado à Divisão de 
Identificação Civil e Criminal, da Secretaria da Segurança 
Pública, à Rua Brigadeiro Tobias, n.~ 527, que o devolverá 
sem atendimento, se não estiver em têrmos. 

Artigo 5:) - No que respeita à exata qualificação dos 
órgãos policiais, pelas autoridades judiciárias recomenda-se 
estrita observância do que está disposto na Lei Orgânica da 
Policia (Lei n. Q 10.213, de 27.5.68), da Reforma Administra
tiva da Secretaria da Segurança Pública (Decreto n.(I 52.213, 
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de 24.7.69) e da Organização Territorial das Delegacias Re· 
gionais e Secionais de Polícia (Decreto n.<1 52.315, de 6-11-69). 

Artigo 6.Q 
- Revogam-se as disposições em contrário, 

entrando em vigor êste Provimento, na data de sua publi· 
cação. 

São Paulo, 27 de maio de 1970. 
(aa) Cantidiano Garcia de Almeida - Presidente. Tá

cito Morbach de Goes Nobre - Vice-Presidente. José Geral
do Rodrigues de Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 

PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 

.......... VARA ......... . 

. . . . . . . . .. OF1CIO .......... PROCESSO N.~ ... . 

São Paulo, ...... de ...... de ...... 19 ..... . 
Of. n.'! ....... . 

:f;STE OF1erO DEVE SER RESPONDIDO COM PRE
FERÊNCIA ABSOLUTA Senhor Diretor do Serviço de Iden
tificação 

Requisito de V Sa. a FÔLHA DE ANTECEDENTES do 
abaixo qualificado, para constar dos autos da ação penal 
movida contra o mesmo, em virtude de inquérito oriundo da 
Delegacia de Polícia do ...... Distrito Policial, registrado 
sob n."" ...... Livro ;n." ...... fls. ...... da dita repartição. 

Saudações 

Juiz de Direito 

NOME: ..................... . 

Alcunha: Filho de ..................... . 

e de ......................... . Sexo: ......... Côr: ........ . 

Natural de: ........ .. ..... . . . Nascido aos 

Profissão: ................... . Residência: 

Registro Geral n.9 .......... . . 

Planilha datada de ........... . 

Artigos do Código Penal ..... . 

Urgente - para fins criminais com prescrição 
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:PROVI1fENTO N.Q LIX/70 

o Conselho Superior da Magistratura, usando de suas 
atribuições legais e à vista do que ficou decidido no Processo 
n.9 33.581170 - CG, em Sessão do dia 31 de julho de 1970. 

Considerando que a Divisão Psiquiátrica II, da Coorde
nadoria'de Saúde Mental do Estado e o Instituto de Biotipolo
gia Criminal do DIPE, devido à superlotação de pacientes 
que apresentam e ao acúmulo de serviço, estão impossibili
tados de atender às requisições de exames de sanidade mental, 
mesmo nos casos de réus presos; 

Considerando que se torna necessário disciplinar a ques
tão e traçal' normas para a realização daquelas perícias por 
médicos nomeados pelo juiz do feito, a fim de que os pro
cessos não se eternizem enquanto os pacientes aguardam va
gas para se submeterem a exames, e sejam elaborados res
pectivos laudos. 

Recomenda: 
1,9 - Nas comarcas do Estado, os exames de sanidade 

mental para os fins dos artigos 149 e segs. do C, P. Penal, 
deverão ser feitos, em regra, por médicos das Delegacias 
Regionais de Saúde, Centros de Saúde ou Postos de Assis
tência Médico Sanitária, e, não os havendo, ou não sendo 
isto possível, por qualquer circunstância, o juiz nomeará dois 
médicos da comarca oU de outra vizinha, para realizá-los. 

2,Q - Os peritos serão compromissados em um tríduo 
e deverão concluir o exame dentro de 45 dias, contados do 
aferecimento dos quesitos e da sua intimação, prazo que p0-
derá ser prorrogado pelo Juiz, mediante representação escrita, 
demonstrada a necessidade de maior tempo para cone1usão 
dos trabalhos e elaboração do laudo. 

3,v - Quando absolutamente necessário o internamento 
do paciente, e o requererem os peritos, exceto no caso de 
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réus presos, tal providencia será determinada em estabeleci
mento adequado, estadual (não vinculado ao DIPE ou ao 
Juízo das Execuções Criminais da Capital) ou particular. 

4.Q - Não o conseguindo o juiz, nas hipóteses aqui pre
vistas, requisitará o exame ao Juízo das Execuções Criminais 
na Capital, solicitando a internação do paciente, e, expedida 
a carta de guia, instruída com cópias das peças principais, 
aguardará a comunicação da existência de vaga para enca
minhar o examinado ao estabelecimento indicado. 

5.Q - f:ste provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se. 

São Paulo, 31 de julho de 1970. 

(aa) Cantidiano Garcia de Almeida - José Geraldo Ro
drigues de Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 

Tácito Morbach de Góes Nobre - Vice-Presidente. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 

PROVIMENTO N.Q 8-70 

Dispõe sôbre horário de funcionamento dos Cartórios de 
Registro Civil da Capital. 

O Desembargador José G€raldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor G€ral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições, 

Resolve estabelecer o seguinte horário, obrigatório, para 
o funcionamento dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas 
Naturais da Capital. 

Dias úteis, inclusive sábados: das 9 às 12 horas e das 14 
às 17 horas; 

Domingos e feriados: das 9 às 12 horas. 
Aos domingos e feriados os cartórios poderão funcionar 

com pessoal reduzido, a critério do escrivão, mas de modo 
a assegurar a regularidade dos serviços e pelo menos uma 
folga semanal, completa a cada escrevente ou auxiliar que 
trabalhar nesses dias. 

Nas demais Comarcas do Estado vigorará o horário que 
fôr estabelecido pelo juiz Corregedor Permanente. 

Cumpra-se. 
Registre-se e publique-se. 
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PROVIMENTO N." 10-70 

o Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, 

Considerando a necessidade :de disciplinar-se a divulgação 
dos atos relativos ao protesto de títulos cambiais, 

Considerando o decidido no Processo n." CG-32.570, de 
1969, resolve: 

1. Os Escrivães dos Cartórios de Protestos :de títulos, 
sob pena de responsabilidade, devem cumprir rigorosamente 
as prescrições do artigo 730 do Código de Processo Civil e 
artigo 42 do Decreto-lei Estadual n." 203, de 25 de março de 
1970, fazendo as intimações por carta registrada com recibo 
de volta ou entregue em mão própria, só se valendo do edital 
quando o devedor estiver em lugar incerto, o que deverá ser 
certificado, ou fôr pessoa desconhecida. 

Será certificado que o devedor está em lugar incerto só 
após esgotados os meios normais de localização, dentre os 
quais a busca de endereços constantes das listas telefonicas. 

2. Os Escrivães dos Cartórios de Protesto de Títulos 
só podem dar conhecimento das prenotações em seus proto
colos (ou apontamentos) às partes imediata e diretamente 
vinculadas aos títulos levados a protesto (sacador, sacado, 
aceitante, eminente, avalista e endossatário), sendo-lhes ve
dado fornecer, ainda que em caráter sigiloso, certidões ou 
informações verbais a terceiras pessoas, físicas ou jurídicas, 
quer sejam públicas ou privadas, associações de classe, im
prensa, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, 
agências de informações cadastrais, entidades de proteção ao 
crédito e congêneres. 

3. Somente depois de efetivado o protesto, e em cada 
caso, poderão ser fornecidas certidões ou informações a ter
ceiros. 
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4. Do instrumento do protesto deverá. constar o inteiro 
teor da resposta eventualmente dada pelo responsável que 
se recusou ao pagamento do titulo protestado, a qual será 
transcrita, integralmente, na certidão do protesto que venha 
a ser fornecida. 

5. Diàriamente, os Escrivães dos Cartórios de Protesto 
deverão escriturar, no livro próprio, em item separado, os 
emolumentos que receberem, na forma prevista na Tabela 13 
a que se refere o Decreto Estadual! n.') 52.425, de 25 de março 
de 1970, pelas certidões expedidas. 

6. Os Escrivães dos Cartórios de Protesto, ressalvado 
o caso do edital previsto no item 1 supra, não poderão forne
cer relações de apontamentos e protestos para publicação 
pela imprensa ou outro meio de divulgação bem como, exceto 
nos casos previstos no item 3 supra, não poderão fornecer 
tais indicações a terceiros. 

7. Os M.M. Juízes Con'egedores Permane.ntes dos Car
tórios de Protesto de Títulos exercerão rigorosa fiscalização, 
quanto à observância do que aqui fica determinado, aplican
do aos infratores as penalidades cabíveis. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, 2 de julho de 1970. 
José Geral-do Rodrigues de Alckmin, Corregedor Geral 

da Justiça. 
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PROVIMENTO N,9 12-70 

o Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usan
do de suas atribuições legais, atendendo à Deliberação n,Q 
3-70, da DD. Junta Comercial do Estado de São Paulo, re
solve: 

l,9 - Designar os Escrivães dos Cartórios Distribui
dores das Comarcas do Estado, exceto a da Capital, para 
proceder à autenticação dos livros mercantis, observado o 
Decreto-lei n.'1 486, de 3 de março de 1969, regulamentado 
pelo Decreto Federal n,9 64.567, de 22 de maio de 1969, ou 
seja: 

a) Se os têrmos de abertura e de encerramento foram 
regularmente lavrados na primeira e última páginas nume
radas, se estão datados e assinados pelo comerciante, dire
tor da sociedade por ações ou por seus procuradores e por 
contabilista legalmente habilitado perante o Conselho Re
gional de Contabilistas, ou ainda, apenas por comerciante 
ou procurador, nas localidades onde não houver contabilista 
'habilitado; 

b) Se do têrmo de abertura constam a finalidade a 
que se destina o livro, o número de ordem, o ;número de fô
lhas, a firma ou estabelecimento, o número e a data do 
arquivamento dos atos constitutivos na junta Comercial e 
o número de Cadastro Geral de Contribuintes no Ministério 
da Fazenda; 

c) Se do têrmo de encerramento constam a indicação 
do fim a que se destinou o livro, o número de ordem, o nú
mero de fôlhas e a respectiva firma individual ou sociedade 
mercantil; 
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ti) Se as fichas continuas, em forma de "safo na; , foram 
apresentadas, em substituição aos livros, conforme facultam 
os artigos 8.ç , 9.'1, 10.<;> e 11.'1 do Decreto 64.567, deverá ser 
examinado se os têrmos de abertura e de encerramento fo
ram, respectivamente, lançados no anverso da primeira ficha 
e no verso da última :dobra de cada bloco; 

e) Se forem apresentadas fichas soltas ou avuJsas, o 
escrivão verificará se os têrmos de abertura e de encerra
mento estão lançados, respectivamente na primeira e última 
fichas e se estão tipogràficamente numeradas; 

f) Se foi feito o pagamento d.a taxa ou emolumento 
devidos segundo o Decreto Estadual n.'1 50.067 de 24 de 
julho de 1968. 

2.'1 - A autenticação deverá ser feita na primeira pá
gina :do livro ou na primeira ficha numerada através de 
carimbo com os dizeres constantes do modêlo anexo, em 
se tratando de fichas soltas o carimbo deverá ser aposto em 
tôdas elas; 

3.'1 - Os Cartórios registrarão as autenticações em livro 
próprio, que deverá ser escriturado em fôlhas soltas, con
forme modêlo anexo, para posterior encadernação. Os lan
çamentos serão feitos em duas vias, permanecendo o ori
ginal em cartório, remetendo-se a outra, mensalmente, à Jun
ta Comercial do Estado de São Paulo. 

4.9 - De tôdas as firmas comerciais cujas fichas ou livros 
autenticarem, os Cartórios confeccionarão fichas, em duas 
vias, uma das quais será encaminhada à Junta Comercial do 
Estado de São Paulo juntamente com a relação a que se 
refere o item 3.~, destinando-se a outra à organização do 
Cartório. 

5.'1 - Este provimento entrará em vigor em 1.Q de 
agôsto de 1970, revogadas as disposições em contrario. 

Registre-se publique-se e cumpra-se. 

São Paulo 16 :de julho de 1970, José Geraldo Rodrigues 
de Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 
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Sscretaria de Estado dos Negócios da Justiça 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Barão de Itapetininga, 88 - 5.° Andar 

Para simples conferência do número da firma ou documentos da 
constituição. 

Interessado 

Praça 

Registro N.o 
Confere 

...... Data ........ J ............... J .. . 
Visto 

Escriturário Chefe da Secção 

NOTA ; il!:ste cartão ficará em poder do interessado a fim de ser 
apresentado na secção tôdas as vêzes que houver livros para rubricar. 

ANEXO 4 

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR DA 
COMARCA DE .. ... .. . . . . . . . . . ... . 

Têrmo de Autenticação 
Declaro exatos os tênnos de abertura e 
encerramento desta Fôlha por mim auten· 
ticados. 

. .... de ........ . .. . de 19 .... . 

Autenticador 
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ANEXO 5 

32 em (frente e costa) 

N.~ DO 
REGISTRO DATA LOCALIDADE NOME ESP.f:CIE 

4cm 4em 4 em 11 em 4em 

ANEXO 6 

Firma: 

N.q REG. LIVROS N.9 REG. LIVROS N.· REG. LIVROS 
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POR,TARIA N.? 50-70 

o Desembargador José Geraldo Rodrigues de Alckmin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, 

Considerando. que, por Decreto de 31-8-1970, publicado no 
D. O. de hoje foi declarado sem efeito o Decreto n.'! 46.273, de 
1.'1 de maio de 1966 que desanexou o Tabelionato de Notas 
do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do dis
trito de Jandira, e, em decorrência criou o 27.9 Cartório de 
Notas da Capital; 

Considera,ndo que o destino dos arquivos e documentos 
do 27. 0 Cartório de Notas da Capital, cujas atividades cessa
ram a partir da publicação do referido decreto, deve ser de
terminado pela Corregedoria Geral da Justiça (artigo 2.9 ); 

RESOLVE: 

1 - O MM. Juiz de Direito da Vara dos Registros Pú
blicos, Corregedor Permanente dos Cartórios extrajudiciais da 
Capital, promoverá a imediata arrecadação e arrolamento do 
arquivo, dos livros, documentos e papéis do Cartório extinto; 

2 - Diligenciará, em seguida, no sentido de promover a 
remoção do arquivo, dos livros, papéis e documentos para o 
Ofício dos Registros Públicos, aí permanecendo até ulterior 
deliberação; 

3 - Tôda e qualquer questão relativa à regularização e 
entrega de escrituras, procurações, papéis e documentos, assim 
como as reclamações ou pedidos relativos a atos praticados na 
serventia extinta, serão resolvidos pelo MM. Juiz da Vara 
dos Registros Públicos, com recurso para a Corregedoria Geral 
da Justiça (artigo 246 do Dec. Lei Complementar n.9 3-69). 
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4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

P. R. L Cumpra-se. 

São Paulo, 1.'1 de setembro de 1970, José Geraldo de 
Alckmin - Corregedor Geral da Justiça. 
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COMUNICADO 

Para os fins do artigo 38 do Decreto-Lei no 9 159, de 1969, 
conforme parecer aprovado no protocolado n o9 CG-10 o 613/70, 
foi adotado o modêlo de contrato entre serventuário e auxiliar 
de serventia, que se encontra abaixo: 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento particular de locação de servi
ços, celebrado entre o (a) o o o o o o o . o o o o o o do o o o o o o o o o o o o o o 

(escrivão ou Oficial) (Cartório) 
o o o o o o o o o .. o o o . o o o da comarca de o o ................ o o o ., 
como primeira (a) contrante, e o ............. o . o o .. , R.Go 
no 9 o ........... o ....... , como segundo (a contratante, filho 
de o .......... o o ...... o ...... , e de dona . o . o .. o o o o . o . o 
.......... , natural de .. o ... o . o ... o ... o o .. o o, onde nasceu 
aos ..... o ..... o ....... o o ') registrado no cartório do Regis-
tro Civil das Pessoas Naturais de ........ o o .... o . o o .. o o, 
comarca de ................ o ........ O) às flB·o o o o o o o . o o o 
do livro noÇ 

•.••••••••••••• o, residente e domiciliado à rua 
............... o . . . . . . .. fica certo e ajustado o seguinte: 

Primeiro: O primeiro contratante, ADMITE o (a) segun
do (a) contratante como Auxiliar do cartório, pelo tempo 
que lhe convier de acôrdo com os dispositivos legais em vigor, 
obrigando-se a pagar-lhe a quantia mensal de Cr$ o. o . o o o o o o 
( o o o o o o o o o o o . o . o . o o ...... o ......... ) o consignada em fôlha 
de pagamento, até o .... o o ... o dia útil de cada mês. 

Segundo: O (A) segundo (a) contratante declara aceitar 
êste contrato e se obriga a desempenhar com exação tôdas as 
funções que lhe forem a tribuidas, guardando absoluto segredo 
de todos os casos em que o interêsse da Justiça assim o 
exigir, sob as penas da lei, obedecendo, outrossim, ao horário 
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regulamentar de trabalho, e declarando-se ciente do regime 
disciplinar a que fica sujeito nos têrmos do artigo 40 do 
Decreto-ui n.~ 159, de 1969. 

Terceiro: Os contratantes declaram que será providencia
da, na forma da lei, a i;nscrição do (a) segundo (a) contra
tante na Carteira de Aposentadoria dos Servidores da JustiÇá, 
no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 

E assim, em cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n." 
159, de 1969, artigo 38, Decreto n." 5.129, de 1931, artigo 21, 
parágrafos l.Q e 2.", Lei n.? 9.858, de 1967, e seu regulamento 
(Decreto n.? 49.933, de 1968), combinados com a Portaria n.9 

16/53, Provimento n.q 1/69, ítem 10, n, e Provimento n. Q 

13/69, todos da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, la
vram o presente contrato em 5 (cinco) vias que assinam em 
presença de duas testemunhas. 

São Paulo, 

o (A) Primeiro (a) Contratante 

o (A) Segundo (a) Contratante 

TESTEMUNHAS: 

1.9 ......•.....•......•••.••••.••.• 

2.9 

Aprovo 
Em ..... .I ..... . /19 ... . 

Juiz Corregedor Permanente 

OBSERVAÇõES: 

Preencher o contrato em 5 (cinco) vias, sendo as 1.... e 
2." vias para a Corregedoria Geral da Justiça, a 3.1) para a 
Corregedoria Permanente, a 4.1) para o Escrivão ou Oficial e 
a 5.'1- pará o (a) contratado (a).-

Caso o contratado ou a contratada ser menor de 18 anos 
de idade, juntar prova de idade e consentimento do pai ou 
tutor. 

50 -

D. G. Justiça 28/7/70 

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



• 
COMUNICADO 

o Desembargador Gerarl da Justiça recomenda aos Juízes 
de Direito da Comarca da Capital e do interior do Estado para 
o fiel cumprimento do Provimento n.') 9/69, abaixo publicado. 

PROVIMENTO N.Q 9-69 

O Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Corre
gedor Geral da Justiça, usando das atribuições que lhe são I 
conferidas por lei, 

Considerando a solicitação do Ministério da Indústria e 
Comércio, no Processo CG-39.532; 

Considerando o que dispõe a Lei n.'1 4.726, de 13 de julho 
de 1965, regulamentada pelo Decreto n.Q 57.651, de 19 de ja
neiro de 1966; 

Considerando que para o cumprimento dos referidos tex
tos legais, aquêle Ministério deve tomar conhecimento dos 
deferimentos dos pedidos de concordatas preventivas e suspen
sivas, das falências decretadas o das reabilitações concedidas, 
resolve: 

Artigo 1.'1 - Mensalmente, os srs. Escrivães - das Varas 
Cíveis da Capital e de tôdas as comarcas do Estado farão 
remeter, em duas vias, à Delegacia Regional em São Paulo, do 
Ministério da Indústria e· Comércio, relação de tôdas as con
cordatas preventivas e suspensivas deferidas, das falências de
cretadas e das reabilitações deferidas não compreendidos os 
pedidos apenas requeridos e que estão sendo processados; 

Artigo 2.'1 - O Serviço de Distribuição Cível da Capital 
e os Distribuidores das demais comarcas do Estado farão tam
bém remeter, mensalmente, em duas vias, à mesma Delegacia, 
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relação de tôdas concordatas preventivas e suspensivas e dos 
pedidos de falência requeridos. 

Artigo 3.ç - Revogam-se tôdas as disposições em contrá-
rio. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se có
pias a todos os Juízes de Direito Cíveis da Capital e de tôdas as 
comarcas do Estado. 

São Paulo, 5 de setembro de 1969. 

Hildebrando Dantas de Freitas - Corregedor Geral da 
Justiça. 

Juizo de Direito da ..... . ............................. . 

RELAÇÃO A QUE SE REFERE O PROVIMENTO N.9 9/69 

N.ç de 
Ordem 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Natureza 
Nome da 

firma 
Data 

São Paulo, . . . de . . . . . . . . de 19 ... 

Escrivão 

Visto 

D. J. 18/8/70. 

(*) 
(**) 

Natureza - Falência, concordata preventiva ou reabilitação. 
Data - Do despacho que deferiu a concortada ou a reabilita
ção ou da sentença declaratória da falência. 
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COMUNICADO 

Para os fins do Provimento n. 13-69, da E. Corregedoria 
Geral da Justiça, publica-se abaixo a vigente tabela referente 
ao mínimo dos salários devidos aos escreventes e auxiliares 

• das serventias. 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1.'1- Sub Região 

Municípios de São Paulo, Americana, Araçatuba, Arara· 
quara, Araras, Barretos, Barueri, Braz Cubas, Caieiras, Cam· 
pinas, Campo Limpo, Carapicuiba, Cruzeiro, Cubatão, Diadema, 
Ferraz de Vasconcellos, Francisco Morato, Franco da Rocha, 
Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Marília, Mauá, Moji das 
Cruzes, Osasco, Perús, Piracicaba, Poá, Rib. Pires, Rib. Prêto, 
Rio Claro, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, São Carlos, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, 
Suzano, Taubaté, Valinhos, Varzea Paulista e Votorantim. 

Salário mínimo para a 1 ..... sub região Cr$ 187,20. 
Salários para menores de 14 a 16 anos 50% do Salário 

IlÚnimo: Cr$ 93,60 (noventa e três cruzeiros e sessenta centa
vos). 

Salário para menores de 16 a 18 anos: 75% do Salário 
mínimo: Cr$ 140,25 (cento e quarenta cruzeiros e vinte e 
cinco centavos). 

2.'" Sub Região 

Demais Municípios; 
Salário minirno para a 2 ..... sub região: Cr$ 177,60. 
Salários para menores de 14 a 16 anos: 50% do salário 

mínimo: Cr$ 88,80 (oitenta e oito cruzeiros e oitenta centavos). 
Salários para menores de 16 a 18 anos: 75% do salário 

mínimo: Cr$ 132,75 (cento e trinta e dois cruzeiros e setenta 
e cinco centavos). 

D. J. Justiça 28/7/70. 
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PROCESSO N.9 32.548-69 

Senhor Corregedor Geral: 

1. Trata-se de processo relativo à competência dos ofi
ciais de Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais para 
a prática de atos notariais, em vista de representação dos 
serventuários dos L? e 2.~ Cartórios de Notas e Ofícios de 
Justiça da comarca de Tupã contra os oficiais dos Cartórios 
do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos de Arco 
lris, Varpa, Universo e Parnaso, pertencentes ao município da 
séde. 

2. O MM. Juiz de Direito da 1.'" Vara de Tupã e res
pectivo Corregedor Permanente, determinou, de acôrdo com 
I) art. 95 do decreto-lei n." 158-69, e artigo 1.'1 do decreto 
estadual n. 5.121-31, o encerramento dos livros de notas dos 
referidos Cartórios de Registro Civil e a conseqüente distri
buição dos mesmos às duas serventias de justiça da séde, 
submetendo sua decisão, em seguida, à consideração da E. 
Corregedoria Geral. 

3. Apreciando a matéria, entendo que realmente os Car
tórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos mencionados 
distritos não poderiam exercer funções de tabelionato, pois, 
além de se localizarem dentro dos limites territoriais do mu
nicipio da séde da comarca, distam dela menos de 30 kms 
(art. 2.'1, do dec. n.'I 5.121-31, c/c o art. 95 do decreto.lei 
n.'? 158-69). 

Quanto aos livros encerrados opinou-se pela permanência 
nos respectivos cartórios, não obstante a proibição (Prov. 1-69). 

4. O parecer de fls. 19-20 foi aprovado por V. Exa 
(fls. 21) e serviu de norma e orientação para outros casos 
que surgiram (Procs. ns. 33.248-70, 33.643-70 e 36-70-CG). 

5. Reexaminando posteriormente a questão, verifiquei 
haver incidido em engano, pois a restrição contida na Lei 
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• 

5.121-31 (art. 2.'1) teve existência efêmera e perdeu sua razão 
de ser à vista do que veio a dispôr o art. 1.'1, letra "b", de 
dec. n.~ 5.204, de 22-9-1931, in verbis: 

"Art. 1.'1 - Exercerão as funções de tabelião de notas: 

a) no município da Capital, os escrivães de paz dos 
distritos de Cantare ira, Itaquera, Lageado, Nossa Senhora do 
Ó, Osasco e São Miguel; 

b) nos demais municípios, os dos distritos cuj'a séde esteja 
fora da cidade que fôr cabeça de comarca. 

§ único - Quaisquer escrivães de paz, entretanto, po
derão reconhecer firmas nos papéis para o casamentto civil, 
quando o processo corrrer no seu cartório" ("Lex" 1931 -
Tomo XLI, pg. 1.052). 

Cumpre ainda salientar que o artigo 3.<:> e seu paragrafo 
único, do sitado decreto n.'1 5204-31, foram revogados pela lei 
n.'1 5054, de 23-12-58, alargando-se ainda mais a competência 
dos aludidos cartórios, 

Em que pese a má redação do artigo 1.~, letras "a" e 
ub" do decreto n.Q 5204-31, chega-se à conclusão expendidil 
no item "5" retro, especialmente pela atenta leitura dos "con
siderandos" que ant€cedem o texto legal pràpriamente dito, 
onde se lê: 

"A lei de 15 de outubro de 1927 dispunha no artigo 6.'1: 
"Cada juiz de paz terá um escrivão. ~ste escrivão servirá 

igualmente de tabelião de notas, no seu distrito, sàmente para 
poder fazer e aprovar testamentos". 

O artigo 1.ç da lei de 30 de outubro de 1930 modificou 
aquêle dispositivo, preceituando: 

"Os escrivães dos juizes de paz das freguesia ou capelas 
fora das cidades ou vilas serão ao mesmo tempo tabeliães de 
notas nos seus repectivos distritos". 

O decreto n.'? 1437 - de 7 de fevereiro de 1907, artigo 
73, assim consolidou o preceito legal: 

"Os escrivães de paz, nos distritos fora das vilas e cidades 
que forem séde de comarca são ao mesmo tempo tabeliães 
de notas". 

Como se vê, nenhuma dúvida poderia haver quanto à 
competência, para os atos do tabelionato, dos escrivães dos 
distritos extra-urbanos. . .. Estando os escrivães de paz atual
mente sujeitos à correição do juiz de direito e à inspeção 
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freqüente do Ministério Público, será preferivel manter o sis
tema da lei :de 1830, que, com êsse corretivo, não oferece 
perigo algum". (Sic. - ob. ci t.) . 

No mesmo sentido é o estudo de Mario Souza Lopes, "As 
funções do Escrivão de paz dêsde os Primordios", de 20 de 
janeiro de 1939, publicado in R. T., 117-426. 

Assim, cuido ser oportuna a revisão da orientação anterior, 
para se fixar, com OS esclarecimentos atrás a'Cluzidos, que os 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos 
que não forem sêde de comarca poderão exercer funções no
tarias, independentemente da distância que ficarem da séde 
art. 1.'-', letra ub", do decreto n. Q 5204, de 22-9-31, cl c o artigo 
95 do decreto-lei n.Q 158-69) e da limitação que havia no art. 
3.Q do mesmo decreto n.<1 5204-31 (Lei 5054, 23-12-58). 

Nesta ordem de considerações, pois, sendo êste aprovado, 
proponho, s. m. j., sejam dêste extrai das xerocopias para: 

a) juntada nos Processos ns. 33.348-70, 33.643-70 e 
36-70-CG; 

b) remessa aos Juizes de Direito da 1.\' Vara de Tupã, 
das comarcas de Presidente Bernardes, de Ituverava e das 
1.fJ e 2 .... Varas de Araçatuba, recomendando-se sej"am tomadas 
as necessárias providências para a adequação dos casos aos 
preoeitos legais disciplinadores da matéria, segundo o entendi
mento agora firmado pela E. Corregedoria Geral; e 

c) publicação na imprensa oficial. 
À consideração de V. Exa. 
São Paulo, 16 de julho de 1970. 

José Haroldo de Oliveira e Costa Juiz Auxiliar. 
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• 
COMUNICADO 

1 - Conforme o decidido no Proc. C. G. 34.149-70, dá-se 
conhecimento aos MM. Juízes Corregedores Permanentes, aos 
Senhores Escrivães dos Cartórios de Protesto de Títulos e aos 
demais interessados, que o Provimento n.Q 10-70, da Correge
doria Geral da Justiça, não ficou prejudicado com o acréscimo 
à Tabela 13 anexa ao Decreto n;\' 52.425, de 1970, do item VII, 
previsto no Decreto n.'! 52.526-70. 

O atual item VII da Tabela 13 visou, tão-somente fixar o 
preço de cada certidão de protesto positiva, expedida em forma 
de relação, para fornecimento diário, desde que solicitada pelas 
entidades de classe, jornal ou periódico. Quando, todavia, a 
solicitação fór feita por outros interessados, que não os refe
ridos no item VII da Tabela 13 o preço de cada certidão será 
o previsto no item II da mencionada Tabela 13. 

2 - Outrossim, dá-se conhecimento que os senhores Es
crivães de Protestos poderão fornecer a terceiros certidão de 
cada protesto, observadas as restrições estabelecidas no Pro
vimento n.Q 10-70, da Corregedoria Geral, nada impedindo, 
porém, que a certidão de cada protesto lavrado no dia, seja 
inserida, em forma de relação, em uma ou mais fôlhas. 

D. J. de 29/10/1970 

PROVIMENTO N.Q 17-70 

O Desembargador José Geraldo Rodrigues Alckmin, Cor
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais. 
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Considerando o que dispõe o artigo 14 do Decreto-lei n.Q 

203-70, a Nota 3.~ da Tabela "10" e a Nota única do inciso I 
• da Tabela 11 do Decreto n.<1 52.425-70, 

Considerando a necessidade de disciplinar e questão e de 
salvaguardar os interesses não só dos serventuários, como tam
bém e principalmente da Fazenda Estadual e da Carteira das 
Serventias, 

Determina: 

1.°) As causas, emolumentos e contribuições dos atos pra
ticados p210 escrivão de notas ou p€lo oficial do regÍstro de 
imóveÍs serão calculados de acôrdo com os .valôres tributários 
fixados no último lançamento pela Prefeitura Municipal, quando 
se tratar de imóvel urbano, ou p€lo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária, no caso de imóvel rural, sempre que o 
preço ou valor declarado lhes seja inferior. 

2.o) Para a verificação do valor, o escrivão de notas 
e o oficial do registro de imóveis poderão pedir a exibição 
do lançamento do exercicio, ou, quando ainda não expedido, 
o do exercício anterior. 

3.Q
) Tratando-se de prédio em construção e não ha

vendo ainda o lançamento, as custas, emolumentos e con
tribuições serão calculados com base no preço ou valor de
clarado no contrato, ressalvando-se ao serventuário a facul
dade de impugná-lo se manifestamente inferior ao valor real, 
a fim de fixar a cobrança em bases razoáveis. 

4.0) O presente provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Intime-se-. Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de novembro de 1970. 

José Gera7.l1o Rodrigues de Alckmin) Corregedor Geral 
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JURISPRUD!NCIA: 

o NOME PERANTE O REGISTRO 

Prenome e nome, na linguagem jurídica, correspondem re
pectivamente, a nome e sobrenome na linguagem vulgar. 

Art. 72 do decreto número 4.857/39, declara que o preno
me é imutável e baseado nesta disposição, alguns Oficiais de 
Registro de Imóveis têm-se recusado a averbar escritura de 
retificação de nome das partes que figuram no livro de re
gistro, exigindo para tamto, mandato judicial e quando contra
dados, suscitam dúvida, olvidando a advertência de SERPA 
LOPES quanto ao êrro do nome no Registro de Imóveis, que 
é preciso não confundir com a retificação de nome no Registro 
Civil (Tratado, VoI. IV, TI.'! 712). 

Art. 72 do decreto n.'! 4.857/39 se encontra no seu Título 
II que trata do "Registro Civil das Pessoas Naturais", não se 
aplicando assim sua disposição ao "Registro de Imóveis", que 
é versado mo Título V daquêle decreto; e o transporte de um 
dispositivo de um Título para outro, visando justificar as ra
zões de dúvida, poderia ilustrar as aulas de Filosofia do Direi
to, do inclito Prof. MIGUEL REALE, ao tratar da "interpreta
ção das leis", ou mesmo da "teoria :do conhecimento", á guisa 
de exemplo de conhecimento jurídico empírico. 

CLOVIS, discorrendo sôbre a retificação do registro de 
que trata o art. 860 do Código Civil, disse que "se houver 
acôrdo entre as partes, podem estas apresentar-se ao Oficial 
e, sem dependência de ação, pedir a retificação" (Trabalhos, 
voI. I, pág. 479, 2.'1- ed. in WALDEMAR LOUREIRO - Re
gistro da Propriedade Imóvel, n.'! 64). 

Quer a retificação provenha de um êrro gráfico, ou não, 
a situação é a mesma desde que estejam acórdes as partes 
que erraram. 

Pondera, muito judiciosamente ARRUDA CAMPOS, que 
"A imutabilidade do prenome como estabelece o art. 72 do 
decreto número 4.857/39, entretanto, deve ser entendida em 
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tênnos. o que a lei veda é que alguém se apresente hoje 
com um nome, amanhã com outro, e assim por diante, crian
do para terceiros uma incerteza jurídica" ("Mudança de 
sobrenome", in O ESTADO, de 6-9-1970). "A atribuição do 
nome, - diz SPENCER V AMPRÉ - não decorre do registro)' 
mas êste, como a sua própria denominação o está indicando, 
apenas exara e registra o nome conferido" (Do nome civil, 
§ 17). 

Se no Registro Civil é assim, com muito maior razão 
no Registro de Imóveis, cuja lei autoriza expressamente a 
averbação de tôdas as circunstâncias que por qualquer modo 
afetem o registro ou as pessoas nêle interessadas (arts. 285 
e 286). 

SERP A LOPES, depois de advertir que "quanto ao êrro 
no nome é preciso não confundir com a retificação de nome 
nQ Registro Civil das Pessoas Naturais", acrescenta que 
"Nada há de comum entre as duas situações, senão que o 
registro de imóvel somente pode ser retirado quanto ao nome 
do titular do domínio ... " (Tratado, VoI. IV, n.'1 712). A 
obJeção que se poderá fazer ao saudoso jurista a esta restri
ção no tocante a retificação do nome do titular do domínio, 
e que os "credores" de que trata o art. 156 do decreto n.'I 
4.857/39, não são titulares do domínio e, não obstante, podem 
também vir a ter seu nome retificado mas inscrições feitas 
no Registro de Imóveis. 

Ao classificar as retificações, o insigne jurista as divide, 
de um modo geral, em duas categorias: Bilateral quando hou
ver duplo interêsse na retificação, o do pretendente e o daquêle 
contra quem a retificação irá produzir efeitos; unilateral) 
quando apenas interêssa ao pretendente, sem afetar interêsse 
de terceiros. A retificação, - continua - quer seja lmila
teral, quer seja bilateral, é sempre judicial: podendo, todavia, 
a unilateral ser também de ofício) isto é, feita pelo próprio 
Oficial quando houver êle cometido algum êrro ao tomar as 
indicações do título que lhe foi apresentado para registro 
(Op. cit.). 

Outras objeções poderão ser feitas a êstes ensinamentos 
do saudoso Mestre: Sua doutrina é especiosa para torná-la 
coerente e compatível com a generalidade do princípio germa
nico que adota, da intangibilidade do registro, o qual não se 
afina com a realidade do nosso sistem'a imobiliário, que não 
é o gennanico apesar de ter sofrido dêste" grande influência 
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(Cfr. artigo in R. T. 308/808), e muito menos com o nosso 
direito positivo, pois o art. 289 do decreto n5' 4.857/39, ad
mite, sem nenhuma inteferência judicial, até o cancelamento 
de simples requerimento de ambas as partes ao Oficial do 
do registro - que importa na retificação extrema - por meio 
de simples requerimento de ambas as partes ao Oficial do 
Registro. 

Outrossim, no nosso sistema, os registros são efetuados 
através de um título que, ordinariamente, consubstância a von
tade das partes contratantes, e não através de uma autorização 
unilateral (Auflassung) do aliena!l1te, como no direito germa
nico; conseqüentemente, tais registros podem ser alterados pelas 
mesmas partes e pela mesma forma, independentemente de 
intervenção judicial. Além disso, não é bem propriada, data 
venia, a classüicação das retificações em bilateral e unilateral, 
pois, sendo o registro um ato bilateral (transmitente e adqui
rente, devedor e credor), daí decorre que, normalmente, qual
quer retificação dêsse registro deverá conter o assentimento 
de ambas as partes, sendo portanto, ordinàriamente, bilateral o 
ato da retificação; caso contrário, isto é, se uma das partes 
não puder, ou recusar-se a dar o seu consentimento, aí sim, 
a retificação somente poderá operar-se através da via judicial. 
Portanto, na nossa sistemática a retificação deve ser classifi
cada em extra-judicial e judicial, conforme possam ou não as 
duas partes, manifestar sua concordância com o ato da reti
ficação. "Havendo acôrdo das partes interessadas, - diz, 
AMARAL GURGEL - o Oficial pode retificar o registro desde 
que lhe reclamem essa medida, por petição devidamente assi
nada, petição essa que deverá ficar arquivada no cartório. Não 
havendo acôrdo, a parte prejudicada pode pedir a retificação 
por ação competente, citando a parte adversa" (Registros 
Públicos, anoto 111, pág. 125, Ed. Saraiva, 1929). 

Em consonancia com o sistema imobiliário pátrio, desde 
que ao ato retificador compareçam as mesmas pessoas que 
figuraram no ato retificado, os êrros constantes do título e, 
conseqüentemente do seu registro no Registro de Imóveis po
dem ser, pela mesma forma, retüicados, quer em relação ao 
imóvel, quer em atinência as pessoas, independentemente de 
intervenção judicial. 

Quanto a retificação ex-oftício, é de ponderar-se que, a 
rigor, não se trata, propriamente de retificação, uma vez que 
tal ato praticado pelo Oficial, pode ser sem provocação das 
partes. Trata-se de uma simples corrigenda, feita com a de-
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vida cautela pelo Oficial a um lapso seu ao trasladar os dizeres 
do título para o livro de registro (Dec. 4857/39, art. 228), o 
que, na giria cartorária se denomina "gato". Esta correção, 
geralmente, é feita por meio do indefectível "digo", ou entre
linha, devidamente ressalvada. 

SERP A LOPES, partidário do esta tizan te pi'incipio ger
manico da intangibilidade do registro, procura assim, coe
rentemente, dificultar tudo quanto ao mesrr.o se r~fira, exi
gindo a movimentação de todo o aplli'elhamento judiciário, 
ainda que para os casos mais simples. Não é, pois, o con
selheiro mais indicado par-a os jejv.nos das coisas do Direito, 
os .quais, seguindo á risca os s~us ensillamentos, outra coisa 
não f2zem senão suscitar dúvidas descabidas sóbre <.1tos de 
registro, atravancando o já penoso serviço judiciário. 

O Estado de São Paulo 20/9/70 

SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - Impõsto sôbre servi
ço:; - i.Jotificaç[w fiscal, exigindo-lhe a apresentação 
do "moI imento do cartório", sob pena de lançamento 
ex oftieio do tributo - Ilegab:Iidade - Concessão 
de seg~lrança - Artigo 71 da L~i Federal 5.172 
(Sistema Tributário Nacional). 

"O ora agravado, serventuário da justiça, impetrou man
dado ele segurança, para evitar o lançamento "ex officio", pelo 
fisco municipal local, do "impôsto sôbre serviços de qualquer 
natureza", de que é ameaçado por notificação assinada pelo 
Prefeito e objetivando o movimento do Cartório do Primeiro 
Ofício da cümarca, de que é titular. 

Nas informações que prestou, o impetrado pediu a recon
sideração do despacho que concedeu a liminar, argüiu a incom
petência do Meritíssimo Juiz de Direito Substituto, de proferir 
decisão em man'dado de segurança, levantou a preliminar de 
carência de ação, porqu-e o ato impugnado comportaria re
curso administrativo com efeito suspensivo, e, no mérito, sus
tentou a legalidade da pretensão fiscal, uma vez que o impe
trante, além das funções públicas que exerce, prática 'atos de 
simples particular, obtendo a respectiva remuneração, não 
sendo obrigatório tais serviços, nem de sua atribuição exclu
siva, além de que o Estado não presta serviços de tabelião, 
encarregando o impetrante de prestá-los, sob sua direta res
ponsabilidade, a isso acresc€'lldo que a atividade do tabelião "se 
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enquadr'a entre os prestadores de serviços de qualquer natu
reza, tal como os definem a Lei Federal n.Q 5.172, com a mo
dificação constante do Ato Complementar 34, e a Lei local 
43/66 inexistindo, em qualquer dêsses diplomas, dispositivo que 
conceda isenção tributária aos tabeliães". 

Após a intervenção do representante do Ministério Público, 
na primeira instância, proferiu o Meritíssimo Juiz a sua sen
tença, concedendo a reclamada segurança, tornando definitiva 
a liminar deferida, e recorrendo de ofício. 

Inconformado, interpôs o impetrado o competente agravo 
de petição, insistindo nas razões anteriormente expedidas. 

O agravo foi contraminutado, manteve o Meritíssimo Juiz 
a sua decisão; e, nesta instância, manifestou-se a Procuradoria 
da Justiça pela confirmação do julgado. 

Não tem razão, de fato, o impetrado agravante. 
Não exist.:! qualquer impedimento legal, ao Juiz de Direito 

Substituto, sem a garantia de vitaliciedade, de decidir mandato 
de seguramça, ainda que objetivando questão fiscal, não incluído 
no elenco do artigo 21 e parágrafo único da Lei Estadual 6.142, 
de 27 de junho de 1961, menos ainda na legislação federal, e 
que se não confunde com executivo fiscal. 

A lei local, de n.<1 43, de 28 de dezembro de 1966, prevê de 
fato, recursos na esfera administrativa, com efeito suspensivo, 
contra "lancamento" de qualquer tributo e contra "multa", não 
porém, contra exigência, como a dos autos, com a ameaça de 
lançamento "ex offício" de impôsto. 

Pela notificação que endereçou ao impetrante,de fls. 6, 
passou o impetrado a exigir a apresentação do "movimento do 
cartório" dentro do prazo de dois dias, sob pena de lançamen
to "ex offício" do tributo que reputa devido. 

Descabida, não há dúvida alguma, essa exigência. 
A Constituição Federal, por seu artigo 25, n.9 lI, estatui 

no sentido de que aos municípios compete decretar impostos 
sôbre "serviços de qualquer natureza não compreendidos na 
competência tributária da União ou dos Estados, definidos em 
lei complementar, dispondo, no n.'1 III do mesmo dispositivo, 
que é vedado, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
MLl'I1icipios, "criar impostos sôbre a) o patrimônio, a renda 
ou os serviços uns dos outros". 

Ora, os serviços cartorários são serviços públicos estaduais 
- e isto não pode ser negado -, aos serventuários se esten-
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dendo os mesmos direitos e deveres dos funcionários públicos, 
em geral, como férias, licenças, aposentadorias, etc. 

Por outro lado, a Lei Federal 5.172, de 1966, que dispõe 
sôbre o Sistema Tributário Nacional, prescreve em seu artigo 
71 que "o impôsto, de competência :dos Municípios, sôbre 
serviços de qualquer natureza, tem como fato gerador a pres
tação, por emprêsa ou profissional autônomo, com ou sem 
estabelecimento fixo, de serviço que não configure, por si só, 
fato gerador de impôsto da competência da União ou do 
Estado". 

Os cartórios, evidentemente, não são emprêsas, nem pode 
ser considerado como profissio'nal autônomo o serventuário. 
É êste, indiscutivelmente, servidor público, isto é, ocupante de 
cargo público, nomeado mediante aprovação prévia em con
curso público de provas e títulos (Constituição Federal, artigo 
95, § 1.'1). E figura, no Quadro da Organização Judiciária, 
como "auxiliar da Justiça", com funções próprias e estabeleci
das em lei. 

De forma alguma poderá, pois, ser considerado o Cartório 
como "emprêsa", nem definido o serventuário como "profissio
nal autônomo, com ou sem estabelecimento fixo", a que se 
refere a Lei Federa] 5.172. 

Enfim, a sentença de primeira instância não merece qual
quer reparo". (T. A. Civ. de S. P. - Agravo de Petição 
110.908, de Cravinhos, em que são agravantes o Juízo "Ex 
Officio" e a Municipalidade de Cravinhos, sendo agravado 
Paulo Macedo Nunes. Acórdão unânime da Segunda Câmara 
Civil, de 16 de setembro :de 1968. - HENRIQUE MACHADO, 
presidente e relator; MACEDO COSTA, 2.'1 Juiz; GONZAGA 
JúNIOR, 3." Juiz). "Julgados dos Tribs. de Alçada", voI. VII, 
pg. 143. 

ESTATUTO DA TERRA - Divisão - Indeferida sob o 
fundamento de que a divisão levaria a um fraciona
mento contrário ao Estatuto - Recurso provido -
Promovente que não vai fracionar sua propriedade 
e sim, apenas, livrá-la da comunhão nominal com o 
promovido, estando, portanto, :deacôrdo ,com o mó
dulo - Os possíveis enganos na consignação da área 
acertam-se na segunda fase da ação. 

64 -

Apelaç.ão Cível rn.'1 177.722. 
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ACóRDÃO 

ACORDAM, em Quinta Câmara Civil do Tribunal de Jus
tiça, por votação unânime, dar provimento à apelação para 
julgar procedente o pedido de divisão, pagas as custas e ho
norários de advogados arbitrados em 10% do valor da causa 
pelo promovido. 

A defesa apresentada pelo promovido não versava matéria 
útil para a oposição à divisão, sendo lícito ao condômino a 
todo o tempo pedir essa divisão (artigo 629 do Código Civil). 

Todavia, julgou o MIvI. Juiz o autor carecedor da ação 
porque a divisão levaria a um fracionamento contrário ao 
Estatuto da Terra. Mas, há um engano de sua parte. 

Realmente, pelo artigo 65 do Estatuto, o imóvel rural não 
pode ser divioido em áreas de dimensão inferior à constitutiva 
do módulo de propriedade rural. 

Mas, o promovente não vai fracionar sua propriedade e 
sim apenas livrá-la da comunhão nominal com o promovido. 
Segundo o artigo 65, na divisão, as áreas não podem ser me
nores do que o módulo. Como não vai haver diminuição de 
área, segue-se ser possível a divisão. 

Como bem mostrou o apelante, ambas as propriedades 
estão registradas no lBRA (fls. 58 e 68). Ambas vão conti
nuar com as mesmas áreas, com posse localizada, tanto que há 
classificação dos módulos numa e noutra. Adivisão judicial 
só visa evitar disputas entre propriedades derivadas da co
munhão não posta a têrmo. Se houver engano na consignação 
de área (de 10 e não 9 alqueires para os autores), tendo em 
vista a fôrça dos titulos, daí não se segue a impossibilidade 
jurídica da divisão, mas se acerta na segunda fase da ação 
(artigo 426 e segs. do Código de Processo Civil). Dai o 
provimento da apelação. (T. J. S. P. - São Paulo, 30 de 
maio de 1969. - ALCIDES FARO, Presidente. TOLEDO PlZA, 
Relator. Rodrigues de Alckmin. Gomes Corrêa). R. J .. T. J. 
S. P., voI. IX, pg. 193: 

DOl\11NlO PúBLICO E DOl\11NlO PARTICULAR - Se 
a terra não é pública não é devoluta, é terra sem 
dono que se adquire por usucapião. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Apelação Cível 
n.? 34.694, da Comarca de Santa Izabel, em que é recorrente 
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o Juízo ex offiGio, sendo apelante a Fazenda do Estado, e 
apelados, Idálio de Souza (ou Sousa) e sua mulher: 

Aduz a Fazenda do Estado, como primeiro argumento 
contra a sentença, que não estando o imóvel transcrito no 
Registro Público, não há que se falar em domínio particular, 
de onde se infere que éde propriedade do Estado. Improcede 
a objeção. Como bem ensina Pontes de Miranda, "Se a terra 
não é pública não é devoluta mo sentido da Lei 'n.<1 601, de 
18-9-1950, ou {lo Decreto n." 1.318, de 30-1-54, é terra sem 
dono que se adquire por usucapião" (Tratado de Direito Pri
vado, Tomo XII, pág. 441). Seguindo essa esteira, :decidiu a 
Egrégia Quarta Câmara Civil dêste Tribunal de Justiça que 
"se não há transcrição ou não foi descoberta, nem por isso 
se dirão devolutas as terras" (R. T. 192/160). 

O outro argumento também não merece acolhida. No 
laudo de fls., afirmou o perito que área usucapienda não ficou 
abrangida pela reserva florestal do Vale do Paraíba. Entre
tanto, nem que estivesse, a circunstância não impediria o re
conhecimento do usucapião, em face do texto da própria Lei 
n.'1 10.116/68 (art. 1:.'), que alude a terras particulares, den
tro da área de preservação. 

Acresce ainda, que esta 'ação foi intentada em agôsto de 
1927 e quando sobreveio a Lei n. 'I 10.112, que é de 16 de 
maio de 1968, já encontrou juridicamente definida a situação 
do autor como indiscutível dono das glebas, por se ter escoado 
o prazo necessário para usucapir. 

Finalmente, é de consignar-se que a excelente decisão 
recorrida abordou tôdas as ,questões suscitadas e à vista das 
provas reunidas nos autos, acertadamente concluiu pela pro
cedência da ação. (T. J. S. P. - Primeira Câmara Civil do 
Tribunal de Justiça ~ Votação unânime, acolhe.ndo a mani
festação do Ministério Público em 1." e 2.1' Instâncias, negam 
provimento aos :dois recursos. - J. em 31-3-70). 

CONDOMíNIO - Pretensão dos condôminos no sentido 
de se dividir a propriedade comum - Direito adqui- . 
rido invocado porque o condomínio se orig1naría de 
ates anteriores ao Estatuto :da Terra - Aplicabili
dade da lei nova - Recurso não provido. 
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A lei nova assim só teria a respeitar a faculdade 
que o condômino já houvesse exercido, a de dividir. 
Não a tendo exercido qualquer dos co-proprietários 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS $ERVENT\JÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ.O PAUW * 



ao tempo da lei velha, o Estatuto da Terra atinge 
a todos os recorrentes, comunheiros. 

Voto vencido do Des. Costa Manso - A divisão 
teria apenas o escopo de proclamar a existência de 
um direito anteriormente adquirido, que se obteve 
através de transcrições imobiliárias dos respectivos 
títulos, antes da entrada em vigor do Estatuto da 
Terra e legislação subseqüente. 

ACORDAM, em Terceira Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. 

Os agravantes, na qual idade de condôminos, querem di
vidir a propriedade comum, embora cie'ntes de que, na par
tilha geodésica, haverá quinhões inferiores ao módulo. 

O MM. Juiz trancou a demanda, recorrendo os vencidos. 
l!;stes invocam direito adquirido, porque o condomínio se 

originaria de atos anteriores ao Estatuto da Terra. 
O recurso desmerece prosperar. 
Nem o Estatuto, nem diplomas posteriores, estabeleceram 

que a proibição proclamada no art. 65 da Lei Federal n.Q 4.504 
SÓ valeria para os condomínios que surgissem de então em 
diante (cfr. Decreto-lei n.'1 57, art, 11; Decreto n.Q 62.504 de 
1968, art. l.'1 e segs.; Decreto n.'1 63.058 de 1968, art. 1.'1, etc.). 

Mesmo para aquêles que reputam a propriedade um di
reito subjetivo para o se utitular, como Roubier, constitui 
ponto tranqüilo a aplicação imediata da lei nova restritiva de 
efeitos aos direitos do antigo dono ou co-proprietário (Droit 
Transitoire, et. de 1960, pág. 320 e segs.). 

A doutrina mais avançada, de seu lado, considera o di
reito subjetivo para o seu titular, como Roubier, constitui 
ponto tranqüilo a aplicsação imediata da lei nova restritiva 
de efeitos aos direitos do antigo dono ou co-proprietário 
(Droit Transitoire, ec1. de 1960, pág. 320 e segs.). 

A doutrina mais avançada, de seu lado, considera o di
reito real como situação jurídica instrumental, por enfeixar 
um conjunto, de faculdades, podêres e deveres (Cassarino, 
Le situazioni giuridiche, et. de 1956, pág. 201 e segs.). 

A lei nova assim só teria a respeitar a faculdade que o 
condônúno já houvesse exercido, a de dividir. 

Não a tendo exercido qualquer dos co-proprietários ao 
tempo da lei velha, o Estatuto da Terra atinge a todos os 
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recorrentes, comunheiros. Eis por que se nega acolhida ao 
agravo" (T. J. S. P. - Ag. de Pet. n. 9 182.699 - São José 
do Rio Pardo - São Paulo, 16 de outubro de 1969 
LAFAYETTE SALLES JúNIOR, Presidente e Relator 
COSTA MANSO, vencido, conforme declaração de voto em 
separado. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Meu voto provê ao recurso, para determinar o processa
mento Da divisão judicial da Fazenda Itália, nos têrmos do 
pedido. 

Conforme demonstrou com brilhantismo o representante 
do Ministério Público., em primeira instância (fls. 132), o 
imóvel em questão veio a se tornar propriedade dos requeren
tes em virtude de atos jurídicos perfeitos e acabados segundo 
a legislação que vigorava antes do Estatuto da Terra. 

E, portanto, os condôminos tinham adquirido o direito de 
extremar os seus quinhões, mediante divisão, que é simples
mente "declaratót'Ía" e não atributiva de propriedade (Código 
Civil, art. 631). 

A divisão no caso, teria apenas o escopo, argutamente 
mencionado pelo representante do Ministério Público, de "pro
clamar a existência de um direito anteriormente adquirido", 
que se obteve através de transcrições imobiliárias dos respec
tivos títulos, antes da entrada em vigor do Estatuto da Terra 
e legislação subsequente. - YOUNG DA COSTA MANSO. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMóVEIS 
- Para a aplicação de legislação especial aos com
promissos de compra e venda de imóveis, loteados 
ou não, constitui a inscrição requisito essenciaJ, sem 
o que não há falar em adjudicação compulsória. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Apelação 
Cível n.Q 186.384, da comarca de Leme, em que é apelante 
Cláudio Harder, sendo apelado Jorge Germano da Costa, sua 
Mulher e Outros. 

ACORDAM, em Primeira Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça do Estado de Sâo Paulo, por votação unânime, negar 
provimento ao recurso, consignando que o autor, por não pre
encher um dos requisitos legais, é carecedor da ação, não 
sendo esta improcedente, como concluiu a decisão recorrida. 
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FeIo compromisso certificado a fls., prometeram Os réus 
vender ao autor um imóvel rural descrito no referido do
cumento, pelo preço certo de NCr$ 500,00; pagos no ato. 
Pela cláusula 9." do contrato, foi declarado que o instrumento 
ficava subordinado aos Decretos-Lei ns. 58/37 e 3.079/37, 
bem como à lei n.~ 649/49, que deu nova redação ao artigo 22 
do primeiro decreto-lei. Dessa forma, a adjudicação compul
sória do imóvel, se houvesse recusa dos vencedores em outor
garem a escritura definitiva seria a solução. 

Ocorre que o apelante não promovou a inscrição do com
promisso à margem da transcrição dos apelados. Limitou-se 
a promover o registro integral do documento no Livro B, 
denominado Registro Integral. 

Ora, a inscrição do compromisso de compra e venda, de 
que fala a lei, havia que ser feita no Livro 4, conforme de
termina o artigo 253, da Lei dos Registros Públicos. O refe
rido dispositivo considera a inscrição da promessa de compra 
e venda como ato constitutivo do direito, quer entre as partes 
contratantes, como em relação a terceiros. 

SERPA LOPES, ao abordar a matéria, assenta que com a 
"inscrição no Registro de Imóveis, inscrição obrigatória, a 
promessa passa a ter efeitos reais, consistentes nos dois se
guintes: oponibilidade erga omnes, excluindo, assim, qualquer 
direito real oposto que haja sido inscrito posteriormente; rea
lização compulsória do contrato pela intervenção judicial, su
prindo a vontade de promitente vendedor, no caso de recusa" 
(Tratado de Registros Públicos, voI. 239/441). 

É evidente, portanto, que não inscrito, o contrato, tor
na-se carente de efeitos reais, subsistindo tão-somente os 
pessoais. 

A jurisprudência, apreciando a matéria, tem afirmado, 
reiteradamente, que "para a aplicação da legislação especial 
aos compromissos de compra e venda de imóveis, loteados 
ou não, constitui a inscrição requisito essencial, sem o que 
não há falar em adjudicação compulsória (Revista dos Tri
bunais) vol. 239/447). 

A inscrição do compromisso constitui requisito inarredá
vel, face à lei. E ao compromissário assiste o direito de, a 
todo o tempo, completar o requisito da inscrição (Revista dos 
Tribunais, voI. 344/291), para que adquira o direito de adju
dicação compulsória. 
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Isto pôsto e dada a inexistência dêsse requisito essencial, 
julga-se o autor carecedor da ação. Custas como de diteilto 
- São Paulo, 31 de março de 1970 - Unânime - JONAS 
VILHENA, Pr.esldente - DIAS FIGUEIREDO, Relator 
ANDRADE JUNQUEIRA - CARDOSO ROLIM. 

EFEITO REAL DA PROMESSA DE COMPRA 
E VENDA 

O prof. Arnoldo Wald, em seu "Curso de Direito Civil 
Brasileiro (2.Q ed., 1970, Sugestões Literárias S. A.)", obra 
das mais atualizadas, é dos primeiros autores nacionais a tra
tar, na parte do Direito das Coisas (pág. 28), da figura da 
figura da promessa de compra e venda de imóvel. 

O seu trabalho expressa a nova doutrina que reconhece 
a elevação dessa espécie contratual à categoria de direito real. 
No projeto do Código Civil, de n.'! 3.711, de 1966 (art. 399, 
parág. único), vemo-la incluída nos direitos reais limitados, 
ou seja, os que se exercem sôbre coisas alheias. 

Por . fôrça do Dec. n.Q 58, de 10-12-57 e Lei n.O;O 649, 
de 11-3-40, o compromisso de compra e venda irretratável 
sôbre imóvel em geral, e não só relativa a loteamentos, ga
nha pela inscrição no registro imobiliário, eficácia real - o 
que autoriza a adjudicação compulsória, desde que depositado 
o preço. Destaca-se desta sorte do regime obrigacional co
mum a que está sujeíto, como tipo especial do gênero "con
trato preliminar". Em sua plena autonomia, antes negada, 
prescinde até mesmo do objeto, que é a celebração do con
trato definitivo, não mais se restringindo na inadimplência 
a perdas e danos. De obrigação de fazer passa à obrigação 
de dar, acrescida do vinculo real. 

~sse dúplice tratamento dado ao antecontrato, conforme 
se trate de coisa móvel ou imóvel, e apresente ou não certos 
requisitos, confunde a antiga orientação doutrinária do Di
reito brasileiro, que se mantém coerente com a noção romana 
das obrigações civis. Em nosso sistema, sem embargo das 
dissensões entre os mestres, a exemplo de Darcy Bessone, o 
contrato não transmite a propriedade, como acontece em face 
do Código francês e outros que adotam o princípio da unidade 
formal, valendo o mero acôrdo sôbre coisa e preço como titulo 
translativo do domínio. Para !nossa lei, o vendedor obriga-se 
a "trasferir o domínio de certa coisa (art. 1.122, C. C.)", sendo 
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preciso outro ato - a tradição - pára gerar o direito real 
(arts. 675 e 676, C. C.). Tem o comprador a seu favor um 
direito de crédito, um direito pessoal, podendo nessa quali
dade e não já \.!omo proprietário, exigir a prestação do outro 
contratante. 

Pela atual sistemática, a 1nscrição da promessa onera 
a coisa prometida, estabelece vínculo patrimonial, garante a 
transcrição, deixando em lugar secundário a relação obriga
cional. Se o promitente vendedor se recusa a outorgar a 
escritura definitiva, é intimado a requerimento da outra parte, 
a fazê-lo no prazo de cinco dias, corridos em cartório, e nada 
alegando, o juiz, depositado o preço, adjudica o imóvel ao 
comprador (art. 346, C. P. C.). Observada que fôsse, em vez 
disso, a execução da obrigação de fazer, na conformidade do 
rito cominatório (art. 302), dificilmente se chegaria à exe
cução in natura, pois obrigado o réu a prestar o fato (firmar 
o contrato principal), sob pena contratual ou a que fôsse 
pedida pelo autor (art. 303), a 5entença somente concluiria 
pela fixação de prazo ao devedor, para e~ecutar a obrigação, 
desde que o contrato preliminar preenchesse as condiçÕ€s de 
validade do definitivo (art. 1.006). . 

Fatôres sociais e econômicos, atuantes na área das obri
gaçÕ€s, levam o legislador a modificar a orientação tradicio
nal em tôrno da natureza e estrutura de muitos contratos. 
:É por meio dêstes que se desenvolve o fenômeno econômico 
da troca de bens e serviços, e portanto a proteção jurídica se 
exerce com fins de assegurar a comutatividade e equilíbrio 
das prestações, partindo de um ponto fundamental: a satis
fação do credor. Daí a evolução rápida da promessa de com
pra e venda, surgida vacilante dos têrmos genéricos do art. 
1.088 do Código Civil. 

Se, na oportuna do prof. Washington de Barros Monl:€iro 
("Curso de Direito Civil", 5.(1 ed., 1968, Saraiva, vaI. 4, 1.~ 

parte, pág. 97), mostra-se muito sutil, algumas vêzes, a dis
tinção entre a obrigação de dar e a de fazer, tornando-se 
quase impossível fixá-la com exatidão, também não se en
contra de todo estabelecida a linha divisória entre o direito 
real e o {J€ssoal. Certa corrente doutrinária, na Europa, uni
fica-os por não apresentarem uma autêntica diferença de na
tureza, sendo seus têrmos não mais do que variantes secundá
rias de uma só categoria fundamental (Planiol e Ripert, cito 
Manuel A. DOrrUngues de Andrade, "Teoria Geral das Obri
gaçÕ€s", ed. 1966, Liv. Almedina, Coimbra, pág. 47). 
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No Direito brasileiro, Agostinho Alvim ("Da Compra é 
Venda e da Troca", ed.. 1961, Forense, pág. 26 e segs.) e 
outros defendem a tese do cabimento da execução direta ou 
específica, em qualquer modalidade de obrigação, salvo na 
impossibilidade legal ou de fato: "As perdas e danos a que 
o credor tem direito (Cód. Civil, art. 1.056) não lhe supri
mem nem poderiam suprimir o direito a execução especifica, 
quando possível". Darcy Bessone de Oliveira Andrade ("Do 
Contrato", ed. 1960, Forense, pág. 72), vai mais longe, de
nominando a compra e venda de "negócio complexo", com 
"acôrdo de vontade sôbre a própria transferência do domínio, 
não sôbre a obrigação de transferi-lo no futuro". Ao lado do 
tipo clássico do contra to obrigacional, nosso sistema civil 
acolhe, ao seu ver, o contrato real pelos efeitos, isto é o 
de produzir direi to à coisa. 

Sem ser necessário abraçar a teoria impersonalista, den
tro da escola unitária moderna, a ponto de querer os direitos 
de crédito absorvidos pelos reais, temos que admitir a cres
cente patrimonialização das obrigações, em virtude da fun
ção econômica do contrato. Existe, sem dúvida, um direito 
de cunho real sôbre a prestação, de que fala um bom número 
de civilistas, e que se faz marcante tanto na obrigação de 
dar como na de fazer, sem o que "muito imperfeito seria o 
direi to obrigacional", como adverte Agostinho Alvim (ob. 
cit.), falando dos meios :de compelir o devedor a executar, 
sem atingir a sua pessoa. 

Em seu mais recente tratado, onde a matéria vem à luz 
sob um maior interêsse jurídico, Amoldo Wald expõe as várias 
facêtas da conversão em direito real, da promessa em direito 
real, da promessa de compra e venda, e sem se engolfar ma 
polêmica, opina pela caracterização, no caso, de um jus ad 
rem) equivalente ao direito de adquirir a coisa, de incluir o 
imóvel no patrimônio do credor. 

Seja qual fôr a interpretação, cumpre atentar na verda
deira natureza do vínculo real criado pela inscrição, em nosso 
regime dos registros públicos, e que pode ter função acessó
ria (penhor, hipoteca), bem como a de se integrar na subs
tância do próprio contrato (usufruto, servidão). A jurispru
dência opõe-se à idéia da transmissão dominal através da 
promessa inscrita e mantém o entendimento de que esta não 
perde sua natureza de relação obrigatória, com efeito real 
tão-somente para a execução compulsória (Rev. Fol., voI. 160, 
pág. 222). 
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A promessa, em suas implicações em dois livros do Có
digo Civil, serve como dos melhores exemplos para demons
trar o que Washington de Barros Monteiro (ob. cit., voI. 3, 
7.'" ed., pág. 5) diz ser fia fôrça de expansão inerente ao 
direito das coisas, que procura conquistar novas relações 
jurídicas" . 

REGISTRO DE IMÓVEIS - Dualidade de transcrição 
Prevalecimento da que se baseia em título válido 
- Cancelamento da primeira esteada em venda "a 
non domino" - Procedência da ação visando essa 
finalidade. 

ACORDAM, em Quinta Câmara Civil do Tribunal de Jus
tiça do Estado, por votação unânime, dar provimento ao apêlo, 
julgando procedente a ação, para cancelamento de transcri
ção e de escritura, com a condenação dos réus nas custas e 
vinte por cento de honorários, sôbre o valor da causa. 

Os autores arremataram o terreno da rua Passo da Pátria 
lote três da quadra X, ilO executivo fiscal, ajuizado contra 
Josephina Conterucci e seu marido (fls. 10). O título foi re
gistrado, em 13 de setembro de 1948, sob n.9 28.365, na IV 
Circunscrição. Em 29 de abril de 1947, Josephina Conterucci 
vendeu o mesmo terreno a Roque Petn~lla, que transcreveu a 
escritura, em 21-8-1947, sob n. Q 24.388, na mesma IV Cir
cunscrição. Há portanto, duas transcrições válidas. Isto por
que, "enquanto não cancelada, produz a transcrição todos os 
seus efeitos, ainda qw~ se funde em titulo nulo ou falso" 
(Revista dos Tribunais 214/341). Ou, como ensina Carva
lho Santos: "E até o cancelamento ser feito, a prova subsiste 
válida, operando todos os seus efeitos" (Cód. Civ. Bras. Int. 
1O}549, ed. 1937). Sob outro aspecto, a transcrição só por si 
não transfere a propriedade (Lisipo Garcia, "A Transcrição", 
pág. 148, ed. 1922). E ila hipótese de dualidade de transcri
ção, deve prevalecer aquela que se baseia em título válido 
(Rev. Tribs. 193}221; 278/357). Nessas condições, se os au
tores arremetaram o imóvel, em hasta pública, antes da venda 
feita por Josephina Conterucci aos réus, deve prevalecer o 
primeiro titulo. Ao tempo da alienação (1947), Josephina não 
era mais proprietária do lote. A venda "a non domino" au
toriza o cancelamento da tramcrição (Rev. Tribs. 324/565). 
A questão da fraude de execução (ou fraude contra a Fa
zenda do Estado) é irrelevante, no caso. A alienação feita 
aos réus é muito posterior à arrematação do imóvel pelos au-
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tores. Não havia, na ocasião da venda do lote, ação pendente 
contra a executada. A ausência de inscrição da penhora tam
bém não afeta o direito dos autores. Os litigantes esteados 
em transcrição só podem ser considerados de boa-fé. Os atos 
anteriores à transcrição já estão superados. Também não se 
pode falar em usucapião. Na realidade o terreno está aban
donado. Não exerceram os litigantes atos de posse sôbre o 
mesmo (fôlhas 24). Se os autores transcreveram a arrema
tação alguns meses após os réus, tudo se resume no exame 
de prevalência de trél!nscrição. E, "ipso facto", o cancelamento 
da transcrição n.'124.388 implica na afirmação da invalidade do 
titulo em que se esteja. Nessas condições, o provimento do 
apêlo, agora no seu mérito examinado em face do respeitável 
acórdão de fls. 135, do Colendo Supremo Tribunal Federal é 
a decisão que se impõe. Dito acórdão decidiu pelo conheci
mento da ação no recurso extraordinário n." 60.320, contra 
o julgamento desta Câmara, que él!nulou o feito desde o des
pacho saneador, por se tratar de nulidade de um contrato de 
compra e venda com citação de uma das partes, tão só (fls. 
98). Os réus pagarão custas e vinte por cento de honorários 
de advogado, sôbre o valor da causa cancelando-se -a transcri
ção n. Q 24.388". (T. J. S. P. - Ap. Cível n." 145.426 - Capital 
- São Paulo, 26 de dezembro de 1969 .. - SYLVIO BARBOSA, 
Presidente - BARBOSA PEREIRA, Relator). Acórdão não 
publicado. 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" 

Cálculo em que se observou a alíquota de 2%, o abati
mento de 30% para a sucessão em linha reta e a multa de 
mora de 10%, tudo nos têrmos da Lei In.'! 9.591/66 - Recurso 
da Fazenda em que se pleiteiam a exclusão do abatimento de 
30% e a inclusão do acréscimo para a CECAP e dos adicio
nais de 100/0 e 3,75%, da legislação anterior - Inexistência 
de prova de que a sucessão se abriu antes de 1.? de janeiro 
de 1967 - Desprovimento - Aplicação da Lei n." 9.591 -
Modificações no sistema de cobrança de imposto "causa mortis". 

A Emenda Constitucional n.') 18, o Ato Complementar 
n.? 27, o Código Tributário Nacional e as Leis Estaduais n.':> 
9.502/66, 9.591/66 e 9.855/67, alteraram a fisionomia do im
põsto de transmissão "causa mortis", sujeitando-o agora a alguns 
princípios novos: 1.<'» o da incidência restrita a bens imóveis 
e a direitos a êles relativos (Lei n." 9.591/66, artigos V e 
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2.'1); 2.'1) o da atuação imedita da lei nova, que alcança in
clusive o fato gerador "pendente", assim considerado o de 
situação jurídica ainda não definitivamente constituída, como 
v. g. o cálculo ainda não transitado em julgado (Lei Federal 
n.'1 5.172/66, artigos 105 e 116); 3.'1) o da limitação ao teto 
de 2%, até que o Senado Federal edite resolução modifica
dora (Ato Complementar n." 27, artigo 8.'1, n.'" IH). 

ACORDAM, os Juízes da Sexta Câmara Civil do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, unânimes, negar provimento ao re
curso. 

Custas como de direito. 
Não se conformou a Fazenda do Estado com a R. sen

tença homologatória do cálculo do impôsto de transmissão 
"causa mortis" no inventário de Manoel Esteves e agravou, de 
instrumento, antes mesmo de intimada, pleiteando a exclusão 
do abatimento de 30% para a sucessão em linha reta e a in
clusáo do acréscimo de 1 % para a C. E. C. A. P., assim como 
dos adicionais de 10% e de 3,75%, das Leis Estaduais ns. 
1.470/51, 2.412/53 e 3.329/55. O recurso foi bem processado 
e distribui-se independentemente de preparo. 

Não consta do traslado qual a data da abertura da su
cessão; isto basta para comprometer o recurso, em que a Fa
zenda pretende sustentar a pertinência dos gravames que de
fende, quanto às sucessões abertas antes de 1.9 de janeiro de 
1967, data em que começou a vigorar a Lei Estadual n.Q 9.591. 
Mas ainda que se admit:sse ser sucessão questionada anterior 
a êsse têrmo, ainda assim o recurso desmereceria agasalho. 

A Emenda Constitucional n.Q 18, o Ato Complementar n.9 

27, o Código Tributário Nacional e as Leis Estaduais ns. 
9.502/66, 9.591/66 e 9.855/67, alteraram a fisionomia do im
pôsto de transmissão "causa mortis", sujeitando-o - agora a 
alguns princípios novos: 1.'1) o da incidência restrita a bens 
imóveis e a direitos a êles relativos (Lei 9.591/66, artigos 1." 
e 2.'9); e 2.°) o da atuação imediata da lei nova, que alcança 
inclusive o fato gerador "pendente", assim considerado o de 
situação jurídica ainda não definitivamente constituída, como 
v. g. o cálculo ainda não transitado em julgado (Lei Federal 
5.172/66, artigos 105 e 116); 3.") o da limitação ao teto de 
2%, até que o Senado Federal edite resolução modificadora 
(Ato Complementar n. 9 27, artigo 8. 9, n." IH). Elaborou-se 
o cálculo de fls. 18 (7 dêste instrumento) em plena atuação 
do nôvo regime fiscal, que, assim, era de ser observado, ante 
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a pendência dessa situação jurídica. Já vigorava, outrossim, 
a Lei Estadual 9.855/67, que aproveitaria também, ao agra
vado, mesmo se o cálculo, desrespeitando a Lei 9.591, houvesse 
transitado em julgado; é que o impôsto não fôra ainda reco
lhido. O abatimento de 30%, para a sucessão em linha reta 
foi bem concedido, como bem alijados foram, outrossim, o 
acréscimo de 1 % e os adicionais de 10% e de 3,75%, da le
gislação anterior, do Estado. :!:sses três complementos, ao 
tempo em que por direito eram exigíveis, consideravam-se 
integrantes do próprio impôsto "causa mortis" ("Revista dos 
Tribunais", 241/334 e 287/388); com essa mesma natureza, 
que se não transfigurou, é claro que estão revogados, não 
podendo, inclusive, levar o tributo a transbordamentos que 
mal ficam o teto estabelecido no Ato Complementar n.1' 27. 

Assim: o agravo desmerece qualquer provimento, seja por
que a Fazenda não fêz a prova de que a sucessão se abriu 
antes de 1.~ de janeiro de 1967, seja porque o cálculo do 
impôsto questionado está inteiramente sujeito ao regime da 
Lei 9.591, revogados os dispositivos com ela incompatíveis. 
(T. J. S. P. - Ag. de Instr. 'o.') 174.223 - Jaboticabal - São 
Paulo, 21 de março de 1969. - SOUZA LIMA, Presidente -
EULER BUENO, Relator - SALLES ABREU - CARVALHO 
NEVES). R. J. T. J. S. P., voI. IX, pg. 258. 

Nota - Vide o acórdão do Agravo de Instrumento, n. Q 

171.703, São Pedro, julgado em 14-3-69, pela Egrégia Sexta 
Câmara Civil, sendo relator o Exmo. Des. Euler Bueno. 

Nota - Vide o acórdão do Agravo de Instrumento, n. 9 

176.361. Santa Fé do Sul, julgado em 25-2-69, pela Egrégia 
Segunda Câmara Civil, sendo relator o Exmo. Des. Almeida 
Bicudo. 

Nota - Vide o acórdão do Agravo de Instrumento, n.O 
169.818, Sorocaba, julgado em 21-3-69, pela Egrégia Sexta 
Câmara Civil, sendo relator o Exmo. Des. Euler Bueno. 

Nota - Vide o acórdão do Agravo de Instrumento, n.9 

175.535 Campinas, julgado em 7-2-69, pela Egrégia Sexta Câ
mara Civil, sendo relator o Exmo. Des. Edgar de Souza. 

DESAPROPRIAÇÃO QUE RECAI SôBRE ESPAÇO LIVRE 
OU PRAÇA. - O direito à indenização cabe à Municipa
lidade, eis que, efetuado o arruamento, se a Municipalidade 
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aceita o plano, possibilitando o uso comum, opera-se a 
transferência do domínio particular para o domínio público. 
in casuJ além da inscrição do loteamento, as ruas e praças 
foram entnegues ao publico, por fôrça da lei municipal. 
Exegese razoável do art. 3. 0 do Dl. 58 de 1937. 

Inocorrência rle dissídio jurisprudencial, nos têrmos 
da Súmula 291. Recurso extraordinário não conhecido. 

RELATóRIO 

o Sr. Ministro Djac-i Falcão: - Ofereço como relatório o 
despacho que admitiu o recurso, lançado nos ~guintes têrmos: 

I - Trata-~ de ação expropriatória proposta pela Fa
zenda do Estado contra Jacy Martins Alcântara e Hugo Nanni, 
tendo por objeto área destinada à construção de um estabele
cimento escolar. Expedido mandado de citação, certificou o 
Oficial de Justiça pertencer a gleba à Municipalidade de São 
Paulo. Citada, esta defendeu-se, tachado de irrisória, a oferta, 
ressalvando-se o direito de abandonar o feito se comprovada 
oportunidade, a ilegitimidade de seu direito. Os réus acima 
mencionados contestaram a ação, como proprietários da área. 
Nessa qualidade recusaram a oferta, pois o valor do metro 
quadrado seria mais elevado, pedindo o arbitramento para 
justa indenização. Minai, a ação foi julgada procedente, con
denada a autora a pagar aos últimos contestantes a indeniza
ção então fixada, com juros da imissão, honorários e custas, 
considerada indevida a intervenção da Municipalidade. Além 
do recurso de ofício, a autora apelou, insistindo na oferta inicial 
ou na do laudo de seus assisLentes. Pediu, ainda, juros do 
trânsito em julgado, redução da verba advocaticia e custas 
proporcionais. A Municipalidade também apelou, pleiteando o 
pagamento da indenização, porque a desapropriação recaíra 
em praça pública de loteamento aprovado e inscrito. O acór
dão que se encontra 'a f. 297-304 deu provimento parcial ao 
apéloda Fazenda e ao recurso de ofício, bem como provimento 
total ao apéIo da Municipalidade. 

II - Recorrem os réus contra quem a ação foi inicial
mente proposta, agora extraordinàriamente, invocando as le
tras a e d do permissivo constitucional. Alegam infringéncia 
do art. 3.<;> do D. 58, de 1937, dos arts. 530, r, 531 e 533 do 
C. Civ., bem como do art. 141,§ 16, da Lei Magna. Acres-
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centam haver, a respeito da matéria julgada, dissídio jurispru
dencial. 

III - Uma simples leitura do acórdão recorrido revela 
que o mesmo focalizou questões jurídicas federais controver
tidas e da maior relevância. A própria Municipalidade parece 
também assim entender, apesar do seu interêsse na rejeição 
liminar do recurso, tanto que apenas se reservou para opinar 
oportunamente. 

IV - Processe-se o recurso de fôlhas 306-310, como de 
direito. São Paulo, 14 de junho de 1965. - (a.) Euclides 
Custódio da Silveira) Presidente do Tribunal de Justiça". (f. 
318-319) . 

Acrescento que oferecidas as razões dos reconentes (f. 
321-327), falou o DI'. Procurador da Justiça (f. 346), subindo 
os autos a esta instância, onde recebeu o seg1;linte parecer: 

"1. Discute-se nos autos a melhor interpretação a ser 
dada ao art. 3.ç do Dl. 58/37. Trata-se de desapropriação feita 
pelo Estado de São Paulo, recaindo a mesma sôbre espaço 
livre ou praça, tendo a Prefeitura de São Paulo ingressado na 
ação. A sentença de primeira instância declarou indevida a 
participação :da Municipalidade, por não ser proprietária das 
áreas desapropriadas (f. 261), pertencente a loteamento. 

2. Assim não entendeu o v. acórdão de f. 297, ora 
recorrido. Quanto aos fatos, não há dúvidas: 

"Aprovada a planta de loteamento (art 1.Q , § 1.'1, do Dl. 
58, de 1937), procedeu-se à i-nscrição do loteamento, na Cir
cunscrição Imobiliária competente. Depois disso, as vias de 
comunicação do loteamento foram entregues ao público, con
siderando-se oficializadas as ruas e praças, inclusive, por fôrça 
da L muno 4.371, de 1953". 

3. Por fim, declara o v. acórdão que não é a aprovação 
do loteamento que transforma os bens particulares em públi
cos mas sim a aceitação do loteamento pela Prefeitura, ope
rando-se a afetação, concurso voluntário. 

4. O recurso extraordinário é pelas letras a e d, trazendo 
o recorrente para confronto o acórdão prolatado no RE 34.116 
(f. 311). 

5. Somos pelo não conhecimento do recurso. Pela letra 
a, o acórdão recorrido não negou vigência de lei federal. 
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6. Pela letra d, o julgado no RE 34.116 no se identifica 
com o caso dos presentes autos, bastando salientar que nestes 
existe L. muno 4.371/53, que oficializou as ruas e praças do 
loteamento em questão. 

7. Finalmente, temos que o próprio acórdão recorrido 
traz em seu bôjo, f. 303, o entendimento do ego Supremo Tri
bunal, consubstanciado no RE 49.159, o qual perfilhamos. 

8. Se conhecido, somos pelo improvimento do recurso. 
Brasília, DF, 23 de outubro de 1968. (a) Mauro Leite Soares, 
Assistente jurídico, requisitado. Aprovo: (a) Décio Miranda, 
Procurador-Geral da República". (f. 352-355). 

VOTO 

o Sr. Minisb'o Djaci Falcão (Relator): - O acórdão 
recorrido pôs em destaque: 

"Aprovada a planta de loteamento (art. 1.9 § 1.'\ do Dl. 
58, de 1937), procedeu-se à incrição do loteamento, ma Cir
cunscrição Imobiliária competente. 

Depois disso, as vias comunicação do loteamento foram 
entregues ao público, considerando-se oficializadas as ruas e 
praças, inclusive, por fôrça da L. muno 4.371, de 1953. 

E, dada a oficialização, a Prefeitura procurou zelar pelo 
patrimônio, expulsando intrusos, tomando providências sôbre 
desmoronamentos, autorizando a ligação de luz nas ruas, etc. 

O tempo passou. 
Em 8-5-61, o Govêrno ;do Estado baixou o D. 38.432, 

declarando de utilidade pública a área descrita na inicial. 
E, segundo a planta, a desapropriação recaiu, exatamente, 

sôbre espaço livre ou praça, pertenoente ao arruamento do 
"Jardim Maringá" (f. 64, 167, 198, 215 e 238). 

Não se contesta êsse fato" (f. 300). 
A seguir, discrepando da sentença, que repeliu a pretensão 

da Municipalidade sob fundamento de que a inscrição do lotea
mento não transfere o domínio para o Poder Público, o 
acórdão r-ecorrido atendeu à pretensão da apelante, dizendo 
textualmente: 

"Não é a aprovação do lotamento, que transforma os bens 
particulares em públicos, tese que se tornaria insustentável 
diante da caducidade da licença de arruamento (art. 727 do 
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Código de Obras), mas sim a aceitação do loteamento pela 
Prefeitura (afetação). 

Assim, a teoria que realmente satifaz é a do concurso 
voluntário. 

Inicia-se o mesmo, com o pedido de aprovação da planta. 
Executado o arruamento, se a Municipalidade aceita o 

plano, opera-S€ a transferência do domínio particular para o 
dorrunio público. 

Para sua caracterização, é necessário o ato da oferta do 
particular ao Poder Público (aprovação da planta) e a aceita
ção por parte da Municipalidade. 

Manifestada a vontade de ambas as partes, opera-se a 
transferência de domínio. 

E isto se verificou, no caso dos autos. 
As vias de comunicação se tornaram bens públicos de 

uso comum. 
Finalmente, convém registrar que a jurisprudência citada 

pelos expropriados não amparo o seu ponto de vista. 
No v. acórdão da eg, Sexta Câmara Civil (f. 246), não 

houve inscrição do loteamento. E, no julgado da R. T., 289/ 
328 se afirmou que as estradas de rodagem não são vias de 
comunicação, no sentido do art. 3."1 do Dl. 58, de 1937. 

Em resumo: dá-se provimento ao apêlo da ré (Prefeitura 
Municipal de São Paulo), autorizando-a a levar a indenização". 
(f. 303-304). 

Por aí se vê que o acórdão se baseou no princípio do 
concurso voluntário, segundo o qual se impõe o ato da oferta 
do particular ao Poder Público (aprovação da planta) e a 
aceitação por parte da Municipalidade. No caso, operou-se a 
transferência do domínio particular para o dorrunio público 
municipal. As vias de comunicação se tornaram bens públicos 
de uso comum, sendo entregues ao público (L. muno 4.371, de 
1953). Foi adotado razoável exegese do artigo 3.'1 do Dl. 58, 
de 1937. 

verbis: 
liA inscrição torna inalienáveis, por qualquer titulo, as 

vias de comunicaç.ão e os espaços livres constantes do memo
rial e da planta" (f. 298). 
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LEIS, DECRETOS-LEIS E DECRETOS: 

FEDERAIS 

LEI N.~ 5.582 - DE 16 DE JUNHO DE 1970 

Altera o artigo 16 do Decreto-Lei n.? 3.200, de 
19 de abril de 1941, que dispõe s6bre a organização 
e proteção da família. 

o Presidente da República 

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

Art. l.Q O artigo 16 do Decreto-lei n.<I 3.200, de 19 de 
abril de 1941, que dispõe sôbre a organização e proteção da 
família, passa a' ter a seguinte redação: 

"Art. 16. O filho natural enquanto menor ficará sob o 
poder do genitor que o reconheceu e, se ambos o reconhece
ram, sob o poder da mãe, salvo se de tal solução advier pre
juízo ao menor. 

§ 1.<1 Verificado que mão deve o filho permanecer em 
poder da mãe ou do pai, deferirá o Juiz a sua guarda a pessoa 
notàriamente idônea, de preferência da família de qualquer 
dos genitores. 

§ 2.'1 Havendo motivos graves, devidamente comprova
dos, poderá o Juiz, a qualquer tempo e cabe, decidir de outro 
modo, no interêsse do menor". 

Art. 2.<) Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 3.'1 Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 16 de junho de 1970; 149.<1 da J:ndependência e 
82.Q da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid 
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LEI N.~ 5.587 - DE 2 DE JULHO DE 1970 

Altera a redaç.ão do artigo 2.<;> do Decreto-lei n.p 

499, de 17 de março de 1969, que institui nova Gm'
teira de identidade para estrangeiros e dá outras 
P'I"ovúlências. 

O presidente da República, 

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

Art. 1.<:' O artigo 2.° do Decreto-lei n.'9 499, de 17 de 
março de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2:~ As atuais carteiras de identidade "modêlo 19" 
de que trata o artigo 135 do Decreto n.9 3.010, de 20 de 
agôsto de 1938, perderão sua validade decorrido o prazo de 
três anos da vigência do Decreto-lei n.9 670, de 3 de julho 
de 1969, após o que :deverão ser apreendidas onde forem 
apresentadas e remetidas ao Departamento de Polícia Fe
deral". 

Art. 2.'9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

D. O. União 3/7 no. 

LEI N.ç 5.597 - DE 31 DE JULHO DE 1970 

Altera o início da vigência do Código Penal. 

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

ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.'1 O artigo 407 do Decreto-lei n.9 1.004, de 21 de 
outubro de 1969, alterado pela Lei n.9 5.573, de V de dezem
bro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 407. ~ste Código entrará em vigor no dia 1.'9 de 
J"aneiro de 1972". 

Art. 2.<) Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

82 - BOLETIM DA AS.~OCTAÇ,\O DOS SERVlTh'TUÁRro~ 
DEl JUSTIÇA DO ESTÁDO DE SÃO PAULO * 



Art. 3.'1 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 31 de julho de 1970; 149. Q da Independência e 

82. Q da República. 
EMíLIO G. MÉDICI 

Alfredo Buzaid 

D. O. União 3117170 

LEI COMPLEMENTAR N.'? 7 - DE 7 DE 
SETElVIBRO DE 1970 

Institui O Programa de Integração Social, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, 

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

Art. 1."1 É instituído, na forma prevista nesta Lei, o 
Programa .de Integração Social, destinado a promover a inte
gração do empregado na vida e no desenvolvimento das em
prêsas. 

§ 1.'1 Para os fins desta Lei, entende-se por emprêsa a 
pessoa jurídica, nos têrmos da legislação do Impósto de Renda, 
e por empregado todo aquêle assim definido pela legislação 
trabalhista. 

§2.'1 A participação dos trabalhadores avulsos, assim de
finidos os que prestam serviços a diversas emprêsas, sem rela
ção empregatícia, no Programa de Integração Social, farse-á 
nos têrmos do Regulamento a ser baixado, de acôrdo com o 
artigo 11 d€sta Lei. 

Art. 2:9 O Programa de que trata o artigo anterior será 
executado m€diante Fundo de Participação, constituído por 
depósitos efetuados pelas emprêsas na Caixa Econômica Fe
deral. 

Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal poderá ce
lebrar convênios com estabelecimentos da rêde bancária Nacio
nal, para o fim de receber os depósitos a que se refere êste 
artigo. 
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Art. 3. ~ o Fundo de Participação será constituído por duas 
parcelas: 

a) a primeira, mediante dedução do Impôsto de Renda 
devido, ma forma estabelecida no § l.ç, dêste artigo, proces
sando-se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o pa
gamento do Impôsto de Rendas; 

b) a segunda, com recursos próprios da emprêsa, calcu· 
lados com base no faturamento, como segue: 

1) no exercício de 1971, 0,15 % ; 
2) no exercício de 1972, 0,25%; 
3) no exercício de 1973, 0,40%; 
4) no exercício de 1974 e subseqüentes, 0,50%. 
§ 1.ç A dedução a que se refere a alinea a dêste artigo 

será feita sem prejuízo do direito de utilização dos incentivos 
fiscais previstos na legislação em vigor e calculada com base 
no valor do Impôsto de Renda devido, nas seguintes propor
ções: 

a) no exercício de 1971 . . ................... . 2% 
b) no exercício de 1972 . . . . .............. . . .. 3% 
c) no exercício de 1973 e subseqüentes. . . . . . . . . . 5 % 

§ 2.Q As instituições financeiras, sociedades seguradoras 
e outras emprêsas que não realizam operações de vendas de 
mercadorias participarão do Programa de Integração Social 
com uma contribuição ao Fundo de Particípação de recursos 
próprios de valor idêntico do que fôr apurado na forma do 
parágrafo anterior. 

§ 3.Q As emprêsas que a título de incentivos fiscais este
jam isentas, ou venham a ser isentadas, do pagamento do 
Impâsto de Renda, contribuirão para o Fundo de Participação, 
na base de cálculo como se aquêle tributo fôsse devido, obe
decidas as percentagens previstas neste artigo. 

§ 4.Q As entidades de fins não lucrativos, que tenham 
empregados assim definidos pela Legislação Trabalhista, con
tribuirão para o Fundo na forma da lei. 

§ 5.Q A Caixa Econômica Federal resolverá os casos 
omissos, de acôrdo com os critérios fixados pelo Conselho 
Monetário Nacional. 

Art. 4.~ O Conselho Monetário Nacional poderá alterar, 
até cinqüenta por cento (50 %), para mais ou para menos, 
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os percentuais de contribuição de que trata o § 2.9 do artigo 
3.'1, tendo em vista a proporcionalidade das contribuições. 

Art. 5.'1 A Caixa Econômica Federal emitirá, em nome 
de cada empregado, uma Caderneta de Participação - Pro
grama de Integração Social - movimentável na forma dos 
artigos 8.<'> e 9.9 desta Lei. 

Art. 6.'1 A efetivação dos depósitos no Fundo correspon
dente à contribuição referida na alínea b do artigo 3.9 será 
processada mensalmente a partir de 1.° de julho de 1971. _ 

Parágrafo único. A contribuiç.ão de julho será calculada 
com base no faturamento de janeiro; a de agôsto, com base no 
faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente. 

Art. 7/1 A participação do empregado no Fundo far-se-á 
mediante depósitos efetuados em contas individuais abertas em 
nome de cada empregado, obedecidos os seguintes critérios: 

a) 50% (cinqüenta por cento) do valor destinado ao 
Fundo será dividido em partes proporcionais ao montante de 
salários recebidos no período; 

b) os 50% (cinqüenta por cento) restantes serão dividi
dos em partes proporcionais aos qüinqüênios de serviços pres
tados pelo empregado. 

§ 15' Para os fins dêste artigo, a Caixa Econômica Fe
deral, com base nas informações fornecidas pelas emprêsas, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação 
desta Lei, organizará um Cadastro-Geral dos participantes do' 
Fundo, na forma que fôr estabelecida em regulamento. 

§ 2.<) A omissão dolosa de nome de empregado entre os 
participantes do Fundo sujeitará a emprêsa a multa, em be
neficio do Fundo, no valor de dez (lO) meses de salários, de
vidos ao empregado cujo nome houver sido omitido. 

§ 3.<;1 Igual penalidade será aplicada em caso de declara
ção falsa sôbre o valor do salário e do tempo de serviço do 
empregado na emprêsa. 

Art. 8." As contas de que trata o artigo arnterior serão 
também credi tadas : 

a) pela correção monetária anual do saldo credor, na 
mesma proporção da variação fixada para as Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Nacional; 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVE"'TUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DEl SÃO PAULO * - 85 



b) pelos juros de 3% (três por cento) ao ano, calcula
dos, anualmente, sôbre o saldo corrigido dos depósitos; 

c) pelo resultado líquido das operações realizadas com 
recursos do Fundo, deduzidas as despesas administrativas e as 
provisões e reservas cuja Constituição seja indispensável, 
quando o rendimento fôr superior à soma dos itens a e b. 

Parágrafo único. A cada período de um ano, contado da 
data de abertura da Conta, será facultado ao empregado o 
levantamento do valor dos juros, da correção monetária con
tabilizada 'l1.0 período e da quota-parte produzida pelo item c 
anterior, se existir. 

Art. 9.'1 As importâncias creditadas aos empregados nas 
cadernetas de participação são inalienáveis e impenhoráveis, 
destinando-se, primordialmente, à formação de patrimônio do 
trabalhador. 

§ 1.'1 Por ocasião de casamento, aposentadoria ou invali
dez do empregado titular da conta poderá o mesmo receber os 
valôres depositados, mediante comprovação da ocorrência, nos 
têrmos do regulamento; ocorrendo a morte, os valôres do 
depósito serão atribuídos aos dependentes, e, em sua falta, aos 
sucessores, na forma da lei. 

§ 2.? A pedido do interessado, o saldo dos depósitos po
derá ser também utilizado como parte do pagamento destinado 
à aquisição da casa própria, obedecidas as disposições regula
mentares previstas no art. 11. 

. Art. 10.9 As obrigações das emprêsas, decorrentes desta 
Lei, são de caráter exclusivamente fiscal, não gerando direitos 
de <natureza trabalhista nem incidência de qualquer contribui
ção previdenciária em relação a quaisquer prestações devidas, 
por lei ou por sentença judicial, ao empregado. 

Parágrafo único. As importâncias incorporadas ao Fundo 
não se classificam como rendimento do trabalho, para qual
quer efeito da Legislação Trabalhista, de Previdência Social 
ou Fiscal e não se incorporam aos salários ou gratificações, 
nem estão sujeitas ao impôsto sôbre a renda e proventos de 
qualquer natureza. 

Art. 11.9 Dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
vigência desta Lei, a Caixa Econômica Federal submeterá à 
aprovação do Conselho Monetário Nacional o regulamento do 
Fundo, fixando as normas para o recolhimento e a distribuição 
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dos recursos, assim como as diretrizes e os critérios para a 
sua aplicação. 

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional pronun
ciar-se-á, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 
reoebimento, sôbre o Projeto de regulamento do Fundo. 

Art. 12.0. As disposiçôes desta Lei não se aplicam a quais
quer entidades integrantes da administração pública federal, 
estadual ou municipal, dos Territórios e do Distrito Federal, di
reta ou indireta adotando-se, em todos os níveis, para efeito 
de conceituação, como entidades da Administração Indireta, os 
critérios constantes dos Decretos-leis ns. 200, de 25 de feverei
ro de 1967, e 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 13;Q Esta Lei Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 14." Revogam-se as disposiçôes em contrário. 
Brasília, 7 de setembro de 1970; 149.9 da Independência e 

82.'.' da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid 
Adalberto de Barros Nunes 
Orlando Geisel 
Mário Gilbson Barboza 
Antônio Delfim Netto 
Mário David Andreazza 
L. F. Cirne Lima 
Jarbas G. Passarinho 
Júlio Barata 
Márcio de Souza e Mello 
F. Rocha Lagôa 
Marcus Vinicius Pratini de Moraes 
Antônio Dias Leite Júnior 
João Paulo dos Reis Velloso 
José Costa Cavalcanti 
Hygino C. Corsetti 

D. União 8/9/70 

DECRETO-LEI N.o. 1.104 - DE 30 DE ABRIL DE 1970 

Altera o Decreto-lei n.9 1.060, de 21 de outubro de 1969. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta: 
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Art. V o artigo 2.~ do Decreto-lei n.'1 1.060, de 21 de 
outubro de 1969, é acrescido de um parágrafo, na forma 
abaixo, passando a primeiro o atual parágrafo único: 

"Art. 2." .......................................... . 

§ 1." ............................................. . 
§ 2.'1 Consid~rando-se depositário, para todos os efeitos, 

aquêle que detenha, por fôrça de lei, valor correspondente a 
tributos descontados ou recebidos de terceiros, com a obriga
ção de os recolher aos cofres da Fazenda Nacional". 

Art. 2.<:> O artigo 3. Q do mencionado Decreto-lei passa a 
vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se-Ihe mais dois 
parágrafos na forma abaixo: 

"Art. 3.Q O Ministro da Fazenda, em decisão fundamen
tada, poderá determinar a prisão administrativa, por prazo não 
superior a noventa dias, do contribuinte que deixa de recolher 
aos cofres da Fazenda Pública o valor dos tributos de que é 
simples detentor, nos têrmos do § 2.9 do artigo anterior. 

§ 1.'1 Se o beneficiário fôr pessoa jurídica, a prisão re
cairá em seus diretores, admi,nistradores e gerentes. 

§ 2.Q No caso :do parágrafo anterior, havendo provas ou 
indícios veementes de locupletamento, poderá também ser de
cretada a prisão de sócios ou prepostos. 

§ 3. Q O Ministro da Fazenda dará imediato conhecimento 
da prisão ao Presidente do Tribunal Federal de Recursos. 

§ 4:Q Nadecisáo que decretar a prisão administrativa, 
poderá o Ministro da Fazenda determinar o seqüestro dos bens 
dos responsáveis pelo não recolhimento dos tributos, e, se se 
tratar de pessoa jurídica, também de bens particulares de seus 
diretores, administradores, gerentes, prepostos ou sócios, sufi
cientes para garantir o ressarcimento da lesão causada aos 
cofres públicos. 

§ 5." Ficará sem efeito o seqüestro, se não fôr iniciada 
a ação fiscal dentro do prazo de trinta dias contados da data 
de sua efetivação. 

§ 6.'1 O recolhimento do débito, com os acréscimos legais, 
faz cessar a prisão administrativa. 

§ 7. Q Os bens seqüestrados nos têrmos dos parágrafos 
anteriores terão o seguinte destino até solução final do litígio: 

a) o dinheiro será recolhido ao Banco do Brasil S. A. em 
conta especial; 
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b) os titulas de crédito e de renda e os títulos ou ações 
de participação em emprêsa ou valôres assemelhados serão 
depositados no Banco do Brasil S. A.; 

c) os demais bens móveis serão depositados em órgãos 
da Secretaria da Receita Federal; 

d) os imóveis serão entregues ao órgão responsável pelo 
patrimônio da União". 

Art. 3'\) l!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de abril de 1970; 149.9 da Independência e 
82.'1 da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 

A<ntônio Delfim Netto 

D. O. União 30/4/70 

DECRETO N.'1 67.375 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1970 

Prorroga o prazo para a execução dos serviços con
cernentes aos registros 'PÚblicos, regulados pelo De
creto-lei n.p 1.000, de 21 de outubro de 1969. 

o Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, lU, da Constituição, 

Considerando que o Decreto-lei número 1.000, de 21 de 
outubro de 1969, dispõe sôbre a execução dos serviços con
cernentes aos registros públicos estabelecidos pelo Código 
Civil e legislação posterior; 

Considerando que, por fôrça dos Decretos ns. 65.905, de 
19 de dezembro de 1969, e 66.460, de 20 de abril de 1970, o 
prazo para a entrada em vigor do citado Decreto-lei n.'I 1.000, 
a que se refere o seu art. 302, foi prorrogado para 21 de 
outubro de 1970; 

Consideran:do, porém, que o Poder Executivo vai remeter 
ao Congresso Nacional, por meio de mensagem, projeto de lei, 
visando à alteração de várias disposições da mencionada lei; 

Considerando, assim, ser de tôda a conveniência que, ao 
entrar em vigor a lei nova, já tenha esta sua estrutura defini
tiva, decreta: 
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Art. 1.~ Fica prorrogado até 30 de junho de 1971 o prazo 
para a execução dos serviços concernentes aos registros pú
blicos, regulados pelo Decreto-Iei n.? 1.000, de 21 de autubro 
de 1969. 

Art. 2. 9 Dmante o prazo a que se refere o artigo antece
dente, a execução dos serviços concernentes aos registros pú
blicos obedecerá ao disposto na Lei n.? 4.827, de 7 de fevereiro 
de 1924, e seu regulamento baixado pelo Decreto n.'I 4.857, 
de 9 :de novembro de 1939, e demais disposições, em vigor na 
data dêste Decreto. 

Art. 3.'1 :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 13 de outubro de 1970, 149'1 da Independência e 
82.9 da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 

Alfredo Buzaid 
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ESTADUAIS 

DECRETO-LEI N. 223, DE 17 DE ABRIL DE 1970 

Restabelece as divisas entre os Municípios de Santo 
André e Município de Mauá. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso das atribuições que, por fõrça do Ato Complementar 
n.... 47, de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.... do 
artigo 2.~ Ato Institucional n.'\> 5, de 12 de dezembro de 1968. 

Decreta: 
Artigo 1. : - Ficam mantidas as dividas entre os Muni

cípios de Santo André e Mauá, fixadas nos Anexos li das Leis 
ns. 2.456 e 5.121, respectivamente, de 30 de dezembro de 
1953, e 31 de dezembro de 1958, em cumprimento a decisão 
judicial transitada em julgado, que anulou a Lei TI.: 8.050, 
de 31 de dezembro de 1963, republicada pela Assembléia sob 
n.: 8.092, de 28 de fevereiro de 1964, na parte do Anexo lI, 
referente às divisas dos mesmos Municípios. 

Artigo 2.: - ~ste decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 17 de abril de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Hely Lopes Meirelles, Secretário da Justiça 

Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 17 de 
abril de 1970. 
Nelson Peterson da Costa} Diretor Administrativo, Subs
tituto. 

EXPOSICÃO DE MOTIVOS 

CC-ATL n.q 8I. 
Senhor Governador. 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Ecelência o incluso texto de decreto-lei, aprovado pela 
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Comissão Espeial instituída pela Resolução n.Q 2197, de 3 de 
março de 1969, que estabelece as divisas entre os Municípios 
de Santo André e Mauá, de acôrdo com veneranda decisão 
judicial transitada em julgado. 

A lei n.u 8.050, de 31 de dezembro de 1963, republicada 
sob n.Q 8.092, de 28 de fevereiro de 1964 pela Assembléia 
Legislativa, no Anexo lI, retirou área de, aproximadamente, 
4,2 quilômetros quadrados do Município de Santo André para 
incorporá-la ao Municipio de Mauá. 

Não se conformando com a aludida transferência, impe
trou, o então Prefeito de Santo André, mandado de Segurança 
contra essa disposição. 

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
decidiu "anular a Lei n.Q 8.050, de 1963, na parte em que 
estabeleceu as divisas entre os Municípios de Santo André e 
Mauá, ficando em conseqüência mantidas as antigas divisas 
entre os dois referidos municípios, de acôrdo com a fixação 
feita pelas leis quinqüenais ns. 2.456 e 5.121, respectivamente 
de 1953 e 1958". 

Essa veneranda decisão foi proferida nos autos de man
dado de segurança, n.'I 133.933, da Comarca de Santo André, 
em que é impetrante o Prefeito Municipal de Santo André, 
figurando COulO impetrados o Excelentissimo Senhor Gover
nador do Estado e a Assembléia Legislativa do Estado de 
São PaWlo. 

O recurso extraordinário que a Fazenda do Estado, a 
Assembléia Legislativa e a Prefeitura de Mauá interpuseram 
contra a decisão do Tribunal de São Paulo, "não foi conhe
cido" pelo Conselho Supremo Tribunal Federal, conforme 
acórdão proferido no Recurso Extraordinário n.'1 58692. 

Tendo passado em julgado aquela decisão e em face do 
pedido de cumprimento formulado pelo Poder Judiciário, im
põe-se o restabelecimento das antigas divisas entre os Muni
cípios de Santo André e Ma:uá, fixadas pelas Leis ns. 2.456 
e 5.121, de 1953 e 1958, respectivamente. 

:É o que se propõe no anexo projeto de decreto-lei. 
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os 

protestos de meu profundo respeito. 
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José Henrique TUrneT, Secretário de Estado Chefe 
da Casa Civil. 
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DECRETO-LEI N.q 224, de 17 DE ABRIL DE 1970 

Restabelece entre 08 Municípios de Santo André e 
Rio Gmnde da Serra, divisas fixadas pela Lei n.? 
2.456 de 30 de dezerrWro de 1953. 

O GOVERNADOR DO ESTADO D ESÁO PAULO, no 
uso da atribuição que, por fôrça do Ato Institucional n.'1 5, 
de 13 de dezembro de 1968. 

Decreta: 

Artigo 1.'1 Ficam mantidas, como divisas, entre os Mu
nicípios de Santo André (distrito de Paranapiacaba) e Rio 
Grande da Serra (ex-distrito de Icatuacu) as fixadas pela 
Lei n.~ 2.456, de 30 de dezembro de 1953, entre o primeiro 
dêsses Municípios e o antigo distrito de Icatuaçu, pertencente 
à época ao Município de Ribeirão Pires, em cumprimento a 
decisão judicial, transitada em julgado, que decretou a ilega
lidade da Lei n.'1 8.092, de 28 de fevereiro de 1964, na parte 
do Anexo II, referente às divisas então existentes entre os 
Municípios de Santo André e Ribeirão Pires, das quais resul
tou anexação de área desmenbrada do Distrito de Paranapia
caba, ao Município de Rio Grande da Serra. 

Artigo 2.ç 
- ~ste decreto-lei entrará em vigor na data 

de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 17 de abril de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODM. 

Hely Lopes Mei1'elles, Secretário da Justiça. 
Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 17 de 
de abril de 1970. 

Nelson, Peterson da Costa, Diretor Administrativo 
Subst. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

CC-A TL n.') 82. 

Senhor Governador. 
Tenho a honra de submeter a elevada consideração de 

Vossa Excelência o incluso texto de decreto-lei, aprovado pela 

BOLl'lTDI DA ASSOCIAÇÁO DOS SEItVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 93 



Comissão Especial instituída pela Resolução n.9 2.197, de 3 
de março de 19ti9, que restabelece entre os Municípios de 
Santo André e Rio Grande da Serra as divisas fixadas pela Lei 
n.9 2.456, de 3D de dezembro de 1953, entre os distritos de Pa
ranapiacaba - Município de Santo André - e Icatuaçu, então 
pertencente ao Município de Ribeirão Pires, em cumprimento 
a decisão judicial transitada em julgado. 

A Lei n.~ 8.050, de 31 de dezembro de 1963, republicada 
pela Assembléia Legislativa sob ([) n. ç 8092, de 28 de fevereiro 
de 1964, no Anexo lI, transferiu, para o Município de Rio 
Grande da Serra, área de, aproximadamente, 3 quilômetros 
quadrados pertencente ao Município de Santo André. 

O então Prefeito do município prejudicado impetrou man
dado de segurança contra essa disposição. 

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
houve por bem conceder a segurança impetrada" declarando 
sem efeito a transferência operada, ao mesmo tempo em que 
mantinha as antigas divisas existentes entre os Municípios de 
Santo Andl'é e Ribeirão Pires, fixadas pela Lei n.(> 2.456, de 
30 de dezembro de 1953. 

O v. acórdão foi proferido nos autos de mandado de se
gurança n.~' 134.215, da Comarca da Capital, em que é im
petrante o Prefeito Municipal de Santo André, figurando, 
como impetrado, o Excelentíssimo Senhor Governador do Es
tado e a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 

O recurso extraordináriro, interposto. pela Fazenda do 
Estado, "não foi conhecido" pelo colendo Supremo Tribunal 
Federal - conforme acórdão proferido nos autos do Recurso 
Extraordinário n." 60.158. 

Impõe-se, assim, em face da solicitação do Poder Judi
ciário de cumprimento do v. acórdão, o restabelecimento das 
divisas fixadas pela Lei n.(> 2.456-53 ilegalmente alteradas pela 
Lei n.'I 8.050, de 31 de dezembro de 1963. 

Justificado, dêsse modo, o projeto de decreto-lei ora apre
sentado, aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência 
os protestos de meu profundo respeito. 

José Hoorique Turner - Secretário de Estado - Chefe 
da Casa Civil. 
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DECRETO-LEI N.Q 225, DE 17 DE ABRIL DE 1970 

Torna sem efeito a criação do Município de Var
gem e reintegra o rrepeetivo território no Municí
pio de Bragança Paulista. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso da atribuição que, por fôrça do Ato Complementar n.9 47, 
de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.9 do ar- 2.'1 do 
Ato Institucional n.? 5, de 12 de dezembro de 1968. 

Decreta: 
Artigo 1.9 - Em cumprimento a decisão judicial transi

tada em julgado, fica declarada sem efeito a Lei n.'I 8.092, 
de 28 de fevereiro de 1964, na parte relativa à criação do 
Município de Vargem, mantida pelo Decreto-lei n.'I 158, de 
28 de outubro de 1969, voltando, em conseqüência, o respec
tivo território, a integrar, como distrito, a partir de 1.9 de 
janeiro de 1964, o Município de Bragança Paulista. 

Artigo 2.9 - :f:ste decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 17 de abril de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODR:f:. 

Hely Lopes Meirelles - Secretário da Justiça. 

Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 17 de 
abril de 1970. 

Nélson P,etersen da Costa - Diretor Administrativo 
Substituto. 

EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS 

CC-A 11... n.'\> 83. 

Senhor Governador. 

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa 
Excelência o incluso texto de decreto-lei, aprovado pela Co
missão Especial instituída pela Resolução n.V 2.197, de 3 de 
março de 1969, que torna sem efeito a criação do Município 
de Vargem e reintegra o respectivo território no Município de 
Bragança Paulista. 
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Com o território do distrito de Vargem Grande, inte
grante do Município de Bragança Paulista, foi criado o Mu
nicípio de Vargem, pela Lei n.'9 8.092, de 28 de fevereiro de 
1964, situação esta mantida pelo Decreto-lei n:;> 158, de 28 
de outubro de 1969, que dispõe sôbre a Organização Judiciária 
do Estado. 

Em virtude, porém, de mandado de segurança impetrado 
pela Prefeitura de Bragança Paulista, houve por bem o egré
gio Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, 
invalidar aquela medida (Acórdão da 6." Câmara Cível no 
Mandado de Segurança ,n.Q 134.258), em face do V. Acórdão 
do Colendo Supremo Tribunal Federal proferido no Recurso 
Extraordinário n:9 14.511, interposto pela mesma Prefeitura 
contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que havia, 
inicialmentte, concedido a segurança. 

Conforme esclarece o primeiro Acórdão citado, a 
"criação do Município de Vargem, com o desmembra

mento do seu território daquele que constitui o do Município 
de Bragança Paulista, resultou aplicação do artigo 8.", § 3.", 
da Lei n,\> 2.081, de 27-12-1952, uma vez que na consulta 
plebiscitária se verificou um empate. Declarado inconstitucío
nal êsse artigo 8.Q

, § 3.9 da citada Lein.9 2.081, pelo Colenuo 
Supremo Tribunal Federal, deixa de ter suporte legal o ato da 
Augusta Assembléia ao contrariar o resultado do plebiscito. 
:f:ste, como consulta, tem o seu resultado positivo em conse
qüência da maioria que se formar. No caso, verificado o 
empate, a conclusão inegável é a de que não reuniu a consulta 
a maioria necessária para se ter como aprovada pelos votantes 
a criação do município. Em tais condições, o ato da Augusta 
Assembléia, estribado em dispositivo legal fulminado de in
constitucionalidade, não pode subsistir". 

Como no caso de medida semelhante consubstanciada no 
Decreto-lei n.Q 163, de 18 de novembro de 1969 - reintegração 
do distrito de Terra Nova D'Oeste no Município de Santa 
Mercedes -, 'não se trata, na espécie, de fazer modificação no 
quadro da organização administrativa e territorial do Estado, 
fora dos quinqüênios estabelecidos, mas de repor uma situa
ção anterior, já que a nova não encontra apoio legal. 

Tendo em vista que a criação do Município de Vargem 
decorreu da Lei n.Q 8.092, citada, com vigência a partir de 
1..;> de janeiro de 1964, cumpre tornar sem efeito a medida em 
tela a partir desta última data. 
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Com os esclarecimentos supra, reitero a Vossa Excelência 
os protestos de meu profundo respeito. 

José Henrique Tumer, Secretário de Estado, Chefe da 
Casa Civil. 

D. O. 18/4/70 

DECRETO-LEI 226, DE 17 DE ABRIL DE 1970 

Torna sem efeito a criação do município de Brás 
Cubas, cujo terr,itÓ'rio volta a integrar, conw dis
trito, o Município de Moji das Cruzes. 

o GOVERNADOR 00 ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso da atribuição que, por fôrça do Ato Complementar n5' 
47,. de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.'1 do artigo 
2.9 do Ato Institucional n.9 5, de 13 de dezembro :de 1968, 

Decreta: 

Artigo 1.Q 
- Em cumprimento a decisão judicial transi

tada em julgado, fica declarada sem efeito, na parte relativa 
à criação do Município de Bráz Cubas, a Lei n.'I 8050, de 31 
de dezembro :de 1963, republicada pela Assembléia Legislativa 
sob n.') 8092, de 28 de fevereiro de 1964, e mantida pelo De
creto-lei n."') 158, de 28 de outubro, de 1969 voltando, em con
seqüência o seu território, a integrar, como distrito, o Muni
cípio de Moji das Cruzes, a partir de 1.'1 de janeiro de 1964. 

Artigo 2.'1 - .:este decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 17 de abril de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODM 

Hely Lopes Meireíles, Secretário da Justiça 
Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 17 de 

abril de 1970 
Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo 

Subst.Q 

Expooição de Motivos 
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GC-ATL n.'1 85 
Senhor Governador 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência o incluso texto de decreto-lei, aprovado pela 
Comissão Especial instituída pela Resolução n.Q 2.197, de 3 
de março de 1969, que torna sem efeito a criação do Município 
de Braz Cubas, cujo território se reintegra, como distrito, no 
Município de Moji das Cruzes. 

Em 1963, a Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo, Pela Resolução n.Q 365, determinou fôsse feito plebiscito 
só então distrito de Braz Cubas, tendo em vista a sua elevação 
o Município. 

A população de Jundiapeba teve que ser também consulta
da para dizer se desejava sua anexação ao novo município, 
caso fôsse criado, ou ao de Suzano, para que não fôsse que
brada a continuidade territorial do Município de Moji das 
Cruzes. 

O resultado das consultas foi êste: favorável à criação do 
Município de Braz Cubas e desfavorável à anexação de Jun
diapeba a outro município. 

Observou, nesse passo, o egrégio Tribunal de Justiça que, 
se o distrito de Jundiapeba não podia ser desanex'ado de Moji 
das Cruzes, impossível seria também a elevaç.ão de Braz Cubas 
a Município. 

Pelo citado motivo e pela manifesta ilegalidade com que 
se realizou o plebiscito de Jundiapeba, decidiu o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo anular as referidas consultas 
plebiscitárias determinadas pela Assembléia Legislativa. É o 
que consta do V. acórdão proferido nos autos de Mandado de 
Segurança n.9 130.993, da Comarca de Moji das Cruzes, em 
que são impetrantes o Prefeito e o Prefeito da Edilidade de 
Moji das Cruzes, sendo impetrado o Presidente da Assembléia 
Legislativa de São Paulo. 

O Recurso Extraordinário i.nterposto pela Assembléia Le
gislativa de São Paulo não foi conhecido pelo colendo Supremo 
Tribunal Federal consoante decisão proferida nos autos do 
Recurso Extraordinário n.'1 57.126. 

Conseqüentemente, faz-se restabelecer a situação anterior 
de modo a que o território de Braz Cubas se reintegre, como 
distrito, no Município de Moji das Cruzes. 
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os pro
testos de meu profundo respeito. 

José Henrique TUrneTJ Secretário de Estado Chefe da 
Casa Civil. 

D. O. 18/4/70 

DECRETO-LEI N."O 236, DE 30 DE ABRIL DE 1970 

Revoga a Lei n.? 7.489, de 26 de novembro de 
1962 e autorizada a abertura de C'rétido suplementar. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso da atribuição que, por fôrça do Ato Complementar n.'1 
47, de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.'1 do artigo 
2.9 do Ato Institucional n.'1 5, de 13 de dezembro de 1968, 

Decreta: 
Artigo 1.V - Fica revogada a Lei n.9 7.489, de 26 de 

novembro de 1962, que dispõe sôbre a remuneração, pelo Es
tado, de advogados dativos. 

Artigo 2."0 - Nas Comarcas em que não houver Procura
dor do Estado para a Assistência Judiciária, ou fôr insuficien
te o seu número, assim declarado pelo Prorcurador Geral do 
Estado, serão designados advogados, nos têrmos dos § § 2.9 e 
3.'1 do artigo 5.'1 da Lei federal n.'1 1060, de 5 de fevereiro de 
1950. 

Artigo 3.'1 - Para atendimento da des{)€sa com o cre
denciamento de estudantes de Faculdades de Direito, como 
estagiários junto à Procuradoria Geral do Estado, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir na Secretaria da Fazenda, à Jus
tiça - Procuradoria Geral do Estado, crédito suplementar até 
o valor de NCr$ 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzeiros 
novos). 

Parágrafo único - O crédito a que se refere êste artigo 
será coberto com recursos de redução, em igual quantia, da 
dotação consignada ao Código local 21 - Administração Geral 
do Estado - Elemento 3.1.3.0 - Serviços de Terceiros. 

Artigo 4.'1 - :t:ste decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
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Palácio dos Bandeirantes, 30 de abril de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODM 

Hely Lopes Meirelles, Secretário da Justiça 

Luís A?Tôbas Martins, Secretário da Fazenda 

Publicado na Assessoria Técnic~Legislativa, aos 30 de 
abril de 1970 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Subst. 

D. O. 1.0/5/70 

DECRETO-LEI N.Q 257, DE 29 DE MAIO DE 1970 

Dispõe sôbre a finalidade e organizru;ão báJrica 
do Instituto de ASSÚltência Médica ao Servidor 
Público Estadual - IAMSPE. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso da atribuição que, por fôrça do Ato Complementar n. Q 

47, de 7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.9 do artigo 
2.Q do Ato Institucional n.Q 5, de 13 de dezembro de 1968, 

Decreta: 

Artigo 1.~ - O Instituto de Assistência Médica ao Ser
vidor Público Estadual - IAMSPE, entidade autárquica au
tônoma, com personalidade jurídica, patrimônio próprio, séde 
e fõro na cidade de São Paulo, reger-se-á pelo presente De
creto-Lei. 

Artigo 2.9 - O IAMSPE tem por finalidade precípua pres
tar assistência médica e hospitalar, de elevado padrão, nos 
seus contribuintes e beneficiários. 

Parágrafo único - Para a consecução de seus fins, o 
IAMSPE poderá: 

1 - incentivar o ensino, a pesquisa e o aperfeiçoamento 
no campo da Medicina a fim de manter elevado o seu padrão 
assistencial ; 
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2 - criar e organizar cursos ligados ao ensino de tôdas 
as suas atividades desde que conte com subvenção ou auxílios 
especiais; 

3 - propiciar condições de aperfeiçoamento técnico cien
tifico aos seus servidores-, a fim de elevar o nível de ensino a 
ser ministrado pelo IAMSPE; 

4 - promover campanhas de Saúde Pública que benefi
ciem diretamente os servidores públicos estaduais, e faculta
tivamente, participar de outras que beneficiem a população em 
geral. - -

Artigo 3. 0 
- Consideram-se contribuintes do IAMSPE: 

I - os servidores públicos estaduais, inclusive os inativos, 
dos Podêres Executivo e suas Autarquias, Legislativo e Judi
ciário, excetuando-se os que tenham regime previdenciário 
próprio; 

II - as viúvas dos servidores referidos no item anterior. 
§ L" - As viúvas e os inativos poderão solicitar, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente, do fale
cime.nto do contribuinte, e de sua aposentadoria, o cancelamen
to de sua inscrição como contribuinte. 

§ 2.'1 - Para os atuais inativos e viúvas, o prazo pre
visto no parágrafo anterior contar-se-á da data da publicação 
dêste Decreto-Lei. 

§ 3.Q 
- Os inativos anteriores à vigência ida Lei n.Q 

. 3.819, de 5 de fevereiro de 1957, deverão completar as con
tribuições devidas, a partir daquela data, na forma estabele
cida pela Administração do IAMSPE, sem prejuízo dos des
contos necessários, imediatamente após a publicação dêste De
creto-Lei. 

§ 4. o - O período de carência será sustado para aquêles 
que ora o estão cumprindo, ficando obrigados ao pagamento do 
restante do débito na forma estabelecida pela Superintendência 
do IAMSPE sem prejuízo dos descontos devidos, a partir da 
publicação dêste Decreto-Lei. 

Artigo 4. Q - Poderão requerer sua inscrição como con-
tribuintes os servidores das serventias da Justiça não oficiali
zada, desde que em atividade, dentro do prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, contados da data da publicação dêste Decre
to-Lei, mediante o recolhimento da contribuição de 3% sôbre 
o total da sua remuneração. 
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Parágrafo único - O prazo previsto nêste artigo, para os 
servidores da justiça contratados após a publicação dêste De
creto-Lei, contar-se-á da data de sua admissão no respectivo 
Cartório, Ofício ou Tabelionato. 

Artigo 5. Q 
- Vencidas e não pagas três contribuições men

sais seguidas, caducará a inscrição dos contribuintes previstos 
no artigo anterior. 

§ 1.~ - Considera-se vencida a contribuição não paga 
até o dia 10 do mês a que corresponda. 

§ 2.'" - As contribuições em mora ficam sujeitas a mul
ta de 10% sôbre o seu respectivo valor. 

Artigo 6.9 - O cancelamento da inscrição pelos contri
buintes a que se referem o § 1.9 , do artigo 3.~, e o artigo 4.9 , 

acarretará a perda do direito a assistência médico-hospitalar, 
de forma irreversível. 

Parágrafo único - O cancelamento somente surtirá efeito 
após sua publicação no Diário Oficial, sendo devidas as contri
buições previstas até esta data. 

Artigo 7.9 - Consideram-se beneficiários do Contribuinte: 

I - a espôsa; 

II - o espôso, desde que incapacitado para o trabalho, 
sem economia própria e não amparado por outro regime pre
videnciário; 

III - os filhos solteiros até completarem 21 anos; 
IV - os filhos maiores até 24 (vinte e quatro) anos, cur~ 

sando estabelecimento de ensino superior, desde que sem eco
nomia própria; 

V - os filhos maiores, desde que incapacitados para o 
trabalho, sem economia própria e não amparados por outro 
regime previdenciário; 

VI - os pais, padrasto e madrasta, desde que sem eco
nomia própria, não amparados por outro regime previdenciário 
e que vivem às expensas do contribuinte. 

§ 1.9 - Equiparam-se a filhos do contribuinte, para os 
efeitos dêste Decreto-Lei: 

a) 

b) 
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os adotivos; 
os enteados; 
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c) os menores que, por determinação judicial, se aliem 
sob sua guarda; 

d) os tutelados, sem economia própria. 
§ 2. ~ - Falecidos os pais naturais, o contribuinte poderá 

inscrever como beneficiários, os adotivos, sem economia pró
pria e que vivam às suas expensas, desde que não amparados 
por outro regime previdenciário. 

§ 3.~ - No caso de desquite, a espôsa poderá continuar 
como beneficiária, se houver declaração expressa do contri
buinte 'nesse sentido. 

§ 4. 9 - O contribuinte solteiro, o viúvo, bem como o 
desquitado que não tenha mantido a inscrição da ex-espôsa, 
poderão instituir como beneficiária a companheira, observadas 
as condições estabelecidas pelo IAMSPE. 

Artigo 8.'1 - Consideram-se beneficiárias do contribuinte 
falecido: 

I - os filhos solteiros até completarem 21 (vinte e um) 
anos; 

II - os filhos maiores, até 24 (vinte e quatro) anos cur
sando estabelecimento de ensino superior, desde que sem eco
nomia própria; 

m - os filhos maiores, desde que incapacitados para o 
trabalho, sem economia própria, não amparados por outro re
gime previdenciário; 

IV - os pais, padrasto e . madrasta, desde que sem eco
nomia própria, não amparados por outro regime previdenciário. 

Artigo 9.Q 
- Os serviços de assistência médico-hospitalar 

serão gratuitos ou parcialmente remunerados, de acôrdo com o 
que fôr estabelecido pela Superintendência do IAMSPE. 

Artigo 10.Q 
- Nos serviços em que o desgaste de material 

terapêutico empregado fôr constante e indedendente do uso, 
poderá o IAMSPE prestar assistência médica, sem prejuízo de 
seus legítimos usuários, a pacientes não previstos nêste De
creto-Lei. 

Artigo 11.'1 - Para prestação de seus serviços, o IAMSPE 
atenderá os usuários através de hospitais próprios, ou de con
vênios, ou ainda, de médicos credenciados. 
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Artigo 12. Q - Ó IAMSPE será dirigido por um Superin
tendente, de reconhecida capacidade técnica e administrativa, 
relacionado com a atividade da Autarquia, :nomeado pelo Go
vernador do Estado, em comissão, mediante prévia aprovação 
da Assembléia Legislativa 

Artigo 13.9 - O IAMSPE contará com um Conselho Con
sultivo composto de quatro (4) membros portadores de diploma 
de nível superior, nomeados pelo Governador do Estado. 

Artigo 14.'0 - O Superintendente do IAMSPE, presidirá as 
reuniões do Conselho Consultivo. 

Artigo 15.9 - A competência do Conselho Consultivo será 
estabelecida em Decreto do Poder Executivo. 

Artigo 16.9 - O Superintendente e os membros do Conse
lho Consultivo do IAMSPE, receberão gratificação por sessão 
a que comparecerem, na forma fixada em Decreto do Poder 
Executivo. 

Parágrafo único - O Superintendente, além da gratifica
ção prevista neste artigo, fará jus a uma verba mensal de 
representação estabelecida pelo Governador do Estado. 

Artigo 17.9 - São órgãos do IAMSPE, todos subordina
dos à Superintendência: 

I - Hospital do Servidor Público Estadual "Francisco 
Morato de Oliveira" (nível departamental); 

TI - Departamento de Convênios e Credenciamentos; 

m - Departamento de Adminístração. 

Artigo 18. Q Todos or órgãos do IAMSPE terão sua com
petência estabelecida em decreto do Poder Executivo. 

Artigo 19.9 - A tutela financeira do IAMSPE será exer
cida pela Secretaria da Fazenda. 

Parágrafo único - O IAMSPE gozará, inclusive no que 
se refere a seus bens, rendas e serviços, das regalias, privilégios 
e imunidades conferidas à Fazenda Estadual, assim como das 
mesmas vantagens dos demais serviços públicos estaduais. 

Artigo 20.9 - A receita do IAMSPE será constituída de: 

I - contribuição obI'igatória de 3% sôbre o padrão de 
vencimentos ou salários dos servidores públicos estaduais; 
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Ir - contribuição de 3% sôbre proventos de inativos; 

lI! - contribuição de 1 % sôbre o total de pensão de 
viúvas de ex-servidores públicos estaduais; 

IV - contribuição de 3 % sôbre a remuneração total dos 
servidores das serventias da Justiça não oficializadas, na for
ma estabelecida em regulamento; 

V - rendas próprias, inclusive patrimoniais; 

VI - subvenções e auxílios especiais que lhe forem con
cedidos, inclusive os destinados a ensino e pesquisa. 

§ 1.<.> - A contribuição a que se refere o item l, dêste 
artigo, incidirá também sôbre a parte variável que compõe a 
remuneração dos servidores sujeitos a êsse regime de paga
mento. 

§ 2. 9 - As contribuições de viúvas e inativos serão des
contadas nas fontes pagadoras e obrigatOriamente recolhidas 
até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao respectivo desconto, 
ao Banco do Estado de São Paulo, em conta nominal do 
IAMSPE, movimentada pelo Superintendente da Autarquia. 

§ 3.9 - A Secretaria da Fazenda deverá, no prazo de 
60 dias, depositar diretamente no Banco do Estado ou da Caixa 
Econômica Estadual, em conta do IAMSPE, o produto de 
arrecadação das contribuições obrigatórias descontadas em 
fôlha dos servidores públicos estaduais, que lhe são atribuídas. 

Artigo 21.9 - Constituem patrimônio do IAMSPE: 
I - os imóveis destinados ao seu funcionamento; 
li - as respectivas instalações e equipamentos; 
fi - outros bens e valôres que vierem a ser incorpora

dos; 
IV - doações, legados e auxilios. 

Artigo 22.<.> - O orçamento do IAMSPE será aprovado 
por Decreto do Governador do Estado. 

Artigo 23.<.> - O regime jurídico de trabalho do pessoal do 
IAMSPE será o da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Artigo 24.'1 A admissão de pessoal será feita mediante sis
tema de seleção, na forma a ser definida em regulamento 
interno. 
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Artigo 25.Q 
- O IAMSPE adotará sistema de remunera-

ção estabelecido em plano de classificação de funções. 

Artigo 26.~ - O IAMSPE, poderá, facultativamente, pres
tar aos seus servidores e respectivos beneficiários, assistência 
médica e hospitalar, nos têrmos estabelecidos neste Decreto-Lei. 

Parágrafo único - O recolhimentto das contribuições do 
pessoal a que se refere o presente artigo, será na forma esta
belecida pelo Conselho Consultivo do IAMSPE. 

Artigo 27.'1 - O Poder Executivo expedirá a regulamenta
ção dêste decreto-lei 

Artigo 28.9 - Este decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogados as Leis ns. 1.856, de 28 de outu
bro :de 1952, 3.819, de 5 de fevereiro de 1957, 9.323, de 11 de 
maio de 1966, 10.269 de 6 de dezembro de 1968, o Decreto-Lei 
n.'1 131 de 12 de julho de 1969. 

Palácio dos Bandeirantes, 29 de maio de 1970. 
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Virgílio UYpes da Silva - Secretário do Trabalho e Admi
nistração 

Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de 
maio de 1970. 

Nelson Petersen da Costa) Diretor Administrativo - Subst. 
D. O. 30/5/70 

LEI N.9 10.379, DE 31 DE JULHO DE 1970 

Dispõe sôbre a 1'evalarização dos padrões di3 
vencimentos d08 membr08 da M agistura do Tribu
nal de Contas e do Ministério Público. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.'1 - Os padrões de vencimentos dos membros da 
Magistura, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, de 
que tratam os artigos 4.':> e 5.'1 e seu parágrafo único, da Lei 
n.'! 10.168, de 10 de julho de 1968, ficam revalorizados na 
seguinte conformidade: 
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Tabela I - Magistratura e Tribunal de Contas 
Padrão "A" - Juiz Substituto de Circunscrição e Juiz de 

Investidura Temporária ................................. . 
Padrão "B" - Juiz de Direito de 1 .• entrância ............. . 
Padrão "C" - Juiz de Direito de 2.'" entrância ............. . 
Padrão "D" - Juiz de Direito de 3.1) entrância ........... . 
Padrão "E" - Juiz de Direito de entrância especial, Juiz 

Substituto de 2.1/- Instância e Auditor da Justiça Militar ... 
Padrão "F" - Juiz dos Tribunais de Alçada Civil e Criminal 

e Juiz do Tribunal de Justiça Militar ................. . 
Padrão "Gil - Desembargador do Tribunal de Justiça e Conse-

lheiro do Trib.unal de Contas ......................... . 

Tabela II - Ministério Público 
Padrão "A" Promotor Público Substituto ............. . 
Padrão "B" - Promotor Público de 1.1' entrância ....... . 
Padrão "C" - Promotor Público de 2./1 entrância ....... . 
Padrão "D" - Promotor Público de 3.... entrância ....... . 
Padrão "E" - Promotor Público e Curador de entrância espe-

cial, Promotor Público Substituto de 2.1' Instância e Promo-
tor da Justiça Militar ................................ . 

Padrão "F" - Procurador da Justiça e Procurador da Justiça 
Militar .................. , ......................... " .. . 

Padrão "G" - Procurador Geral da Justiça ............. . 

960,00 
1.080,00 
1.200,00 
1.320,00 

1.560,00 

1.600,00 

1.760,00 

960,00 
1.080,00 
1.200,00 
1.320,00 

1.560,00 

1.600,00 
1.760,00 

Parágrafo único - Os Juízes de Direito e os Promotores 
Públicos, ainda classüicados em 4./1 entrância, ficam com os 
seus vencimentos fixados na importância de Cr$ 1.430,00 
mensais, valor sôbre o qual serão calculados adicionais por 
tempo de serviço, a gratüicação de que trata o artigo 16 
da lei n.<1 10.168, de 10 julho de 1968, e as demais vantagens 
a que fizerem jus. 

Artigo 2.<1 - As disposições desta lei aplicam-se aos ina· 
tivos, nas mesmas bases e condições. 

Artigo 3.~ - As despesas decorrentes da execução desta 
lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no 
orçamento vigente, supridas as deficiências através de créditos 
suplementar~s às mesmas dotações, que o Poder Executivo 
fica autorizado a abrir na Secretaria da Fazenda, ao Tribunal 
de Contas do Estado, ao Tribunal de Justiça e ao Ministério 
Público até o valor de Cr$ 2.216.517,00 (dois milhões, duzentos 
e dezesseis mil, quinhentos e dezessete cruzeiros). 

Parágrafo único - O crédito a que se refere êste artigo 
será coberto com recursos de redução, em igual quantia, das 
dotações consignadas nos seguintes códigos do orçamento vi
gente: 
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i) 02-02 -- 3.0.0.6 -- 3.1 .0.0 -- 3.1.i.ó 
2) 03-01 -- 3.0.0.0 -- 3.1 .0.0 -- 3.1. 1.0 
3) 03-04 -- 3.0.0 .0 -- 3 .1.0.0 -- 3.1.1.0 
4) 17-02 -- 3.0.0.0 -- 3.1.0.0 -- 3.1.5.0 
5) 17-02 -- 3.0.0.0 -- 3.2.0.0 -- 3.2.8.0 

!56.ooo,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 

164.000,00 
2.517,00 

Artigo 45' - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 31 de julho de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Hely Lapes Meirelles, Secretário da Justiça 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 31 de 
julho de 1970. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo - Subst. 
D. O. 1."/8/70 

DECRETO N.Q 52.474, DE 25 DE JUNHO DE 1970 

Aprova o Regulamento de adaptação do Insti
tuto ·de As,<!istência Médica ao Servidor Pú,blico 
Estadual - IAMSPE - ao Decreto-lei n.? 257, de 
29 de maio de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 

Decreta: 

Artigo 1.0 
- Fica aprovado o regulamento de adaptação 

do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Esta
dual - IAMSPE - ao Decreto-lei n.'" 257, de 29 de maio de 
1970. 

Artigo 2.° - 'f':ste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogados os decretos ns. 38.468, de 15 
de maio de 1961 - 38.922 de 17 de agôsto de 1961 - 41.633 
de 11 de fevereiro :de 1963 - 44. 062 de 13 de janeiro de 
1964 e sua tabela anexa, 45.660 de 10 de dezembro de 1965, 
48.212 de 7 de julho de 1967, 49.203 de 11 de janeiro de 1968, 
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49.249 de 30 de janeiro de 1968, 49.323 de 20 de fevereiro de 
1968. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de julho de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODM 

Virgílio Lope,<; da Silva) Secretário do Trabalho e Admi
nistração 

Publicado na Casa Civil, aos 25 de junho de 1970. 

Maria Angélica Galiazzi) Responsável pelo S. N. A. 

REGULAMENTO DO INSTITUTO DE ASSIST~NCIA 
MÉDICA AO SERVIDOR PúBLICO ESTADUAL 

SEÇÃO I 

Da Denomin-ação e Tutela 

Artigo 1.~ - O Instituto de Assistência Médica ao Ser
vidor Público Estadual - IAMSPE - entidade autárquica, 
vinculada administrativamente à Secretaria do Trabalho e 
Administração, com personalidade jurídica, patrimônio pró
prio, sé de e fôro na cidade de São Paulo, regular-se-á pelo 
presente regulamento. 

Artigo 2.~ - A tutela financeira do IAMSPE será exer
cida pela Secretaria da Fazenda, cabendo a ela expedir nor
mas gerais referentes as contribuições e recolhimentos devidos 
à Autarquia. 

SEÇÃO II 

Das Finalidades 

Artigo 3." - Compete ao IAMSPE: 

I Prestar assistência médica e hospitalar, de elevado 
padrão, aos seus usuários. 
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§ 1.'1 - A Superintendência fixará tabela de preços dos 
serviços a que se refere êste ítem. 

§ 2.'1 - Em casos excepcionais, e a critério .da Superinte'tl.-
dência do IAMSPE, poderá ser concedida gratuidade dos ser
viços prestados, após estudo sócio-econõmico das condições do 
contribuinte, d-esdeque êsse não possa pagar as :despesas pelas 
quais é responsável, sem prejuízo da própria manutenção. 

§ 3.'1 - Nos serviços em que o desgaste de material 
terapêutico fôr constante e independente do uso, poderá o 
IAMSPE, prestar assistência médica, sem prejuízo de seus 
legítimos usuários, a pacientes não previstos neste regulamen
to. 

Artigo 4.'1 - Para a consecução de seus fins, o IAMSPE 
poderá: 

I - incentivar o ensino, a pesquisa e o aperfeiçoamento 
no campo da medicina, a fim de manter elevado o seu padrão 
assistencial ; 

TI - criar e organizar cursos ligados ao ensino de tôdas 
as sUas atividades desde que conte com subvenção ou auxilios 
especiais; 

TIl - propiciar condições de aperfeiçoamento técnico cien
tifico aos seus servidores, a fim de elevar o nível de ensino a 
ser ministrado pelo IAMSPE; 

IV - promover campanhas de Saúde Pública que bene
ficiem diretamente os servidores públicos estaduais, e facul
tativamente, participar de outras que beneficiem a população 
em geral. 

Artigo 5.Q 
- Na prestação de seus serviços o IAMSPE 

atenderá os usuários através de hospitais próprios ou con
vênios, ou ainda, de médicos credenciados. 
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SEÇÃO In 

Dos Usuários 

Contribuintes e Beneficiários 

Artigo 6. Q 
- São contribuintes do IAMSPE: 

I - Os servidori$ públicos estaduais, inclusive os inativos, 
dos Podêres Executivo e suas autarquias, Legislativo e Ju
diciário, excetuando-se os que tenham regime previdenciário 
próprio; 

II - As viúvas dos servidores referidos no item I; 

III Os servidores das serventias da Justiça não oficializa
das, quando no exercício de suas funções e que tenham re
querido sua inscrição como contribuintes dês te Instituto. 

Parágrafo único - Compreendem-se também no item I, 
os servidores públicos estaduais que exerçam cargos em co
missão, os que prestam serviços de natureza remuneradas pelo 
Estado, salvo os sujeitos a outro regime previdenciário, bem 
como os secretários de estado e os deputados estaduais no 
exercício de seus mandatos. 

Artigo 7.Q 
- Consideram-se beneficiários do contribuinte: 

I - a espôsa; 

Ir - o marido, desde que incapacitado para o trabalho, 
sem economia própria e não amparado por outro regime pre
videnciário; 

III - os filhos solteiros até completarem 21 (vi·nte e um) 
anos; 

IV - os filhos maiores até 24 (vinte e quatro) anos 
cursando estabelecimento de ensino superior, desde que sem 
economia própria; 

V - os filhos maiores, desde que incapacitados para o 
trabalho, . sem economia própria e não amparados por outro 
regime previdenciário; 

VI - os pais, padrasto e madrasta, desde que sem eco
nomia própria não amparados por outro regime previdenciário 
e que vivam as expensas do contribuinte: 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTU ARIOS 
DE roS'l'IÇA DO ES'l'ÁDO DE SÃO PAULO * - 111 



§ 1.'1 - Equiparam-se a filhos do contribuinte, para 
efeitos de atendimento pelo IAMSPE: 

1 - os adotivos; 

2 - os enteados; 

3 - os menores que, por determi:nação judicial se achem 
sob sua guarda; 

IV - os tutelados sem economia própria. 

§ 2." - O contribuinte poderá inscrever como beneficiá
rio, os pais adotivos, desde que não amparados por outro 
regime previdenciário, sem economia própria e que vivam às 
suas expensas. A inscri~.ão dos adotivos exclui a dos naturais 
e somente será feita se não inscritos êstes últimos. 

§ 3. Q 
- No caso de desquite, a espôsa poderá continuar 

como beneficiária se houver declaração expressa do contribuin
te nesse sentido. 

§ 4.'1 - O contribuinte viúvo, solteiro ou desquitado, que 
não tenha mantido a inscrição da ex-espôsa, poderá instituir, 
corno beneficiária, a companheira, com quem viva sob o mes
mo teto, há mais de três anos. 

§ 5.'1 - O contribuinte referido no parágrafo anterior 
poderá inscrever a compa:nheira uma só vez, salvo a hipótese 
de falecimento desta. 

§ 6.'1 - O contribuinte desquitado somente terá direito 
a inscrever a companheira, se a ex-espôsa não estiver registra
da no IAMSPE. 

§ 7.<> - Nos casos de casamento do contribuinte, ou de 
restabelecimento da sociedade conjugal do contribuinte desqui
tado, dar-se-á o cancelamento do registro da companheira como 
benefici ária. 

Artigo 8.<> - Consideram-se beneficiários do contribuinte 
falecido: 

I - os filhos menores, observadas as condições previstas 
no artigo anterior; 

II - os filhos maiores, mencionados nos itens IV e V do 
artigo anterior; 
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m - as pessoas mencionadas no item IV do artigo an
terior inscritas no IAMSPE antes do falecimento do contri
buinte. 

Artigo 9.Q 
- As contribuições devidas pelos contribuintes 

definidos nos itens I e TI do artigo 6.'1 serão descontadas pelos 
respectivos órgãos pagadores e depositadas no Banco do Esta
do de São Paulo S. A., ou na Caixa Econômica Estadual, em 
nome do IAMSPE até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao 
respectivo desconto. 

Artigo 10 - As contribuições devidas pelos contribuintes 
definidos no parágrafo único e item TI do artigo 6.'1 serão 
colhidos diretamente no Setor de Arrecadação do IAMSPE. 

Parágrafo único - Aos contribuintes de que trata êste 
artigo e que se encontram sediados no interior, fica facultado 
o recolhimento através de cheques visados em favor do 
IAMSPE, remetendo-os ao Setor de Arrecadação dêste Ins
tituto. 

Artigo 11 - Os inativos anteriores à vigência da Lei 
n.'1 3.819, de 5 de fevereiro de 1957, deverão completar as 
contribuições devidas ao IAMSPE, a partir daquela data, efe
tuando o seu recolhimento diretamente ao Setor de Arreca
dação dêste Instituto, independentemente das contribuições 
normais previstas no artigo 9.Q dêste Decreto. 

§ 1.Q 
- O recolhimento poderá ser feito em até 10 con

secutivas, nunca inferiores a Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) 
cada uma. 

§ 2.'1 - Com o pagamento da primeira parcela será sus
tada o período de carência, ficando o contribuinte habilitado, 
desde logo, a receber o atendimento médico-hospitalar. 

§ 3.'1 - O não recolhimento de duas parcelas consecuti
vas implicará na sustação do direito previsto no parágrafo 
anterior, que será restabelecido após a liquidação do dé
bito total. 

Artigo 12 - Vencidas e não pagas três contribuições 
mensais, seguidas, caducará a inscrição os contribuintes re
feridos no item UI do artigo 6.'1 dêste Decreto. 

§ 1.'1 - Consideram-se vencidas as contribuições não pa
gas até o dia 10 de cada mês a que correspondam. 

§ 2.'1 - As contribuições em mora ficam sujeitas à multa 
:de 10% sôbre o seu respectivo valor. 
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Artigo 13 - Os usuanos do IAMSPE, por ocaSlao de 
seus registros, deverão apresentar prova de identidade e de 
contribuição, bem como as demais provas complementares 
estabelecidas por êste Decreto. 

Artigo 14 - Para efeito de registro no lAMSPE, os be
neficiários além da prova de contribuição do respectivo con
tribuinte e de identidade, quando maiores, deverão apresentar: 

I - a espôsa: certidão de casamento; 

II - o marido incapacitado: 
a) prova de interdição judicial ou laudo médico do 

IAMSPE comprovando sua incapacidade para o trabalho; 

b) declaração firmada pela espôsa, sob as penas da lei 
de que não está amparado por qualquer outro regime pre
denciário; 

c) atestado firmado pela espôso e por dois servidores 
públicos estaduais, de igualou superior categoria funcional 
do contribuinte, sob as penas da lei, de que não possui renda 
própria e esta sob dependência econômica da espôsa; 

d) certidão de casamento; 
III - os filhos solteiros até 21 anos: certidão de nasci

mento ou cédula de identidade; 

IV - os filhos maiores até 24 anos, cursando estabeleci
mento de ensino superior: 

a) certidão de nascimento ou cédula de identidade; 

b) atestado expedido por estabelecimento de ensino su
perior declarando estarem matriculados em curso de nível 
universi tário; 

c) atestado firmado pelo contribuinte e por dois servi
dores públicos estaduais, de igualou superior categoria do 
contribuinte, sob as penas da lei, declarando que o interes
sado não tem renda própria e que vive sob a dependência 
econômica de seus pais; 

V - os filhos maiores incapacitados para o trabalho: 

a) certidão de nascimento ou cédula de identidade; 
b) atestado expedido por estabelecimento de ensino su

perior :declarando estarem matriculados em curso de nível 
universi tãrio; 

114 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO IDOS SERVENTUÁRIOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTADO DEl 'SÃO PAULO * 



c) atestado firmado pelo contribuinte e por dois servi
dores públicos estaduais, de igual ou superior categoria do 
contribuinte, sob as penas da lei, declarando que o interes
sado não está amparado por outro regime previdenciário, não 
tem renda própria e vive sob a dependência econômica dos pais. 

VI - 0S pais: 
a) certidão de nascimento do contribuinte; 

b) atestado firmado pelo contribuinte, sob as penas da 
lei, de que o beneficiário não está amparado por qualquer 
outro regime previdenciário; 

c) atestado firmado pelo contribuinte e por dois servi
dores públicos estaduais, de igualou superior categoria do 
contribuinte, sob as penas da lei, de que nâo possui renda 
própria e está sob a dependência econômica do contribuinte. 

VII - o padrasto e madrasta: 

a) certidão de casamento em segundas núpcias, da mãe 
ou do pai do contribuinte; 

b) demais provas exigidas para os pais. 
VIII - os filhos adotidos: 

a) certidão de nascimento com a averbação da adoção; 

b) demais provas exigidas aos filhos. 

IX - os enteados: 

a) certidão de casamento em segundas núpcias do con
tribuinte; 

b) demais provas exigidas aos filhos. 

X - menores que por determinação judicial se encon-
tram sob a guarda do contribuinte: 

a) instrumento legal que deferiu a guarda; 

b) demais provas exigidas aos filhos. 

XI - tutelados: 
a) instrumento de tutela deferido pelo Poder Judiciário; 

b) atestado firmado pelo contribuinte e por dois servi
dores públicos estaduais de igual ou superior categoria do 
contribuinte, sob as penas da lei, declarando que o tutelado 
não tem renda própria e vive sob a dependência econômica 
do contribuinte; 
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c) demais provas exigidas aos filhos. 

XII - pais adotivos: 

a) certidão de nascimento do contribuinte, com a aver-
bação da adoção; 

b) demais provas exigidas aos pais. 

XIII - desquitados: 
a) têrmo de declaração de vontade assinado pelo con

tribuinte em presença de autoridade credenciada pelo IAMSPE 
ou certidão de petição de desquite, por mútuo consentimento 
da qual conste cláusula expressa declarando a desquitada como 
beneficiária do contribuinte, para efeito de atendimento mé-
dico-hospitalar prestado pelo IAMSPE; . 

b) certidão de casamento com averbação do desquite. 
XIV - companheira: 

a) têrmo de declaração :de vontade firmado pelo contri
buinte, instituindo a companheira como be~ficiária e do qual 
conste, sob as penas da lei, de que vive ela sob o mesmo 
teto, há mais de três anos; 

b) atestado firmado por dois servidores públicos esta
duais de igual ou superior categoria funcional do contribuinte, 
no qual declare, sob as penas da lei, que vive sob o mesmo 
teto com a companheira indicada como beneficiária, há mais 
de três anos; 

c) certidão comprobatória do desquite, no caso do con
tribuinte desquitado. 

Artigo 15 - Os beneficiários referidos no artigo 6.Q, 

itens I e II dêste Decreto deverão apresentar, além das pro
vas de que trata o artigo anterior, conforme a hipótese, cer
tidão de óbito do contribuinte. 

Artigo 16 - As viúvas e os inativos poderão solicitar 
mediante requerimento, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados, respectivamente, do falecimento do contribuinte, ou 
da aposentadoria, o cancelamento de sua inscrição como con
t ribuinte do IAMSPE. 

§ V - Até a publicação do cancelamento TIO Diário 
Oficial, fica assegurado o direito à assistência médico-hospi
talar, como também são devidas as contribuições. 
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§ 2." - Para os atuais inscritos, VlUvas ou inativos, o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecidos para o can
celamento da inscrição, contar-se-á a partir da publicação do 
presente I>ecreto. 

Artigo 17 - Os servidores das serventias da Justiça não 
oficializadas, sob pena de perda de direito, deverão requerer 
sua inscrição como contribuintes do lAMSPE, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, contados da dadta de sua admissão 
no respectivo cartório ou tabelionato, juntando certidão expe
dida pela Corregedoria Geral da Justiça, comprobatória da 
data de sua admissão. 

Parágrafo único - Para os servidores admitidos antes 
vigência do Decreto-lei n.v 257, de 29 de maio de 1970, o 
prazo previsto neste artigo contar-se-á partir da publicação 
do presente Decreto. 

Artigo 18 - O cancelamento da inscrição de viúvas, ina
tivos e dos servidores das serventias da Justiça não oficiali
zadas, desde que deferido e publicado no Diário Oficial, é 
irreversível, acarretando a perda do direito à assistência mé
dico hospitalar prestado pelo IAMSPE. 

Artigo 19 - O pedido de cancelamento da inscrição das 
viúvas e inativos, nos casos permitidos, somente será deferido 
após prova de inexistência de débito decorrente de prestação 
de assistência inédito hospitalar, expedida pelo IAMSPE. 

Artigo 20 - Se por motivo ponderável e comprovado 
pelo órgão pagador respectivo, não tiver sido feito o desconto 
de contribuição devida pelo contribuinte, poderá ser aceita sua 
inscriç.ão provisória, efetuando êle o recolhimento das mesmas 
ao Setor de Arrecadação do IAMSPE, antes do registro. 

§ 1.'1 - Ocorrendo esta hipótese, o Setor de Arrecadação 
do IAMSPE solicitará do órgão pagador as devidas e imedia
tas providências. 

§ 2.'1 - A inscrição provisória terá validade por 6 (seis) 
meses, ficando cancelada após o seu decurso, se não tiver sido 
regularizada a situação do contribuinte, pelo órgão pagador. 

Artigo 21 - O IAMSPE reserva-se o direito de investi
gar as declarações dos documentos referidos nos artigos 14 e 
15 de exiigir outras provas que julgar necessárias, para efeito 
de inscrição dos usuários. 
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Parágrafo único - Verificada a falsidade de qualquer do
cumento apresentado, as autoridades competentes do IAMSPE 
providenciarão medidas cabíveis para instauração de processos 
administrativos e penal contra os culpados. 

Artigo 22 - Os usuários inscritos sob os efeitos da le
gislação anterior e que não se enquadrem nas disposições dêste 
Decreto, terão seus registros cancelados. 

Parágrafo único - Os casos de continuidade de trata
mento serão mantidos mediante autorização do Superinten
dente do lAMSPE. 

SEÇÃO IV 

Da Estrutura 

Artigo 23 - O IAMSPE terá a seguinte estrutura: 

I - Superintendência, com: 
a) Superintendente; 

b) Gabinete, com: 
1) Assiste.ntes; 
2) Serviço de Divulgação. 

II - Conselho Consultivo. 
ITI - Procuradoria Jurídica. 
IV - Hospital do Servidor Público Estadual "Francisco 

Morato de Oliveira" (nível departamental). 

V - Departamento de Convênios e Credenciarnentos. 

VI - Departamento de Administração. 

VII - Divisões definidas em regimento interno. 

SEÇÃO V 

Da Superintendência 

Artigo 24 - O IAMSPE será dirigido por um Superin
tendente, de reconhecido capacidade técnica e administrativa, 
relacionado com a atividade da autarquia, nomeado pelo Go
vernador do Estado, em comissão, mediante prévia aprovação 
da Assembléia legislativa. 
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Artigo 25 - O Superintendente do IAMSPE, responsá
vel pela direção da autarquia, deverá coordenar, programar 
e avaliar tôdas as atividades técnicas e administrativas da 
autarquia, sendo de sua competência exclusiva: 

I - admitir, dispensar, aplicar penalidades, conceder li
cenças e afastamentos a servidores ;da autarquia, de acôrdo 
com as disposições na C. L. T. 

II - aprovar os programas de trabalho da autarquia, 
incluindo o orçamento programa; 

III - representar a autarquia em juízo ou fora dêle, po
dendo, em nome do IAMSPE, outorgar procuração para fins 
judiciais, aos procuradores, para permitir o exercício da com
petência delevada; 

IV - prover as funções de direção e chefia, ouvindo o 
Conselho Consultivo; 

V - aprovar o regimento interno, ouvindo o Conselho 
Consultivo; 

VI - propor às autoridades competentes medidas neces
sárias ao perfeito cumprimento das finalidades da autarquia; 

VII - delegar poderes aos seus subordinados imediatos, 
sempre que necessarlO ao bom cumprimento das finalidades 
da autarquia, nos limites que forem fixados no regimento 
interno; 

VIII - designar os substitutos dos titulares das funçôes 
de direção e chefia, em suas ausências ou impedimentos; 

IX - presidir as reillliÕ€s do Conselho Consultivo; 

X - presidir as reuniôes dos Diretores; 
XI - julgar os recursos interpostos das decisões dos di

retores de departamentos do IAMSPE; 

XII - assinar os convênios, contratos e credenciamentos 
firmados pela autarquia; 

XIII - encaminhar anualmente às autoridades compe
tentes, o relatório, a prestação de contas e o orçamento do 
IAMSPE; 

XIV - determinar abertura de sindicâncias; 

XV - assinar, juntamente com os responsáveis pela parte 
de ensino, os diplomas expedidos pelo IAMSPE. 
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XVI - autorizar a vinda de especialistas para realização 
de cursos e outras atividades afins e autorizar as respectivas 
despesas, bem como autorizar a concessão de bolsas de estu
dos, participação em congressos, cursos, a médicos residentes 
oU a servidor do IAMSPE; 

XVII - autorizar a abertura das concorrências, aprová
-las, bem como, a emissão de tôda e qualquer nota de empenho; 

XVIII - assinar cheques conjuntamente com o diretor 
da Divisão de Finanças; 

XIX - autorizar as portarias de adiantamentos; 

XX - expedir p.ortarias, circulares, ordens de serviço e 
outros atos administrativos para fins de cumprimento das ati
vidades inerentes ao órgão; 

XXI - enviar trimestralmente, ao Conselho Consultivo 
relatório circunstanciado sôbre o desenvolvimento dos progra
mas da autarquia; 

XXII - praticar os demais atos de direção, omissos neste 
regulamento. 

Artigo 26 - O Gabinete da Supertintendência incumbir
-se-á de: 

I - assistir ao Superintendente nos assuntos que lhe 
estão afetos; 

II - preparar a pauta dos trabalhos da Superintendência; 

III - formular planos e estudos visando o desenvolvi
mento programado das atividades da autarquia; 

IV - coordenar o orçamento programa da autarquia e 
acompanhar sua execução, com vistas à sua permanente atua
lização e avaliação dos resultados; 

V - coligir, tabular e avaliar dados estatísticos capazes 
de refletir índices operacionais da autarquia; 

VI - efetuar cálculos econômicos visando o estabeleci
mento de taxas e outras formas de arrecadação; 

VII - elaborar planos e estudos destinados à implanta
ção ou alteração de métodos e sistemas de trabalho e acom
panhar sua execução; 

VIII - elaborar plano para estabelecimento de cursos 
de aprendizado e/ou aperfeiçoamento visando o aprimoramento 
técnico científico do pessoal; 
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IX - coordenar planos de desenvolvimento ou incentivo 
de pesquisas de caráter científico; 

X - preparar normas e especificações técnicas referentes 
à elaboração de projetos, execução de obras, aquisição de equi
pamento e prestação de serviços técnicos. 

Artigo 27 - Aos assistentes da Superintendência com
pete dar fiel cumprimento ao que dispõe o artigo anterior. 

Parágrafo único - O regimento interno estabelecerá a 
natureza e o 'número de assistentes da Superintendência. 

Artigo 28 - Ao Serviço de Divulgação compete: 

I - divulgar em todos os órgãos de imprensa falada, 
escrita e televisada, os noticiários, atos, deliberações e inicia
tivas da Superintendência do IAMSPE. 

I! - promover o IAMSPE através de imagem real dos 
trabalhos por êle desenvolvidos, bem como, esclarecer, infor
mar e orientar o usuário da capital e interior; 

lI! - divulgar as atividades científico-didáticas desenvol
vidas na autarquia; 

IV - divulgar campanhas de orientação sanitária e me
dici'na preventiva, encetadas pelo IAMSPE, em favor de seus 
usuários; 

V - maior contates com órgãos de divulgação privati
vos de entidades governamentais, fornecendo-lhes elementos 
para informações, reportagens e artigos científicos e outros; 

VI - manter arquivos de fotografias, filmes e outros ma
teriais de documentaç.ão e divulgação. 

SEÇÃO VI 

Do Ccmselho Consultivo 

Artigo 29 - O Conselho Consultivo será constituído de 
quatro (4) membros portadores de diploma de nível superior, 
de notória capacidade técnica, nomeados pelo Governador do 
Estado. 

Artigo 30 - O mandato dos membros do Conselho Con
sultivo será de dois (2) anos, permitida a recondução. 

Artigo 31 - Ao Conselho Consultivo compete: 
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I - dar parecer sôbre a política e a orientação geral da 
autarquia. 

II - examinar, :dentro do período a ser estabelecido no 
regimento interno, o plano geral de trabalho da autarquia, 
sôbre êle opinando e apresentando as sugestões que lhe pare
çam adequadas; 

III - opinar sôbre a política salarial da autarquia; 
IV - opinar sôbre a conveniência de construções e 

reformas; 
V - manifestar-se sôbre qualquer assunto de relevância 

- que, a juízo da Superintendência, lhe deva ser encaminhado; 
VI - julgar as sindicâncias a que se refere o item XIV 

do artigo 25. 

SEÇÃO VII 

Da Procuradoria Jurídica 

Artigo 32 - A Procuradoria Jurídica compete: 
I - Oficiar em tôdasas ações e reclamações em que o 

IAMSPE seja autor, réu, r.eclamado, interveniente ou por qual
quer forma interessado; 

II - acompanhar junto aos órgãos policiais todos os 
casos de interêsse do IAMSPE; 

III - assessorar juridicamente a Superintendência e os 
departamentos do IAMSPE, no desempenho de suas funções; 

IV - participar de sindicância e processos administra
tivos abertos por determinação de Superintendência, redigindo 
o relatório final; 

V - elaborar minutas de todos os convênios e contratos 
onde o IAMSPE figure como parte; 

VI - colaborar na parte que lhe diz respeito com todos 
os órgãos do IAMSPE, na elaboração de têrmos, editais de 
concorrências e quaisquer outros documentos ou papéis que 
exijam sUa assistência. 

VII - Dar pareceres jurídicos sôbre assuntos de interêsse 
do IAMSPE, quando solicitados pelo Superintendente ou Di
retores; 

VIII - minutar as escrituras públicas ou particulares de 
interêsse do IAMSPE; 

IX - cobrar amigável ou judicialmente quaisquer cré
ditos do IAMSPE, quando não saldados em tempo hábil; 
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x - a tender e esclarecer os usuários do IAMSPE em 
relação a seus direitos e obrigações para com a autarquia; 

XI - participar do julgamento de concorrências públi
cas, no tocante ao exame da documentação apresentada pelos 
licitantes; 

XII - redigir as informações solicitadas à Superinten
dência do IAMSPE ou a qualquer de seus Diretores nos man
dados de segurança em que figure como autoridade coatora; 

XIII - organizar cursos sôbre interpretação de legisla
ção trabalhista e previdência social; 

XIV - elaborar minutas de leis decretos ou quaiquer 
outro conjunto de normas de interêsse do IAMSPE; 

XV - atender às requisições de informações ou providên
cias do Poder Judiciário, e órgãos jurídicos do Estado. 

SEÇÃO VIII 

Das Diretorias 

Artigo 33 - A Diretoria do Hospital do Servidor Público 
Estadual "Francisco Morato de Oliveira" compete: 

I - supervisionar a prestação da assistência médico hos
pitalar prestada pelo Hospital do Servidor Público Estadual 
"Francisco Morato de Oliveira"; 

rI - propiciar condições de trabalho que resultem em 
benefício .da assistência médico hospitalar prestada, bem como 
dar condições de humanização do trabalho do servidor do 
IAMSPE; 

III - propiciar condições favorável para o aperfeiçoa
mento de médicos e demais tecnicos, necessárias às ativida
des hospitalares; 

IV - propiciar meios adequados à investigação e pes
quisas científicas; 

V - formular planos e estudos visando o desenvolvi
mento programado das atividades do Hospital do Servidor 
Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira"; 
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VI - promover reuniões mensais da coordenação técnico 
administrativas, com a participação dos demais diretores, tendo 
em vista estudos conjuntos destinados à apreciação; 

a) dos planos elaborados pelas suas Divisões; 

b) da avaliação da produção de trabalho das suas Di
visões em relação às demais unidades do IAMSPE; 

c) de qualquer matéria de interêsse comum às Dire
torias; 

VII Encaminhar mensalmente à Superintendência do 
IAMSPE relatório das atividades do Hospital do Servidor Pú
blico Estadual "Francisco Morato de Oliveira", apresentando 
sugestões para o aprimoramento das atividades de sua unidade; 

VIII - elaborar o Orçamento Programa do Hospital do 
Servidor Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira" e 
acompanhar a sua execução com vistas a sua permanente 
atualização e avaliação dos resultados; 

IX - apurar irregularidades que tenha conhecimento 
e encaminhá-las para o Superintendente; 

X - propor estágios no âmbito do Hospital do Servidor 
Público Estadual "Francisco Morato de Oliveira"; 

XI - representar ao Superintendente tôda e qualquer 
falha advinda de outras unidades do IAMSPE que obstem ou 
criem dificuldades administrativas à execução das atividades 
do Hospital do Servidor Público Estadual "Francisco Morato 
de Oliveira"; 

XII - opinar em todos os processos ou expedientes que 
tenham seguimento de sua unidade à Superintendência; 

XIII - praticar outros atos de administração desde que 
com poderes delegados pelo Superintendente. 

Artigo 34.<:> - À Diretoria do Departamento de Convê
nios e Credenciamentos compete: 

I - promover e supervisionar a prestação da assistência 
médico hospitalar prestada pelo IAMSPE na capital e interior 
do Estado, através de convênios ou credenciamentos; 

II - proceder avaliação e classificação dos hospitais para 
celebração de convênios, e quando necessário, reclassificá-los; 

III - realizar fiscalização direta garantindo a boa exe
cução dos convênios ou credenciamentos, responsabilizando-se 
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pela fiel observância das normas estabelecidas pela Superin
tendência do IAMSPE a serem exigidas das entidades conve
nentes e outros elementos credenciados; 

IV - representar ao Superintendente do IAMSPE tôda 
e qualquer irregularidade ocorrida com as entidades conve
nentes ou com 0- pessoal credenciado; 

V - elaborar planos e estudos destinados à implantação 
ou alteração de métodos, ou sistema de trabalho e acompa
nhar sua execução; 

VI - propiciar condições de trabalho aos seus servidores 
que resultem em benefício do aprimoramento das sua ativi· 
dades; 

VII - coligir, tabular e avaliar dados estatísticos capazes 
de refletir índices operacionais deste Departamento; 

VIII - proceder estudos referentes às remunerações pre· 
vistas nas tabelas de honorários médicos, taxas e diárias hos
pitalares aplicadas nos convênios e credenciamentos; 

IX - elaborar o Orçamento Programa dêste Departa· 
mento e acompanhar a sua execução, com vistas a sua perma
nente atualização e avaliação dos seus resultados; 

X - promover reuniões semanais de coordenação técnica 
administrativas com a participação dos diretores de suas Di· 
visões, tendo em vista, estudos destinados à apreciação: 

a) dos planos elaborados pelas suas Divisões; 

b) da avaliação da produção de trabalho das suas divi
sões em relação às demais unidades do IAMSPE; 

c) de qualquer matéria de interêsse comum às direto-
rias. 

XI encaminhar mensalmente à Superintendência do 
IA1VISPE, relatório de suas realizações, apresentando sugestões 
para o aprimoramento das atividades de sua unidade; 

XII - propor estágios de qualquer natureza na âmbito 
de seu D€partamento; 

XIII - representar ao Superintendente tôda e qualquer 
falha advinda de outras unidades do IAMSPE que obstem ou 
criem dificuldades à execução de suas atividades; 

XIV - julgar os recursos interpostos das decisões dos 
diretores das suas Divisões; 
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xv - opinar e dar parecer em todos os processos e ex
pedientes que tenham seguimento de sua unidade à Superin
tendência; 

XVI - praticar outros atos de administração desde que 
com poderes delegados pelo Superintendente. 

Artigo 35.9 - À Diretoria do Departamento de Admi
nistração compete: 

I - propiciar todos os meios nec-essários para a consecu
ção dos fins próprios da autarquia; 

II - proporcionar meios adequados ao desenvolvimento 
das atividades de suas unidades, através de planos e estudos 
programados, destinados à implantação, ou alteração de mé
todos ou sistemas de trabalho, e acompanhar a sua execução; 

III - elaborar normas e rotinas administrativas para a 
execução dos trabalhos de sua unidade; 

IV - controlar a arrecadação dos créditos do IAMSPE; 

V - controlar a execução financeira do Orçamento Pro
grama e de recursos provenientes de financiamentos; 

VI - elaborar os balanços e balancetes da autarquia, bem 
como as proposições feitas quanto a aplicação de recursos; 

VII - efetuar pagamentos, rec-ebimentos e realizar ope
rações bancárias, nos têrmos da legislação vigente; 

VIII - contabilizar as despesas correntes e de capital; 

IX - efetuar registros contábeis dos bens patrimoniais 
da autarquia, e calcular a sua depreciação; 

X - manter as unidades relativas à aquisição, recebi
mento, guarda e contrôle de materiais; 

XI - manter os serviços de protocolo, expeditmte e ar
quivo que forem centralizados; 

XII - administrar tôdas as unidades relacionadas com o 
pessoal, inclusive de seleção, aperfeiçoamento, treinamento e 
assistência; 

XIII - supervisionar e operar unidade de transporte; 

XIV - supervisionar e operar unidade de zeladoria; 

XV - manter oficinas necessárias ao desenvolvimento 
das atividades gerais da autarquia; 
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XVI - promover reumoes semanais de coordenação téc
nico administrativa com a participação dos demais diretores 
das suas Divisões, tendo em vista estudos conjuntos destina
;dos à apreciação; 

a) dos planos elaborados pelas suas Divisões; 

b) da avaliação da produção de trabalho das suas Di
visões em relação às demais unidades do IAMSPE; 

c) de qualquer matéria de interêsse comum às Direto
rias. 

XVII - encaminhar mensalmente à Superintendência, 
relatório circunstanciado, aprese.ntando sugestões para o apri
moramento de suas atividades; 

XVIII - apurar irregularidades que tenha conhecimento 
e encaminhá-las à Superintendência; 

XIX - propor estágios para seus subordinados junto a 
outros órgãos do Estado desde que tenha íntima relação com 
o serviço desempenhado e em caráter de aprendizado; 

XX - representar ao Superintendente tôda a qualquer 
falha advinoa de outras unidades do IAMSPE que obstem ou 
criem dificuldades à execução de suas finalidades; 

XXI - julgar recursos interpostos das decisões dos di
retores de suas Divisões; 

XXI - opinar em todos os processos e expedientes que 
tenham seguim::mto de sua unioade à Superintendência; 

XXIII - praticar outros atos de administração desde que 
com poderes delegados pelo Superintendente. 

SEÇÃO IX 

Do Pessoal 

Artigo 36.9 - O pessoal do IAMSPE, servirá sob regime 
de legislação trabalhista, devendo ser admitido mediante pro
cesso de seleção apropriado. 

Artigo 37.9 - O pessoal aludido no artigo anterior cons
tituirá um quadro, escalonado segundo plano de dasificação 
de funções a ser submetida ao Governador do Estado, dentro 
das normas e prazos estipulados no Decreto-lei Complementar 
n.'? 7 e compatível com a estrutura orgânica da autarquia. 

BOLETfM DA AssocrAçÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTADO DEl SÃO PAULO * -127 



Artigo 38.9 - Comporá parte especial do quadro do 
IAMSPE, um cargo de Diretor Técnico de Departamento Ní
vel II destinado ao Hospital do Servidor Público Estadual 
"Francisco Mora to de Oliveira", sujeito a extinção na sua 
vacância. 

Artigo 39.'1 - Na elaboração dos planos de classü'icação 
de funções, serão estabelecidas retribuições compatíveis com 
as correntes no mercado de trabalho. 

Artigo 40. 9 - As funções de chefia, direção, assistência 
e assessoramento serão exercidas em confiança ressalvado o 
direito de seus atuais ocupantes. 

Disposições Finais 

Artigo 41.\> - Constarão do regimento interno a ser 
baixado dentro de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do 
presente regulamento, por portaria do Superintendente, homo
logada pelo Secretario do Trabalho e Administração: 

I - a distribuição e subordinação das utilidades citadas 
numericamente no artigo 24.'1 dêste regulamento; 

II - o detalhamento das atribuições de tôdas as unida
des compúnentes do IAl.\'lSPE; 

ITI - a definição de competência dos dirigentes; 

IV - natureza, subordinação e remuneração dos mem-
bros das comissões de: 

a) ética-médica 
b) abastecimento 
c) julgamento de concorrências 
d) sindicância 

DECRETO DE 31 DE AGóSTO DE 1970 

Declara sem efeito o Decreto n.9 46.273, de 12 de 
maio de 1966. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando .de suas atribuições, 
e à vista da representação do MM. Juiz da Vara dos Regis-
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tros Públicos da Capital e do que foi apurado nos autos da 
sindicância realizada por aquela Vara. 

Decreta: 

Artigo 1.'1 Fica declarado sem efeito o Decreto n.Q 

46.273, de 12 de maio de 1966, que desanexou o Tabelionato 
de Notas do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do distrito de Jandira, e, em decorrência, criou o 27.'1 Cartó
rio de Notas na Comarca da Capital. 

Artigo 2.'1 - O destino dos arquivos e documentos do 
27."1 Cartório de Notas da Capital, cujas atividades cessam a 
partir da publicação dêste decreto, será determinado pela Cor
regedoria Geral da Justiça. 

Artigo 3.'1 - ~ste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio os Bandeirantes, 31 de agôsto de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ. 

Hely Lopes Meirelles} Secretário da Justiça. 
Publicado na Casa Civil, aos 31 de agôsto de 1970. 

Maria Angélica Galiazzi} Responsável pelo S. N. A. 

D. O. 1.~/9/970 

DECRETO N.Q 52.526, DE 15 DE SETEMBRO DE 1970 

Altera o Decreto n.9 52.J,25} de 25 de março de 1970 
- Regimento de Custas e Enwlumentos. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ, GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições 
legais e 

Considerando as sugestões apresentadas pela Egrégia Cor
regedoria Geral da Justiça para o aprimoramento do Regimento 
de Custas e Emolumentos; 

Considerando as representações, no mesmo sentido, de 
órgãos interessados; 

Considerando que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, 
a 26 do mês de agôsto do corrente ano, na Representação 
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n.v 774, julgou inconstitucionais dispositivos da Lei estadual 
n.'1 9.895, de 8-11-1967, que regiam as custas devidas na ins
crição de cédulas de crédito rural ou industrial, o que exige 
a conseqüente alteração no Regimento de Custas e Emolu
mentos; 

Considerando a conveniência da redução de custas e emo
lumentos devidos nos contratos de financiamentos agropecuá
rios, como incentivo à produção rural; 

Considerando que atualmente os Oficiais de Justiça não 
podem perceber emolumentos, 

Decreta: 

Artigo 1.9 - Os artigos 2." e 7.: do Decreto n.O 52.425, 
de 25 de março de 1970, passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Artigo 2. 9 - Além das custas, constituem renda do Es
tado os emolumentos das serventias oficializadas e dos atos 
praticados pelos Oficiais de Justiça." 

"Artigo 7.9 - As custas e emolumentos, tabelados neste 
Decreto, serão devidos pela metade quando o ato praticado 
ou as certidões expedidas se destinarem à formalização de 
contratos de financiamentos agropecuário." 

"Parágrafo único - Na hipótese dêste artigo, das certi
dões e papéis constará a seguinte observação: "Somente terá 
valor para fins de financiamento agropecuário." 

Artigo 2.? - O artigo 7.'1 do Decreto n.? 52.425, de 25 
de março de 1970 passa a ser "Artigo 8.'!". 

Artigo 3.'1 - Acrescente-se: 

I - nas Notas Genéricas da Tabela 1, a nota 12.\ com 
a seguinte redação: 

"12." - A reconvenção está sujeita a distribuição autô
noma, e preparo calculado sôbre a metade do seu valor, sem 
outros acréscimos no curso da 1ide, não podendo ser junta aos 
autos antes dêsse preparo." 

TI - no item V da Tabela 1, a nota 7.", com a seguinte 
redação: 

"7.'i - Nas precatórias expedidas a requerimento da Fa
zenda de outros Estados, do Distrito Federal ou de Territórios, 
as custas serão pagas a final pelo vencido." 
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III ~ na Tabela 4, o item VIII, com a seguinte redação: 

"VIII - Conta de liquidação da pena em ação penal; 

Cada liquidação: 

"Ao Escrivão 
1,00 

À Carteira das Serventias 
0,15 

Total 
1,15" 

IV - na Tabela 13, o item VII, com a seguinte redação: 

VII - C€rtidão de protesto Jl(lsitiva, desde que solicitada 
por entidade de classe, jornal ou periódico, em forma de re
lação, para fornecimento diário: 

"Ao Escrivão Ao Estado À Carteira das Serventias Total 
0,25 0,05 0,04 0,34" 

Artigo 4. 'Q - Passam a vigorar com a seguinte redação: 

I - o Item I da Tabela 3: 

Distribuição de feito judicial, de reconvenção ou de carta 
precatória, rogatória ou de ordem, inclusive lançamento do 
nome dos interessados nos livrOS-Índices: v. Tabela L 

I! - a Tabela 7: 

TABELA 7 

DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

"I - Citação, notificaç.ão ou intimação: 
"a - de uma pessoa, em horário normal: 

Valor da causa 

- até Cr$ 500,00 .......................... . 
- de Cr$ 500,01 a 5.000,00 ................. . 
- de Cr$ 5.000,01 a 50.000,00 .............. . 
- mais de 50.000,00 ....................... . 

"b ~ de uma pessoa, com hora certa ou nos 
artigo 5.'\>, § 1."1, do Código de Processo Civil: 

Valar da causa 

- até Cr$ 500,00 .......................... . 
- de Cr$ 500,01 a 5.000,00 ................. . 
- de Cr$ 5.000,01 a 50.000,00 .............. . 
- mais de Cr$ 50.000,00 ................... . 
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"c - por pessoa que acrescer, residente ou encontrada 
debaixo do mesmo teto: um quarto do preço tabelado nas 
letras a ou b. 

NOTAS: 

"1.>1- - Os emolumentos dêste item serão devidos quando 
o Oficial certificar, após as necessárias diligências, que a pes
soa procura:da se encontra em lugar incerto e não sabido ou 
reside em outra comarca. Neste caso, deverá indicar minu
ciosamente as diligências que praticou, os locais em que es
têve e as fontes de informação. 

"2.~ - Nos feitos de valor inestimável (v. Tabela 1, 
Nota genérica 3."), a diligência será cobrada: se fôr conten
cioso, como se tivesse o valor de Cr$ 10.000,00; se não fôr 
contencioso, como se tivesse o valor de Cr$ 5.000,00. 

"3.~ - Se a parte interessada não fornecer cópias das 
petições ou dos mandados, para servirem de contra-fé, o oficial 
de justiça terá direito à rasa de Cr$ 1,00 por página dato
lografada de contra-fé, não se computando na rasa as cópias 
a carbono, até o limite de três e devendo cotar à margem o 
o custo da rasa, em parcela independente. 

"4.~ - O preço acima não inclui despesas de condução, 
que serão fixadas, anualmente, mediante portaria da Corre
gedoria Geral da Justiça, na Comarca da Capital, ou do Juiz 
Diretor do Forum, nas demais comarcas. 

"3.~ - Quando forem efetuadas várias diligências ao 
mesmo tempo, em locais vizinhos, com o uso de apenas uma 
condução, o oficial de Justiça só terá direito ao reembolso 
de uma verba. 

"6.'1 - Nos processos-crimes movidos contra réu pobre, 
os oficiais :de Justiça serão reembolsados das despesas de con
dução, que correrão à conta de verba própria do orçamento 
do Tribunal de Justiça. 

"lI - Auto de penhora, seqüestro, arresto, apreensão, 
despejo, prisão e outros não especificados, i-nclusive todos os 
atos complementares: o dôbro do previsto no item I, letra a; 

III - o Item V da Tabela 11: 

"V - Inscrição, · inclusive buscas, indicações reais ou 
pessoais e fornecimento de certidão-talão: 
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a) de cédula de crédito rural (Decreto-lei federal n.~ 

167, de 14 de fevereiro de 1967, art. ~4, parágrafo único): 
- até Cr$ 200,00 ............................ . 
- de Cr$ 200,01 a Cr$ 500,00 ................. . 
- de Cr$ 500,01 a Cr$ 1.000,00 ............... . 
- de Cr$ 1.000,01 a Cr$ 1.500,00 . . ..... . ...... . 
- acima de Cr$ 1.500,00 ...................... . 

até o máximo de 1/4 do salário-mínimo da região. 

b) de cédula de crédito industrial (Decreto-lei 
n.<! 413, de 9 de janeiro de 1969, art. 34, § V'): 

- até Cr$ 200,00 ............................ . 
- de Cr$ 200,01 a Cr$ 500,00 ................. . 

de Cr$ 500,01 a Cr$ 1.000,00 ............... . 
- de Cr$ 1.000,01 a Cr$ 1.500,00 .............. . 
- acima de Cr$ 1.500,00 ..................... . 

até o máximo de 1/4 do salário mínimo da região. 

NOTAS: 

0,08% 
0,16% 
0,24% 
0,32% 
0,40% 

federal 

0,10% 
0,20% 
0,30% 
0,40% 
0,50% 

"1.~ - Os atos previstos neste item não estão sujeitos 
ao pagamento de custas ao Estado, nem ao recolhimento de 
contribuição à Carteira de Previdência das Serventias não 
Oficializadas da Justiça do Estado. 

"2.{l - No caso de registro de cédula industrial, cinqüenta 
por cento dos emolumentos caberão ao oficial do :registro de 
imóveis, devendo os restantes cinqüenta por cento ser recolhi
dos pelo serventuário ao Banco do Brasil, a crédito do Tesouro 
Nacional (Decreto-lei federal n. 9 413, de 9 de janeiro de 1969, 
(artigo 34, § 2. Q). 

Artigo 5.'-' - 1%te decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes 15 de setembro de 1970. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Hely Lopes Heirelles) Secretário da Justiça 
Vilson Domingos Funaro) Secretário da Fazenda 

Publicado na Casa Civil, aos 15 de setembro de 1970. 
MaT'ia Angelica Galiazzi.. responsável pelo S. N. A. 
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LEI N.Q 10.393, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1970 

Reorganiza a Carteira de Previdência das Ser
ventias não Oficializadas da Justiça do Estado. 

O Governador :do Estado de São Paulo: 
Faço saber que nos têrmos dos § § 1. Q e 3.0 do artigo 24 

da Constituição do Estado (Emenda n.Q 2), promulgo a se
guinte lei: 

TITULO I 

DISPOSIÇóES PRELIMINARES 

Artigo V - A Carteira de Previdência das Serventias 
não Oficializadas da Justiça do Estado, sob a administração 
do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, é finan
ceiramente autônoma, com patrimônio próprio, passando a 
reger-se por esta lei. 

Artigo 2.0 - São finalidades da Carteira: 

I - proporcionar 'aposentadoria aos seus segurados; 
II - conceder pensão aos :dependentes dos segurados. 

TtTULO II 

DOS BENEFICIARIOS 

CAPíTULO r 
Dos beneficiários em G(ffa], 

Artigo 3.9 - São beneficiários da Carteira: 
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I - para à percepção de proventos de apOsentadoria, 
o segurado; 

li - para o recebimento de pensão, os dependentes do 
segurado; 

CAPíTULO n 
Do Segumdo 

Artigo 4.'~ - São segurados obrigatórios da Carteira, 
estejam na atividade ou aposentados', os serventuários escre
ventes e auxiliares das serventias não oficializadas do Estado, 
tanto dos cartórios como dos ofícios de Justiça. 

Artigo 5.'" - Ao contribuinte que houver perdido, por 
qualquer motivo, a qualidade de segurado obrigatório é fa
cultado manter sua inscrição na Carteira, desde que o re
queira dentro de seis meses, a contar da data em que tiver 
sido desligado do serviço cartorário. 

§ 1.'1 - O segurado facultativo pagará em dôbro sua 
contribuição, que voltará a ser singela, na hipótese de retôrno 
ao serviço cartorário. 

§ 2.\> - A contribuição será calculada como se continuasse 
em exercício nas mesmas funções ena mesma serventia em 
que se encontrava ao deixar o serviço cartorário, não se lhe 
aplicando, porém, o disposto nos §§ 3.Q e 4.? do artigo 45. 

~ 3.'1 - Será automàticamente excluído da Carteira o 
segurado facultativo que se atrasar no recolhimento de seis 
contribuições, sem prejuízo de sUa exigibilidade até a data 
:da exclusão. 

CAPÍTULO III 

Dos Dependentes do Segurado 

Artigo 6. Q - São dependentes do segurado, com direito 
a pensão: 

I - em primeiro lugar, conjuntamente: 

a) a espôsa, ainda que desquitado, desde que be.neficária 
de alimentos; e marido da segunda, desde que não desquitado; 

b) o filho inválido, de qualquer condição ou sexo, sem 
limite de idade; 
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c) o filho varâo solteiro, de quaíquer condição, menor 
de 21 anos ou, quando aluno de estabelecimento de ensino su
perior, menor de 25 anos; . 

d) a filha solteira, de qualquer condição, até 25 anos 
de idade; 

e) a companheira do segurado solteiro, viúvo ou des
quitado, que por ocasião de seu óbito, com êle tiver con
vivido nos últimos cinco anos, dispensando o requisito de 
tempo completo se dessa união tiver havido filho; 

li - em segundo lugar, conjuntamente: 

a) o pai inválido, ou a mãe viúva; 
b) a mãe casada com inválido. 

Artigo 7.<1 - Verifica-se a condição dependente, para 
efeito de conceder-se a pensão, na ocasião da morte do se
gurado. 

Artigo 8.9 - Se, por ocasião do falecimento do segura
do, existir qualquer das pessoas enumeradas no inciso I do 
artigo 6.Q

, ficarão definitivamente excluídas as do inciso n. 

CAPfTULO IV 

Da inscrtição MS Beneficiários 

Artigo 9.Q 
- No ato da inscrição, o segurado deverá de-

clarar perante a Carteira de Previdência, em impresso próprio: 

I - nome, filiação, data e lugar de nascimento, bem como 
número de sua cédula de identidade e repartição que a expediu; 

li - data de admissão ao serviço cartorário; 
m - função exercida; 

IV - denominação da serventia em que exerce a fun
ção e; quando Sê tratar de Cartório de Registro Civil das Pes
soas Natruais, se é de distrito ou subdistrito sede da comarca 
olI de município; 

V - comarca da serventia, e entrância respectiva; 
VI - se quer valer-se ou não do serviço médico e hos

pitalar do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual; 
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VII - qualificação dos dependentes previstos no artigo 
6.Q

, com menção do seu nome por extenso, parentesco ou re
lação como segurado, data do nascimento, filiação, naturali
dade, estado civil e enderêço. 

Parágrafo único - As declarações constantes dos incisos 
I a VI serão visadas pelo serventuário a que estiver subordi
nado o segurado ou, se êste fôr o próprio titular da serventia, 
pelo juiz corregedor desta. 

Artigo 10 - O formulário de inscrição será instruído com 
certidão de nascimento ou de casamento do segurado. 

Artigo 11 - O segurado deverá fazer comunicação à 
Carteira das alterações que importarem em inclusão ou ex
clusão de dependente salvo as decorrentes de idade, e o ser
ventuário comunicará as modificações de função e exercício 
dos segurados. 

TITULO TIl 

Dos Benefícios 

CAPÍTULO I 

Dos Benefícios em Geral 

Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-mínimo na 
Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os 
beneficios concedidos por esta lei. 

Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro 
dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 

Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salários
-mínimos, para que possam ser reajustados automàticamente, 
na forma do que dispõe o artigo anterior. 

Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de 
salário-mínimo, arredondando-se para mais a fração igual 
ou superior a cinco milésimos e desprezando-se a inferior. 

Artigo 14 - Os benefícios concedidos por esta lei não são 
passíveis de penhora ou arresto, nem estão sujeitos a inventá
rio e partilha judiciais considerando-se nula tôda alienação de 
que sejam objeto ou a constituição de ónus sôbre êies bem 
como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria 
para a sua percepção. 
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Parágrafo Unico - Excetuam-se da proibição dêste artigo 
os descontos correspondentes a quantias devidas à própria 
Carteira. 

Artigo 15 - Os ,benefícios de aposentadoria e pensão de· 
correntes desta lei podem ser anulados entre si e com quaisquer 
outros. 

Parágrafo único - É vedada a dupla aposentadoria, me· 
diante contagem do mesmo tempo de serviço, como segurado 
desta Carteira e como funcionário público estadual, devendo o 
interessado optar, irretratàvelmente, por uma delas se preen· 
cher os requisitos para a concessão de ambas. 

Artigo 16 - O pagamento em dôbro da contribuição pelo 
segurado facultativo não altera o montante dos benefícios. 

CAPíTULO II 

Da ca'rência e da caducidade 

Artigo 17 - Não haverá período de carência para a con
eessão de benefício ao segurado obrigatório desta Carteira e 
aos seus dependentes. 

Parágrafo único ~ Para o segurado facultativo e seus 
dependentes, o período de carência é de: 

I - um ano de contribuição facultativa, na hipótese de 
aposentadoria por invalidez do assegurado; 

II - três anos de contribuição facultativa, para os demais 
casos de aposentadoria ou de pensão. 

Artigo 18 - A antecipação ou o atraso no pagamento das 
mensalidades não reduz nem prorroga o período de carência. 

Attigo 19 - Caducará : 

I - em três anos, contados da morte do seguradO, o 
direito de habilitár-se à pensão; 

II ~ em um ano, cantado do primeiro dia do mês seguinte 
ao vencido, o direito às prestações de aposentadoria ou de 
pensão já concedidas. 
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CAPÍTuLO In 

Da aposentadoria 

Artigo 20 - O segurado poderá aposentar-se, desde que 
preencha uma destas condições: 

I - idade mínima de setenta anos; 

n - trinta e cinco anos, pelo menos, de efetivo exercí
cio das funções, se fôr homem, ou trinta, se mulher; 

UI - invalidez para o desempenho das funções. 

Parágrafo único - A aposentadoria após os setenta anos 
de idade ou por invalidez também poderá ser concedida de 
oficio. 

Artigo 21 - O tempo de serviço público federal, esta
dual, municipal ou autárquico, e o de serviço, ainda que em 
caráter interino, prestado em serventia de justiça, como ser
ventuário, escrevente, auxiliar ou fiel, computar-se-á inte
gralmente, para efeito de aposentadoria. 

Parágrafo único - O tempo de serviço será comprovado 
por título de liquidação, expedido pela Corregedoria Geral da 
Justiça. 

Artigo 22 - Considera-se invalidez qualquer lesão de 
órgão ou perturbação de função que reduza de mais de 213, 
por prazo superior a um ano, a capacidade do segurado para 
o exercício de suas atribuições, comprovada em laudo elabo
rado por três médicos do Instituto de Previdência, ou por 
êste indicados. 

§ 1.Q 
- O aposentado por invalidez deverá, de dois em 

dois anos oU quando lhe fôr exigido, submeter-se a exame 
médico. 

§ 2:9 - A recusa ou falta ao exame médico acarretará 
a suspensão de pagamento dos proventos, até o cumprimento 
da exigência. 

Artigo 23 - Nos sessenta dias anteriores à :data em que 
completar setenta anos de idade, o servidor da Justiça deverá 
submeter-se obrigatoriamente a exame médico, ficando afas
tado de suas funções no dia em que atingir essa idade, se 
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antes -disso não obtiver pronunciamento favorável de junta 
médica designada pelo Instituto de Previdência. 

§ 1.~ - Será aposentado compulsoriamente o servidor 
da Justiça, se o laudo o considerar inapto para o serviço pú
blico. 

§ 2. 9 - O exame médico valerá por dois anos, no má
ximo, sendo obrigatório nôvo exame dentro dêsse periodo ou 
sempre que fôr ordenado pelo juiz corregedor permanente da 
serventia, que poderá suspender o servidor, até cumprimento 
da exigência e apresentação de laudo favorável. 

Artigo 24 - O juiz corregedor permanente da serventia 
poderá determinar ao Instituto de Previdência que proceda 
a exame em segurado da Carteira, para, se fôr o caso, ser 
aposentado por invalidez. 

Parágrafo único - A recusa ou falta ao exame médico 
acarretará a suspensão do servidor, imposta pelo magistrado, 
até cumprimento da exigência. 

Artigo 25 - O provento da aposentadoria será igual à 
remuneração-base (artigo 45 e respectiva Tabela), nos casos 
dos incisos II e UI do artigo 20. 

§ 1.9 - No caso de aposentadoria com a idade mínima 
de setenta anos, o provento será integra1, se o segurado contar 
pelo menos 35 ou 30 anos de tempo de serviço público, para 
homem ou mulher, respectivamente, ou proporcional ao tem
po de serviço, em caso contrário. 

§ 2. 9 - Para que o oficial maior se aposente com o 
provento correspondente a essa função, será necessário que 
nos 36 meses anteriores haja contribuído ininterruptamente 
como oficial maior, fazendo jus, em caso contrário, ao pro
vento de aposentadoria como escrevente. 

§ 3.Q 
- Se fôr elevada a classificação da serventia em 

que o segurado exercia suas funções ao ser aposentado, serão 
correspondente mente revistos o seu provento e a sua con
tribuição à Carteira. 

Artigo 26 - O segurado que se julgar com direito à 
aposentadoria deverá requerê-la à Secretaria da Justiça, ins
truindo o pedido com a atualização dos seus dados pessoais e 
dos dependentes salvo se a aposentadoria fôr pleiteada por 
invalidez, com o titulo de liquidação de tempo de serviço. 
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Artigo 27 - O servidor deverá aguardar em exercício 
a concessão da aposentadoria, podendo, porém, afastar-se do 
cargo, com direito aos proventos desde a data do afastamento, 
se a solução do pedido demorar mais as exigências previstas 
em lei. 

Parágrafo único - O afastamento deverá ser comuni
cado, para todos os efeitos, ao Secretário da Justiça e ao 
Presidente do Instituto de Previdência. 

Artigo 28 - O provento da aposentadoria será devido a 
partir da publicação do ato de sua concessão pela imprensa 
oficial, ressalvado o disposto no artigo anterior. 

Artigo 29 - Cessa o direito à percepção do provento da 
aposentadoria: 

I - por morte .do segurado; 

II - desaparecendo a invalidez, salvo se o segurado já 
tiver atingido 70 anos de idade. 

Artigo 30 - A serventia vaga em razão de invalidez do 
seu titular será provida interinamente durante os quatros 
anos subseqüentes à aposentadoria dêste, para que o serven
tuário possa retornar às suas funções se nesse período cessar 
a invalidez. 

Artigo 31 - Ao escrevente ou auxiliar aposentado por 
invalidez fica assegurado o direito de, nos quatro anos seguin
tes à aposentadoria e desde que cessado a causa da inativi
dade, retornar ao serviço cartorário, ficando o serventuário 
obrigado a dar-lhe exercício na função anterior, salvo motivo 
relevante, a juízo do corregedor permanente da serventia. 

CAPÍTULO IV 

Da pensão 

Artigo 32 - Por morte do segurado em atividade ou 
aposentado, terão direito à pensão as p€ssoas que preenche
rem, na data em que houver ocorrido o óbito, as condições 
estabelecidas nos artigos 6. Q a 8.Q• 

Artigo 33 - O pagamento da pensão será requerido em 
petição conjunta ou separada dos beneficiários, ao Diretor da 
Carteira, devendo o pedido ser acompanhado inicialmente de: 
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I - certidão de óbito do segurado; 
li - certidão de casamento do segurado, com tôdas as 

averbações, extraída posteriormente ao seu óbito; 

III - certidão atualizada, com tôdas as averbações, de 
nascimento dos dependentes excluída a da viúva; 

IV - conforme o caso, dos documentos previstos no 
parágrafo único, do artigo 38 inclusive sentença de desquite 
do segurado, acórdão que a confirmou ou reformou a certidão 
de seu trânsito em julgado. 

Parágrafo único - O requerente especificará a agência 
da Caixa Econômica do Estado de São Paulo ou a coletoria 
estadual, se aquela não existir na localidade, em que deverá 
receber o pagamento da pensão. 

Artigo 34 - A importância mensal da pensão será equi
valente a 75% da remuneração-base do segurado. 

§ 1. Q - Havendo cônjuge com direito a pensão, metade 
desta lhe será atribuída e a outra metade caberá, em partes 
iguais, aos demais beneficiários. 

§ 2. ç - Não havendo cônjuge com direito a pensão, a 
importância total desta será dividida, em partes iguais, entre 
os beneficiários. 

§ 3. q 
- Cessando o direito à percepção da quota de 

pensão de qualquer dos beneficiários, esta reverterá ao côn
juge, se houver ou será rateada, proporcionalmente, entre os 
beneficiários remanescentes. 

§ 4."9 - Cessado o direito à percepção da quota de 
pensão do cônjuge esta será rateada entre os beneficiários 
remanescentes. 

§ 5. Q - A pensão fixada no "caput" dêste artigo somente 
se extinguirá quando não houver mais qualquer pensionista 
com direito a ela. 

Artigo 35 - Cessa o direito à percepção da quota de 
pensão: 

I - em qualquer caso, pelo falecimento do pensionista, 
pelo seu casamento ou se passar a viver maritalmente; 

II - pelo implemento da idade (artigo 6."\>, I, "c" e "d"); 

m - pela renúncia, a qualquer tempo; 
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IV - pelo abandono do término dos estudos em estabe
lecimento de ensino superior; 

V - pela cessação da invalidez, a menos que por outro 
motivo continue devida a quota de pensão; 

VI - na hipótese do parágrafo único, do art. 42. 
Parágrafo único - Cessando o direito à percepção da 

quota, esta não poderá ser restabelecida por fato posterior à 
data da cessação. 

CAPíTULO V 

Do pagamento dos benefícios 

Artigo 36 - Os benefícios previstos nesta lei serão con
cedidos mesmo que o pagamento das contribuições do segu
rado esteja em atraso retendo a própria Carteira as quantias 
necessárias à integral satisfação de débito em salários-mínimos 
atualizados, com os acréscimos previstos no artigo 57 ou no 
parágrafo único do art. 46. 

Artigo 37 - Os benefícios requeridos deverão ser pagos 
dentro de sessenta dias, no máximo, da data em que forem 
completados os requisitos para a sua concessão, quanto às 
prestações iniciais e com relação às subseqüentes nos trinta 
dias seguintes ao vencimento do mês a que corresponderem. 

Artigo 38 - Salvo oportuna impugnação de interessado, 
o pagamento da quota de pensão será devido às pessoas cons
tantes da declaração de dependentes feita pelo segurado, ex
cluindo-se os que hajam completado o limite de i:dade esta
belecido em qualquer das hipóteses do artigo 6.'1. 

Parágrafo único - Exigir-se-á, todavia, para a concessão 
da pensão: 

I - a inválido, prova de invalidez, verificada de acôrdo 
com o dis,posto no artigo 22; 

II - a pessoa em idade núbil: atestado de estado civil, 
pél!Ssado por escrivão do registro civil ou p<:>f autoridade ju
diciária ou policial; 

III - a estudante de estabelecimento de ensino superior 
declaração de que o vem freqüentando regularmente, assina
da pelo diretor do estabelecimento; 
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IV - à companheira: atestado passado por escrivão do 
registro civil ou por autoridade judiciária ou policial de que: 

a) conviveu com o segurado até a data de seu faleci
mento; 

b) essa convivência perdurou por mais de cinco anos 
ou, embora tenha se prolongado por tempo inferior a um 
quinquênio, dela resultou filho. 

Artigo 39 - A demora no cumprimento de exigência feita 
ao pretendente à pensão não obsta ao pagamento dos demais, 
reservando-se em poder da Carteira a quota do retardatário, 
para que cumpra a exigência até o prazo máximo de seis 
meses do óbito do segurado, findos os quais a importância 
retida e as subseqüentes serão rateadas na forma dos parágra
fos do artigo 34, entre os pensionistas devidamente habilitados. 

Parágrafo único - Perdurando, por mais de seis meses, 
o descumprimento da exigência cessará automàticamente a 
respectiva quota de pensão e os atrazados serão distribuidos 
aos demais pensionistas, na forma dos parágrafos do art. 34. 

Artigo 40 - Concedida a pensão, qualquer impugnação, 
inscrição ou habilitação posterior, que implique na exclusão ou 
inclusão de beneficiário, produzirá efeito a partir do deferi
mento da pretensão .pelo Diretor da Cart€ira ou por decisão 
judicial transitada em julgado. 

Parágrafo único - Da decisão do Diretor da Carteira 
caberá recurso, sem ef,eito suspensivo, para o Presidente do 
Instituto no prazo de quinze dias da ciência. 

Artigo 41 - Os benefícios serão pagos ao segurado ou 
ao pensionista pessoalmente e, se qualquer dêstes fôr abso
luta ou relativamente incapaz, a quem por lei o represente ou 
assista, admitindo-se, porém, que um beneficiário seja pro
curador dos demais, na mesma pensão. 

§ 1." - É vedada a autorga de procuração para percep
ção dos benefícios instituídos por esta lei, salvo o disposto 
no "caput" dêste artigo e no caso de beneficiário ausente, 
portador de moléstia contagiosa ou impossibilitado de loco
mover-se, comprovado o fato por atestado do escrivão do 
registro civil ou de autoridade judiciária ou policial. 

§ 2.~ - A impressão digital do beneficiário incapaz de 
assinar terá o valor de assinatura, para efeito de quitação 
do recebimento, desde que aposta em presença do servidor da 
Carteira. 

§ 3." - Para os beneficiários que não receberem pes
soalmente, exigir-se-á, uma vez por ano, atestado de vida, 
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passado por escrivão de registro civil ou por autoridade judi
ciária ou policial. 

§ 4.9 - Uma vez por ano, o pensionista em idade núbil 
apresentará atestado d2 seu estado civil e, quando fôr o caso, 
de estar cursando estabelecimento de ensino superior. 

§ 5.'.' ~ O inválido deverá submeter-se a reinspeções 
periódicas, de dois em dois anos, ou sempre que lhe fôr exi
gido. 

Artigo 42 - O não atendimento de qualquer das exi
gências prescritas no al'tigo anterior acarretará a suspensão 
do pagame.nto da quota de pensão correspondente, até que 
seja cumprida. 

Parágrafo único - Perdurando, por mais de seis meses, 
o descumprimento da exigência, cessará automàticamente a 
respectiva quota de pensão e os atrasados serão distribuídos 
aos demais pensionistas, na forma dos parágrafos do artigo 34. 

TíTULO IV 

Das fontes ele receita 

CAPíTULO I 

Das fontes de receita em geral 

Artigo 43 - A receita da Carteira é constituída: 
I - de contribuição mensal do segurado em atividade 

ou não; 
Ir - de contribuição a cargo dos titulares das serventias 

de Justiça; 
III - da Contribuição à Carteira de Previdência das 

Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, a que se 
refere o art. 49; 

IV - de subvenção do Estado, não inferior à previsão 
orçamentária do exercício anterior, relativa à contribuição 
mencionada no inciso IIl; 

V- de doações e legados recebidos; 
VI - de rendimentos patrimoniais e financeiros da Car

teira. 
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Artigo 44 - Salvo o caso de êrro, não haverá restituição 
de qualquer contribuição arrecadada. 

CAPíTUl..JO II 

Da contribuição do segurado 

Artigo 45 - A contribuição mensal do segurado corres
ponderá a 8% de sua l'emuneraç.ão-base, constante da Tabela 
em anexo a esta lei. 

§ 1.° - A remuneração-base, fixada de acordo com as 
funções do segurado e a classificação das serventias instituída 
para os fins desta lei, é expressa em salários mínimos vigen
tes na Capital do Estado de São Paulo, no primeiro dia do 
mês a que corresponder a contribuição do segurado. 

§ 2. q - A tmnsferência do segurado, de uma para 
outra serventia, ou a alteração de suas funções na mesma 
serventia, ainda que inteiramente ou em substituição, acarre
tarão correspondente e automática modificaç.ão na contribui
ção devida, sem direito à devolução de qualquer diferença. 

§ 3.° - A elevação de classe da serventia em que o 
segurado exerce as funções determinará aumento automático 
e correspondente de contribuição. 

§ 4.° - O servidor com exercicio em serventia cuja 
classe for rebaixada continuará a pagar a mesma contribui
ção, ficando o serventuário obrigado a recolher outro tanto 
(artigo 48), mas poderá o todo tempo requerer a correspon
dente diminuição da contribuição, sem direito à restituição 
das diferenças pagas a mais. 

§ 5.'.' - O segurado facultativo pagará em dobro sua 
contribuição, não se lhe aplicando o disposto nos §§ 3.Q e 4. Q

• 

~ 6.Q - O segurado aposentado terá sua contribuição 
reduzida a 5% sôbre o provento da aposentadoria. 

Artigo 46 - A contribuição do segurado facultativo de
verá S8r paga até o último dia do mês seguinte ao vencido, 
na Tesouraria do Instituto de Previdência ou em estabeleci
mente autorizado de crédito, nesta última hipótese de acôrdo 
com normas fixadas pelo Presidente do Instituto de Previ
dência. 
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Parágrafo único - A contribuição paga fora de prazo 
estará sujeita a atualização de acordo com o salário-mínimo 
vigente a data do pagamento, com juros monetários de 1 % 
ao mês sôbre cada prestação atualizada, além da multa de 
10% ou 20%, conforme se trate de pagamento amigável ou 
judicial, sôbre o principal atualizado. 

Artigo 47 - A obrigação de contribuir cessa: 

I - pela morte do segurado; 

II - pelo seu desligamento do serviço cartorário; 

III - pela exclusão, no caso de segurado facultativo que 
se tiver atrasado no recolhimento de seis contribuições (artigo 
5.Q

, § 3.'1). 

Parágrafo único - Cessando a invalidez do segurado, 
será devida a contribuição de 8% sôbre a remuneração-base, 
a partir da data em que retornar ao serviço cartorário. 

CAPíTULO III 

Das crutras fontes de receita 

Artigo 48 - O titular de serventia da Justiça não ofi
cializada, além de sua própria contribuição como segurado 
(artigo 45), contribuirá para a receita da Carteira, mensal
mente, com quantia igual à das contribuições devidas pelo 
oficial maior, pelos escreventes e pelos auxiliares da serventia 
a seu cargo. 

Artigo 49 - A Contribuição à Carteira de Previdência 
das Serventias não oficilizadasda Justiça do Estado corres
ponderá a 15 % dos emolumentos devidos ao serventuário por 
ato praticado em serventia não oficializada, salvo no Cartó
rio de Notas e no Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, em que a contribuição será de 10% sôbre os emo
lumentos. 

Parágrafo único - Será arredondado para mais o re
sultado inferior a Cr$ 0,10, facultando-se ao Executivo, sem
pre que baixar novas tabelas de custas e emolumentos, a 
elevação desse mínimo. 

Artigo 50 - A contribuição fixada no artigo anterior 
será arrecadada através da Secretaria da Fazenda, por inter-
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médio do serventuário, na forma estabelecida por ato do Se
cretário ou de quem êste designar, ouvida previamente a 
Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 51 - O chefe do serviço atuarial -do Instituto de 
Previdência do Estado representará ao Presidente dessa au
tarquia sempre que, em decorrência de estudos atuariais, fica 
demonstrada a necessidade de reajuste das fontes de receita 
da Carteira, para que possam ser pagos integralmente os be
nefícios, nas bases prevista por esta lei. 

Artigo 52 - O Presidente do Instituto, verificada a in
suficiência dos fundos de reserva da Carteira, representará 
ao Secretário de Estado a que a autarquia estiver vinculada, 
no prazo improrrogável de trinta dias contados do recebimento 
da manifestação do Chefe do Serviço Atuarial, solici tando a 
alteração das fontes de receita. 

TITULO V 

DAS OBRIGAÇÕES DOS TITULARES DE SERVENTIAS 
DA JUSTIÇA 

Artigo 53 - Constituem obrigações do titular de ser
ventia não oficializada da Justiça: 

I - descontar, mensalmente, na fôlha de pagamento dos 
servidores da serventia a seu cargo as contribuições e demais 
quantias por êstes devidos à Carteira; 

II - recolher, a estabelecimento autorizado de crédito 
ou a Tesouraria do Instituto de Previdência, na conta espe
cial da Carteira, em dinheiro ou cheque visado, até o último 
dia do mês seguinte ao vencido, as co.ntribuições dos respecti
vos servidores, a sua própria e as demais quantias devidas à 
Carteira; 

li - arrecadar a Contribuição à Carteira de Previdên
cia das Serventias. não Oficializadas da Justiça do Estado e, 
quando esta fôr paga em estampilhas, apô-Ias, antes da con
clusão do ato nos livros, certidões, formais, instrumentos e 
papéis em que seja devida e, quando não fôr paga em estam
pilhas, recolhê-la semanalmente, à conta especial da Carteira 
obedecido o disposto no artigo 50; 

IV - remeter mensalmente à Carteira, até o último dia 
do mês seguinte ao vencido, de acôrdo com modêlo fornecido 
por esta, a relação completa dos servidores sob suas ordens, 
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com a especificação das quantias recolhidas em nome de 
cada um, de acôrdo com o incisivo II; 

V - comunicar à Carteira, simultâneamente com a re
lação do inciso anterior, as modificações de função e a admis
são e exoneração de servidores da serventia a seu cargo; 

VI - comunicar mensalmente à Carteira, até o dia 10 
do mês seguinte, o total por seu intermédio arrecadado da 
Contribuição à Carteira de Previdência das Serventias não 
Oficializadas da Justiça do Estado, especificando as parcelas 
correspondente à arrecadação por estampilhas e todos os re
colhimento com as datas e respectivas importâncias, feitos a 
estabelecimentos :de crédito autorizados ou à Tesouraria do 
Instituto; 

VII - apresentar mensalmente ao visto do juiz correge
dor permanente da serventia o comprovante dos recolhimen
tos previstos nos incisos II bem como o último comprovante 
correspondente, devidamente visado. 

Artigo 54 - O serve:ntuário ou quem responder pela ser
ventia é obrigado a facilitar a fiscalização do fiel cumprimento 
desta lei, exibindo, sempre que solicitado, guias, livros, arqui
vos, fichas e quaisquer papéis ou documentos da serventia, 
pelos quais se possa ajuizar da regularidade da arrecadação 
das contribuições. 

Artigo 55 - Ocorrendo a recusa ou a sonegação de qual
quer dos elementos mencionados no artigo anterior, ou sua 
deficiente apresentação, poderá a Carteira sem prejuizo de. 
outras penalidades cabíveis, inscrever "ex-officio" as impor
tâncias que reputar devidas, ficando a cargo do titular de ser
ventia o ônus de prova em contrário. 

Artigo 56 - Poderá também a Carteira fazer realizar 
visitas ao recinto dos cartórios e ofícios de Justiça a fim de 
verificar o número de servidores em exercício, suas inscri
ções, data de ingresso ou qualquer outro elemento necessá
rio à fiscalização. 

Arigo 57 - O recolhimento de qualquer contribuição fora 
do prazo sujeitará o titular de serventia ao pagamento do 
débito em salários-mínimos atualizados, com juros moratórios 
de 1 % ao mês, além da multa :de 10% ou de 20%, conforme 
se trate de pagamento amigável ou judicial, sendo êsses acrés
cimos feitos sôbre o principal atualizado. 

Artigo 58 - A infração de qualquer dispositivo dêsse 
Capítulo para o qual não haja penalidade expressamente co-
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minada sujeitará o responsável à multa, imposta pelo Diretor 
da Carteira, de 1 a 10 salários-mínimos vigente na Capital do 
Estado, conforme a gravidade da infração. 

Parágrafo único - Da decisão que julgar procedente o 
débito ou impuser penalidade caberá recurso, com efeito sus
pensivo, para o Presidente do Instituto de Previdência, no 
prazo de trinta dias, contados da ciência pelo interessado. 

Artigo 59 - Qualquer débito apurado pela Carteira, assim 
como as multas definitivamente impostas, serão lançados em 
livro próprio do Instituto de Previdência do Estado, destinado 
à inscrição de sua dívida e, depois de recebidos, serão entre
gues, sem qualquer desconto à Carteira. 

Artigo 60 - Pelo desconto de contribuições dos servido
res feito a menos ou não realizado, bem como pela arrecada
ção insuficiente, ou não efetivada, da Contribuição ã Carteira 
de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça de 
Estado, são pessoal e diretamente responsáveis os que respon
dam pela serventia, ã data em que ocorreu o fato e, solidã
riamente, os seus sucessores providos a título efetivo. 

Artigo 61 - Sem prejuízo do disposto no artigo 58 e da 
responsabilidade criminal que couber, o Juiz Corregedor per
manente da serventia imporá ao serventuário ou a quem res
ponda pela serventia, mediante sindicância ou processo admi
nistrativo, as penalidades disciplinares, cabíveis, pela infração 
de qualquer dispos~tivo dêste Capítulo. 

Parágrafo único - Poderá aínda o Juiz suspender desde 
logo o responsável, até que faça prova de haver recolhido, 
com os acréscimos previstos em lei, as contribuições arreca
dadas por seu intermédio. 

TtrULO VI 

DA ADMINISTRAÇÁO E DA APLICAÇÁO 
DA RECEITA 

CAPíTULO I 

Da Administração 

Artigo 62 - A Carteira de Previdência das Serventias 
não Oficializadas da Justiça do Estado é administrada e repre
sentada, judicial e extrajudicialmente, pelo Instituto de Pre
vidênvia do Estado de S. Paulo. 
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Parágrafo único - Pelos atos que o Instituto de Pre
vidência praticar de acôrdo com essa lei, responderá exclu
sivamente o patrimônio da Carteira. 

Artigo 63 - A Carteira terá um Conselho, constituído 
por cinco membros e respectivos suplentes, como representan
tes da Secretaria a que estiver vinculado o Instituto de Pre
vidência do Estado, da Secretaria da Justiça, da Corregedoria 
G€ral da Justiça, da Associação dos Serventuários de Justiça 
do Estado de São Paulo e da Associação dos Escreventes e 
Auxiliares da Justiça do Estado de São Paulo. 

§ 1.Q 
- Os membros do Conselho e seus suplentes serão 

nomeados pelo Governador mediante indicação, em listas trí
plices, dos órgãos e entidades representadas. 

§ 2. Q 
- Os membros do Conselho exercerão mandato trie

nal gratuito, vedada a recondução, como titular, por mais 
de uma vez. 

§ 3.~ - As atribuições do Conselho a que se refere êste 
artigo serão estabelecidas em decreto. 

CAPITULO II 

DA APLICAÇÃO DA RECEITA 

Artigo 64 - A Carteira de Previdência das Serventias 
não Oficializadas da Justiça do Estado adotará o regime fi
nanceiro atuarial de repartição com fundo de garantia. 

Artigo 65 - A receita :da Carteira somente poderá ser 
utilizada no pagamento dos benefícios previstos por esta lei, 
nas despesas de administração e material, necessárias à exe
cução de seus fins e nas aplicações previstas no artigo 67. 

Parágrafo único - É nulo de pleno direito qualquer ato 
ou decisão que dê à receita utilização em desacôrdo com o 
disposto neste artigo. 

Artigo 66 - Haverá um Fundo de Reserva, não inferior 
a dez por cento da receita anual da Carteira, fixado em cada 
previsão orçamentária e destinado à cobertura eventual de 
"deficits" orçamentários e à atualização dos benefícios con
cedidos. 

Artigo 67 - As reservas da Carteira, já constituídas, e 
o excesso mensal da receita sôbre a despesa serão aplicados 
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com observância do disposto no parágrafo 1.ç do artigo 5.~ 

:do Decreto-lei Complementar n." 18, de 17 de abril de 1970. 
Artigo 68 - A receita da Carteira será depositada men

salmente, em conta independente e em seu nome, no Banco 
do Estado de São Paulo, pelo Instituto de Previdência e pela 
Secretaria da Fazenda. 

TíTULO VII 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Artigo 69 - Por proposta do Conselho da Carteira, a 
remuneração-base fixada no artigo 45 e respectiva Tabela 
poderá ser majorada por decreto, se as disponibilidades da 
Carteira permitirem pagamento de benefícios mais elevados. 

Artigo 70 - Salvo disposição em contrário, em qualquer 
cálculo decorrente da aplicação desta lei será arredondada para 
mais a fração igualou superior a Cr$ 0,50 (cinqüenta cen
tavos) e desprezada à inferior. 

Artigo 71 - Sem a prova de quitação para com a Car
teira, o segurado não poderá obter licença, salvo para trata
mento de saúde, nem requerer permuta de serventia ou ins
crever-se em qualquer concurso. 

Parágrafo único - Para o titular de serventia, à prova 
de quitação terá de referir-se não só a êle como também à 
contribuição de todos os servidores que lhe forem subor
dinados. 

Artigo 72 - Os editais para provimento de serventia não 
oficializada mencionarão o débito desta para com a Carteira, 
quando houver, para conhecimento dos interessados a aplica
ção do artigo 60. 

Artigo 73 - A estrutura e o quadro de pessoal da Car
teira, serão fixados por decreto. 

Artigo 74 - Esta lei entrará em vigor a V de janeiro 
de 1971, ficando revogadas a L€i n.ç 6.290, de 13 de setem
bro de 1961, e a L€i n.~ 9.858, de 4 de outubro de 1967. 

DISPOSIÇõES TRANSITÓRIAS 

Artigo 1. Q - Os proventos de aposentadoria e as impor
tâncias das pensões e quotas de pensão concedidos antes da 
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vigência desta lei serão revistos, passando a ser de valor igual 
aos que ela estabelece. 

Parágrafo 1.Q - Far-se-á o reajustamento dos benefícios 
considerando-se a situação de cada serventia a 1.9 de janeiro 
de 1971. 

Parágrafo 2.9 - Os benefícios revistos serão devidos desde 
a data da vigência. desta lei e expressos em salários-mínimos, 
para os futuros reajustamentos. 

Artigo 2. 9 - As pensões decorrentes de falecimento de 
segurado, aposentado ou não, ocorrido antes da vigência desta 
lei serão recalcados de acôrdo com o artigo precedente obser
vando-se sempre a percentagem estabelecida no "caput" do 
artigo 34 os critérios de distribuição fixados nos seus pa
rágrafos. 

Parágrafo l!? - A lei do tempo em que ocorreu o óbito 
do segurado continuará a reger o direito à pensão e seus 
beneficiários. 

Parágrafo 2.9 - Em caso algum haverá redução de be
nefício, por aplicação do disposto neste artigo. 

Artigo 3. Q - O débito à Carteira poderá ser liquidado, 
com o acréscimo de juros moratórios de 1 % ao mês, em tan
tas prestações mensais e de igual' valor, até o máximo de 24, 
quantos sejam os meses de atraso no recolhimento das con
tribuições. 

Parágrafo 1.9 - Ficam fixados os prazos, respectiva
mente, de 120 e 180 dias, contados da vigência desta lei, para 
O requerimento, ao Diretor da Carteira, :de parcelamento do 
débito e para o início do recolhimento das prestações. 

Parágrafo 2. 9 - O não recolhimento, no prazo, de qual
quer das prestações acarretará o vencimento antecipado e 
automático das demais, com a mUlta dé 20% sôbre o total 
do débito em aberto. 

Artigo 4.'1 ~ O contribuinte que, à data de seu desliga
mento da Carteira, já tivesse preenchido qualquer das condi
ções previstas no artigo 20 para a aposentadoria, ou os bene
ficiários da respectiva pensão, no caso de já haver falecido, 
poderão requerer os benefícios concedidos por esta lei, tendo 
direito a êles a partir de 1.9 de janeiro de 1971. 
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Parágrafo único - As contribuições acaso devidas até a 
data do desligamento serão retidas pela Carteira, na forma 
do artigo 36 tão somente com o acréscimo de juros morató~ 
rios, à razão de 1 % ao mês. 

Artigo 5.\> - Ao contribuinte obrigatório da "Carteira de 
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do 
Estado", que tenha perdido essa qualidade, por qualquer mo
tivo, e ao que teve cancelado o direito aos benefícios por falta 
de pagamento, durante seis meses, contados do vencimento da 
primeira contribuição mensal vencida, é facultada sua reins
crição, desde que o requeira no prazo de cento e oitenta dias, 
contados a partir da vigência desta lei. 

Parágrafo único - O recolhimento das contribuições em 
atrazo será feito em dôbro, ficando o contribuinte sujeito a 
um período de carência de dois anos para a concessão dos 
benefícios instituídos pela Carteira. 

Artigo 6.Q - O disposto no artigo 69 terá aplicação a 
partir de 1." de janeiro de 1973. 

Artigo 7.Q - Para atender à despesa decorrente da sub
venção de que trata o inciso IV do artigo 43, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir, na Secretaria da Fazenda, à 
Secretaria do Trabalho e Administração, destinado ao Insti
tuto de Previdência do Estado de São Paulo - Carteira de 
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do 
Estado - um crédito especial, até o limite de ..... 
Cr$ 12.000 . 000,00. 

Parágrafo único - O valor do presente crédito será co
berto com os recursos provenientes do produto de operações 
de crédito que a Secretaria da Fazenda fica autorizada a 
realizar, nos têrmos da legislação em vigor. 

Palácio dos Bandeirantes, 16 de dezembro de 1970. 
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ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 

Hely Lopes Meirelles) Secretário da Justiça. 

Dilson Domimgos Funaro) Secretário da Fazenda. 

Virgílio LC!pes da Silva) Secretário do Trabalho e 
Administração. 
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Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 10 de 
de dezembro de 1970. 

Nelson Petersen da Costa) Diretor Administrativo -
subst. 

D. O. de 17/12/1970 

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 45, DA LEI 
N.Q 10.393, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1970 

A) Serventias de V Classe (Comarca da Capital, en
trância especial): 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; Cartórios 
de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subs
tritos do município sede da comarca: 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente ... . ....... . 
Auxiliar 

Remuneração,...base 

10,00 salários-mínimos 
6,20 salários-mínimos 
5,00 salários-mínimos 
2,50 salários-mínimos 

II - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 
dos distritos e subdistritos não compreendidos no item an
terior: 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente ........ . .. . 
Auxiliar 

Remuneraçã.o-base 

6,50 salários-mínimos 
3,30 salários-mínimos 
2,70 salários-mínimos 
2,10 salários-mínimos 

B) Serventias de 2.~ Classe (Comarca de 3.~ entrância): 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; Cartórios 
de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e sub
distritos do município sede da comarca: 

Serventuário 
Ofícial Maior 

Remuneração-base 

7,20 salários-mínimos 
3,60 salários-mínimos 
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Escrevente .. .. , . ,' . . " 
Auxiliar 

3,00 salários-mínimos 
2,40 salários-mínimos 

II - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 
dos distritos e subdistritos de município que não seja sede 
da comarca: 

Serventuário 
Oficial Maior 

Remuneração-base 

6,60 salários-mínimos 
3,30 salários-mínimos 

Escrevente ........... . 2,75 salários-mínimos 
Auxiliar .............. 2,20 salários-mínimos 

ITr - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 
dos distritos e subdistritos não compreendidos nos itens I e II: 

Serventuário 
Oficial Maior 

Remuneração-base 

6,00 salários-mínimos 
3,00 salários-mínimos 

Escrevente .... ,...... . 2,50 salários-mínimos 
Auxiliar .... ,....... . . 2,00 salários-mínimos 

C) Serventias de 3." Classe (Comarca de 2.~ entrância): 

r - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral, Cartórios 
de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e sub
distritos do município sede da comarca: 

Serventuário 
Oficial Maior ~ . .. ... . . .. 
Escrevente ', ...... '.' .. 

Rem.uneração-base 

6,00 salários-mínimos 
3,30 salários-mínimos 
2,70 salários-mínimos 
2,10 salários-mínimos Auxiliar , . . , .. .. . .. , .. 

IT - Cartórios :de Registro Civil das Pessoas Natruais 
dos distritos e subdistritos de município que não seja sede da 
comarca: 

Serventuário 
Oficial Maior 
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Remuneraçã.o-base 

5,50 salários-mínimos 
3,05 salários-mínimos 
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Escrevente ............ 2,50 salários-mínimos 
Auxiliar .............. 1,95 salários-mínimos 

ITI - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 
dos distritos e subdistritos não compreendidos nos itens I e TI: 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente ........... . 
Auxiliar 

Remuneração-bcue 

5,00 salários-mínimos 
2,75 salários-mínimos 
2,25 salários-mínimos 
1,75 salários-mínimos 

D) Serventias de 4.~ Classe (Comarca de 1.~ entrância): 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; Cartórios 
de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e sub
djstritos do município sede da comarca: 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente ........ . .. . 
Auxiliar ............. . 

Remuneração-bcue 

4,80 salários-mínimos 
3,00 salários-mínimos 
2,40 salários-mínimos 
1,80 salários-mínimos 

IT - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 
dos distritos e subdistritos de município que não seja sede da 
comarca: 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente ........... . 
Auxiliar 

Remuneração-base 

4,40 salários-mínimos 
2,75 salários-mínimos 
2,20 salários-mínimas 
1,65 salários-mínimos 

III ~Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais 
dos distritos e subdistritos não compreendidos nos itens I e II: 

Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente .......... . . 
Auxiliar ............. . 

Remuneração-base 

4,00 salários-mínimos 
2,50 salários-mínimos 
2,00 salários-mínimos 
1,50 salários-mínimos 
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SECRETARIA DA FAZENDA 

RESOLUÇÃO N.Q 3, DE 21-5-1970 

Dispõe sôbre o recolhimento dos tributos pelos Ser
ventuários e pelos Despachantes Aduaneiros, por 
meio de cheques. 

o Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, no uso 
de suas atribuições legais e, 

Considerando que pelas diretrizes fixadas pelo Govêrno, 
devem ser implantados mecanismos que proporcionem aos con
tribuintes facilidades pata o recolhimento de tributos; 

Considerando que certos recolhimentos, por motivos im
periosos, ainda se processam somente nas repartições arreca
dadoras fazendárias, não se permitindo a arrecadação através 
da rêde bancária; 

Considerando que os recolhimentos só admissíveis em 
repartições fazendárias, devem ser efetUados sem determina
das exigências, que em nada influem no contrôle e segurança 
da arrecadação; 

Considerando que de conformidade com o § 2." do ar
tigo 162 do Código Tribuntário Nacional. o crédito tributário 
pago por cheque somente se considera extinto com o resgate 
dêste pelo sacado. Resolve: 

Artigo 1.<1 - O Serventuário credenciado e responsável 
pelo Cartório respectivo, poderá recolher o impôsto sôbre 
transmissão de bens imóveis e de direitos à êles relativos, 
devido pelos outorgantes ou outorgados, por meio de che
ques de sua emissão, independentemente de prévio visto do 
estabelecimento de crédito sacado. 

Artigo 2.<1 - O despachante Aduaneiro poderá recolher 
o impôsto de circulação de mercadorias, devido pela entrada 
em estabelecimento :de contribuintes, referentes a mercadoria 
importada, por meio de cheque de sua emissão, independen
temente de prévio visto do estabelecimento de crédito sacado. 
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Artigo 3 .. ~ - Nas hipóteses previstas nos artigos ante
riores, dev.erá ser observado o seguinte: 

I - Somente será acolhido cheque cujo estabelecimento 
de crédito sacado esteja situado na mesma localidade da re
partição an'ecadadora fazendária; 

TI - o cheque será nominativo e emitido: 

a) na Capital, a favor da Secretaria da Fazenda do Es
tado de São Paulo; 

b) em Santos e Campinas, a favor da Recebedoria res
pectiva; e 

c) nas demais localidades, a favor da Coletoria Esta
dual respectiva; 

III - deverá constar do cheque a identificação de seu 
emintente; 

IV - deverá constar, na Guia de recolhimento do tri
buto, o número e a data do cheque, o nome e a qualificação 
do emitente, o estabelecimento de crédito sacado e respectiva 
conta. 

Artigo 4.'Q - Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

D. O. 22/5170 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF N.· 40, DE 
14 DE AGOSTO DE 1970 

Aprova modêlo de ficha a ser preenchida pelos 
Cartórios Públicos 

o Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribui
ções legais e tendo em vista a competência que lhe foi dele
gada no item 5 da Portaria Ministerial n." GB-70, de 28 de 
fevereiro de 1969. 

Considerando a obrigatoriedade de menção do número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, pelos comprado-
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res, vendedores e intervenientes, nas escrituras apresentadas 
aos registros de imóveis e 

Considerando o Objetivo n.· 60 do Plano Geral de Admi
nistração dos Tributos Federais - PLANGEF 69-71, resolve 
aprovar o modêlo anexo em substituição à ficha de comuni
cação, mencionada no item 4 da Portaria Ministerial n.. 
GB-70, de 28 de fevereiro de 1969. 

II - Determinar que o modêlo ora aprovado seja uti
lizado a partir de 1.· de janeiro de 1971, com as seguintes 
características: confecção em cartolina, côr branca, 40 kg, 
dimensão de 105 mm x 148 mm e impressão em côr preta. 
- Antônio Amilcar de Oliveira Lima, Secretário da Receita 
Federal. 
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VARAS DISTRITAIS 
CRIAÇÃO: Art. 18 ~ Lei n." 8.101} de 16-4-1964 

1.'" - SANTO AMARO - Inst. em 28-6-1966. 
End. - Rua Santo Antonio, 208 - fones: 269-6395 
Cart. Vara 
JUIZ - Dr. Carlos Alberto Ortiz (Dr. José Luiz 
Fonseca Tavares) (Substituto) 

ESCRIV ÁO - Fausto Mendes Martins-resp. 
Oficial Maior - não tem expediente 

2.~ - S. MIGUEL PAULISTA - Inst. em 26-4-1966. 
End. - Rua Beraldo Marcondes, 5 - fone: 29 
Cart. e Vara 
JUIZ - Dr Rubens de Moraes Castro 
ESCRIV AO - Vicente Alimari - Responsável pI 
expediente 
Oficial Maior: não tem 

3.~ - ITAQUERA - Inst. em 10-5-1965. 
End. - Rua Nossa Senhora do Carmo, 9 - fone: 
não tem 
JUIZ - Dr Flávio Celso Villa da Costa 
ESCRIV AO - Jurandyr de Carvalho 
Oficial Maior: não tem 

4.~ - SANT AN A - Inst. em 8-12-1966. 

End. - Rua Alfredo Pujól, 72 - fones: 299-5587 -
Cartório, 298-5598 - Vara 
(quando os telefônes estiv. impedidos-recado: 298-4127 
R. C. P. Natur. 
JUIZ - Dr. Lair da Silva Loureiro. 
ESCRIV AO - Carlos de Almeida Pinto. 
Oficial Maior: Paulo Chaves 

5.~ - LAPA - Inst. em 20-3-1965. 
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End. - Rua Nossa Senhora da Lapa, 427 ~ fones: 
260-0620 - Cartório, 260-0610 - Vara 
(quando os telefônes estv. impedidos-recado: 260-0848 
- R. C. P. Natur. 
JUIZ - Dl' Jayme Vieira Manso. 
ESCRIV AO - Dr. Gino Martinelli. 
Oficial Maior: Maria Joanita Lopes da Silva 
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6.\\ - PINHEIROS - Inst. em 26-9-1968 (criada p/Lei n.q 

10.027, de 11-1-1968). 
End. - Rua Butantã, 240 - fones: 286-7797 -
Cartório, 286-5881 - Vara 
JUIZ - Dl'. Paulo Neves. 
ESCRIVÃO - Emília Motta Cerque ira Leite-Respon
sável p/expediente. 
Oficial Maior: não tem 

7.~ - PENHA DE FRANÇA - Inst. 30-8-1966. 
End. - Rua Capitão Avelino Carneiro, 307-311 
Edifício São João - fones: 295-3366 - Cartório, 
295-5417 - Vara 
JUIZ - Dr. Danilo José Fernandes. 
ESCRIVÃO - Oswaldo Gava. 
Oficial Maior: não tem 

8.~ - TATUAPÉ - Inst. em 12-10-1967. 
End. - Rua Artur de Mendonça, 202/6 - fones: 
295-4738 
ESCRIVÃO - João Carlos Franco da Silveira -
OFICIAL MAIOR 
Oficial Maior: não tem 

9." - VILA MARIA - Inst. em 12-12-1967. 
End. - Rua Palmira, 659 - 1.9 andar - fones: 
92-7872 - Cartório, 92-7789 - Vara 
JUIZ - Dr. Paulo Vergílio Bueno Magano. 
ESCRIVÃO - Oswaldo Carnaes - OFICIAL MAIOR 
- Resp. p/expediente. 
OFICIAL MAIOR: não tem 

lO.'! - CASA VERDE - Inst. em 17~5-1965. 

End. - Rua João Rudge, 351 - fones: 51-1471 
Cartório, 51-1529 - Vara 
JUIZ - Dr. José A1berto Weiss de Andrade. 
ESCRIVÃO - Jorge do Espirito Santo. 
Oficial Maior: Renato Zucchi 

11.,1 - TUCURUVi 
End. - Av. Tucuruví, 63 e 67. 
JUIZ - Dr. Manoel Sorrilha. 

12.'·' - VILA PRUDENTE 
End. - Rua José Zapé, 87 - fone: 273-1910 
JUIZ - Dr. Décio Mendes Pereira. 
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