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ANO XXln 

BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 

JUSnçA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
"DECLARADA DE 'l!TliLIDADE PÚBLICA PELA 

LEI N.o 464, DE 26 DE SETEMBRO iDE 1949". 

JANEIRO A JUNHO DE 1975 

Redação:: 

ARTIGO INAUGURAL 

N.O 99 

Vimos recebendo de nossos colegas do Interior, j nsistentes 
pe.didos, no sentido da Associação dos Serventuários de Justiça do 
Estado, bem como do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, 
seção de São Paulo, pleitearem, junto aos Poderes competentes, a 
elevação dos proventos de nossa aposentadoria, visto os padrões 
atuais, - ante a alta constante do custo de vida - não mais aten
derem, sequer, à sun própria subsistência. 

Realmente, têm esses colegas, assim como os demais, que mi
litam nas cidades de maior densidade demográfica do Estado carradas 
de razão em se baterem pelo atendimento dessa justa reivindicaçã.o, 
pois os proventos vigentes de nossa aposentadoria mal chegam para 
o pagamento de sua moradia, tão elevado e duradouro tem sido o 
surto inflacionário que vem corroendo a economia nacional. 

Precisamos deixar de usar apenas da boca para fora "que a meta 
é o hODlem", sob pena de incidirmos em mera demagogia, - e cuidar, 
realmente, do atendimento de suas necessidades vitnis, entre as quais 
avulta, prioritariamente, a de sua aposentadoria. De outro lado, não 
vemos razão alguma e)m se recusar o aumento pleiteado com base 
no fato da Carteira precisar dispor, para a sua concessão, das cor
respondentes reservas técnico-monetário. É certo que essas reservas 
predsam existir. Mas para que tal aconteça basta elevar, "quanto 
satis", o valor das contribuições devidas e inverter as taxas de emo
lumentos e aposentado.ria, ~ passando aquelas para. 15% e estas 
paca 20%. Tudo, em última instância, depend.e da boa vontade, -
tão-somente dos Poderes competentes a que de início aludimos. Espe
ramos e contamos que nos seja proporcionada. 
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SOCIAIS 

CANTO REAL DA GLóRIA 

Sob o régio dosse} do heleno firmamento, 
Donde os Titãs revéis foram precipitados, 
Homero, a lira à mãos, ce1ebra o valimento 
Dos argivos heróis por Palias aureolados: 
- Canta os feitos de Ajax e Ulisses, a. bravura 
De Aquiles, o esplendor marcial e a formosura 
Da deusa belatriz de graça peregrina 
Que brande contrallion o gládio que fulmina .. . 
Com dois versos conduz o plaustro da vitória! 
E cores, luz e sons o semideus combina 
Para alcançar o beijo olímpico da Glória! 
Paganini dedilha o quémlo i.nstrumento ... 
Uma nota suspira e evola=se. .. Abafados, 
Vão subindo primeiro os sons num choro lento, 
Como um flébil planger de corações magoados! 
Dir-se-ia que o violino uma oração murmura 
Para depois .clamar! A humana desventura 
Acorda, soh!lçando em trêmula surdina, 
E logo sangra numa angústia repentina, 
Que esmaece e desmaia em queixa merencória ... 
E uma alma que se entrega à febre que a domina 
Para akançar o beijo olímpico da Glória! 

Sânzio, mudo, a cismar, num embevecímento, 
Deixa o espírito alar-se a mundos encantados: 
E no radiante cé\l do seu deslumbramento 
Brilham sideralmente uns olhos adorados! 
E, no enlevo feliz, traça, com mão segura, 
Tênues linhas de luz, e em breve, na brancura 
Da tela, resplandece, assim como a imagina, 
Num halo de turquesa, a loira Fornarina 
Que lhe enche de perfume a vida transitória, 
E em cujo seio busca inspiração divina 
Para alcançar o beijo oHmpico da Glória! 
Fídias contempla o alvor do Paros um momento, 
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E rasga-o: - e logo vão surgindo, arredondados, 
Contornos femhlis de um claro poli1nento, 
Da venusta feição dos mármores sagrados. 
Saltam lascas do bloco, estala a pedra dura: 
- Um par de seios mostra a rara cinzelura, 
Das curvas de Afrodite o encanto predomina, 
E as pernas do brancor ondeante da neblina 
Sustêm do torso grego a perfeição marmórea 
Com que o gênio imortal as gerações fascina, 
Para alcançar o beijo olímpico da Glória! 

Ardem os camafcus num vivo irisamento. 
Pelas pátenas d'oiro e hostiários rendilhados 
Fulge a safira azul, chispa o rubim sangrento, 
Entre o glauco esplendor dos prásios abrasados ... 
Celini, com ardor, faceta opala, fura 
Caros metais, e crava o sol em miniatura 
De um berilo orienta] numa custódia fina. 
De um carvão desengasta a estrela matutina ... 
Assim, com gemas abre um sulco astral na história, 
Manejando o buril de ponta adamantina 
Para alcançar o beijo olímpico da Glória! 

OFERTÓRIO 

Egrégia Athene! Tu, que à terra pequenina 
Lanças do Olimpo o olhar, que é bênção opalina, 
Protege os que, durante a humana trajetória, 
Haurem o fel que o mundo ao Sonhador propina, 
Para alcançar o beijo olímpico da Glória! 
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ASSUNTOS DIVERSOS 

ATOS DA RECEITA FEDERAL 

A Coordenação do Sistema de Tributação do M .F . expediu, 
recentemente, os seguintes pareceres normativos relacionados com o 
Imposto de Renda: 

1 - Pessoas Físicas - Abatimentos da renda bruta - Despe
sas com instrução - "Contribuinte desquitado, cujo fUho esteja sob 
a guarda do outro cônjuge. por força de sentença judicial. pode abater 
da sua renda bruta as despesas que realizar com a instrução do refe
rido fi1!bo, nos termos do artigo 91 do RIR (Decreto n,o 88.400/65)" 
(PN-CST n. O i 99, de 3 1-10-74); 

2 - Pessoas Físicas - Menção do 0.° do CPF DOS papéis e 
documentos rurais ~ "E extensiva a obrigatoriedade da Indicação do 
n.o de inscrição no CPF das pessoas intervenientes, nas Cédulas de 
Crédito Rural, na Duplicata Rural e nos papé'is decorrentes de atos 
cooperativos que envolvam operações de comercializaç.ão, relaciona
das ao abate e à frigorificação de carnes ou comercialização de gado 
vacum, em pé, leiteiro ou de corte" (pN-CST n. o 191, de 21-10-74); 

3 - 'Pessoas Jurídicas - Custos, despesas operacionais e en .. 
c8.rgos - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercan.te 
- "Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante: 
computável como depreciação adicional das embarcações a que cor
responderem, sem prejuízo da depreciação calculada de acordo com 
as regras gerais aplicáveis" (PN-CST n.O 203, de 8-11-74); 

4 - Pessoas 1urídicas - Escrituração contábil - Adicional ao 
Frete 'para Renovação da Marinha Mercante - "Adicional ao Frete 
para Renovação da Marinha Mercante: escriturávcl, pelos armadores 
ou empresas de navegação, em conta do Aüvo Realizável, enquanto 
depositado, em conta bancária vinculada, em nome; esc.riturável em 
conta do Ativo Fixo, tendo como contrapartida depreciação adicional 
da embarcação, quando revertido em seu benefício . (quando autori
zada pela SUNAMAM a movimentação da citada conta)" (PN-CST 
n.o 204, de 8-11·74); 

5 - Pessoas Jurídicas ......... Fundações - Retençã() na fonte -
"As Fundações, em face do artigo r6, do, Código Civil, são entidades 
de direito privado. Caso satisfaçam as exigências dos artigos 25 e 31 
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do RIR (Decreto n.O 58.400/66), podem gozar de isenção do imposto 
de renda:. Ta] isenção, porém, não as exime da respoIlsabillidade pda 
retenção e recolhimento do imposto devido na fonte, nos casos pre~ 
vistos em lei, ainda que tenham assumido o ônus do tributo" (PN-CST 
D.o 193, de 25-10-74); 

6- Pessoas Jurídica,s - Lucro tributáv'el - "Associações 
civis constituídas para o exercício da atividade de propaganda,. dif\:isão 
e incremento do turismo do Exterior para () BrasH e vice-versa, não 
são destinatárias da isenção do artigo 25 do RIR (Decreto D.O 

58.400/66)'" (PN-CST n.o 212, de 19-11-74) (DOU, 13~12-74). 

(Da: "Tribuna da. Justiça") 

RETORNO À ATIVIDADE DO APOSENTADO 

Francisco Eduardo Nogueira Pacheco 
Juiz Trab. Apos. - Adv. em São Paulo 

Pr:of. das FMU 

a artigo 12 e § 4.° da Lei n.o 5.890, de 08-06-73, restringindo 
a possibilidade de trabalho do segurado aposentado, assim dispõe: 

O segurado aposentado por tempo de serviço, por velhice e em 
gozo de aposentadoria especial que retomar à atividade será nova
mente filiado e terá suspensa a sua aposentadoria, passando a perce
ber um abono, por todo o novo período de atividade, calclillado 
na base de 5,0% da aposentadoria em cujo gozo se encontrar. 

a Decreto n.o 72.771, de 0'6-09-73, aprovou o regulamento da 
Lei n.o 3.807, de 26-08-1960 com as alterações introduzidas pela 
Lei n.O 5.890 de 08-06-1973. 

O Regulamento do Regime da Previdência Social em seu artigo 
147, repete os termos do dispositivo legal supracitado. -

A aposentadoria por tempo de serviço disdplinada no artigo 10 
da Lei n.O 5.890 e nos artigos 62/70 do Regulamento, é a concedida 
após 30 anos de serviço com 80% do salário de benefíci~ ao segu
rado do sexo masculino e com 100 % do salário de beneHcio ao 
segurado do sexo feminino. Para o segurado do sexo masculino que 
continuar em atividade após 30 anos de serviço o valor de aposen
tadoria será acrescido de 4 % do salário de benefício para ,cada novo 
ano completo de atividade abrangida pela previdência social, até <O 

máximo de 10% desse salário aos 35 anos de serviço. 

A aposentadoria especial prevista no artigo 9.° da Lei 0.° 5.890 
e nos artigos 71/75 do Regulamento é aquela concedida ao segurado 
que, contando no mínimo 5 anos de contribuição tenha trabalhado 
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durante 15, 20 ou 25 anos pelo menos j conforme a atividade profis
sional, em serviços que, para esse efeito, forem considerados penosos, 
insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Exe.cutivo. 

A aposentadoria por velhice disciplinada no artigo 8.° da Lei 
D.o 5.890 e artigos 56/61 do Regulamento é aquela conéedida ao 
segurado que, após haver realizado 60 cont.ribuições mensais com
pletar 65 anos de idade quando do sexo mascuHno e 60 anos de idade 
quando do se.xo feminíno. 

O Regulamento no artigo 150 caracteriza o retorno à atividade 
nas seguintes hipóteses: 

1 - a readmissão no mesmo emprego anterior, por prazo 
superior a 30 dias ou a admissão em emprego novo, por prazo supe
Fim: a 90 dias; 

2 - o retorno ao exerdcio da mesma atividade ou o início de 
atividade remunerada por conta própria por prazo superior a 30 dias; 

3 - a atividade corno titular de firma .individual; 

4 - a atividade como diretor, sócio gerente, sócio solidário~ 

sócio quotista que recebe pró-labore, sócio de indústria de empresa 
de qualquer natureza. 

O empregado aposentado se readmitido no mesmo emprego por 
prazo iguaE ou inferior a 90 dias não sofrerá redução em sua aposen
tadoria. 

O aposentado que inicia atividade remunerada por conta pró
pria por prazo superior a 30 dias, sofre redução de 50'% de sua 
aposel1tadoria. A ativddadc por conta própria é característica do 
trabalhador a;utônoroo, O autônomo é aquele que exerce habitual
mente e por conta própda atividade profissional remunerada. 

O aposentado que se torna proprietário de empresa de qualquer 
natureza perde SO% de sua aposentadoria. 

A teoria predominante na atualid.ade é aquela que, afirma serem 
os diretores e gerentes, órgãos executivos da sociedade. 

O que caracteriza a sociedade em nome coletivo é o fato de todos 
os sócios possuírem responsabilidade ilimitada e solidária, em forma 
subsidiária, pelas obrigações sociais. 

Nas sociedades em comandita simples existem duas espécies de 
sócios; os que assumem subsidiariamente responsabHidade ilimitada e 
solidária pelas obrigações sociais, e que são chamados sócios coman
ditados, e os que limiltam a sua re'spons.abilidade apenas as impor
tâncias que entram para a formação do capita~, chamados sócios 
comanditád os. 
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Na sociedade de capital e indústria existem 2 classes de sócios: 
os que concorre'm para a formação do capital com dinheiro, créditos 
ou outros bens, que são chamados sócios capitalistas, com responsa
bilidade ilimitada e solidária, e os que entram para a sociedade apenas 
com o seu trabalhe, chamados sócios de indústria. 

Sócio quotista é o da sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada. 

Trabalhador avulso é aquele sem vínculo empregatício qne, sin
dicalizad0' ou não, tenha a concessão de direitos de natureza traba= 
lhista executada por intermédio da respectia entidade de classe. 

a trabalhador eventual é aquele que, sem vinculo empregatício 
presta, esporadicamente; serviços a uma ou mais empresas. Diferem 
as figuras do trabalhador eventual e do autônomo, pela subordinação 
do primeiro e a independência do segundo. 

a aposentado na qualidade de empregado autônomo, titular de 
fjrma individual, diretor, sócio gerente, sócio solidário, sócio quotista 
que percebe pro~labore, sócio de indústria poderá vir a ser trabalhador 
avulso OUl eventual sem redução de sua aposentadoria. 

a aposentado poderá, sem diminnição do valor da sua aposenta
doria, vir a ser sócio de sociedade anônima, sócio comanditário, sócio 
quotista que não recebe pro-labore, conselheiro de sociedade anô
nima e de sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 

Ao se desligar, ou se afastar da atividade, o segurado fará jus 
ao restabe!ecimento de sna aposentadoria suspensa, majorada de 5 % 
do seu valor primitivo, devidamente reajustado, por ano completo 
naquela atividade, até o limite de 10 anos. 

Quando houver desligamentos sucessivos a majoração de 5 % 
referente a cada novo ano de atividade, incidirá sobre o valor pri
mitivo do benefício devidamente reajustado, excluindo-se para fins de 
cálculo da majoração, os acréscimos de 5% referentes a desligamen
tos anteriores. 

a segurado aposcntado que retornar à atividade é obrigado a 
comunicar esse fato ao INPS, sob pena de indenizá-lo pelo que lhe 
for pago indevidamente, respondendo solidariamente a empresa que 0' 
admitir. 

a abono de retorno à atividade não se aplica aos aposentados 
cujos benefícios se iniciaram até 10-06-1973, nem aos segurados que, 
até a mesma data tenham preenchido os requisitos e requerido a 
aposentadoria, a menos que por ele venham a optar. 

A Emenda Constitucional .0, • .0 1, de 11-10.-1969 coloca, no artilgo 
160, o trabalho como condição da dignidade humana. 
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A inatividade do aposentado pode causar-lhe distllrnios orgâ
nicos e psicológicos, podendo ocasionar até a morte. 

O aposentado já preencheu os requisitos lega~s, indispensáveis à 
aquisição da aposentadoria. Obtida a mesma, tornou-se direito 
adquirido, não sendo justo que, pelo fato de voltar a ser útil à cole
tividade, sofra uma punição, com a diminuição do valor da sua 
aposentadoria. 

A inatividade do aposentado, com as conseqüências orgânicas c 
psicológicas já mencionadas, obriga-o a se socorrer com muita fre
qüência dos serviços médicos do INPS, sobrecarregando ainda mais 
os mesmos. 

A redução do valor da <l!posentadoria do aposentado que, não 
se çomorma com a condição de marginalizado, por se sentir em con
dições de continuar contribuindo com o seu trabalho para progresso 
da nação, configura uma injustiça social. 

(Da "Tribuna da Justiça") 

LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 

Rubem Xavier de Fraga 

Inovação interessan[e trouxe o Decreto-lei n.O 1.351, de 24 de 
outubro de 1974, com rdação a abatimentos. 

A legislação do imposto de renda nunca fez discriminação, com 
relação aos abatimemos que tinhalll direito os contribuit~tcs do im
posto, e jsto em função do que dispõe o artigo i .o do Regulamento 
do Imposto de Renda vigente. As diversificações estavam sempre 
em fU L1 Ção da espécie de rendimentos. 

Sóbre um certo aspecto, trazia certas injustiças como esta qu~, 
acaba de ser corrigida pelo Decreto-lei mencionado. 

O artigo 4.° do D ... creto~kí n.o 1.351/74, estabelece: 

Os contribuintes do imposto de rcnda que tenham completado 
65 I(sessenfa e cinco) altos de idade até o último dia do ano .. base, 
poderão gozar de abatimen.'o adicional, na ifUbrlca de encargos de 
família, em v910r cquiv~dcnte ao abalimento de dois dependentes. 

Sobre. certo modo, paJ'eceria a discriminação legislativa iojusta. 
Mas nÊio é. Ocorre que, normalmente, no limite de idade fixado pelo 
artigo 4.° mencionado, ao ch':'gar-se aos 65 (sessenta e cinco) anos de 
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idade, não há mais dependentes, pelos vários fatores que a própria 
legislação prevê. E, como conseqüência, o contribuinte nessa faixa 
de idade passa a pagar mais imposto de renda, embora como os 
demais contribuintes, já houvesse contribuído com uma soma razoável 
do tributo. Esse abatimento adicional, dar-lhe-á uma redução no im~ 

posto a pagar, diga-se justo, vez que, a somatória de suas contribuições 
anteriores, devem ser éompensadas, ao atingir a idade média de vida, 
dando-lhes melhores condições de existência, e obrigações menores, 
particularmente, para aqueles de rendimentos médios, ou mais pro
priamente os que vivem de vencimentos ou salários (rendas Hxas). 

Se é certo que, "todos são iguais perant:~ a lei", a lei fiscal, 
porém, rigidamente não fica adstrita a esse preceito Constitucional, 
uma vez que, ela fixe um elemento distintivo (no caso a idade), dife
renciando uma outra categoria de contribuintes. 

A observação é feita, porquanto poderiam aqueles menores de 
sessenta e cinco anos, julgarem-se com o mesmo direito. Mais aqui, 
o legislador sabiam.ente acresc~ntoll que "o abatimento "é adicional", 
e em decorrência, iliminou a possibilidade de infringência Cons
titucional, porquanto os abatimentos da renda bruta podem 
ser discriminatórios a determinados casos, segundo a Lei O~di

nária. Por lexemplo, não se poderia estabelecer privilégios, com rela
ção às deduções cedulares, ou mesmo com relação a abatimentos 
concernentes a juros pagos, encargos de família, etc. .. Mas ao Legis
lador ordinário é lícito criar adicionais concedendo direito u uma 
determinada classe de contribuintes, que se encontram em determi
nado estado de direito. E, em função da idade é um dos casos que 
podem ocorrer a discriminação. Mesmo porque, quando a Lei qua
lifica quem não os contribuintes do Imposto de Renda, estabelece, 
simplesmente, 

"São contribuintes do imposto de renda sem distinção de nacio
nalidade, sexo, idade, estado ou profissão", sem determinar, os abati
mentos possíveis, e quando a estes se refere no artigo 82 do Regu
lamento do Imposto de Renda, prevê que: "Poderão ser abatidos -da 
renda bruta os encargos de família ... ", dando forma optativa, isto 
é, ficando a critério dos contribuintes abater ou não à quantia que 
tiver direito. E, assim por diante, todos os abatimentos são optativos, 
e não obrigatórios. Por conseguinte, no exercício financeiro de 1975 
poderão os contribuintes que tenham completado sessenta e cinco 
an.os de idade, gozar de um abatimento adicional, na rubrica "encar
gos de famí1ia"~ valor equivalente a dois dependentes. 

(Da "Tribl!lna da Justiça") 
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A OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DA 
NOTA PROMISSORIA 

Gilson de Sá RebeUo 
(Fiscal de R.endas - GB) 

O Decreto-lei n.o 427, de 22 de janeiro de 1969; estabeleceu 
que a nota promissória deve ser reg~strada na repartição competente 
do Ministério da Fazenda, sob pena de nulidade. 

O Decreto n.O 64.156, de 4 de março de 1969, regulamentou o 
assunto: 

"Art. 1.0 - São nulas as notas promissórias e letras de câmbio 
não registradas nas repartições competente-s do Ministério da Fazenda, 
dentro de 15 (quinze) dias de sua emissão ou saque, nos termos do 
artigo 2.°, do Decreto-lei n.O 427, de 22 de janeiro de 1969". 

Embora a legislação citada seja bastante dara e de grande 
,alcance no que tange, principalmente, ao combate à evasão de receitas 
tributárias, nem sempre ela é observada, 

Por se tratar de assunto não só de interesse para a Fazenda 
Pública, como para aqueles que operam ,com tais títulos, considera
m<:>s de vital importância a rigorosa observância das disposições legais 
acima. 

Convém então citar, tendo em vista a aludida legislação, que o 
vocábulo nulidade provém do latim nuUitas, de nuUus (nulo, nenhum). 
Por conseguinte, no ,sentido técnico-jurídico, quer dizer inexistência, 
pois instrumento com tal vício é tido como não tendo existência legal. 
O Vocabulário Jurídico de Plácido e Silva - verbete nulidade, diz 
que é evidente a sua significação de inexistência". .. qruer exprimir 
o estado daquilo que não é ninguém, que não é coisa alguma, nem 
mesmo um. Assim, é o estado daquilo que não existe." 

Em relação a decisões judiciais, podemos citar as seguintes, que 
indicam a inaceitabilidade da nota promiss6ria sem o registro: 

- "A falta de regist.ro da cambial acarreta a sua nulidade, reti
rando-lhe a força executiva e tomando inv~ável o seu protesto." (Tri
bunal de Alçada Civil de São Paulo - votação unânime - RT, 
420/221). 

- "Insuficiente é a prova da existência da dívida, quando 
apoiada em promissórias nulas, por não estarem registradas." (Tri
bunal de Alçada Civil da Justiça do Estado da Guanabara .-..,.. 6. a 
C.C. - A.C. 17757). 

- "Registo de promissórias no Ministério da Fazenda: sua falta 
acarreta nulidade dos títulos, tanto mais quanto constituem, con-
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fessadamente, garantia de mútuo em dinheiro, negócio que é a fonte 
principal do mercado paralelo de capitais e da sonegação de rendas 
tributáveis que a ler procurou coibir." (Tr'ibunal de Alçada da Justiça 
do Estado da Guanabara - 2.a Câmara Cível ~ A.C. 21107). 

O relator, Juiz Cavalcanti de Gusmão, fundamenta a ementa 
acima, dizendo': 

- "Nesta quadra de formação de jurisprudência sobre o De
creto-lei n.O 427 já se tem dito que talvez seja possível a cobrança, 
por via ordinária, de promissórLas sem o requisito do registro. Não, 
porém, quando seja possível identificar como "causa debendi" mútuo 
em dinhdro. Em tal bipótese, cai o negócio jurídico sob o cutelo da 
Lei e a proclamação da nulidade é imperativa, nos termos da lei 
especial". 

- "A cambial não registrada como determina o Decreto-lei n.O 
427/69 é nula, pois é de ,essência da criação da obrigação aquele 
requisito. 

Sendo nula, não pode ser exigida nem por via de ação executiva, 
nem por ação ordinária, pois, padecendo do vício de nulidade, não 
tem existência legal. 

Precedentes jurisprudencionais paulistas, em conformidade com 
entendimento reiterado da maiodã desta Câmara." (Tribunal de Alça
da da Justiça do Estado da Guanabara - 2.a Câmara Cível -
AP 6533). 

- "Não registrada na repartição competente do Ministério da 
Fazenda, nos termos do Decreto-lei R.o 427 e Decreto n.O 64.156, 
ambos de 1969, a cambial não vale como começo de prova em ação 
ordinária de cobrança, se o autor não indicou, na inicial, o negócio 
Jurídico subjacente que originou o título". (Tribunal de Justiça de 
São Paulo - decisão unânime - Rev. dos Tribunais n. 421/174). 

Observe-se que, além da indicação do negócio subjacente, cum
pre à parte provar o referido negócio pelos meios permitidos no 
Direito, uma vez que as alegações desacompanhadas de provas nada 
vale,m. 

(Da "Tribuna da Justiça") 

SEGURO OBRIGATÓRIO COBERTURA PARA 
MOTORISTA E PROPRIETÁRIO 

José Geraldo Ramos Vinnond 
(Advogado em Joinville) 

Após a condusão de que o motorista, mesmo culpado pelo aci
dente, encontra total cobertura no âmbito do seguro obrigatódo, resta 
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analisar que também o proprietário faz jus à prestação indenitária do 
seguro do próprio veículo. 

Com efeito, a alegação sofismática de que ele não é terceiro em 
relação ao contrato de seguro de seu carro, nãü elide a obrigação de 
indenizar da Seguradora, pois esclarece sobejamente o Decreto-lei n. o 
814/69 que dito seguro se destina a roibir danos causados a todas as 
pessoas transportadas, ou não que se vitimarem, não mencionando 
qualquer exclusão de quem quer que seja, em decorrência da utili
zação de veículos. Assim, se quisermos .entender, numa exegese pouco 
teleológica, que o Dlotorista não é pessoa transportada, não podere
mos afirmar que o mesmo não é vítima em conseqüência da utilização 
de veículo. 

Cabe, até, rápida digressão sobre a sistemática do seguro obri
gatório e ressaltar o sentido de determinados termos técnicos, porque, 
realmente, não S~ pode confundir a figura do proprietário com a de 
Segurado, pois o primeiro é mero estipulante. 

Desta forma, neste seguro, constatamos a seguinte trilogia: a 
Seguradora, que é quem dá a garantia mediante a paga de um prêmio; 
o Estipulante, que é aquele que reallza o contrato; o Beneficiário, 
que é aquele terceiro que se vitimar em função do uso do vdculo 
segurado, indeterminado mas determinável, por ocasião do evento. 

Portanto, nada obsta que o Estipulante, eventualmente o pro
prietário ou motorista do veículo, venha a ser, se vJtima do mesmo, 
considerado o terceiro beneficiário. 

Para melhor compreensão do problema, poderemos exemplificar 
da seguinte forma: um aluno contrata com determinada Seguradora; 
estipulando um prêmio para aquele que for distinguido com -a melhor 
colocação ao final do ano letivo, em sua classe. Pode ocorrer, casual
mente,. que o próprio estipuIlante consiga as melhores Dotas e receba 
o prêmio, reunindo, assim, ao mesmo tempo, a condição de Estipu
lante e Beneficiário. 

b exatamente o que ocorre com o seguro compulsório, em cujo 
âJnbito não existem exdusões. Não podem haver contra-argumentos. 
Efetivamente, se a lei quisesse excluir o motorista ou o proprietário 
da cobertura indenitária, teria inserido tal cláusula em seu texto. 
Se não o fez, não é lícito ao exegeta assim interpretar, porque, em 
Direito, to dai resirição deve ser expressa. 

Não causa estranheza o fato de se terem esboçado ante os termos 
inovaçôes da lei específica (que abandonou a teoria da culpa aquilíana 
para abraçar a teoria objetiva, a exemplo do que ocorreu com a legis
~ação do acidente de trabalbo), porque se trata de um fato normal, 
já tendo acentuado o renomado Orlando Gomes, que "o misoneísmo 
jurídico se ergue como uma muralha quase intransponível a idéias 
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novas que revolucionem as bases tradicionais do Direito. ,Mas esta 
resistência, não podendo aniquilar o ímpeto inovador, apenas con
segue desviá-lo de seu curso. Começam, então, os ensaios, as restri
ções, as aplicações parciais, todos eles indicativos da vitalidade dos 
princípios novos, num atestado irrefragável de consolidação do seu 
prestígio nascente." (Culpa e Risco, Rev. Forense, voI. LXXXIII, 
pág. 383). 

Não vamos afirmar que o seguro obrigatório representa uma 
panacéia social, porém, em seu móvel, veio ajustar graves situações 
criadas pelo infortúnio. 

Pedro Alvim, paladino do seguro em questão, com sua inegável 
autoridade, assevera que "todos os que estiverem dentro do veículo, 
seJa como proprietário, seja como motorista preposto, seja corno 
passageiro, parentes ou não do' segurado, ,todos serão beneficiados 
com a cobertura; em caso de acidente." (Responsabilidade Civil e 
Seguro Obrigatório, pág. 90). 

Acompanha o excerto doutrinário citado, maciça jurisprudência, 
podendo, para finalizar, ser referendada sentença de grande re
percussão nos meios jurídicos, da lavra do eminente Juiz paranaense 
Oswaldo João EspíndoIa, na qual ressalta que, '''sendo o RCOV A T 
uma estipulação em favor de terceiro indeterminado, que vem a de .. 
terminar-se com a ocoHência do evento, terceiro é sempre a ~tima 
do acidente, seja descendente, seja ascendente, dependente econômico 
,ou o próprio condutor ou proprietário do veículo." 

E o Egrégio Tribunal do Estado do Paraná, confirmando sen
tença dO" ilustre magistrado, com muito acerto fixou que "não há 
como afastar o Autor da relação processual sob a alegação de que 
o seguro em questão não pode cobrir danos relativos a pessoas do 
motorist.a do veículo. 

O seguro, aqui, de caráter obrigatório, é feito em benefício de 
terceiros quaisquer, que forem vitimados por ação do veículo, sem 
indagação de culpa. Não importa que a vítima fosse eventualmente 
o proprietário do automóvel sinistrado". Ap. Cível da Capital 0.° 
117/72). 

(Da "Tribuna da Justiça") 

SOBRENOME DE MULHER 

Orlando Gemes 
Proi. da F. de Dir. da Univ. da Bahia 

A hipocrisia, que tem conservado es,te país no roI das raras 
nações do mundo que não permitem o divórcio ~la vínculo", Vem 
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criando situações embaraçosas para os desquitados unidos pelo con
cubinato, compelindo-os a forçar efeitos dessa união, que são, entre
tanto, estritamente matrimoniais. 

Uma dessas situações é a adoção, pela concubina do nom'!-de
-família do amásio. 

Os Tribunais têm sido chamados a apreciar casos dessa natu
reza, vacilando na forma do costume. 

Numerosos julgados repelem semelhante pretensão de concubi
nas casamenteiras. O principal argumento da repulsa é o de que seria 
direito privativo da mulher casada usar o nom~ do marido porque 
o artigo 240 do Código Civil dispõe. que ela assume, pelo casamento, 
com os apelidos do marido, a condição de companheira, consorte e 
auxiliar nos encargos da família, altcrado, sem fluir sobre nossa ques
tão, pela Lei 0.° 4.121, de 27-8-1962, mantendo-se o substantivo 
plural. 

Outros, por~m, se inclinaram para a tese oposta, interessando 
divulgar, O do Tribunal de Alçada do Estado da Guanabara. publi
cado ~ às páginas 166/67 do fascículo V, ano 111, 1971, dos seus 
"Arquivos", dado que esta coluna não é sítio próprio para discutir 
teses jurídicas. 

O indigitado acórdão, reformando decisão do primeieo grau, 
deferiu o pedido da companheira de um dos grandes compositores de 
música deste país, famoso internacionalmente. Com ele, a requerente 
vivera em concubinato longos anos, "dividindo os maus momentos e 
os dlias "fastos", como escreveu o Desembargador relator da apdação. 
O requerimento da companheira para a adoção do nome do Maestro 
fora ajuizado dois anos depois da morte da sua esposa, o casal não 
teve filhos, as ilrmãs dele o autorizaram, ela era solteira e, dl!lliante o 
-concubinato, sempre foi considerada, até por entidades do mais alto 
renome artístico internacional, mesmo depois da morte do grande 
regente, como Madame. V.L. .e possível que estas particularidades 
tenham exercido influência na decisão do T.A. da Guanabara, bem 
como a declaração de última vontade do morto ilustre de que a re
querente foi sua animadora constante e fiel por mais de vinte anos, 
mas, de qualquer maneira, a decisão favorável do Tribunal carioca 
é das que marcam époc.a peja coragem de romper com jurisprudência 
assentada- num equÍvoco e sua tentada num preconceito. 

Tudo vem do medo das palavras. Sabe o distinto leitor por que 
não ilegítimas cerca de 50% das famílias brasileiras? Porque a maioria 
dessas famíHas se constituiu pelo casamento religioso sem efeitos civis. 
Pois b ... rn, carfssimos irmãos, qp.em caSa só nO religioso vive em 
concubinato. Imagine-s'e a decepção da mais austera matrona do 
alto-sertão do Estado, vindo a saber que não pode usar o' sobrenome 
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do marido - os seus apelidos na linguagem ruiana do Código Ci vÊ], 
......... porque isso é privativo de mul1'ler casada no civil, que veja inde
ferido pelo jujz da comarca o seu pedido para se assinar e ser cha
mad.a pelo nome-de-f,lmília do seu esposo perante Deus! No entanto, 
tem de se contentar com essa barbaridade, pois, como dizia outro 
Desembargador do mesmo Tribunal de Alçada a quem também plei
teava usar nome do amásj:o ou concubcnário: "por que mais, se a 
apel'ante é casada no religioso com o homem de qu~m pretende o 
nome de família e é também casada na Bolívia?". 

A reação casta, pudenda e catônica de ilibados técnicos do direi,to 
com função oficial de julgar tem provocado a malandra imaginação 
dos nossos versáteis patrícios para contorná-la, quebrando o galho! 
A distinta, sem dizer que é companheira de algllém, pede lhe seja 
acrescentado um sobrenome, motivando, por outras razões, o pedido 
ao juiz e, afinal, obtendo o competente mandato para averbar a alte
ração. Pela fraude alcança o objetivo com a preciosa colaboração da 
Justiça! 

Essa vontade de toma.r o nome do homem com o qual vive mari
talmente, e tantas outras, atitudes da companheira, não serão, no 
fundo, incoercível vocação legatária e legitimista da mulher, incon
formada com a Hegitimidadee, num país sem divórcio? 

(Da "Tribuna da Justiça") 

LEI CONCEDE BENEFICIO AOS MAIORES DE 70 ANOS 

É a seguinte a íntegra da Lei n.O 6.179, de 10-12-74: 

HArt. 1.0 - Os maiores de 70 (setenta) anos de idade c os 
inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou 
noutro caso, não exerçam atividade remunerada, não aufiram rendi
mento, iSob qualqcer forma, superior ao valor da renda mensal fi
xada ao artigo 2.°, não sejam mantidos por pessoa de quem dependem 
obrigatoriamente, e não tenham outro meio de prover ao próprio sus
tento, passam a ser amparados pela previdência social, urbana ou 
rural, conforme o caso} desde que~ 

I - Tenham sido miados ao regime do INPS, em qualquer 
época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo 
a perder a qualidade de segurado; ou 

11 - Tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída 
no regime do INPS ou do FunruraI-, mesmo sem filiação à previdência 
social, no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; ou ainda 

IH - Tenham ingressado no regime do INPS, após completar 
60 (sessenta) anos de idade sem direito aos, benefícios regulamentares. 
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Art. 2.0 - As pessoas que se enquadrem em qualquer das si
tuações previstas nos itens I a lI! do artigo 1.0 terão direito a:, 

I - Renda mensal vitalícia, a cargo do INPS ou do Funrural, 
conforme o caso, devida a p artu' da data da apresentaçãü do req ue
rimento e jgual à metade do mai.or salário-mínimo vjgcntc no País, 
arredondada para a unidade de cruz .... .uo imediatamente superior~ não 
podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor do salário
-múlimo do local de pagamento. 

11 - Assistência médica nos mesmos moldes da prestada aos 
demais beneficiários da Previdência Social, Ul'bana ou rural, conforme 
o caso. 

§ 1.0 - A renda mensal de que trata este artigo não poderá ser 
acumuJada com qualquer tipo de benefício concedido pela Previdên
cia Social, urbaJI1a ou rural, ou por outro regime, salvo, na hipótese do 
item TIl do artigo [.o, o pecúlio dt: que trata o § 3.° do ~rtigo 5.° da 
Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação dada pelo artigo 
1.0 da Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973. 

~. 

§ 2.° - Será facultada a opção, se for o caso, pelo benefício da 
Previdência Social, urbana ou rural, OI) de outro regime a que venha 
a fazer jus o titular da renda mensal. 

Árt. 3.° - A prova de idade será feEta mediante cenidão -do 
registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, incLu
&ive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 
(dez) anos. 

Art. 4.° - A verificação da invalidez será feita em exame mé
dico-pericial a cargo da PreVIdência Social, urbana ou rural. 

Are 5.° - A prova de inatividade e de inexistência de renda 
ou de meios de subsistência poderá ser feita mediante atestado de 
autoridade administrativa ou judiciária local, identific-ada e qualLfi
cada, que conheça pessoalmente b,l mais de 5 (cinco) anos o preten
dente à renda mensal ora instituída. 

Art. 6.0- - A prova de filiação à Previdêocia SOclal ou da 
inclusão em seu âmbito, assim como a do termo de atividade remu
nerada, será feita por meio de carteira profissional ou de trabalho e 
previdência social ou por qualqu~r outro elemento de convicção, 
inclusive declaração firmada pela empresa empregadora ou sócio 
remanescente, identifkt\!do e qualificado, na qual expressamente afir
me o conhecimento pessoal do fato decLarado. Assumindo a res
ponsabilidade pela declaração, sob as penas da lei. 

Art. 7,° - O pagamento da renda mensal obedecerá às mesmas 
normas e condições vigentes DO INPS e no Funrural. 
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§ 1.° - O valor da renda mensal em manutenção acompanhará 
automaticamente as alterações do salário-mínimo, respeitada sempre 
a base estabelecida no item I do artigo 2.°. 

§ 2.° - A renda mensal não estará sujeita ao desconto de qual
quer contribuição, nem gerará direito ao abono anual ou a qualquer 
outra prestação assegurada pela Previdência Social, urbana ou rural. 

Art. 8.° - O custeio do amparo estabelecido nesta lei será 
atendido, sem aumento de contribuições, pelo destaque de uma par
cela da receita do INPS e do Funrural corresponde-nte a 0,4 % 
(quatro décimos por cento) da folha de salários-de-contribuição, one
rando em partes iguais cada uma dessas entidades. 

Art. 9.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário." (DOU, 12-12-74). 

DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 

Brasília - A Secretaria da Receita Federal baixou instrução 
normativa dispondo sobre o desconto do Imposto de Renda na fonte 
sobre os rendimentos do trabalho assalariado, a vigorar dê primeiro 
de janeiro a 30 de junho deste ano, compreendendo classes de renda 
liquida mensal de 2.300 a 6.400 cruzeiros. 

A renda líquida, para efeito do pagamento do imposto -
segundo a instrução - é apurada fazendo as seguintes deduções: 
encargos de família à razão de 375 cruzeiros por dependente; con
tribuição sindical e outras para o sindicato de representação da res
pectiva classe; pensões alimentícias pagas em virtude de sentença 
judicial definitiva e despesas com ação judicial necessária ao rece
bimento dos rendimentos, inclusive de advogados, se tiv~rem sido 
pagas pelo contribuinte. 

No caso de caixeiros viajantes, quando correrem por sua conta 
os gastos pessoais de passagens, alimentação e alojamento, bem 
como os de transporte de volumes e aluguel de locais destinados a 
mostruários, quando em viagem estada fora do local de residência, 
poderá ser deduzido do rendimento bruto, independente de compro
vação, até 30 por cento do seu valor global. 

Apurada, assim, a renda líquida, basta aplicar as alíquotas cor-
respondentes às classes de renda líquida que são as seguintes: 

20 

Renda Cr$ Alíquota (porcent~agem) 

Até 2.300 ...................... Isento 
De 2.301 a 2.600 .............. 5 
De 2.601 a 3.400 ............... 8 
De 3.401,00 a 4.600,00 .......... 10 
De 4.601,.00 a 6.400 ...... . . . . . . . 12 
Acima de 6.400 ................. 16 
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No caso de renda líquida superior a 6.400 cruzairos, o imposto 
será calculado mediante a aplicação de taxa de 16 por cento, dedu
zida do total a importância de 609 cruzeiros, conform.e os exemplos 
que seguem: 

1 . Renda líquida de 
Cr$ 9.542,00 
Fórmula de cálculo 

2. Renda líqllida de 
Cr$ 12.000,00 
Fórmula de cálculo 

3. Renda líquida de 
Cr$ 15. 000,00 
Fórmula de cálculo 

4. Renda líquida de 
Cr$ 2:0.000,00 
Fórmula de cálculo 

5. Renda Jíquida de 
Cr$ 25.000,00 
Fórmula de cálculo 

9.542,00 X 16 

100 

12.000,00 X 16 

100 

15.000.,00 X 16 

100 

20.000,00 X 16 

100 

25.000,00 X 16 

100 
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1.526,72 

609,00 

917,72 

1.920!00 

609,00 

1.311,00 

1.920,00 

609,00 

1.79tOO 

3.200,00 

609 J OO 

2.591,00 

4.000,00 

609,00 

3.391,00 
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A partir de julho próximo en,trará em vigor uma nova alíquota 
de 20 por cento - para os rendimentos acima de 8.600 cruzeiros. 
Para calcular o imposto a ser pago na fonte a fórmula é a seguinte ~ 

multiplica-se a r~nda líquida por 20 e deduz-se a importância de 95.3 
cruzeiros. (DOU, 30-12-74). (Da "Tribuna. da. Justiça") 

CONCEITO DOUTRINÁRIO DE CARGO DE CONFIANÇA 

A. M. N. 

Que é cargo de confiança:? 
Resumiremos a doutrina brasileira. 
Para Délio Maranhão (DIreito do Trabalho, Fundação Getúlio 

Vargas, 1966, pág. 44): "Nem todo cargo de direção será de ce)fl
fiança, como de confiança poderá ser função eminentemente técnica. 
Não há maneira de elaborar, em tese, um elenco dos cargos que 
possam ser nssim considerados. O que importa é o .relevo da função, 
relativamente aos fins a que se destina a atividade do empregador. 
De confiança serão, portanto, como escreve La Cu,~va, as funções 
cujo exercício coloque em jogo "a pnSpria existência da empe_5a, 
seus interesses Eundamentais, sua segurança e a ordem essencial ao 
desenvolvimento de sua atividade". Caso típico é o do cargo de 
gerente". 

Segundo Cesarino Jr. (Direito Social Brasileiro, Saraiva, 1970, 
vol. lI, pág. 262): "Os italianos dizem que o empregado de con
fiança é aquele que tem as vestes do empregador. O que importa, 
pois, é que tenha poderes de representação geral". 

Para Arnaldo Sussekind (lnstituições de Direito do Trabalho, 
Freitas Bastos, 1971, voI. 1, p,1g. 238): "Em princípio serão de con
fiança aqueks cargos cujo exercício coloque em jogo - como diz 
La Cueva - "a própria existência da empresa, s::us interesses fun
damentais, sua segurança e a ordem essencial ao desenvolvimento 
de sua atividade". 

Entende Roberto Barreto Prado (Tratado de Direito do Trabalho, 
Revista dos Tribunais, 1967, vol. 2, pág. 619): "A lei não define o 
que seja cargo de confiança. Quer-nos. parecer que sempre será 
necessário que o empregado seja depositário, em razão da natureza 
das funções que exerce, de confiança excepcional por parte do em
pregador. Ao exercer os cargos de diretoria e de gerência, os empre
gados representam e substituem o empregador, com autonomia, efe
tuando negócios em seu nome com terceiros e dirigindo o estabele
cimento. Os cargos de gestão ou de mando constituem tipicamente 
cargos de confiança. Essa .confiança excepcional, caracterizadora do 
cargo de coniiançaJ pode existir em outros cargos cujo exercído não 
envolva atos de gestão ou de representação legar. 

Ensina Antero de Carvalho (Cargos de Direção no Direito do 
Trabalho, 1949, pág. 68): "Os empregados que sejam depositários 
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ele havere!!. da empresa (tesoureiros, caixas, fiéis, etc.); os que, em 
nome do patrão, a dirijam, entabolando negócios, desfazendo-os, veil
dendo, comparado, transigindo, cornercialme.nte (diretores comerciais, 

. gerentes, etc.), aqueles que, ainda que em nome do empregador, 
admitem, sllspeudem e demitem empregados, como autoridade má
xima a respeito, dentro da empresa (direção administrativa, chefes de 
empresa não patrões, etc.) esses são empregados de confiança. Aqueles 
que, no entanto, exerçam função hierarquicamente superior, sem dis
por dos destinos da empresa e sem que, por seus atos, possam res
ponsabjlizar a empresa, em última instância e fora do controle, dir~to 
e em cada caso, do empregador, esses não são empregados de con
fiança, no sentido estrito e "estabilitário" do terna o., . 

Finalmente para Russomano (Curso de Direito do Trabalho, José 
Konfino, 1972, pág. 251): HEm nosso ponto de vista, o cargo de 
confiança pressupõe que o trabalhador tenha poderes outorgados pelo 
empresário para: a) exercer funções de superint ndência; b) de co
mando administrativo; c) de representação nas relações da empresa 
com terceiros ou, ainda, embora sem nenhuma dessas características 
anteriores, d) esteja autorizado a manipular os dinheiros do empre
gador. Fora desses casos, muito dificilmente se poderá admitir qm~ 
o trabalhador seja, efetivamente, um empregado de confiança". 

(Da "Tribuna da Justiça") 

A TESE SOBRE A "LEI DO GALINHEIRO" 

Um posto mais elevado na profissão, um casamento com a mu
lher meiga e humilde. um elogio do chefe ou a amizade com pessoas 
influentes fazem da maioria das pessoas um tirano. Essa tirania e 
prepotência já estão presentes em quase todos os humanos, mas vêm 
à tona no momento em que se toma uma posição mais destacada. 
Poucos são os que permanecem na mesma disposi,ção de atender os 
amigos, dedicando-lhes a atenção e o carinho de tempos atrás. 

O poder conferido por um alto cargo ou pelo dinheiro, o poder 
gr~lIlde ou pequeno de um homem sobre os outros é deformante: 
deforma a alma e a personaHdade. Todos nós temos a oportunidade 
de conhecer o rapazinho de boa família que depois de seu casamento 
com a jovenzinha terna e apaixonada tornou-se o tirano, o absoluto, 
humilhando a esposa em todos os aspectos, re.stringindo o seu mundo 
apenas e tão-somente ao fogão, à arrumação de casâ e ao cuidado com 
os filbos. Quando se refere a ela, é apenas para engrandecer-lhe as 
qualidades culinárias e domésticas. A menor opinião da esposa sobre 
um outro assunto que fugisse à sua alçada doméstica, ela é logo 
interrompida com frases como "Deixa isso, bem. De ações, quem 
entende sou eu" ou "Peça a S1!Ja mãe para vir jantar em casa para lbe 
fazer companhia, que hoje meu ehefe vem jantar aqui". 
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Ou o caso da sogra rabujenta que depois de ver casado seu 
filho único e amado, tornou-se temperamental, exigindo da nora 
pratos saborosos e vestidos novos, naturalmente feitos por ela mesma. 
O chefe do departamento das firmas é outra figura que causa medo e 
terror aos mais simples e humildes, como o professor. a mestra de 
ballé rigorosa e severa, a superior.a do convento e cargos que dão 
um certo prestigio e poder. 

LEI ANIMAL 

Para o homem a tentação dD poder córresponde a uma lei ani
mal, a lei do galinheiro, onde o galo bica as galinhas e mesmo entre 
elas a tirania persiste: a maior ou a mais forte bica as outras, que, por 
sua vez, bicam as mais fracas, que são inferiores. A luta vai num 
crescer, até chegar à mais fraquinha de todas, que recebe bicadas de 
todos os lados. Esta não tem salvação, esta condenada a morrer de 
medo. 

Podemos transferir p3iFa mliütas famílias, partidos poHticos, co
,mandos militares ou civis, juris literários ou artísticos e até mesmo 
para a polWca internacional, a lei do galinheiro. As pessoas pensam 
que a escada do poder leva ao alto e se deixam envolver por esse 
ideal tota,lmente errado. O poder chega a animaUzar as pessoas e 
isso já vem de longe. Algumas citações históricas revelam a fra
queza do poder. Marco Aurélio, o sábio, deixou que os cristãos 
fossem devorados- pelos ~eões; Luís de França, denominado o sanlto, 
permitiu que os hereges fossem queimados; Bernadette, a menina de 
Lourdes mão foi prodamada santa pelas suas visões extraordinárias, 
mas por haver suportado durante anos a tirania da madre superiora 
do convento, que queria pisá-la com seus pés poderosos. 

Antes de se tornarem imperadores, Tibério, Nero, Teodósio e 
Napoleão tinham sido cidadãos exemplares. Tibério tinha ódio do 
poder, mas quando subiu ao trono sua tirania provocou uma avalancha 
de suicídios. Nero começou seu reinado reduzindo as penas dos presos 
e terminou assassinando sua mãe e fi~ho. Teodósio, num ataque de 
ira, ordenou que toda a população de Tessalônka fosse trucidada e 
o bom e generoso Napoleão tor,nou-se totalmente indiferente aos so
.fredores e à morte depois de ter a coroa sobre a cabeça. 

Ao que parece, por menor que seja o poder, piora o homem. Só 
o desejo de mandar leva as pessoas a tomar atitudes contrárias às 
anteriores. Não é fácil chegar ao poder e muito mais permanecer 
nele com pen'sameotos e ideais antigos. Poucos e felizes são aqueles 
que conseguem ocupar uma posição destacada, sem a preocupação 
de mandar, de dar ordens, de comandar, de humilhar os mais fracos 
e diferenciam o poder de seu cargo da tirania que muitos, sem saber 
impõem aos seus subordinados. CANSA) 
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CONSELHO SUPERIOR DA 
MAG ISTRA TUR . .c\ 

PROVIMENTO N.o LXXXIX-75 

Acrescentar um parágrafo ao artjgo 1.0, do Provimento n,o 
LXXXV-74-A~ 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui
ções .legais, 

Considerando o que ficou decidido no Processo DEPRO 1-75, 
e o disposto no artigo 508, do Código de Processo Civil, 

Resolve acrescentar um parágrafo, ql!.le será o quarto ao artigo 
1.0 do Provimento LXXXV-74~A, com a seguinte redação: 

Parágrafo quarto - Em todos os recursos, o prazo, para in
terpo,r e para respOllder, correrá sempre em cartório, tanto em pri
meira como em segunda instância, onde os autos poderão ser exa
minados. 

Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal 
de Justiça - Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça - Márcio Martins Ferreira, Corre
gedor Geral da Just1iça 

Provimento n. ú LXXXV-74-A, já com o acréscimo do parágra
fo quarto mencionado no Provimento n,o LXXXIX-75. 

PROVIMENTO N,o LXXXV-74-A 

Dá nova redação aos parágrafos do artigo 1.0, do Provimento 
n.o LXXXV-74-A. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui
ções legais, 

Considerando õ que ficou decidido nos Processos DS . 

0-18.106-74 e G-18.047-74 e o disposto DOS artigos 40, I e 155, pa
rágrafo único, do Código de Processo Civil; 
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Considerando a necessidade de se implantar uma sistemática a 
ser obedecida nos serviços de primeira e de segunda instância, quan
to ao exame e retirada de autos cíveis e criminais; 

Artigo 1.0 - A retirada de autos cíveis de cartório é reservada 
unicamente n advogados ou estagiários regularmente inscritos ma 
O . A. B " constituídos procuradores de alguma das partes. 

Parágrafo primeiro - O exame dos autos, em cartórío, somente 
poderá ser efetuado pelas partes, advogados, estagi<hios e estudan
tes de direito; estes, desde que credenciados pelos procuradores das 
partes ou pelo Juiz corregedor permanente do cart6rio. 

Parágrafo segundo - Na hipótese de os processos correrem em 
segredo de justiça, o seu exame, em cartório, serêÍ restrito às partes 
e a seus procuradores. 

Parágrafo terceiro - Não havendo fluência de prazo, os autos 
somenle poderão ser retirados mediante requerimento nesse sentido. 

Parágrafo quarto - Em todos os recursos o prazo, para inter
por e para responder, correrá sempre em cartório, tanto em primei
ra, corno em segunda instânc~, onde os autos poderão ser exami
nados. 

Artigo 2.° - A retirada de processos criminais de cartórlo so
mente poderá ser efetuada por advogado ou estagiário regularmente 
inscritos na O.A.B., mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias, 
qli1a,odo se tratar de processo findo, e por 48 horas, quando em an
damento, mas nunca na fluência do prazo. 

Parágrafo primeiro - A vista dos autos será em cartório, quan
do, havendo dois ou mais réus com procuradores diversos, haja pra
zo comum para falarem ou recorrerem. 

Parágrafo segundo - A vista dos autos poderá ser fora do car
tório se não ocorrer a bip6tese do parágrafo anterior, mas exclusi-. 
varnen1e ao advogado constituído ou dativo. 

Artigo 3.° - Somente o E scrivão, o Oficial Maior ou escre
vente especialmente designado é que poderão registrar a retirada. e 
a devolução de autos no livro próprio, sempre rigorosamente atua-
1izado. 

Artigo 4.° - No livro do artigo anterior será sempre anotado 
o número da carteira profissional e respectiva seção, expedida pela 
O.A.B., facultado ao funcionário, na dúvida, solicitar soa exibição" 

Parágrafo único - Em se tratando de advogado não oonstftuJ
do, a entrega de autos estará sempre condicionada à prévia autori
zação judicial escrita. 
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Artigo 5.° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 6 de setembro de 1974. 

(aa) José Carlos Ferreira de Olive~ Presidente do Tnbuna1 
de Justiça - Young da Costa Manso" Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça em exercício - Mál1cio Martins Fer· 
reira, Corregedor Geral da Justiça. 

(Publicado novamente por ter saído com incorreção). 

(D.I. 18-2-75), 

PROVIMENTO N.o LXXXV-74-A 

Dá nova redação aos parágrafos do artigo [,0, do Provimento 
TI.o LXXXV-74. 

o Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui
ções legais, 

Consi(,1erando o que ficou decidido nos Processos ns. 
18.106-74 e G-18. 047-74 e o disposto nos artigos 40, I e 15S, pa
nígrafo único, do Código de Processo Civil; 

Considerando a necessidade de se implantar uma sistemática a 
ser obedecida nos serviços de primeira e de segunda instância, quan
to ao exame e retirada de autos cíveis e criminais; 

Determina: 

Artigo 1.0 - A retirada de autos cíveis de cartório é reserva
da unicamente a advogados ou estagiários regularmente inscritos na 
O,A.B" constituídos procuradores de alguma das partes. 

Parágrafo primeiro - O exame dos autos, em cartório, somente 
poderá ser efetuado pelas partes, advogados, estagiários e estudan
tes de direito; estes, desde que credenciados pelos procuradores das 
partes ou pelo Juiz Corregedor permanente do cartório. 

Parágrafo segundo - Na hipótese de os processos correrem em 
segredo de justiça, o seu exame, em cartório, será restrito às partes 
e a seus procuradores. 

Parágrafo terceiro - Não ha.vendo fluência de prazo l os autos 
somente poderão ser retirados mediante requerimento nesse sentido. 

Artigo 2.° - A retirada de processos criminais de cartório so
mente pode~'á ser efetuada por advogado ou estagiário regularmente 
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inscritos na O.A.B., mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias, 
quando se tratar de processo findo, e por 48 horas~ quando em an
damento, mas nunca na fluência do prazo. 

Parágrafo primeiro - A vista dos autos. será em cartório, quan
elo, havendo dois ou mais réus com procuradores diversos, haja pra
zo comum para falarem ou recorrerem. 

Parágrafo segundo - A vista dos ao tos poderá ser fora do CélI
tório se não ocorrer a hipótese do parágrafo anterior, mas exclusi
vamente ao advogado constituído ou dativo. 

Artigo 3.° -- Somente o Escrivão, o Oficial Maior ou escreven
te especialmente designado é que poderão registrar a retirada e a 
devolução de autos no livro próprio, sempre rigorosamente atuali-
zado. -

Artigo 4.° - No livro do artigo anterior será sempre anotado 
(\ nÚmQfO da carteira profissional e respectiva seção, expedida pela 
O.A.B., facultado ao fllndonário, na dlÍlvida, so~icitRr sua exibição. 

Parágrafo único - Em se tratando de advogado não constitUÍ
do, a entrega de autos estará sempre condicionada à prévia autoriza
ção judjcial escrita. 

Artigo 5.° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as dispo.sições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 6 de setembro de 1974. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal 
de Jiustiça - Young da Costa Manso, Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça em exercício - Márcio l\fartins Ferii 

reira, Corregedor-Geral da Justiça. 

(D. J. 11-9-74). 

Agral'o de Petição N.o DJ-239.197 - Tanabi - Agvte.: ~an
co do Brasil S. A. - Agvdo.: Sr. Oficial Maior do Cartório do Re
gistro de Jírnóveis da Comarca. 

AcóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n. ° 239. 197, dá Comarca de Tanabi, em que é agravante o Banco 
do Brasil S. A. e agravado o Sr. Oficial Maior do Cartório do Re
gistro de Imóveis da Comar,ça. 
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Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

Apresentada a registro a escritura de compra e venda de fls. 
6/9, a qual contém menção à escritura anterior, relativa ao mesmo 
bem e ora repetida por ter omitido requisito essencial, qual seja, a 
apresentação do certificado de quitação do "Furuural", suscitou o 
agravado a sua dúvida, atr,avés a alegação de que, não representan
do aquela omissão um caso de nulidade absoluta, bastava à regu
htrização do registro a averbação do esclarecimento respectivo àque
la quitação. 

Julgad.a procedente a dúvida, manifestou o apresentante o seu 
recurso, salientando a letra dos diplomas. legajs perthlentes e pedindo 
a reforma do decisório de primeiro grau, no que foi secundado peja 
Douta Procuradoria-Geral da Justiça do Estado. 

A decisão impugnada, todavia, à vista das condições que envol
vem a hlpótese concreta, não merece reforma. 

Saliente-se logo que nenhuma dúvida existe quanto à comina
ção de nulidade dos atos praticados e instrumentos assinados sem 
o oferecimento do certlficado de quitação do "Furural", uma vez que 
se truta J em verdade, de uma nulidade expressa ou textual (artigo 4.° 
da Lei D.o 5.757, de 3-12-71, com remissão aos artigos J41 e 142 
da Lei D.o 3.807-60, com a redação que lhes deram o Decreto-lei 
n.o 66-66 e 5.890-73). 

Em que pese essa circunstância, porém, o fato é que a comina
ção não implica em inexistência do ato, mesmo porque inexist~nte é 
apenas aquele praticado com ausência de algum de seus elementos 
essenciais (consentimento, objeto e causa). 

O ato nulo existe, até que a nulidade seja proclamada por quem 
de direito, e por isso gera efeitos; tanto que, bem ao contrário do 
que à primeira vista se possa pensar, mesmo ex negócio nulo de pleno 
direito consolida-se com a prescrição (Caio Mário da Silva Pereira, 
"Instituições de Direito Civil", vol. I, pág. 376. Forense, 1966). 

Constatada essa particularidade, considere-se que não se cuidou 
de ato já declarado nulo, como também não se cuida de dedará-lo 
tal, agora: trata-se, sim, de preencher adequadamente um requisito, 
sem o qual o ato poderia ser declarado nulo. 

O ato declarado nulo realmente não pode ser confirmado, mas 
é evidente que com essa confirmação não se confunde a re-ratifica
ção de um ato a que se comina pena de nulidade. A causa da nuli
dade já declarada, por outro lado, não pode, de fato, ser suprida por 
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• 
um elemento estranho ao requisito previsto como indispensável à va~ 

lidade do mesmo ato, assim por exemplo, a vontade dO' Juiz, a pedi
do das partes: mas como apenas se t.rata de preencher um requisito 
que antes faltou (não suprir ou substituir), bastará agora o simples 
preenchimento do requisito, porque com esse preenchimento estará 
sanado o vício que se mostrava capaz de propiciar uma futura de
claração de nulidade. 

O ato, em suma, não precisa ser repetido; será bastante uma 
escritura de re-ratificação, como sugeriu o agravado, a qual se aver
bará à margem do registro imobiliário original. 

Reforce-se, outrossim, a recomendação formulada pelo MM. 
Jurzo "a quo", no sentido da fiel observância à legislação referida, 
porquanto cuida ela, efetivamente, de uma cominação de nulidade, 
cujo alcance, mormente no que respeita à sua declaração, difere bem 
do da aoulabilidade. 

São Paulo, 15 de janeiro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente do Tribunal 
de Justiça 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente 

Dr. Agapito Antonio Pimenfa, Adv. 

Agravo de Petição n.O DJ-239. 264 - Piracicaba - Agvte.: 
Dr. Curador dos Registros Públicos - Agvdo.: Kazuo Miazaki. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 239.264, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante o Dt. 
Curador dos Registros Públicos e agravado Kazuo Miazaki. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Mag1istratura, 
por vota,ção unânime, em dar provimento ao recurso, pagas as custas 
na forma da lei. 

1 - Trata-se de dúvida suscitada pelo Sr. Oficial do 1.0 Car
tório de Registro de Imóveis de Piracicaba, quando da apresentação 
a registro das escrituras de fls. 4/9, por não constar das mesmas a 
exIbição e arquivamento do Certificado de Quitação do INPS. 

Processada regularmente a dúvida, manifestou-se pela sua pro
cedência o Dr. Curador dos Registros Públicos, sobrevindo a decisão 
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de fls. 19/22, que a julgou improcedente) sob o fundamento de que 
o outorgado comprador não se apresenta como pessoa jurídica ou 
como empresa e portanto sujeito às restrições do artigo 142 da Lei 
3 . 807-60, e pelo motivo de se tratar de uma venda, coacta de natu
reza especial, prevista no artigo 973 do Código de Processo Civil de 
1939. Acrescentou a decisão que a não aprescntaçã o do Certificado 
não prejudica o INPS, pois que, estando o valor da transação depo
&itado na Caixa Econômica do Estado de São Paulo, resguardado 
está o Instituto de qualquer direito que, porventura, provenha de sua 
posição de credor. 

2 - Merece provimento o recurso. 

Realmente a Lei 3.807-60, com as novas redações que lhe fo
ram dadas pelo Decreto-lei 66-66, pela Lei 5.729-71 e Lei 5.890-73 
e regulamentada, ultimamente pelo Decreto Federal 72. 771 de 6 de 
setembro de 1973, não favorece, para o registro, em hipótese algu
ma, os instrumentos lavrados e trasladados às fls. 4/9. 

Não importa tratar-se, no caso "sub examine", de pessoa física, 
que segundo ar. decisão recorrida estaria isenta de apresentação do 
certificado de quitação para com o INPS. A Lei 3.807-66, com a re
dação alterada pelo Decreto-lei 66/66, dispõe em seu artigo 79 que 
o proprietário, o dono da obra, ou o condômino de unidade imobi
liária, qualquer que seja a forma porque haja contratado a execução 
de obras da construção, reforma ou acréscimo do imóvel, é solidaria
mente responsável com as obrigações decorrentes desta lei, até expe
dição do Certificado de Quitação, previsto no n.O II do artigo 141. 

Tratando-se de primeira transação, a apresentação de Certifi
cado de Quitação do INPS constitui documento indispensável à 
transcrição, nos termos expressos do artigo 141, parágrafo 4.° da 
Lei 3.807-60, com a redação que lhe deu o artigo 25 do Decreto-lei 
66-66, cuja norma veio repisada pelo artigo 253, IH, "d" do recente 
Decreto D.o 72.771, de 6 de setembro de 1973, que constitui o novo 
regulamento do regime de Previdência Social. 

Assim, embora Kazuo Miazak:i e Mario de Morais Frota e sua 
mulher, não sejam pessoas jurídicas, estão vinculados às obrigações 
do INPS, pela co-responsabilidade com o proprietário e tratando-se 
de primeira venda, exigível o certificado. ' 

Nem importa a forma como tenha sido transacionado o imóvel, 
se por ordem judicial, em hasta pú blica ou na forma estabelecida 
para venda por iniciativa particular) estabelecida no anterior Código 
de Processo Civil, artigo 973. 

E expressa a lei, que não prevê exceções para estas formas de 
transações, uma vez que estatui, expressamente, ser necessária a 
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apresentação do certificado de Quitação, quando da primeira tran
saçâo, seja qua~ for a forma desta. 

Na área transacionada existe um barracão, com visto de cons
trução expedido aos 15 de janeiro de 19·69 e pois em plena vigência 
das modificações trazidas pelo Decreto-lei 66/66. Dessa forroa im
punha-se a exigência de apresentação do certificado de quitação. 

Nem se diga encartar-se a presente transação do item I do ar
tigo 1.0 do Decreto-lei 821-69, pois que a dispensa outorgada por 
esta norma não atinge os ora contratantes, que como já demonstrado, 
não estão desobrigados e tão pouco são União, Estado ou Município. 

Não se cuida, no caso, como o quer a sentença recorrida, de 
um tributo devido ou não ao Instituto de Previdência. É uma exigên
cia legal, formal, à qual está adstdto o regime imobiliário brasileiro, 
sob pena de nulidade do ato que o contraria. O legislador limitou-se 
a dispor sobre a exigência referente ao C. Q., o que basta para que 
o registro seja negado. 

Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 8 de janeiro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente 

Dr. Antonio Orland'o Omctto, Adv. 

Agravo de Petição n.o DJ - 238.480 - Capital - Agvte.: 
Paulo de Souza e Silva Filho - Agvda.: Oficial do 11.0 CaTtório 
do Registro de Imóveis da Comarca da Capital. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 238.480, da Comarca da Capital, em que é agravante Paulo de 
Souza e Silva Filho e agravada a Oficial do 11.° Cartório de Re
gistro de Imóveis da Comarca da Capital. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
\'otação unânime, negar provimento ao recurso. 

I - Cuida-se de dúvida inversa em que o agravante requerel!l 
ào Juízo da l.a Vara dos Registros Públicos procedesse à inscrição 
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de um contrato de compromisso de compra, recusado pela Oficial 
do Registro de Imóveis, sob a alegação da falta de vários requisitos 
kgais para tanto. 

Regularmente processada a dúvida, sobreveio a sentença de fls. 
25/27 que indeferiu o pedido formalizado na peça inicíal, julgando 
procedentes os motivos declinados pela serventuária. 

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso, que re
c~bido e processado, obteve, em ambas as instâncias, parecer do Mi
nistério Público pela confirmação da r. sentença. 

II - O reCOITente celebrou com Neyde Bandeira Miranda, um 
contrato particular de compromisso de venda e compra de um imó
'\'d situado na atual rua Padre José Carsoti, 307, antes ru~ Paracatu, 
antiga rua "H" do Bairr:o do Rio Bonito. O contrato foi avençado 
quando Neyde Bandeira Miranda ainda era compromissário compra
dor, através de comprom.isso celebrado com o INPS. 

Apresen~1do a registro, o contrato foi recusado por não satis
fazer à todas formalidades legais, como prova da construção exis
tente, de mudança de denominação das ruas "R" e "H" e vir acom
panhado das certidões da Municipalidade e SABESP e aviso recibo 
do imposto do último exerCÍcio. A par destas circunstâncias a re
cusa deveu-se, ainda, por existir outro título contraditório, também, 
prenotado. 

In - Merece confínnação a r. sentença recorrida, Outra não 
poderia ter sido a solução, ante a inex~stência de tais formalidades 
essenciais, indispensáveis à segurança do Registro Imobiliário. 

No contrato em apreço não se indica, como é necessário, a 
transcrição anterior ou da escritura de venda e compra outorgada 
pelo INPS ao promitente vendedor. Esta última nem o poderia fa
zer, uma vez que foi passado quando o vendedor ainda era compro
missário comprador. 

Destarte, imprescindível, a indicação da transcrição, com o obje
tivo de se assegurar o pdncípio da continuidade dos registros, 

O registro ainda é inviável pela falta de apresentação das exí
gêndas fiscais e descrição perfeita do imóvel objeto do contrato. 
Não consta do documento as cenidões devidas e tão pouco prova de 
construção e de mudança de denominação das ruas. 

Não bastassem tais motivos a impedir a insorição do contrato 
de fls. 9-11" outro existe reforçando o impedimento, qual seja a exis
tência da escritura de fls. 16-18, prenotada e contraditória àquele 
contrato. 
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Em razões de recurso, o agravante, aceitando est.ar seu dtulo 
n descoberto destas formalidades, requer uma inscrição provisória 
ou precária, até que se decida processo judicial, pelo qual intenta 
prevalecer suas pretensões. 

Como bem frisou o Ministério Público, no parecer de fls. 43, 
o nosso direito desconhece a inscrição provisória ou precária, que 
ror falta de lei que a ampare, simplesmente, deve ser repelida. 

Pelo exposto, correta a decisão do MM. Juiz de Primeira Ins-
tância, nega-se provimento ao recurSo. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 8 de janeiro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça c 
Re'lator 

GeotU do Carmo Pinto, Vice-PresidL.nte 

Dr'-.s Dayse Souza e Silva e Mariza Souza' e Silva, Advs .. 

Embargos de Declaração 0.° DJ-237.009 - Capital - Embgte. 
Sociedade Beneficente Alemã - Embgdo.: Oficial do 15.0 Cartório 
do Registro de Imóveis da Capital. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de De
claração D.O 237.009, da Comarca da Capital. em que é embargan
te Sociedade Beneficente Alemã e embargado o Oficial do 15.0 

Cartório do Registro de I móveis da Capitat 

Acordam os membros do Conselho Superior da M agistratura, 
por votação unânime, em não conhecer do recurso. 

Os embargos de declaração devem ser opostos dentro de cinco 
dias da data da publicação do acórdão, em petição dirigida ao rela
tor (artIgo 536 do C. P. Civil). 

Na. caso, o acórdão embargado foi publicado no dia 17-10-74, 
estando, assim, dele intimado o ora embargante. No entanto, adveio 
o novo recurso apenas no dia 25 de outubro, quando já escoados os 
cinco dias do pràzo recursal que agora se apresenta . 

Evidenciada, dessarte, a. intempestividade do reclamo impõe-se o 
seu não conhecimento, pagas as custas na forma da lei. 
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São Paulo, 8 de jane~ro de 1975. 

(aa) José Cados Ferreira de Oliveira,Prcsidente 

Márcio Martins Ferre irn , Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil da Carmo Pinto, Vice-Presidente 

Dr. Ad)'r Gomes Leite, Adv. 

Agravo de Petição n.o DJ-239.478 - Bebedouro - Agvte.: 
Curador de Registros Públicos da comarca - Agvdo.: Oricial do 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
1\.0 239.478, da Comarca de Bebedouro, em que figura como agra
vante o.Dr. Promotor Púb.lico e co.tinO agravado o Escrivão do Car
tório de Registro Cí vil das Pessoas Naturais daquela Comarca, 

Acordam os membros do Conselho Superior da MagistratUJa. 
por votação unânime, não conhecer do recurso, determinando-se a 
sua distribuição a uma das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de 
Justiça. 

Cuida-se de dúvida suscitada pelo Escrivão do Cartório do Re
gistro Civil das Pessoas Naturais de Bebedouro a respeito da escri
tura de adoção de fls. 4/5, sob fundamento de que nela se deter
mjna, indevidamente, que os nomes dos pais e avós de sangue sejam 
substituidos, no assento de nascimento da adotada, pelos nomes dos 
adotantes e dos pa ~s deste. 

O MM. Juíz., em sua decisão de fls. 14/19, determinou que se 
procedesse à averbação da escritura de adoção em seus exatos ter
mos, o que ensejou a interposição de recurso de agravo de petição 
por parte do Dr. Promotor Público que, na qualidade de Curador 
de Reg1istros da Comarca, propugna pela reforma do decisório que, 
i.! seu ver ofende a legislação discípJinadora da matéria e destoa da 
orientação jurisprudencial dominante. 

O recurso, todavia, não comport.a conhecimento. 

Com efeito, -o artigo 113, inciso X, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça, tem por fundamento o artigo 64, inciso V), do 
Código Judiciário, que dispõe competir ao Consel.ho Superior da 
Magistratura "julgar o agravo de petição interposto de decisão sobre 
dúvida de serventuário de Registros Públicos." 
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E os recursos deferidos à legislação local, c destarte subtraídos 
do Código de Processo Civil e de leis federais extravagantes, são 
aqueles que dizem respeito a decisões que resolverem dúvidas dos Ofi
ciais de Registros de Imóveis (artigos 215 e seguintes do Registro 
de Títulos e Documentos (artigo 164, Decreto n.o 4.857/39), dos 
Escrivães do Registro Civil das Pessoas Jurídicas (artigo 3.°, do Dec. 
Federal n.o 9.085, de 25-3- i 946). 

Aliás, mesmo antes da vigência do Códjgo Judiciário, mas na 
vigência do Decreto Estadual n.o 14.234, de 16 de outubro de 1944, 
esse sempre foi o entendimento deste Conselho, c·orno se pode ver dos 
acôrdãos referentes ao jrurgamento da apelação cível n.o 83.971, de 
Piracicaba ("in'" D.O.I. de 11-1-68)'~ do Agravo de Petição n.o 
168.023, de Matão ("in" D.O.I. de 10-4-68), e do Agravo de Pe
tição n.o 169.093, de São Paulo "in" D.O.J. de 12-6-68). 

A espécie dos autos, por consegujnte, não se enquadra em ne
nhuma das hipóteses atrás mencionadas e à falta de mandamento 
legal federal autorizando a criação de recurso no âmbito local, se
gue-se que "in casu" o recurso cabente é o de apelação para uma 
das Câmaras Cíveis do E. Tribunal de Justiça. 

Por esses fundamentos, não se conhece do agravo. 

Custa.s na forma da lei. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Preside:nte 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente 

Dr. Darly Vigano, Advogado 

Agravo de Petição N.O DJ-239. 927 - Campinas - Agvte.: 
Fazenda Nadonal - Agvdo.: Oficial do 1.0 Cartório de Registro d~ 
Imóveis da Comarca. 

ACÔRDÃO 

Vistos, discutidos e rdatados estes autos de Agravo de P,etição 
n. o 239.927, da Comarca de Campinas em que é agravante a Fa
zenda Naeional e agravado o Oficial do 1.0 Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca, -

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso. -
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o agravado suscitou dúvida quanto à inscrição da penhora de
terminada pelo mandado de fls. 35, expedido nos autos da carta 
precatória provinda do Juízo Privativo das Fazendas Públicas e Aci
dentes do Trabalho da Comarca de Santos, passada nos autos de 
executivo fiscal que a Fazenda Nacionall move contra Camargo & 
Coelho, sob alegação de que o imóvel penhorado não mais se en
contra transcúto em nome do executado indiciado (Francis. SíIilc1air 
de Sousa Dantas Forbes), mas sim em nome de terceiros. 

Impugnada a dúvida, foi ela julgada procedernte, o que ensejou 
a interposição do presente recurso, manifestando-se os Representan
tes do Mjnistério Público de ambas as instâncias pela tConHnnação 
da r. sentença agravada. 

E, realmente, outra não é a solução a ser dada à espécie, já que 
o imÓve.1 não mais se encontra transcrito em nome do executado 
r'rancis Sinclair de Sousa Dantas Forbes, eis que foi alienado parte 
em 14-12-1967, à Sobraplan - Sociedade Brasileira de Planejamen
lO Ltda.,. e a parte restante em 8-5-1968, à Predjal Ad'nlll1istradora 
e Agrícola Santa Ros~lda S. A., sociedades que não guardam rela
çào com a executada ou com o mencionado Francis Sinclair. A pe
nhora, outrossim, somente foi efetivada anos essas alienações, ou 
seja, em 6-3-1972. 

Ora, é tranqüila a jurisprudência deste Conselho, no sentido de 
que "pode o Oficial suscitar dúvida" se a inscrição j,udicia!.mente or
denada estiver em oposição com o djreito do titular do imóveJ, devi
ciamente transcrito; ou, por outra, não figurando em nome do deve
dor a transcrição do imóvel, a inscrição não poderá ser levada a efei
(0, nem o mandado judicial poderá ter cumprimento" (Serpa Lopes, 
"in" Tratado dos Registros Públicos, 5.a eu., vol. 11, pág. 355)"
(Agravos de Petição ns. 189.389, da Capital, 110.008, de Feman
dópolis c 201 .377, de Guarujá etc.). 

E se fraude houve, há que ser ela resolvida pelas vias adequa
das e não neste procedimento de j,urisdição voluntária. 

Fica, todavia, assente que a presente dúvida diz respeito exclu
~;jvamente ao mandado judicial expedido nos autos da carta preca
tória n. o 86-72, consoante aliás está explicito na susdtação de fis. 
2/1 1, assim não alcançando as demais curtas precat6rias em cum
primento na Comarca, entre as mesmas p,artes, e muito menos àque
la em que se dá cumprimento à r. sentença de fls. 50/62 (cf. fls. 
79/80), indevidamente-consideIada e refutada pela r. decisão de fls. 
R6/90~ que destarte decidíu matéria que não objeto da dúvida do 
Oficial. 

Nega-se, por conseguimte, provimento ao recurso, restando man
tida a r. sentença agravada, co-rn a observação acima. 
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Custas na forma da lei. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do CarIno Pinto, Vice-Presidente 

Dr. Arthur de M. Godoy, Advogado 

Agra\'o de Petição D.O OJ - 240.028 - Itu - Agvte. - Raul 
Cervezon - Agvdo.: o Escrivão do Registro Civil das Pessoas Natu
rais daquela Coma rca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos d.- Agravo de Petição 
n.O 240.028, da Com.arca de Itu, em que é agravante Raul Cervezon 
e agravado o Escrivão do Registro Civil das Pessoas Naturais daquela 
Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, não conhecer do recurso., determimando-se a 
sua distribuição a uma das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de 
Justiça. 

Cuida-se de dúvida suscitada pelo Escrivão do Cartório de Re
gistro Cilvil dias Pessoas Naturais de Jtu, a respeito de averbação de 
uma escritura de reconhecimento de filhos ilegítimos, na constância 
do casamento. 

O MM. Juiz de Direito em sua decisão de fls. 17 julgou a dúvida 
procedente, o que ensejou o prescnt~ recurso de agravo de p~tição. 
Processado regularmente a Procuradoria-Geral da Justiça deu parecer 
pelo seu improvimento. 

O recurso, todavia, não comporta conhedm~nto. 

Com efeito, o artigo 113, inciso X, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça, tem por fundamento o artigo 64, inciso VI, do 
Código Judiciário, que dispõe competir ao Conselho Superior da 
Magistratura "julgar o agravo de petição interposto de d~cjsão sobre 
dúvida de serventuário de Registros Públicos". 

E os recursos defeddos à legislação local, e destarte subtraídos 
do Código de Processo Civil e de leis f.ederais extravagantes, são 
aqueles que dizem respeito a decisões que resolverem dúvidas dos 
Oficiais de Registros de Imóveis (artigos 215 e seguintes do Decreto 
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n.O 4.857/39), dos Escrivães dos Registros de Títulos e Documentos 
(artigo 164, do Decreto n.O 4.857/39), e dos Escrivães do Registro 
Civil das Pessoas Jurídicoas (artigo 3.°, do Decreto Federal n.o 9.085, 
de 25 de março de 1946). 

Aliás, mesmo antes da vigência do Código Judiciário, mas na 
vigência do Decreto Estadual n.O 14.234, de 16 de outubro de 1944, 
esse sempre foi o entendimento deste Conselho, como se pode ver dos 
acórdãos referentes ao julgamento da Apelação Cível n.o 83.971) de 
Piracicaba (" in" D .O.J. de 11-1-68), -do Agravo d'3 Petição n.O 
168.023, de Matão ("in" D.O.J. de 10-4-68), e do Agravo de Petição 
n.o 169.093, de São Pamo (Uin" D.O.J. d~ .2-6-68). 

A espécie dos autos, por conseguinte, não se enquadra em 
nenhuma das hipótescs atrás mencionadas e à falta de mandamento 
legal federal autorizando a criação de recurso no âmbito local, se
gu e-se que "in casuu o recurso cabente é o de apelação para uma 
das Câmaras Cíveis do E. Tribunal de Justiça. 

Por esses fundamentos, não se conhece do agravo. 

Custas nafonna da lei. 

São Paulo, 4 de fevereiro de ]975. 

(aa) José Carlos Ferreira de OUveiJra, Presidente 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto, V ice-Presidente 

Lido Marcondes do Amaral, Advogado 

Agravo de Instrumento n.o DJ-237.521 - Capital - Agvte.: 
Cal Empreendimentos Limitada - Agvdo.: JUtZO da 1.a Vara dos 
Registros Públicos. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instru
mento 0.° 237.521, da Comarca de São Paulo" em que é agravante 
Cal Empr,eendimentos Limitada e agravado o Juízo da 1.a Vara dos 
Registros Públicos, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votaç'ão unânime, negar provimento ao recurso, pelos fundamentos 
a seguir deduzidos. 

Inconformada com decIsão proferida pelo MM. Juiz da 1.a Vara 
dos Registros Públicos, julgando procedente a dúvida suscitada pelo 
Oficial do Registro de Imóveis da 11.1\ Circunscrição da Capital, a 
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agravante interpôs recurso de apelação, não recebido por inadequado 
e intempestivo (fls. 14). -

Contra o não recebimento de seu apelo foi então interpo~to o 
presente agravo de instrumento, mantendo o MM. Juiz sua decisão e 
com o Ministério Público de ambas as instâncias manifestando-se pelo 
improvimento. 

E realmente outra não pode ser a solução. 

Dispõe o Decreto n.O 4.857, de 9 de novembro de 1939, em seu 
artigo 220, que as leis locais poderão estabelecer recursos para as 
decisões proferidas em procedimentos de dúvidas suscitadas pelos 
Oficiais do Registro Imobiliário. 

E em consonância com esse dispositivo legal, estabeleceu o De
creto-lei Estadual D.O 14.234, de 16 de outubro de 1944, em seu artigo 
35, que, o recurso cabível em tais hipóteses seria o de agravo de peti
ção, norma essa que restou mantida pelo Código Judiciário do Estado 
(artigos 64, VI, e 68, IV). 

Acrescente-se, ademais, que, dado ao carátel- administrativo do 
procedimento de dúvida, destinado ao debate de questões reguladas cm 
lei especial, não implicou a vigência do novo Código de Processo Civil, 
ao contrário do asseverado pela agravante, em alteração do artigo 220, 
do Regulamento dos Registros Públicos ainda que para tanto não bas
tassem as circunstâncias de que a Lei n.O 6.014/73 não fez referência 
ao Decreto n. ° 4.857/39 e de que a letra do artigo 1217, do Código 
de Processo Civil vigente, mantém os recursos nos processos regulados 
em leis especiais. E por isso mesmo, inviável a invocação pretendida 
pela agravante, "por equidade", do disposto no artigo 2.°, parágrafo 
2,°, do Decreto-lei n.O 58, com a redação dada pela Lei n.O 6.014/73. 

Destarte, interposta a apelação fora do quinquídio, como se vê 
das peças de fls. 10 e 27, não se pode nem mesmo conhecê-la como 
agFavo de petição. Desse teor a jurisprudência deste Conselho, con
forme se vê dos acórdãos xerocopiados às fs. 16 e 17. 

Evidenciada, por conseguinte, a intempestividade do recurso, 
impunha-se de fato o seu não recebimento e processamento. 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 29 de janeiro de 1975. 
(aa) José Carlos Ferreira de Olil'eira, Presidente. 
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Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente. 

Advs.: Drs. Clóvis Prestes de Mello, João Roberto Ferrara, 
José LlIiz Baynex Fillto1 e outros. 
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Apelação Cível n.O Dl - 237.648 - Guarujá - Apte. : Olímpio 
de Oliveira - Apelos.: Vera Maria Sayão Carneiro, representada por 
seu marido Hugo Acreano de Freitas Carneiro, e Pedro Luiz de Oli
veira Sayão. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes aut05 de Apelação n,O 
237.648, da Comarca de Guarujá, em que é apelante Olímpio de Oli
veira, sendo apelados Vera Maria Sayão Carneíro, representada por 
seu marido Hugo Acreano de Freitas Carneiro, e Pedro Luiz de Olivei
ra Sayão. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, sem 
qualquer divergência de votos, não conhecer <..lo recurso e determinar 
a remessa dos autos ao E. Segundo Tribunal dti Alçada Civil. 

Os apelados apresentaram ao Oficial Imobiliário da Comarca de 
Guanljá, para fins de inscrição, memorial de loteamento de uma área 
de 742.088,12m2, denominada "Balneário Praia do Perequê", situada 
no municipio e comarca de Guarujá. 

Publicado o edital, sobreveio impugnação, seguindo-se as mani
festações dos impugnados e do Dr. Curador de Registros da Comarca. 

A decisão de fls. 130/12, desacolheu a impugnação e determinou 
o registro pretendido. ensejando-se o recurso tempestivamente inter
posto" 

Nesta instância, opinou a douta Procuradoria-Geral da Justiça, 
sobrevindo o despacho de fls. ID 64, que foi tornado sem efeito às 
fls. 225. 

A espécie é de pedido de inscrição de loteamento no Cadório do 
Registro de Imóveis, que sofreu impugnação prevista no artigo 2.° do 
Decreto Federal D.O 3.079, de 15 de setembro de 1938. 

Assim, competente para dirimir a questão é o Egrégio Segundo 
Tribunal de Alçaãa Civil.) nos termos do disposto no artigo 42, 11, 
alínea "d", da Resolução 0.0 1/71. 

Na hip6tese em apreço não se trata de dúvida de Oficial Imobi
liário, em que o legisladorJ abrindo exceção à regra geral da compe
tência, comete ao Conselho Superior da Magistratura o julgamento 
dos agravos de petição interpostos das dedsões. 

As leis que abrem exceção s6 abrangem os casos que especificam. 
No caso, trata-se de apelação, interposta da decisão proferida em 
litígio particular. Logo, este recurso não pode ser decidido pelo Con
selho Superior da Magistratura e sum por uma das Câmaras do Segun
do Trfbunarl de Alçada Civil. 

Na expressão "ação de loteamento" compreendem-se todos os 
processos relacionados ao' [oteamento. A questão dispensam,aioF exa-
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me, pois o Tribunal de Alçada em sessão plenária, já reconheceu sua 
competência para julgamento de processos de impugnação à inscrição 
de loteamentos. -

Neste mesmo sentido foi o que ficou decidido por este E. Con
selho no julgamento dos agravos de petição n.o 220.727 e 233.200. 

Pelo exposto, o Conselho Superior da Magistratura não conhece 
do recurso, ficando detcrm~nada a remessa dos autos ao E. Segundo 
Tribun~l de Alçada Civil. 

São Paulo, 29 de janeiro de 1975. 

(aa) José Cal'los Ferreira de Oliveira - Presidente. 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente. 

Advs.: Drs.: José Aogu~to Trovato - Renato Passarelli 
Jayce - Roberto Elias Cury e Rubens Garcia. 

Agravo d~ Petição n.o DJ-238.570 - Santa Rosa do Viterbo 
~ Agvte. : Tercílio Dutra - Agvdo.: O Oficial do Cartório de Re
gistlo de Imóveis da comarca. 

ACóRDAO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 23·8.570, da comarca de Santa Rosa do Viterbo, em que é agra
vante TeifcHio Dutra e agravado o Oficial do Cartório de Registro 
de Im6v,eis daquela c.omarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, negar provimento ao recurso. 

1 . Apresentada a registro, para transcrição, a escritura de com
pra e venda de fls. 5-6, re-ratificada pela escritura de fls. 4-4v., ne
gou-se o agravado a transcrevê-la sob o fundamento de que foi a 
área adquirida, desmembrada de um todo de 36,7 ba., restando ape
nas coroá remanescente a área de 8,34,40 ba., que se configura in
ferior ao módulo e fração mínima de parcelamento permitido, que é 
de 13,00 ha., para aquela região. 

A dúvida foi devidamente processada, manifestando-se o Df. 
Curador dos Registros Públicos pela sua improcedência. Sobretudo 
a decisão .ele fls. 34-37, que a julgou procedente, sob o fundamento 
de que 'O condomínio pretendido na escritura levada a registFo, em
bora a Llquisição se refira a partes ideais, porém já certas, de futuro, 
seria extinto e conseqüentemente, inobservadas as determinações da 
Lei 4. 504-64, que proíbe desmembramentos inferiores ao módulo; 
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Foi interposto o agravo e a Procuradoria Geral da Justiça, em 
seu parecer, opinou pelo seu imlProvimento,. 

Em razões de recurso o agravante sustenta que embora os ven
dedores José Fucchi e sua mulher tenham formado o sítio, de três 
aquisições, integrando-as em única área, transmItiu-lhe parte apena~ 
destc todo cornservando-se o condominio, que não é vedado pelo 
Est~tuto da Terra., Afirmou, ainda, o recorrente que na verdade o 
sítio "São José", formado pclos vendedores, não tem existência jurí
dica autônoma, pois que provém de três aquisições de partes ideais 
e de cessão de direitos hereditários, que continuam partes ideais da 
fazenda "Monte Altd', e por tais circunstâncias possível é o registro. 

:2 . Pelo que se do:ssume dos autos e das alegações do recor
rente, José Fucchi adquiriu de José Matos e sua mulher os direitos 
hereditários que a estes cabiam na herança de Manoel Pedro Pimenta 
e que consistiam e se referiam exclusivamente ao imóvel agrícola 
composto de 72,60 ha. , que por sua vez estava compreendido em 
comum no quinhão de 21,7,80 ha., situado na Fazenda denominada 
Monte Alto. Posteriormente José Fucchi adquiriu de Lázaro Alves 
Ferreira e sua mulher e de Rosa Pimenta, outra gleba de terra de 
16,74 ha., situado no mesmo im6ve~ Fazenda Monte Alto e final
mente adquiriu de José Pimenta e outros 8 área de 11.61,00 ha., 
que respectivamente, obt~veram as transcrições de n.os 1.759 e 2.841. 
A primeira aquisição mã.o foi transcrita, à vista de mão se ner aberto 
o inventário de Man()el Pedro Pimenta. 

José Fucchi reunindo todas estas aquisições formou o sítio de
nOfilinado São José no total de 36,70 ha. e a seguir vendeu ao re
corrente e sua mulher parte ideal destas terras, individuada em U ,72 
alqueires, ou seja 28,35,60 ha, restante aos vendedores o remanes
cente de .8,34,40 ha. 

3. A dúvida é procedente, impondo-se o improvimento do 
recurso. 

O cadastramento feho por José Fucchi incluiu para constituição 
de sua área dnreitos hereditários e partes certas em comum com 
outros proprietários, o que por isso o torna irregular, acarretando 3 

impossibilidade do registro. Não poderia uma propriedade ser cadas
trada sem a regularização dominial e aperfeiçoada sua titularidade. 
Irregular o cadastro, como bem observou a Procuradoria Geral da 
Justiça, toda transação que nela se calca estará marcada por igual 
vício. 

Assjm é que com respeito à cessão dos direitos hereditários 
obse,rva-se a inexistência de titulação em nome do vendedor \ dada 
a inexistência do inventário e partilha. 

Esta titulação é obrigatória. A finalidade primadal do registro 
imobiliário de valer para terceiros, torna exigível o registro anterior, 
para a continuidade e disponibilidade futura. 
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Além do mais, se o caso é de cessão de direitos hereditários, 
impossível a transcdção em nome do cessionário, dada a inexistência 
da individuação dos bens do espólio, cabendo ao cessionário, isto 
Sim, pleitear o pagamento em partiUla do que couber ao cedente, 
sub-rogado nos direitos deste último. 

Não bastassem estas circunstâncias impedili vas do registro. as 
escrituras em apreço não descrevem com perfeição o imóvel que é 
seu objeto. Não existe a referência de estar a área vinculada a t erras 
da Fazenda "Monte Alto", conforme descrição das escrituras ante
riores xeroscopiadas às fls. 23/26. 

Por derradeiro vale salientar que. a transação ora cfctuaua viola 
o Estatuto da Terra, q1!le proibe sejam os im6veis furais divüdidos 
em área de dimensão infedoI à constitutiva do módulo de propriedade 
rural (Lei 4.504/64, 3rt. 65). 

No caso destes autos objetiva-se a transferência de p.ropriedade 
por ato entre vivos, a originar um mioifundio, defeso por lei. 

Não importa se argumente persista o imóvel em uma indivisão} 
não vedada pelo Elitatuto da Terra .. 

Mesmo que assim fosse, pois que existe determinação de área 
celta, a posterior divisão encontraria óbic~ ao registro, a vista de ter 
sido formada após o advento da Lei 4.504/64. 

A pura extinção do condomínio não acarreta "ipso facto" ü 

obrigatoriedade da transcrição das partes seccio Iiladas. 

É orientação deste Egrégio Conselho Superior da !\1agistratura, 
após o Agravo de Petição ll.O 235.884, da Comarca da Capital, de 
que se o ato formador do condomínio representa transmissão da pro
priedade, a qualquer título, aperfeiçoado após o advento da Lei 
4.504/64, a aplticação de seu artigo 65 é medida de rigor. 

Destarte, pelos motivos expostos nega-se provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 29 de janeiro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Prcsid~ntc 

Márcio Mal1ins Ferreira - Corregedor~Gera) da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente 

Adv.: Dr. José Francisco Ribeiro 

Agravo d'e Petição n.o DJ-238.753 - Presidente Venceslau 
Agvte.: Joaquim dos Reis Neves - Agvdo.: Oficial do Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
0.0 238.753, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é agra
vante Joaquim dos Reis Neves e agravado o Oficial do Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Cuida-se de dúvida suscitada pelo agravado, que s'e negou a pro
ceder à transcrição da escritura de compra e venda de fls. 3-5, sob 
alegaçã.o de que o adquirente e ora agravante, pessoa física estran
geira, não pode, nos termos da Lei 0.° 5.709, de 7 de outubro de 
1971, adquirir imóvel rural que exceda a 50 (cinqüenta) módulos 
de exploração indefinida, em área continua .ou descontínua, sendo 
que a área adquirida alcança 60,97 módulos, consoante Recibo -
Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - meRA. 

Impugnada a dúvi1da, o MM. Juiz, acompanhando a manifes
tação do Dr. Curador, julgou-a procedente, o que ensejou a inter
posição de recurso, manifestando-se por seu provimento o Douto 
Procurador da Justiça, para quem, na ausência de regulamentação 
da Lei n.O 5.709-71, as aquisições por estrangeiros devem ser exa
minadas individualmente, concluindo que a retratada nos autos pode 
ser transcrita, pois o adquirente é português, com permanência auto ... 
rizada no País, pecuarista, não havendo, destarte, possibilidade de 
afetar à segurança nacional, que é o objetivo da lei proibitiva. 

O recurso, no entanto, com a devida vênia, não comporta pro
vímento. 

Com efeito, dispõe o artigo 3.°, da Lei n.O 5.709, de 7 de 
outubro de 1971, que "a aquisição de im6vel rmal por pessoa física 
estrangeira não poderá exceder a 50 (cinqüenta) módulos de explo
ração indefinida, em área contmua ou descontínua". 

Ora, a gleba de terras objeto da escritura de fls. 3-5, atinge ::1 

60,97 módulos, bem superior ao limite máximo permitido, com o 
que não poderia ela sequer ter sido lavrada, consoante a norma proi
bi-tiva inserida no artigo 15, da referida lei. 

Nem se argumente, como faz o agravante, com a falta, na oca
sião, de regulamentação da Lei n.O 5.709-71. 

É que :a regra jluddica inserida no artigo 3.0 retro mencionado, 
que tem por supedâneo o artigo 153, parágrafo 34, da Constituição 
Federal, é proibitiva, de direito cogente, não dependendo de nenhuma 
reg~lamentação para sua imedIata execução. 
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o que ficou para ser regulamentado e que, portanto, não pode 
prejudicar aos destinatários da norma legal, pela ausência de regula
mentação, é a fonna em que. se daria a iquisição, por estrangeiro, de 
imóvel rural não excedente a 50 (cinqüenta) módulos de exploração 
indefinida. 

Por outro lcldo, não pode a lei ficar dependendo, em sua exe
cução, "ad aeternüatem" do arbítrio do Poder Executivo. A~sim, não 
editada a regulamentação do prazo fixado, que no caso erU de noventa 
dias, os dOlluinadores, à unanimidade~ afirmam que os destinatários da 
lei podem se valef de seus preceitos, obvilamente desde que se possa 
prescindir do regulamento (cf. Hely Lopes Meirelles, Direito Admi
nistrativo Brasileiro, ed. 1966, pág. 77; Pontes de Miranda, Comentá= 
rios à Constituição de 1967) com a emenda D. ° 1, de 1969, pág. 312 
e seguintes). 

Ora, somente agora, a 26 de novembro de 1974. expediu-se o 
Decreto n.O 74.965, regulamentador da Lei n.o 5.709-71, mas sem 
que anteriormente se iroped~ssem aos estrangeiros, pela falta de regula
mentação, de adquirirem imóveis rurais, uma vez respeitado o módulo 
máximo fixado. 

E nem é de se: examinar caso por caso, para eventual deferimen
to, quando se exceda ao módulo máximo, como pretende o douto 
Procurador da Justiça, seja antes como depois de expedido referido 
regulamento, porquanto estar-se-ia ladeando uma imposição legal, di
tada por imperativos de segurança nacional e que só ao Poder Exe
cutivo é dado modilicar (artigo 3.°, da Lei n. () 5.709-71 e artigo 7.°. 
parágrafo 5.°. do Decreto n.o 75.965, de 26=1.l=74). . 

Resta, finalmente, dizer que nem mesmo se pode examinar a 
espécie com relação à. nacionalidade portuguesa do agravante, por
quanto não se valeu ele do denominado "Estatuto de Igualdade", re
gulamentado pelo Decreto n. 70.436, de 18-4-72, e que possibilitou 
aos portugueses "a aquisição da igualdade de direitos e obrigações 
civis e do gozo dos direitos políticos", desde que com residência 
permanente no País. 
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Nega-se, destarte, provimento ao recurso. 

São Paulo, 29 de janeiro de 1975. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira ~ Presidente 

Márcio Martins Ferreira' - Corregedor-Geral da Justiç.a e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente 

Adv.: Dr. Braz Aristeu de Lima 
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Agr~)\'o de Petição n.o DJ-238.952 - Descalvado - Agvte.: 
Cid Muniz Barreto - Agvdo.: o Oficia~ do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 238.952, da Comarca de Descalvado, em que é agravante Cid 
Muniz Barreto e agravado o Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
sem divergênóa de votos, em negar provimento ao recurso. 

Trata-se de dúvida suscitada pelo Sr. Oficial do Registro de 
Imóveis de Descalvado, que se recusou a efetivar o registro da escri
tura de fls. 6/8, sob alegação de que se refere ela a compra e venda 
de uma gleba de terras com a área de 1,00 alqueire, ou 2,42 ha ., 
desmembrada de área maior (3,405 alqueires, ou 8,23,94 ha.), por
tanto com infringência a dispositivos. do Estatuto da Terra, já que o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA 
fixou, para a região, o módulo mÚlimo de 13,00' ha. Assim, não 
só a gleba transacionada, como a remanescente ficaram com dimen
sões infe riores ao referido módulo. Ademais, não há prova de que 
o INCRA tenha concordado com a tram;formação do imóvel de 
rural em urbano, exigência de ordem legal, assim como não há 
prova de que a destinação do imóvel não seja rural. E, finalmente, 
não foi exibjdo o Recibo - Certificado de Cadastro, expedido pelo 
INCRA, comprobatódo do pagamento do imposto. 

A R. sentença de fls. 24/29, acolhcndõ o parecer do Dr. 
Curador (fls .. 23/23 v.), julgou procedente a dúvida, o que ensejou 
a interposição de recurso, manifestando-se a douta Procuradoria da 
Justiça pela confirmação do r. decisório de primeira instância. 

E, realmente, há que se confirmar a r. sentença agravada. 

Segundo se vê da escrtÍtura de fls. 6/8, o agravante adquiriu de 
Georgina Maria Gomes Monteiro uma gleba de terras de 1,00 al
queire (ou 2,42 ha.), desmembrada de área maior, que o Sr. Ofidal, 
sem contestação do agravante, diz ter 3,405 alqueires (ou 8,23,94 ba.). 

Ora, o módulo mínimo fixado pelo INCRA para a região é de 
13,00 ha., com o que a gleba maior, que já era inferior ao módulo 
(8,23,94 ha.), não comporta quatqucr desmembramento, porquanto 
"o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à cons
titutiva do módu]o de propriedade rural" (artigo 65, da Lei n.o 4.504, 
de 30-11-1964), afirmando, outrossim, ° Decreto-lei D.o 57, de 18 
de novembro de 1966, em seu artigo 11, que "nenhum imóvel rural 
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poderá ser desmembrado ou dividido em áreas de tamanho inferior 
ao quociente da área total pelo número de m6dulos constantes do 
Certificado de Cadastro", imposição ainda repetida na Lei 0.° 5.868, 
de 12=12=72, em seu artigo 8.°. 

Destarte, em se tratando de im6vel rural, a transcrição preten
dLda é de fato inviável, consoante remansosa jurisprudência neste Con
selho (R.T. 452/104). 

Mas, alega o agravante que Já foi o imóvel transformado em 
urbano, com o que não se sujeitaria às restrições impostas para os 
imóveis de natureza rural. 

Ocorre, no entanto, que no próprio .contexto da escritura está ex
plrcitado que o imóvel "encontra-se devidamente cadastrado junto ao 
INCRA ... sob D.o 618.055.006.289" (fls. 6), e que foi "apresentado 
o Certificado de Quitação do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social- Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural" (fls. 7/8), o que 
por certo, como bem lembrou o douto Procurador oficiante, bem in
dica a natureza ruram do imóvel. 

Nem bastaria a declaração de fls. 10, de um lançador da Prefei
tura local, transcrita especificamente e devidamente o imóvel, para 
que o Sr. Tabelião do ~ . o Cartório de Notas de São Carlos, conside~ 
rasse o imóvel como urbano e assim lavrasse o ato. 

E mesmo que haja a Lei Municipal n. 197, de 21-11-1973, dis
posto que o imóvel passou a integrar a área urbana do Município 
de Descalvado, haveria preliminarmente o interessado que averbar 
essa modificação da natureza do imóvel à margem da tFanscriç,ão an
terior, porque se trata de circunstância que afeta o registro, con
soante a previsão do art. 285, do Decreto n.o 4.857-39. Desse teor 
o v. acórdão deste Conselho, relatado pelo então Corregedor-Geral 
da Justiça, Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, referente 
ao agravo de petição n.o 229.395, da Comarca de Santa Fé do Sul. 

Por outro Jado, há que se considerar que o conceito de imóvel 
rural dimana, segundo o disposto no artigo 6.°, da Lei n.O 5.868, de 
12 de dezembro de 1972, e no art. 4.°, inciso I, do Estatuto da 
Terra, de sua destinação (exploração agrícola, pecuária, extrativa ve
getal ou agro-industrial), independentemente de sua localização. 

Em SlUma, não basta ao agravante slmplesmente alegar que o 
imóvel transformou-se de rural em urbano. Ao invés deve providen
ciar a averbação dessa transformação à margem da transcrição an
terior, mediante certidão passada pela Prefeitura Municipal local, com
probatória do fato, consoante o disposto no parágrafo único, do ar
tigo 285, do Decreto D.O 4.857/39, de aplicação analógica à espécie, 
conforme já decidiu este Conselho em hipótese semelhante (cf. ngr. 
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pet. retro mencionado). Apresentará, outrossim, para evitar a inci
dência do disposto no art. 6.°, da Lei n. 5.868, de 12-12-72, e caso 
não tenha a Prefeitura obtido a respectiva autorização do INCRA 
quando da elaboração da Lei Municipal n. 197/73, mencionada a~
torização, que poderá obter diretamente segundo dispõe o art. 4.° e 
seu parágrafo único, do Decreto n.O 62.504, de 8 de abril de 1968, 
de aplicação igualmente analógica, pois, do contrário, embora situado 
dentro do perímetro urbano, o imóvel, já que cadastrado no 
INCRA, continuará sendo considerado como rural. 

Obviamente exigirá também o Sr. Oficial, quando da referida 
averbação, os respectivos comprovantes tributários. 

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 29 de janeiro de 1975. 

(aa) José Carlos Fcrreil'a de Oliveira - Presidente. 

Márcio Martins Ferreira - Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente. 

Adv.: Dr. Odemir Albino Micheletti 

Agravo de Petição D.o DJ-239.019 - Tatuí - Agvte.: ADte~ 
nor Thomazi - Agvda.: Sra. Escrivã do Cartório do Registro de 
I móveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos este~ autos de Agravo de Petição 
fi.o 239.019, da Comarca de Tatuí, em que ê agravante Antenor 
Thomazi, sendo agravada a sra. Escrivã do Cartório do Registro de 
Imóveis da Comarca: 

Ac.ordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
sem divergência de votos, dar provimento ao recurso pelos funda
mentos a seguir deduzidos. 

I - Levada a registro a "escrÜura de compra e venda de imó
vel, com dação em pagamento como parte do pagamento, cessão de 
compromisso e outras avenças", que se vê às fls. 6-13, negou-se o 
agravado a transcrevê-las, sob alegação de que seria "in casu" ~'ne

cessário requerer ao Juízo competente um alvará para representação 
do Espólio de Alceu Fiusa" (fls. 5), o q[ue motivou a suscitação de 
dúvida inversa pelo apresentante do título. 
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o Dr. Promotor acompanhou os argumentos do suscitante, en
tendendo, desnecessária a apresentação de alvará, pois, quando "da 
lavratura da escritura, o espólio já havia sido partilhado", limitan
do-se assim a viúva-meeira e a única herdeira "tão-somente a cum
prirem uma obrigação anteriormente assumida", já que o im6velfoi 
compromissado e movido pelo "de cujus". 

A r. sentença deu razão à suscitada. tendo por procedente a 
dúvida, porquanto, nos termos do art. 992, item I, do Código dê 
Processo Civil, o alvará respectivo deveria ter sido expedido no curso 
do inventário e lavrada a escritura, providência indispensável já que, 
"no registro imobjliário, figura o imóvel de título para que, com 
base nele, passe a figurar em nome de quem o adquiriu, com a 
abertura da sucessão" (fls. 21-22}. 

Interposto o recurso, o Dr. Promotor manteve seu ponto de 
vista e o parecer do Douto Procurador da Justiça é pelo provimento, 
não só pelos funda'mentos já alinhados pelo Dr. Promotor, mas tam
bém porque não haverá no caso prejuízo de qualquer espécie, sendo 
mantido "o víncm:o da nova transcrição com a anterior (pela pru
dência da indicação do Espólio de Alceu Fiusa naquela escritura)", 
além do que, "em matéria imobiLüíria, as soluções devem ser pro
curadas no interesse das partes, sempre que estejam de boa-fé ,e que 
do atendimento não decorram prejuízos para terceiros" (fls. 44-45). 

2 ~ Em verdade, a expedição de alvará autorizando o Espólio 
de Alceu Fhi)Sa a outorgar escritura definitiva do imóvel era provi
dência indeclináve}, nem cabendo argumentar-se que o artigo 992, 
item r, do Código de Processo Civil, não vigia ao tempo do pro
cessamento e encerramento do inventário, porquanto esse dispositivo 
nada ma;is €ez do que transformarem "jus scriptum" norma ima
nente em nosso ordenamento jlurídico. 

Realmente, se no registro imobiliário o imóvel está transcrito 
em nome do "de cujus", haveria que comparecer o espólio no ato, 
por seu inventariante, como outorgante, mediante alvará judicial, a 
ser transcrito na escritura, com o que se asseguraria o princípio da 
continuidade do registro adotado pelo Regulamento dos Registros 
Públicns (art. 214). 

Por outro lado, encerrado o inventário com a partilha, cessa a 
representação do espólio pelo inventariante, pois, como bem lembra 
Pontes de M,iranda, "as funções do inventariante vão até transitar 
em julgado a sentença de partilha" (Comentários ao anterior Código 
de Processo Civil, 1958, vol. n~80; Comentários ao novo Código de 
Processo Civil) 1974, voI. 1-329). 

Destarte, cessada a representação (term,inologia que Pontes de 
Miranda condena, mas que entrou definitivamente em nossas leis), 
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não podia a inventariante representar o espólio de seu marido, na 
indigitada escritura, sem que antes se munisse do competente alvará) 
consoante a seguinte lição: "Para efeito da gestão de bens, a função 
do inventadante cessa com a divisão do espóHo decretada pelo julga
mento da partilha, mas, evidentemente, não cessa para o despacho 
das obrigações do "de cujus", pelas quais responde o espólio (R.F. 
154-293). 

Tanto isso é verdade que, sentindo a falha da representação, 
o ESpÓDO veio a ser representado não só pela vi úva-meeira (ex-in
ventariante), mas também pela "única a universal herdeira" (filha do 
"de cujus"), sendo esta última providência desnecessária já que o 
comparecimento exigido é tão-s6 do inventariante. 

Na realidade, os erros no caso vêm desde o inventário, no qual 
cumpria ser arrolado 'o bem compromissado e a parte do preço ainda 
por receber, este como bem a ser partilhado e aquele como obrigação 
assumida em vida pelo "de cujus" e a ser cumprida pelo inventa
riante através de alvará judicial. 

Mas, pergunta-se: esse abandono às fórmulas e princípios i.m
pede, realmente, o registro? 

De um ponto de vista rigoroso. como o adotado pelo MM. J u,iz, 
haveria realmente a resposta que ser afirmativa. 

Mas, como ponderado pelo Df. Procurador oficiante, "não ha
verá, com a transcrição pleiteada, prejuízo de qualquer espécie, ga
rantidos que estão os interesses de todos os illtervenientes da escritura 
lavrada no 5.° Cartório de Notas de São Paulo, e mantido que será 
o vínculo da nova transcrição com a 3_nterior (pela prudência da 
indicação do Espólio de Alceu Fiusa naquela escritura)", a par de 
que, "em matéria imobiliária as soluções devem ser procuradas DO 

interesse das partes, sempre que estejam de boa-fé e do atendi
mento não decorram prejuÍzos para terceiros" (fls. 45). 

Ademais, a cautela com que se houveram os interessados, jn
clusive averbando à margem da inscrição do compromisso o formal 
de partilha pertinente a parte do preço pago (fls. 19), permite veri
ficar-se .a regularidade da transação, dispensando-se a formalidade 
do alvará. Assim. constata-se por essa averbação que DO inventário 
de Alceu Fíusa figuraram apenas a viúva-meeira e inventariante Lígia 
da Costa Neves Fiusa e a filha única do casa<! Maria Francisca Tereza 
Fiusa, amba~ maiores e capazes, as quais compareceram na citada 
escritura. 

Destarte, não passaria de intolcrúvel excrecênda ex.igir-se nova
mente a lavratura dé outra escritura, em tudo idêntica à de fls. 6-13, 
tão-somente pRra que nela se transcrevesse um alvará, à esta altura, 
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sem qualquer finalidade, apenas para cumprimento de mera fOm1.a
lidade, acarretando enormes gastos e dissabores às partes. 

Obviamente, contudo, para que se assegure a continuidade do 
registro, deve figurar como transmitente o Espólio de Alceu Fiusa, 
embora não expedido o alvará judicial que autorizaria a viúva~meeira, 
na qualidade de inventariante, a alienar o bem. 

Para tais fins é dado provimento ao recurso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 29 de janeiro de 1975. 

(a a) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente 

Márcio Martins Ferreira - Conegedor-Gcral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente 

Advs.: Drs. Raul da Rocha Medeiros Júnior, José Aman
do de Fair Motta l\'ledeiros e l\1'atclIs Jac6 Hessel. 

Processo de Recurso 0.° 26/74 - GAPRE-4 - Birigüí 
Recte.: Orivaldo Pozzobon - Recda.: Comissão Examinadora. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e díscutidos estes autos de recurso manifestado 
por Orivaldo Pozzobon, Escrivão do 2.° Cartório de Notas e Ofício de 
Justiça da Comarca de Cardoso, contra decisão da Comissão Exami
nadora do concurso para provimento do 2.° Cartório de Notas e 
Ofícios de Justiça da Comarca de Birigüí., 

Acordam os membros do Conselho Superior da J\llagistratura, 
negar provimento t po.r votação unânime, ao recurso. 

Alega o recorrente que lhe assiste mais um ponto pelo exer
cício da função de Comissário de Menores e quc não cabia ao can
didato Waldomiro Rocha Dornjngues dois pontos por diploma de 
curso médio além dos três recebidos pelo dip ~oma de bacharel em 
direito. 

Sem razão. 
O cômputo paralelo do tempo de excrcício das funções de Co

missário de Menores não. se e.tlcaixa na previsão do artigo 20, pará
grafo único, inciso 6, que reza: 

"cada período de 5 anos de efetivo exercício como escrevente 
ou outra função exercida como servidor da justiça, J l!liz, Promotor ou 
Advogado - um ponto". 
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A expressão "outra função exercida como servidor da justiça" 
não compreende a de Comissário de Menores, "munus publico", de 
exercício cumulativo, suscetível tão-somente de repercutir na aferição 
da eficiência e boa cooperação de que trata o inciso 8 do citado 
artigo 20. 

Não está na letra nem no esprrito do inciso 6 a adição do 
tempo para1elo de excrc:ício acumulado de função, mormente quando 
não especifica do "servidor da justiça", ou não seja, como explicitado, 
de Juiz, Promotor ou Advogado. 

Frise-se que o novo diploma da legislação contempla a cont8-
gero de tempo em dobro, ao contrário da legislação anterior que a 
admitia restritamente quanto ao período de acumulação de outro 
ofício que não fosse pertinente à própria serventia (Lei n.o 819/50. 
artigo 34, § 2 .°). 

No que tange ao cômputo de pontos para outro candidato, em 
prejuízo do recorrente, não colhe a reclamação. Tratando-se de 
diploma de curso médio, confere-lhe o inciso 2 do artigo 20 dois 
pontos, sem restrição alguma quanto aos três pon tos previstos para 
o diploma de bacharelou doutor em Direito (inciso 1). As ressalvas 
e~desde que não ocorram") das hipóteses dos incisos 1 e 2 somente 
figuram DOS números 3 e 4 .. 

Essa, aliás, a orientação deste Conselho (cf. Proc. 20/71 e 
835/74). 

São Paulo, 27 de agosto de 1974. 

(na) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 

G'entil do Carmo Pinto, Vice-Presidente e Relator 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça 

(D.l., 31/08/74) 

Processo de Recurso n'.O 49/74, - GAPRE-4 - Capital -
Recte.: João Borba de Araújo - Recda.: Comissão Examinadora. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e disclltidos estes autos de recurso interposto 
por João Borba de Araújo contra decisão da Comissão de Concurso 
para provimento do 5.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital ~ Class'e Especial: 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
sem divergência, negar provimento ao recurso, pelos fundam·entos a 
seguir deduzidos. 
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o recorrente, Escrevente do 7.° Cartório de Notas da Capital, 
inscrito e classificado para o provimento do 5.° Cartório de Registro 
de Imóveis, mostra ... se incorúormado com a decisão da Comissão de 
Concurso, que reduziu de metade a contagem de pontos pelo diploma 
de bacharel em direito exibido, decisão quv teve por supedâneo o 
artigo 29, do Decreto-lei n.O 159, de 28 de outubro de 1969. 

A seu ver, a redução somente seria possível se, anteriormente, 
tal título já houvesse sido considerado para promoção ou remoção, 
hip6teses que não se verificaram. 

Está o recorr~nte, todavia, como bem decidido pela maioria dos 
membros da Comissão de Concurso, desassistido de razão. 

Realmente, dispõe o artigo 29, do Decreto-lei 11.° 159-69, que 
·'para os efeitos deste Decreto~lei, a contagem de pontos, proveniente 
de títulos, será reduzida de metade, se já tiver proporcionado pro
moção ou remoção anterior ao candidato", preceito semelhante ao 
constante do artigo 34, da Lei n.O 819, de 31 de outubro de 1950. 

E sempre se entendeu que tais dispositivos legais incidem pdo 
só fato da promoção ou remoção (Decreto~lei 0.° 159-69), ou simples 
nomeação (Lei 0.° 819-50) s .m que se exija que se completem com 
a posse e o exercício subseqüentes. Veja-se a respeito os acórdãos 
deste Conselho e do E. Tribunal de Justiça por sua Sessão Plenária, 
à.s fls. 11-14 e 15-19, respectivamente. 

Ora., o título de que mais uma vez se vale o recorrente, o de 
bacharel em direito, já lhe proporcionou promoção ao Cartório do 
2.° Ofício de Justiça e Anexos da Comarca de Campos do Jordão, 
conforme Decreto publicado no D. O. E. d_ 23-9-1962 (fls. 24). E 
o fato de não ter ele assumido mencionado Cartório no prazo de ses
senta dias, o que tornou caduco seu direito, sendo o decreto de sua 
promoção declarado sem efeito por outro publicado no D. O . E. de 
30-4-1963 (artigo 42, da Lei n.o 819-50), em nada o benefkia, por
q1!1anto, repita-se a sanção redutiva dos pontos incide "independente
mente da verificação da posse ou exercício complementares, porque 
a lei não condicionou a eficácia da sanção à ocorrência desses atos 
posteriores" ~fls. 26). 

Por último, o fato de ter o legislador estadual mudado a terrni
nologia da Lei fi.O 819-50 - "concorrido para nomeação anterior" -
ao editar o Decreto-lei n.O 159~69, para "proporcionado promoção ou 
remoção anterior", ao contrário do que consta do r. voto vencido 
de um dos membros da Comissão e do que afirma o f1ecorrenle, em 
nada alterou a questão, pois todas elas nomeação, remoção ou promo
ção - já geram por si só certos efeitos jurídicos, embora somente se 
completem com a aceitação por parte do candidato, consubstanciada 
através de sua posse e exercício (vide especialmente o artigo 56, do 
Decreto-lei n.O 159-69). 
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E não se perca de vista ainda, como já acentuou este Conselho, 
que "a disposição qu~ manda reduzir pela metade os pontos propor
cionados pelos títulos em nomeação anterior tem, também, intuitos 
louváveis de moralização) coibindo, ou pelo menos desencorajando os 
"negócios" que, em concursos para serventir-as de justiça,. eram ence
tados antes, ou mesmo depois da posse e exercicio, com vistas a ver
dadeiras "transações" dos concorrentes em relação aos cargos públi~ 
cos, em conson[mcia, aliás, com a regra salutar do artigo 56, do mesmo 
Decreto-lei n.O 159-60 (fls. 13). 

Fica, destarte, mantida a r. decisão negando-se provimento ao 
recurso. 

São Paulo, 13 de dezembro de 1974. 

{aa) JJosé Carlos JF'crreira de Oliveira - Presider.te 

Márcio Martins Ferreira - Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator. 

'Gentil do Canno Pinto - V ice-Presidente. 

Processo de RecUl'So N.o 46-74 - GAPRE-4 - Capital -
Recte.: Affonso Celso Barone de Oliveira ~ Recda.: Comissão Exa
minadora 

ACÔRDÃO 

Vistos, rdatados e discutidos estes autos de recurso em processo 
de concurso D.o 46w 74, ser.do recorrente Affonso Celso Barone de 
Oliveira e recorrida a Comissão ExamiJladora. 

Acordam, em sessão do CO:lselho Superior da M.agistratura, sem 
divergência, negar provimento ao recurso, para que subsista a deci
são recorrida, pelos seus próprios e jurídicos Ílmdamentos. 

O recorrente, escrivão do Cartório do Regàstro de Imóveis e 
Anexos de Pindamonhangaba, inconformado com a decisão da Comis
são de Concurso, relativamente aos pontos que lhe foram conferidos 
em razão de sua obra "Livro para o Escrevente" e de seu diploma de 
Professor Primário, oferece o presente recurso, com fundamento no 
artigo 21, parágrafo único, combinado com ° artigo 11, parágrafo 2.°, 
do Decreto-lei n.o 159-69, pretendendo assim como seu reclamo, o 
acréscimo de mais 2,5 pontos. 

Improcede, totalmente, a pretensão. 

O ponto concedido pela obra "Livro para o Escrevente" o foi 
com base em sua natureza e ·conteúdo. Deveras trata-se de trabalho 
simples, de alcance restrito, quase que mera coletânea de modelos. 
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Assim, não se justificava, realmente, conferir-lhe os valores maiores. 
E tal arbítrio é concedido à Comissão na aferição dos pontos, uma 
vez que a lei prefixa valores de até 2 pontos. 

A atribuição de pontos, relativos ao item 5 do parágrafo único, 
do artigo 20 do Decreto-lei 0.° ] 59-69, deve ser mensurada, levado 
em consideração, principalmente, sua finalidade inovadora e científica. 
Simples coletânea de modelos e leis, que ultimamente tem proliferado 
por nossas livrarias, não merece o título "obra" a que o legislador 
pretendeu lhe emprestar. 

Quanto a não concessão de pontos pela conclusão do curso de 
Professor Primário, bem andou a douta Comissão em negá-los ao 
recorrente. 

O que a lei objetiva, quanto ao item 2 do parágrafo único do 
artigo 20, do Decreto-lei 0.° 159-69 é a contagem de pontos por di
ploma de qualquer outro curso de nível superior ou médio, que não 
o de bacharel em direito. Não há neste item previsão de soma de 
diploma, pois que a nota é comferida, ,independentemente, deste nú
mero, não importando t~nha o candidato concluído, dois ou mais 
cursos. 

Outro não tem sido o entendimento deste Conselho Superior da 
Magistratura, como pode se observar pelo julgado inserido às fls. 12. 

Saliente-se, de outra feita, como o fez a decisão de fls. 19, à 
data do encerramento das inscrições ao concurso, o recorrente ainda 
não estava diplomado) como exige a lei. 

Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao recurso. 

São Pau~o, 13 de dezembro de 1974. 

José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente 

Márcio Martins Ferreira - Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator. 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente. 

D . 0.1. 8-1-75 
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CORRE GEDORI A-GERAL DA ]UST'IÇA 

PROVI MENTO N.o 3/75 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Considerando o disposto no art. 23 da Resolução n,o 1/71 do 
E. Tribunal de Justiça e 

Considerando o decidido no Proc. C.G. u. ° 39. 617/74; 

Reso~ve: 

I - Acrescentar ao artigo 434 da Consolidação de Normas dél 
Corregedoria Geral da Justiça, a Subseção In, referente à distri
buição de fei !(os para as Varas de Registros Públkos: 

Subseção IH 
A - Feitos da competência das Varas de Registros Públicos 
1 - Retificação, Cancelamento e Anulação de Registro Civil 
2 - Transcrição de Registro Civil (art. 42, do Dec. n.o 

4.857/39) 

3 - Registro de Casamento Nuncupativo 
4 - Averbação de Registro Civil 
5 - Retificação de Registro Imobiliát'io 
6 - Averbação de Registro de Imóveis 
7 - R.etificação de Área 
8 - Matrícula de Revista, de Impressora, de Jornal e de Em

presa de Radiodifusão 

9 - Averbação em matrículas CORstant'es do hem 
lO -- J ustifícação 
1 ~ - Notíficação 
12 - Carta Precatória 
13 ~ Ação Ordinária de Cancelamento ou Retificação de Re

gistros Públicos 
14 ~ Usucapião 
B - Feitos da competência exclusiva da l.a Vara de Registros 

Públicos 

1 - Dúvida de Registros de Imóveis 
2 - Dúvida Inversa de Registro de Imóveis 
3 - Dúvida de Registro de Títulos c Documentos 
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4 - Impugnação à Inscrição de Loteamentos 
5 - Cancelamento de Protestos 

C - Feitos da competência exclusiva da 2." Vara de Registros 
Públicos 

1 - Dúvida de Cartório de Registro Civil das Pessoas Na-
turais 

2 - Dúvida de Cartório de Notas 
3 - Dúvida Inversa de Cartório de Notas 

n - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Façam-se as de
vidas anotações. 

Eu, (a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça (DEGE), subscrevi. 

São Paulo, 9 de abril de 1975. 

(a) Márcio Marfins Ferreira - Corregedor-Geral da Justiça. 
(D.O. 10-04-75) 

PROVIMENTO N.o 2/75 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral 
ela J lJstiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e, 

Considerando o decidido no Processo C.G. 0.° 40.585/74, 
pertinente ao recolhimento de emolumentos na Comarca da Capital 
(artigo 43, inciso n, do Decreto-lei D.o 203, de 25-3-1970), resolve 
baixar o presente Provimento. 

1.0) Os alvarás, formais de partilha, certidões, mandados, 
cfíeios, etc., serão expedidos, subscritos e entregues aos interessados, 
independentemente de prév,io recoLhimento dos emolumentos devidos. 

2.°) Neles se apará, contudo, um carimbo com os dizeres: 
"Somen~e terá validade a.pós o recolhimento dos Emolumentos de 
Cr$, mediante estam pagem mecânica". 

3.0) As Varas Distritais poderão adotar outros sistemas de 
recolh.imento, objetivando maior comodidade dos interessados, roas 
desde que obedecido o disposto DO artigo 1.0. 

4.°) Este Provimento entrará em ·vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário . 

. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 24 de janeiro de 1975. 

Eu, (a) Ezio Donati, Diretor do Depa,rtamento da Corregedoria 
Getal da Justiça (DEGE), subscrevi. 
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Por despacho do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça. 
foi determinado que se publicasse o parecer emitido pelo Juiz de 
Direito Auxiliar no Processo c.G. 41.240-74 em que figura como 
interessado o Advogado Francisco de Assis Pereira, abaixo trans
crito: 

Senhor Corregedor-Gerall• 

1. Francisco de Assis Pereira, Advogado militante no foro da 
Comarca de Candido Mota, representou ao E. Conselho Superior 
da Magistratura, contra os termos da Portaria 10-74 do MM. Juiz 
de Djreito local, pretendendo fosse a mesma revogada, principal
mente por contrariar o seu art. 1.0 o àispositivo do art. 141, V, do 
Código de Processo Civil, que autoriza o escrivão do feito a dar 
certidões independentemente de despacho judicial. 

Recebidas as informações do Juízo, determinou o E. Conselh.o 
a remessa dos autos a esta Corregedoria Geral, para a solução que 
o caso pudesse merecer. 

Passo a opin ar: 

2. O 3ort. 1.0 da indigitada Portaria, abaixo reproduzido, real
mente fere o disposto no arl. 141, V, do Código de Processo Civil. 

"Fica expressamente proibida a extração de certidões ou cópias 
xerográficas relativas a quaisquer feitos (cíveis, criminais, trabalhistas 
e de menores), salvo mediante autorização judicial, para o que de
verão os interessados dirigir petição escrita ao Juízo. 

Evidentemente, nesse passo, que não podia a Corregedoria 
Permanente da Comarca de Candido Mota olvidar a disposição in
serta pelo Legislador federal no código de processo, a qual, ademais, 
apenas confirma uma atribuição inerente à função cartorária, qna 1 
seja, a de expedir certidões a respeito de documento:s ou de atos ou 
termos de processos que estejam sob a guarda e responsabilidade do 
titwar da serventia (arts. 499 e 500 da C.N.C.G.J.). 

rnquestionável~ por outro lado, que a mesma ressalva, como 
feita rc1ativamente às certidões (daI certidões independentemente de 
despacho judicial), não se aplica às cópias xerográficas, uma vez que, 
quanto a estas últimas, geralmente implica a extração na saída do 
documento ou do processo da serventia, circunstância que em h ip6~ 
tese alguma poderá representar infringência ao item IV do mesmo 
C\ rt. 14 1 do Código de Processo Civil. 

3. Nessas condições, muito útil o intuito evidenciado pelo 
MM. Juiz Corregedor Permanente, de regulamentar a extração de 
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cópias xerox, para assim evitar a saída irregular dos processos da 
guarda do escrivão e" conseqüentemente, todos os malefícios decor
rentes do desmonte de autos em esfabefiecimentos estranhos aos 
órgãos auxiliares da Justiça. 

E além de útil e necessária a regulamentação, mostrou-se ela 
também legal, como já se frisou J visto que, em suma,. à xerox não 
faz referêncÍri o inciso V do art. 141 do C.ódigo de Processo Civil, 
ainda porque só quanto à sua força probatória está a c6pia xerox. 
equiparada às, certidões (art. 334 do C,P.C.). 

4. o. art. 1.0 daquela Portaria, dessarte" deve ser substituído, 
especificamente (10 que pertine às certidões, em virtude elo que a sua 
redação correta, adequada e legal será a que segue: 

"Fica expressamcnte proibida a extração de c6piílS xerográficas 
rdativamente a quaisquer feitos (cíveis, criminais, trabalhistas e de 
menores), salvo mediante autorização judicial, para o que deverão 
os interessados dirigir petição escrita ao Juizo. 

S . Seria o caso, porém (e esta observação se faz só a título 
de colaboração), do próprio Juizo Corregedor Permanente regular 
com maiores pormenores a extração de xerox: em sua Comarca: assim, 
por exemplo, ao dispensar a autorização por despacho judicial, deter
minando que o escdvão, ou um seu escrcvente especialmente auto
rizado, providencie pessoalmente a extração da xerox que deve ser 
feita fora de cartório, e firmando severamente a responsabilidade do 
titular da serventia pela guarda: adequada dos autos e papéis da 
escrivaoia; e, afinal, determinar que os autos somente saiam do 
cart6rio, em mãos de Advogados, nos casos expressamente previstos 
em lei e observadas as formalidades respectivas. 

Na hipótese do MM. Juízo entender úteis as suge.stões ora feitas, 
poderá ele- próprio revogar a sua Portaria e baixar outra, comuni
cando todas as providências a esta Corregedoria Geral. 

A consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 7 de novembro de 1974. 

(a) Ral'pho Waldo de Barros Monteiro, Juiz Auxiliar. 

Aprovo, Mantenho a Portaria 0.° 10/74 do Juízo de Direito 
da Comarca de Caodido MOla, ficando {) seu artigo. 1.° com a redação 
explicitada no item 4 do parecer supra. EncaIl1inhe.-se cópia do 
parecer ao MM. Juízo de Direíto, para as prov,idências qme entender 
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cabíveis, nos termos do item 5 do parecer. Publique-se o parecer pela 
Imprensa Oficial. 

São Paulo~ 7 de novembro de 1974. 

Cu) Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça 

PROVIMENTO 9-69 

o Desembargador Hi:ldebrando Dantas de Freitas, Corregedor 
Geral da Justiça, usando das atribuições que lhe s,ão conferidas por 
lei. 

Considerando a solicitação ·do Ministérjo da Indústria e Co
mércio, no Proces~o C.G. 29.532; 

Cons.iderando o que dispõe a Lei n.o 4.726, de 13 de jullio 
de 1965, regula!mentada pelo Decreto n.O 57 , 651, de 19 de janeiro 
de 1966; 

Considerando que para o cumprimento dos referidos textos 
legais, aquele. Min istério deve tomar conhecimento dos deferimentos 
cios pedidos de con.cordatas preventivas e suspensivas) das fa~ êlJlcías 

decretadas e das reabilitações concedidas; 

Resolve: 

Artigo 1.0 - Mensalmente, os srs. Escrivães das Varas Cíveis 
da Capital c de todas as comarcas do Estado farão remeter, em duas 
vias, à Delegacia Regional em São Paulo, do Ministério da Indústria 
c Com érciOt relação de todas as concordatas preventivas e suspen
sivas deferidas, das falênci as decretadas c das reabilitações deferidas, 
não compreendidos< os pedidos apenas requeridos e que estão sendo 
processados; 

Artigo 2.° - O Serviço de Distribuição Cível d.o. Capital c os 
Distribuidores das demais comarcas do Estado farão também remeter, 
mensalmenle, em duas vias, à mesma Delegacia, relação de todas 
as concordatas preventivas' e suspensivas e dos pedidos de falência 
requeridos. 

Artigo 3.0 - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

Registre~se . Cumpra-se, remetendo-se cópias a todos os Juízes 
de Direito Cíveis da Capital e de todas as cOmarcas do Estado. 

São Paulo, 5 de setembro de 1969. 

(a) Hildebrando Dautas de Freitas, Corregedor-Geral da Justjça 
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JUIZO DE DIREITO DA 

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

N.o DE 
NATUREZA NOME DA FIRMA DATA 

ORDEM 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

São Paulo, de de 19 
ESCRlVÃO 

Visto 
(D.J. 31-10-74) 

Prac. C.G. 33.143-70 

Contagem de Tempo 

Senhor Corregedor-Geral: 

1 - A Chefia da Seção de Contagem de Tempo desta Corre
gedoria Geral, prestes a atualizar o quadro demonstrativo do tempo 
de serviço prestado por Sebastião Silva, Escrivão VitaLicio do 
C.R.C.P.N. e A . de Alto Alegre, Comarca de Penapólis, que ora 
requer a contagem dobrada de suas férias não gozadas em 1956, 
consulta este Juiz Auxiliar a propósito da aplicação subsidiária, ao 
pessoal de cartórios não oficializados dos arts. 448, parágrafo 4.°, 
itens I e lI, da CLF, e 176, parágrafo 3.°, do Estatuto dos Fun
cionários Públicos, pertinentes à redução do período de férias em 
virtude de ocorrência de faltas e licenças no período aquisitivo da
quele direito. 

2 - A respeito da Questão aqui ventilada, desde logo desta
cam-se dois dispositivos da C.N.C.G.J., ambos referentes ao regime 
jurídico daquele pessoal: o primeiro, conforme consta do art. 38, 
arrola os diplomas legais aplicáveis, dentre os quais estão o Código 
Judiciário do Estado, o Decreto-lei 0.° 159-69 e o E.F.P.; o segundo, 
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Natureza - Falência, concordata preventiva ou suspensiva ou rea
bilitação. 

Data - Do despacho que deferiu a concordata.. ou a reabilitação ou 
da sentença declaratória. da falência. 
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consubstanciado no art. 217, deixa evidenciado que aos servidores 
dos cartórios do foro extraJudicial ~ sem distinção entre cartórios 
oficializados e não oficializados - caberão os direitos previstos no 
E.F.P. 

Esses dispositivos, portanto, já permitem a assert~va de que a 
consuLta supra referida deve ser respondida afirmativamente, por
quanto, se os direitos previstos no E.F.P. são concedidos ao pessoal 
de ,cartórios não oficializados, ou se o regime jurídico desses servi
dores da Justiça conforma-se também aos ditames do E.F.P., está 
daro que a eles igualmente se aplicam os dispositivos que regulam 
a concessão de tais direitos ou os que reforçam a. d~finição do citado 
regime jurídico. 

Quer dizer, em suma, que aos cartorários não se aplicam apenas 
os dispositivos que a eles concedem direitos, mas também os que 
regulam a concessão desses mesmos direitos. 

3 - Ê verdade que um exame mai,s atento de todos os diplo
mas legais re.feridos no art. 38, da C.N.C.G.J., pode eventualmente 
sugerir a resposta negativa, isto é, a não aplicação elo art. 176, § 3.°, 
do E.F.P., àquele pessoal, mesmo porque o outro d,ispo.sitivo da 
consolidação a que se fez menção, o art. 217, calca-se no art. 220 
do Código J uuiciário., que ap~nas refere os cartórios e ofícios de 
justiça oficializados. 

E feito o exame, a dúvida realmente surge, uma vez que, mos 
termos do art. 39 do Decreto-lei n.o 159-69, as férias dos servidores 
da Justiça regulam~se pela Lei 2 .. 177, de 23 de julho de 1953, que 
não contém a restrição em tela (r .... dução das férias); e justamente 
por se tratar de uma restrição, poder-se-ia argumentar, em favor dos 
cartorários, que ela somente apHcar-se-ia expressamente prevista 
("odiosa restringenda, favorabilia amplianda"). 

4 ~ Essa argumentação, todavia, cai inteiramente por terra, 
à vista da Lei 6.050, de 3 de fevereiro de 1961, pela qual o legis
lador pela primeira vez dispôs sobre a i~dighada redução: fala-se 
aí em "servfdor público" (art. 1.°), expressão amp'lissíma que- engloba 
não só os funcionários públicos em sentido estrito, corno também 
todos aqueles que prestam serviços públicos. dentre eles o pessoal 
de cartórios não-oficializados. 

A inclusão desse pessoal resta evidente, de fato, porque os ser
"Gntuários e seus escreventes e auxiliares são servidores públicos, 
servidores da Justiça mais precisamente, como _ os definem os arts. 
38 e 39 da C.N.C.G.J., com base DO at1. 209 do Código Judiciário 
do Estado. 
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Acrescente-se que em caso de dúvida sobre a correção de dada 
interpretação extensiva, deve sempre prevalecer o sentido teleológico 
ela norma, sentido que, no caso, está bem claro, porquanto tratou-se 
de forçar qualquer pessoa que preste um serviço público a ser as
síduo. 

5 - A redução das férias~ dessarte, por faltas ou Hcenças, 
aplica-se aos serventuários, escreventes e auxiliares de cartórios não
-oficializados, a partir de 4 de fevereiro de 1961 com fundamento na 
dtada Lei 6.050-61, e a partir de outubro de 1968. com base no 
vigente E.F.P. (art. 176, parágrafo 3.°). 

Concluí-se, outrossim, relativamente à hipótese dos autos (férias 
ele 1957), que a redução não deve ser efetivada, pois então ainda 
não se achava em vigor a Lei 6.050--61: confira-se, a propósito, o 
E ,F.P. de 1941 (Decreto 12.273, de· 28-10-41) c C.L.F. de 1956 
(Decreto 26.544, de 5-10-56 e Decreto 32.928, de 27-6-58. arts. 
447 e seguintes), que não contam com dispositivo semelhante. 

6 - A respeito da contagem dobrada das férias de 1956, que 
ora pretende o interessado, opina este Juiz Auxiliar pelo indêferi~ 

meuto, por entender, s.m.j., não provada suficientemente a necessi
dade de serviço: observe-se que a fonte de busca que serviu de 
f lJJldamento à certidão de fls. 197 conscítuiu-se do que consta à fls. 58 
(lO Livro I do Registro de Férias e Movimento de Autoridades e 
Funcionários, onde não se percebe qualquer elemento indicativo da 
real ocorrência daquela necessidade; bem ao contrário. tudo indiea 
ter o serventucírio então não gozado férias por motivos particulares, 
posto que em março de 1956 saiu em licença para tratamento de 
assuntos seus, licença que pressupõe a ausência do servidor sem 
prejuízo para o serviço público; em termos mais claros: se ele pôde 
ausentar-se para tratar de assuntos particulares, também podia 
fa,zê..l0 para gozar suas férias, que por natureza são anuais. de gozo 
obrigatório e não acumuláveis (ver parecer de fls. 220-225 destes 
aulos). 

E desde que ausente o requisito da necessidade de serviço, de 
rigor o indeferimento da contagem_dobrada das férias não gozadas, 
conforme a orientoção pacífica desta E. Corregedoria Geral (ver 
pareceres de fls. 211-219). 
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A consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 30 de agosto de 1974. 

(a) Ralpho Waldo de BaITOS Monteiro, Juiz Auxiliar. 
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Aprovo, publicando-se pela Imprensa, à vista do caráter nor
mativo do presente. 

São Paulo, 30 de agosto de 1974. 

(a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça 

(D.l. 7-9-74) 

PROVIMENTO N.o 4-74 

o Desembargador r.1árcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral 
da Justiça, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o que ficou resolvido no Processo n.e 1.756-73 

Resolve: 

Artigo 1.0 - A marcação do ponto dos Escrivães dos Ofícios 
de Justiça oficializados do Estado será feita através da rubrica que 
apuserem, na forma do atrigo 195 da Consolidação das Normas da 
Corre.gedoria Geral da Justiça, em substituição ao registro mecânico. 

Artigo 2.° - Os Escrivães assinarão, ainda, folha avulsa de 
freqüência, que será rubricada diariamente pelo MM. Juiz Corre
gedor Permanente e remetida, mensalmente, ao setor de Pessoal. 

Artigo 3. ° - R.·etornarão à marcação do relógio-ponto, aIém de 
estarem sujeitos a outras sanções previstas em lei, os Escrivães que 
descumprirem as nonnas deste Provimento c deixarem de fiscalizar 
ou permitir aos funcionários do cartório burlarem o sistema de mar
cação do ponto-relógio. 

Artigo 4.° - A Corregedoria Geral da Justiça exercerá fisca
lização, quando necessário, no registro de ponto dos funcionários 
a ela subordinados. 

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. 

São Paulo, 30 de agosto de 1974. 

Eu, (Ezio Do nati) , Diretor do Departamento da Corregedorja 
Geral da Justiça (DEGE), subscrevi, 

(a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça 

(O.J. 31-8-74). 

DOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • - 65 



]URISPRUDQNCI/\ 

CORRETOR 

Requisitos para ter direito à CODlissão 

Para que o corretor tellha direito à comissão, pela realização do 
negócio, deve pr:-ovar: 1) que foi autorizado a trabalhar como media
neiro; 2) que foi co-nvencionada a remuneração; 3) que aproximou as 
partes; 4) que em razão de seu trabalho (o,i obtido o acordo de von
tades (1.0 TACIVIL S.P. - l.a Câm.; ap. n. 199 .549 - Presiden te 
Prudente; reI. Juiz Mendes Pereira; j. 11-12-73; maioria de votos). 

IMÓVEL RURAL 

Imóvel rural - Despejo - Indenização 

Reintegração de posse_ É instrumento adequado à obtenção de 
desocupação de imóvel por aquele que ocupava pequena casa e ter
reno de fazenda, em Dome de terceiro eX-rlrrendatário do imóvel. Nos 
desp'?jos rurais a regra oriunda do direito consuetudinário é a indení
zação das acessões feitas de boa-fé. Recurso par.cialmente provido. 
Apelação n,o 35.141, de Píraí - Ac. unân, da 2.a Câm. Cív. do 
Trib. de Justiça - ReI. Des . Rogue Batista (DO - RJ 20-12-74). 
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PARTILHA 

Anulação da realizada etn i lD\fC nbírio , com a 
concordôncia de todos os interessados e devi
damente homologada - Nec,essidade da pro
posi.tura de ação anulatória 

INVENT ARJ!O 

Encontro da metade disponível = Aplicação 
do ílr1igo 1.72.2 do Código Civil - lniringên
(ia à regra - Partilba anulada - Ação pro
cedente-o - Uma vez homologada a partilha, 
em inventário, com a concordância de todos 
os interessados, sua anulação somente poderá 
se .. pleiteada em ação ordinária (TJSP - 3.9 
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Câm. Civ.; Ap. Civ. Di.o 233.590 - Moii 
Mirim; reI. Des. MO.retzsohn de Castro; j. 
6-6 .. 74; negaram provimento; v.u.) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ApelaçãO Cível fi.O 

233.590, da comarca de Moji Mirim, em que é apelante Rubens Mo
randi, sendo apelados Olívio Morandi, SU~l muUler e outros: 

Acordam, em Terceira Câmara Civil do Trihunal de Justiça de 
São Paulo, por votação unânime, adotado o relatório de fls. como 
parte integrante deste, negar provimento ao agravo no auto do pro
cesso c à ap~laç,ão. 

Custas na forma da lei. 

O agravo no auto do processo não merece acolhida. 
A sentença simplesmente homologara a partilha com a qual 

haviam acordado os herdeiros, por seus procuradores. Agor~ alguns 
deles alegando ter·em sido induzidos em erro, decorrente da inobser
vância do disposto DO artigo 1.722, do Código Civil, querem res
cindi-la. 

Ora, para alcançarem tal objetivo, só poderia ter-se socorrido da 
ação de anwação de partilha nos precisos termos do artigo 800, pará
grafo único do Código de Processo Civil de 1939, combinado com 
o a:-tigo 1.805, do Código CiviL 

No tocante ao mérito, a r. sentença deu a exata solução à es
pécie. 

No cálculo do legado que o "de cujus" deixou ao herdeiro 
Rubens Morandj, correspondendo à metade disponível, desatendeu-se 
às expressas disposições do artigo 1.722 do Código Civil: ao invés d~ 
calcular-se a metade disponível sobre o ~otal dos bens existentes à 
data do falecimento do testador, abatidas as despecsas de funeral e 
dívidas, d~duziu-se do montemor o legado do apelante, para só então, 
do remanescente, proceder-se ao abatimento das dívidas de espólio. 

l"al inversão importou em sensível prejuízo para os demais her
deiros que tiveram s'eus qurnhões reduzidos de forma substancial em 
face do valor atribuído ao imóvel e o montante das dívidas, como 
bem se demonstrou na r. sentença recorrida. 

Houve erro substancial, por conseguinte, viciando a vontade dos 
herdeiros, tornando anulável a r. decisão homologatória da partilha. 

Daí porque acertada a r. decis'ão de primeiro grau, que fica man
tida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

São Paulo, 6 de junho de 1974. Desembargador Góes Nobre -
Presidente com voto; Desembargador Mor~tzsohn de Castr:o - Rela
tor. Participou do julgameLlto, com voto vencedor, o Sr. Desembar
gador Alves Braga (Bo1. de A.A.S.P., n.o 837, pág. [54). 
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CONDOMINIO - GARAGEM 

Vaga de garagem. Parte complementar e 
acessória do apartsrOlento. Sua utilização po r 
pessoa da família, hospedada no apartamento 
e que, assim não é eS,tranba ao edifído. Pos
sibilidade des~e .1IlSO. Provimento do- recurso. 

Relator: Juiz Carlos Gualda. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.O 
33.580, em que figurá como ap':"lante Mírettc G~novez Prado c em 
que é apelado Condomínio do Edifício Assyrius, 

Acordam os Juizes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Alçada, à unanimidade, em dar provimento ao recurso para julgar im
procedente a ação, condenando o apelado nas custas e honorários 
advocatícios d~ 20% (I/inte por cento) sobre o valor da causa. 

Trata-se de processo sumaríssimo para cobrar da ré, ora ape
lante, a multa que lhe foi imposta pelo condomínio pelo fato de 
haver permitido estacionar, na vaga con'espondente ao seu aparta.
mento, o automóvel de pessoa de sua família, não residente no edifí
cio, infriogindo assim, o artigo 9.°, letra p, da respectiva convenção. 

Em petição que se antecipa à audiência de instrução, a ré ofere
ceu a sua defesa) afirmando que apenas hospedara e.m seu aparta
mento a sua filha e genro, vindos do Estudo de São Paulo, utilizando-se 
então da vaga da garagem para guarda do seu autom6vel. 

Não foi feliz a sentença ao inadmitir a defesa e confirmar a 
multa. 

Em prim~iro lugar, o fato de, no procedimento sumaríssimo, 
apresentar o réu a sua defesa antes da audiência de instrução, não a 
toma inócua ou nenhuma se o julgador a recebeu e mandou jun
tá-la aos autos. Nem prejuízo algum essa antecipa.ção traz ao autor, 
que fica desde logo conhecendo os pontos da d_fesa. 

Em segundo lugar, é fora de dílvida que as pessoas da família 
da ré, a que se refere a inicial, são a sua filha c ° seu genro que, 
vindos de São Paulo, hospedaram-se no seu apartamento. Ou seja, 
tiveram como residência, enquanto aqui permaneceram, o aparta
mento da sua mãe e sogra. 

'Ora, se nada proibe que receba ela, 00 seu lar, pessoas de sua 
família, ou mesmo da sua amizade, nada impede igualmente CJlue 
estas pessoas se utilizem da vaga da garagem, que é complementar e 
acessória do apartamento. Isso, é claro, desde que a vaga seja, usada 
por um só veículo. 
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No caso, portanto, não se trata dê, uso de vaga por pessoa estra
nha ao edifício, ou não residente nele. A residência temporária 
também é residência. 

Além do mais, o documento de folhas 37 revela encontrar-se 
aquele apartamento induído no inventário, ainda em curso) dos bens 
deixados pelo marido da apelante e onde a sua IjJha é herdeira 
DGccssária. 

Sem dúvida que se mostra prudente e razoável a proibição, cons
tante da convenção. quanto ao uso da vaga por pessoa não residente 
no edifício. Mas terá o dispositivo que ser interpI1etado e aplicado 
de acordo com a sua finalidade, sem prejuízo dos Ilegítimos interesses 
de cada pIopri tário. Em verdade, iníquo seria que a mãe pudesse 
receber no seu apartamento a f.ilha, e não pudesse guardar na vaga 
da garagem o carro desta. Ou seja, poderia o mais, e não poderia 
o menos. 

Merece, pois, provimento o recurso. 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1974. - Fernando Celso 
Guimarães, Presidente. - Carlos GuaIda, Relator. 

Participou também do julgamento, O Juiz Dr. Geraldo Guerreiro. 

(DOE Guanabara 6-1~75). 

IMPOSTO DE RENDA - DECLARAÇÃO DE CÔNJUGES 
EM SEPARADO 

Somente à mulher é facultado apresentar declaração em separado, 
relativa aos rendimentos do seu trabalho. 

RELATÓRIO 

o Sr. Ministro Bilac Pinto: Trata-se de ação anulatória de lan
çamento fiscal 

Alega em resumo o A.) cabeça do casal, que nos exercícios de 
J 953 e 1955, apresel1!tou duas declarações do imposto de renda, 
sendo uma referente aos rendimentos de seu pr,6prio trabalho e outra 
relativa aos rendimentos do casal, nos termos do § 2.° do art. 67 
do Regulamento do I.mposto de Renda vigente à época das decla
rações. 

Posteriormente, a Delegada Secional do Imposto de Renda pro
cedeu à revisão das referidas declarações, fundindo-as em uma só, 
daí resultando um aumento do imposto comp1ementar progressivo 
no valor de Cr$ 71.645,00, cujo pagamento foi reclamado admi
nistrativamente. 
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A ação foi julgada procedente em primeira e segunda instância, 
bem como em grau de embargos da nulidade e infringentes. 

O recurso extraordinário manifestado pela União Federal se 
apoia nas letras a e d do permissivo constitucional. 

A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo provi
mento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO 

o Sr Minish'o Bilac Pinto (Relator): Conheço do recurso pela 
letra d, dado que ficou demonstrada a divergência. 

O ilustre Ministro Godoy I1h8, no seu voto vencedor, proferido 
na de~isão recorrida) adotou os fundamentos de outro em que dis
cute a mesma tese: 

H. '. Ao fazer a dupla declaração de rendimentos, no exercício 
de 1955; estava em pleno vigor o § 2.°, do 3rt. 67, do Regulamento 
do Imposto de Reoda, oriundo da Lei 0.° 147, que, introduzindo 
modificações na legislação do Imposto de Renda, mandou acrescen
tar àquele artigo os seguintes parágrafos: 

§ 1.0 - Se o regime for o de separação de bens, é facultado 
a ql!lalquer dos cônjuges apreseotar declaração em separado, relati
vamente aos rendimentos próprios. 

§ 2.° - É facultado, também, a qualquer dos cônjuges, 110 re
gime da comunhão de bens, a apresentar declaração em separado, 
relativamente aos rendlmentos do trabalho, bem como dos prove
nientes de bens gravados com as cláusulas de incomunicabilidade, 
inalienabilidade e impenhorabilidade." 

Na vigência deslS3 norma, procurou-se sustentar que a facul
dade contida no § 2.° alcançava apenas, a esposa, não se estendendo 
ao cônjuge-varão e cabeça do casal, interpretação repudiada pela 
jlurisprudência, inclusive a deste Tribunal Federal de Recursos, rea
firmada em copiosos julgamentos. E Aliomar Baleeiro, antes de as
cender ao mais alto Pretório e com a sua dupla autoridade de cate~ 
ch-át.ico na matéria e legislador, em parecer publicado na R.F. 175/ 
78-81, mostrou o desacerto daquela interpretação que feria e estrita
mente a letra expressa da lei, assinalando que a rebeldia do Coni'ellio 
de Contribuintes ao texto tinha como fundamento a reminiscência 
pessoal de debates, no curso da elaboração legislativa. 

Afinal, veio a Lei n.O 3.470, de 28-11-58, e o seu art. 33 deu 
ao incriminado dispositivo a seguinte redação: 
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"No regime da comunhão de bens, quando cada COflJuge au
ferir mais de CrS 90 .. 000,00 anuais, além da declaraç·ão de rendi
mentos do cabeça do casal, poderá ser apresentada declaração de 
rendimentos do outro cônjuge, relati,vd! aos pFÜ'ventos do trabalho c 
de bens gravados com n. cláusulas de i ncomunicabilidade e inalie
nabi lidade." 

Tito Resende, nú~ seus comentários à Lei n,O 3.470, lembra 
n li2dação infel icíssima do texto anterior que ensejava grandes con
trovérsias, vindo a intc·rpretação fiscal a ser repelida por este Tri
bunal, e que a nova redaç.ão resguarda o Fisco" (fls . 80-81). 

O ponto de vista sustentado pela União Fed.eral, de que so
mente à mulher é facultado apresentar declaração em separado, rela
Üva aos rendimentos do trabalho, é hoje pacifico em face da legis
lação. 

Ao tempo d:l npresentação das declarações de rendimentos dos 
exercícios de 1953 e 1955, que foi discutida nesta ação.} outra era 
a posição do problema, como bem demonstrou o Ministro Godoy 
Ilha no seu voto. 

Eminentes especialistas de direito tributário, COmo o ilustre Mi
n istro Aliornar Baleei ro (parecer na R.D.A. 45/562), Rubens GomeI) 
de Souza (Imposto de Renda, n.o 25), e Edgard Leme (Parecer na 
R.D.A .. , 44/511). su tentaram, tendo em vista a legislação fiscal da 
época, a possibilidGldc- da decla ração em separado dos rendimentos 
do trabalho do cabeça do casal. 

Convém, finalmente, mencionar que a Primeira Turma, no RE 
n.o 74.158, de qUle fo i relator o ilustre Ministro Oswaldo Triguciro~ 

consagrou a tese do acórdão recorrido, como se verifica de sua 
ementa: 

"I mposto de Renda na vigência da Lei 0.° 154-47. Possibili
dade da declaração em separado, por qualquer dos cônjuges, em 
relação aos rendimentos de seu trabalho. Recurso desprovido." 
(R.T.J., 62/553). 

Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso. b o meu 
voto. (S.T.F. - RE n.o 74.543 - SP. - Rel. Ministro Bilac Pinto. 
Recte., União Fede.ral. - j. em 31-5-73 - Conheceram do recurso, 
mas 1l1C negaram provimento. Unânime. Farlou, pelo ·Ministério Pú
blico Federal, o Df. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral da Repú
blica. substituto. Presidiu ao .íulgamento o Senhor Ministro Thomp
son Flores, na. ausência, ocasional, do Sr. Ministro Barros Monteiro, 
Presidente. - Presidência do Sr. Ministro Thompson Flores, na au
sência ocasional do Sr. Ministro Barros Monteiro, Presidente. Pre
sentes à sessão os Senhores Ministros Bilac Pinto, Antonio Neder 
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e Xavier de Albuquerque .. Procurador-Geral da República, substituto, 
Dr. Oscar Corrêa Pina). Rev. Dir. Adm., vol. 117, pág. 50. 

IGUALAÇÁO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS 

1. É indiscutível' que o art. 1.0 da Lei 
2.622/5$ dispõe sobre a igualação de 
proventos e vencimentos que se refiram 
ao mesmo cargo. 

2 . O art. 1. o da Lei 3.709/59 regula (u
tu{SS aposentadoria~', não bavendo como 
se lhe eooferir efeito retroativo para bene
ficiar funcionário aposentado em 1955. 

3 . Os proventos da inatividade são regu)s
dos pelas normas que vigorarem ao tcm
po em que o luncioúrio satisfizer os re
quisitos para obtê"la. 

4 . Recurso extraordinário conhecido e pro
vidG. 

RELATôRIO 

o Sr. Ministro Antonio Neder: - 1 . Ao julgar a AC 19.] 27, 
o ego Tribunal Federal de RecUJisos proferiu acórdão que se acha 
redjgido com esta ementa (f. 79): 

"Funcionário aposentado - Escreventes juramentados e tabe
liães substitutos, aposentados de acordO' com o § 1.0 do art. 74 da 
Lei 1.301, de 28-12-50, devem ter os mesmos proventos do cargo 
de titulares dos Ofícios de Notas - Aplicação indeclinável do art. 
1.0 da Lei 2.622, de 18-10-55, quanto ao cálculo dos proventos dos 
servidores civis na aposentadoria - Apelação desprovida, para con
firmação da sentença." 

2 . A união Federal não se con.formou com esse julgado e o 
impugnou por meio de recurso extraordinário, assim deduzido (f. 
88-92): 

"A União Federal, inconformada, data venia, com o v. acór
dão proferido nos autos da AC 19.127, vem à presença de V. Exa., 
a fim de interpor o presente recurso extraordinário, com fundamento 
no art. 1 ~ 4, In, letras a e d, da Constituição do Brasil, pelas razões 
que passa a expor. 

2. Joaquim Gusmão Júnior, exercendo na atividade, o cargo 
de Escrevente Juramentado, aposentou-se, em dezembro de 1951, 
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como Escrivão Criminal, nos termos do art. 191, § 1.0, da Consti
tuição de 1946, combinado com o art. 74 da Lei 1.301, de 28-12-50 
(doc, de f. 12). 

3. Posteriormente, com o advento da Lei 3.709, de 28-12-59, 
julgando-se amparado pe~o seu art. 1.0, propôs a presente demanda, 
para o fim lbe ser assegurado o direito de perceber proventos corres
pondentes ao cargo de Tabelião de Notas. 

4. Ora, é pdncípio assente em doutrioa e jurisprudência que 
a aposentadoria se rege pela lei vigente à época de sua decretação. 

5. Neste sentido, Item sido constante a judsprudêf1cla do Pre
tório Excelso: 

"Funcionário. Aposentadoria. A lei 'ql1le beneficiou os que se 
apQsentassem depois dela não se aplica aos já aposentados. A ques
tão de isonomia. Argüição de inconstitucionalidade rejeitada" (RE 
48.791, ac. in D.J. 14-5-64, p. 1.337). 

6. Esse entendimento, aliás, acha-se consubstanciado na Sú
mula 359, verbJs: 

"Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatIvI
dade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o 
servidor civiJ, reuniu os requisitos necessários) !iuclusive a apresen
tação do requerimento, quando a inatividade for voluotúria." 

7 . Assim, o interessado, que se aposentou em dezembro de 
1951, não pode se beneficiar de uma lei (a de número 3.709), que 
é de 1959. 

8. Não lhe socorreJ também, o disposto no art. 1.0 da Lei 
2.622, verbis: 

llO cálculo dos proventos dos servidores civis da União, e bem 
assim dos servidores das entidades autárquicas ou paraestatais que 
se encontram na inatividade, e dos que para ela forem transferidos, 
será feito à base dos que perceberem os servidores em atividade, a 
fj.m de que seus proventos sejam sempre atualizados". 

9. Como se vê, a lei estabeleceu o princípio de que os pro
ventos dos se:rvidores aposentados deverão cOffesponder, sempre., ao 
que perceberem, na atividade, os fumcionários de igual categoria. 

10. Isto quer dizer que um servidor aposentado como Oficial 
de Administração t.erá seus proventos reajustados sempre que se ele
varem os vencimentos dos cargos de Oficial de Ad:ministração, e não, 
'evidentemente" quando forem ma.jorados, por exemplo, os venci
mentos dos Procuradores. 
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11 . Ora, o recorrido, que se aposentou como Escrivão Cri
minal, não pode, com base no citado dispositivo, pretender que se 
lhe pague proventos correspondentes ao cargo de Tabelião de Notas. 

12. A lei que o poderia ter beneficiado é a de n. 3.709, di
ploma que assegurou aos Escreventes Juramentados, em exercício na 
funç,ão de Tabelião de Notas, cómo subst.itutos, pelo espaço de 10 
anos, o direito de se aposentar com as vantagens deste serventuário. 

13 . Mas, este diploma legal, como assinado, ainda não vigia, 
quando da aposentadoria do querelante. 

14 . Para que a ação pudesse ser julgada procedente, t.ornou
-se necessíirio que o v. acórdão reccorido e a r. sentença de primeiro 
grau negassem aplicação ao princípio de que a aposentadoria se rege 
pela lei em vigor à época de sua decretação. 

15. ."É o que está expresso, aliás, no seguinte trecho da alu
dida sentença, transcrito, como razão de decidir, no voto do emi
nente Ministro Esdras Gueiros (Relator): 

"Realmente, aberra contra a igualdade jurídica vermos serven
tuários aposentados, que ocupavam idênticas funçõe's na atividade, 
no mesmo órgão, no Olesmo local j do mesmo Poder, percebendo 
proventos diferentes; exclmi \lamente em atenção à lei vigente ao tem
po da aposentadoria." 

"Comprovado, portanto, que o ilustre aresto recorrido di.verge 
da jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal no tocante 
à aplicação do princípio acima referido, e demonstrado, por outro 
lado, data venia, que o acórdão deu jnterpretação totalmente equi
vocada à regra inscrita no art. 1.0 da Lei 2.622, o que equivale, 
em última análise~ a negar vigência ao citado dispositivo legal, con
soante entendimento da nossa mais alta Corte de Justiça, espera a 
União Federal que Vossa Excelência haja por bem admitir o presente 
recurso, ordenaildo seu processamento, como de direito." 

3. Ao transcrito apelo foi negada admissão pelo nobre Pre
sidente do ego Tribunal a quo, mas provido que foi, o Ag. 46.511, 
contraposto pela Uníão ao despacho negat6rio, subiu o seu. processo 
a esta Corte. 

4. As partes deduziram estas razões: ... (lê). 

5. A ilustrada Procuradoria-Geral da República emitiu sobre 
o caso este parecer (f. 115): 

"Opinam.os DO sentido de que seja conhecido c provido o pre
sente recurso extraordinário, pois, como bem demonstra a douta l.a 
Subprocuradoria-Geral da República nos seus pronunciamentos de 
f. 88-92 e 108, 'Ü acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência do 
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Excelso Pretório compendiada na Súmula 339, ao entender que a 
aposentadoria não se rege pela lei vigente à época de sua decretação." 

6. E o relatório. 

O Sr. Ministro Antonio Ne-der (Relator): - 1. Julgando o 
acórdão agora discutido que o escrevente juramentado Joaquim Gus
mão Jún.ior, que se aposentou em 1951 com as vantagens do cargo 
de escrivão criminal, como previa o art. 191, § 1.0, da Constituição 
de 1946, combinado com o art. 74 da Ld 1.301, de 1950, tem o 
direito de, por força da Lei 3.709, de 1959, art. 1.0, perceber seus 
proventos em quantia igual à que for devida, na atividade, ao ta
belião de notas, com certeza está divergindo, bem se vê, do que 
expressa o verbete 359 da Súmula de jurisprudência desta Corte, 
por força do qual os proventos da inatividade são regulados pelas 
normas que vigorarem ao tempo em que o funcionário satisfazer os 
requisitos para obtê-la. 

Com efeito, eis o que julgou, no detalhe, a decisão contes
tada Cf. 76): 

"Realmente, aberra contra a jgualdade jurídica vermos serven
tuários aposentados, que ocupavam idênticas funções na atividade, 
no mesmo órgão, no mesmo local, do mesmo Poder, percebendo pro
ventos diferentes, exclusivamente em atenção à lei vigente ao tempo 
da aposentadoria." 

Vê-se que o julgado e o verbete estão em discordância. 

2. Por outro lado, apHcando à aposentadoria noticiada nestes 
autos, outorgada em 1951, o art. 1.0 da Lei 2.622, de 1955, o 
acórdão questionado negou vigência a essa regra, que obviamente 
concede atualização de proventos na mesma base do que percebem, 
em atividade, os funcionários de categoria igual à do aposentado, 
e não de outra, superior. 

Onde se encontra na Lei 2.622/55 a regra que permite sejam 
igualados os proventos de escrivão criminal ao que percebem na 
atividade os tabeliões de notas? 

Se o recorrido foi aposentado em 1951 com as vantagens do 
cargo de escrivão criminal. como se lhe pode conceder, por força 
de lei editada em 1959 para regular situação futura, os proventos 
correspondentes às vantagens do cargo de tabelião de notas? 

:E: indiscutível que o art. 1.0 da Lei 2,622, de 18-10-55, dispõe 
sobre a igualação de proventos e vencimentos que se refiram s-o 
mesmo cargo. 

E o <tIL 1.0 da Lei 3.709, de 24-12-59, bem se vê do seu texto 
("será aposentado"), regula futuras aposentadorias, não havendo corno 
se lbe conferir efeito retroativo para beneficiar o recorrido. 
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3 . Com a fundamentação acima exposta, conheço do recurso 
e ibe dou provimento para julgar a ação improcedente, devendo <O 

recorrido pagar as custas, os honorários advocatícios. estes na quan
tia que for calculada em 20% do valor da causa, e, ainda, a devolver 
ao Tesouro Nacional a importância que porventura haja recebido na 
execução do acórdão agora desfeito. (S.T.F. - RE 70.819 - GB 
- ReJ., Ministro Antonio Neder. Recte., União Federal - Conhe
cido e provido nos termos do voto do Ministro Relator. Unânime. -
Presidência do Sr. Ministro Thompson .Flor s. Presentes à sessão os 
Senhores Ministros Bilac Pinto, Antonio Nedcr e Xavier de Albu
querque,. e o Df. Oscal' Corrêa Pina, Procnrador-Geral da República, 
substituto. Licenciado, o Sr. Ministro BaHos Monteiro, Presidente. -
Br,asília~ 30 de novembro de 1973). R. T.J., vol. 68, pág. 693. 
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V.ARf\ DOS REGISTH.OS PÚBLICOS 

PROVIMENTO N,o 2/74 

o cIr. E.gas Dirson Galbiatti, Juiz de Direito da 
2. a Vara de Registros Públicos e Corregedor 
Permanente dos Cartórios de Regi.9.tro Civil e 
de Notas da Capital. 

Considerando o que ficou decidido no processo n.o 156/74, 
desta Vara, a respeito de revogação de procurações e cuja decisão 
foi publicada na íntegra pela Imprensa Oficial em caráter norma
tivo~ 

Considerando que dúvidas têm surgido, principalmente a respeito 
de lançamento de termo de revogação da procuração à margem do 
próprio instrumento privativo: 

ConsidcI:'ando que ~s partes insistem, junto aos senbores Escri
vães, para que através de ato seu, se julguem seguras de que a pro
curação foi revogada, inobsltante .o artigo 1,318 do Código Civil 
dispor que "A revogação de mandato será notificada somente ao 
m:andatário ... " quando será considerado revogado o mandato; 

Considel'ando que inexistem. qualquer olbrigatoriedade legal, 
para que os senhores Escrivães lavrem à margem do instrumento 
primitivo que o mesmo se acha revogado; . 

Considerando que não há impedimento legal para que um novo 
instrumento, revogando o anterior, seja lavrado: 

Determina: 

1.0) Que é facultado aos senhores Escrivães lavrar novo ins
trumento de revogação da procuração, fazendo~se apenas, anotação 
à margem do revogado. 

2.°) Que por inexistir coluna para averbações, no livro de 
procurações, não mais serão admitidos "Termos" de revogação de 
procuração à margem. dos instrumentos, com a assinatura de man
dante e mandat.ário, mas, sornc-nte mediante a lavratura de novo ins~ 
trumento, rcvogando~se o anterior. 
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3.°) Que, a não ser por essa forma, a revogação de procuração 
somente será feita através de notificação, como determina o artigo 
1.318 do Código Civil. 

4.°) Este Provimento entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

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

(D.O,J. 10-12-74). 
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L]~IS E DECRE'rOS 

FEDERAIS 

LEI N.o 6.205 DE 29 DE ABRIL DE 1975 

Estabelece a descaracterização d.r. salár-io-mínimo Icomo fator de 
correção monetária e acrescenta parágrafo único aO' artigo 1.0 

da l.ei n.o 6.147, de 29 de novembro de 1974. 
O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancJono a 

seguinte Lei: 
Art. 1.0 - Os valores monetários fixados com base no salário 

-mínimo n~o serão considerados para quaisquer fins de dircilto. 
§ 1.° - Fica excluída da restríç'ão de que trata o "caput" deste 

artigo a fixação de quaisquer valores salariais, bem como os seguintes 
valores ligados à legislação da previdência social, que continuam Vln
culadós ao salário-DÚnirno: 

I - Os benefícios mínimos estabelecidos no artigo 3.0 da Lei n.o 
5.890, de 8 de junho de 1973; 

n - a cota do salário-família a que :se refere o artigo 2.° da 
Lei n.o 4.266., de 8 de outubro de 1963; 

III - os benefícios do PRORURAL (Leis Complementares n.os 
11, de 26 de malo de 1971, e 16, de 30 de outubro de 1973), pagos 
pelo FUNRURAL; 

IV - o salário base e os beneficios da Lei n.o 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972; 

V - o benefício instituído pela Lei 0.° 6.179, de 11 de dezem-
bro de 1974; 

VI - (Vetado). 

§ 2.0 - (Vetado). 

§ 3.° - Para os efeitos do disposto no artigo 5.° da Lei n.o 
5.890, de 1973, os montantes atualmente correspondentes aos limites 
de lOe 20 vezes o maior saLário-mínimo vigente serão reajustados 
de acordo com o disposto nos artigos 1.0 e 2.0 da Lei 0.° 6.147, 
de 29 de novem bro de 1974. 

§ 4.° ~ Aos contratos com prazo determin.ado, vigentes na 
data da publicação desta Lei, inclusive os de locação, não se aplicarão, 
até o respectivo ténnino, as disposições deste artigo. 
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Art. 2.° - Em substituição à correção pelo salário-mínimo, o 
Poder Executivo estabelecerá sistema especial de atualização mone
tária. 

Parágrafo único. - O coeficiente de atualização monetária, se
gundo o disposto neste artigo, será baseado no fator de reajustamento 
salarial a que se rderem, os arHgos 1.0 e 2.° da Lei n.O 6.147, de 
1974, excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Poderá 
estabelecer-se como limite, para a variação do coeficiente, a variação 
das Obrigações Reajlustáveis dO' Tesouro Nacional (ORTN). 

Art. 3.° - O artigo 1. ° da Lei n. 6. 147, de 1974, fica acres
cido de parágrafo único com a seguinte redação: 

"Parágrafo único - Todos os salários superiores a 30 (trinta) 
vezes o maior salário-mínimo vigente no País terão, como reajusta
mento legal, obrigatódo, um acréscimo igual à importância resul
tante da aplicação àquele limite da taxa de reajustamento decorrente 
do disposto no "caput" deste artigo." 

Art. 4.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de abril de 1975; 154.° da Independência e 87.° da 
República. 

ERNESTO GEISEL 
Arnaldo Prieto 

D. O. União 30-04-75. 

Nota.: A Cédula de Crédito Rural e a Cédula de Crédito Industrial cUjos 
emolumentos são cobrados em base do salário-mínimo. devem obe
decer ° "quantum" de Or$ 5()1,OO. 

LEI N.o 6.071, DE 3 DE JULHO DE 1974 

Adapta ao Código de Processo Civil as leis que menciona, e dá 
outras p,rovidências. 

O Preside·nte da República, 

Faço saber que 9_ Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Artigo 2.° - O parágrafo único do art. 12 e o art. 19 da Lei 
D.o 1.533, de 31 de dezembro de 1951, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Artigo 12 - ... . ................. , ............ . 

Parágrafo único - A sentença, que conceder o mandato, 
fica sujeita ao duplo gralil de jlur isdição, podendo, entretanto, ser 
executada provisoriamente. 
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Artigo 19 - Aplicam-se ao processo do mandado de se
gurança os art igos do Código de Processo Civil que regulam 
o litisconsórcio". 

Artigo 2.° - O art. 2.° da Lei n.O 5.741) de I de dezembro 
de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: ' 

"Artigo 2.° - A execução terá início por petição escrita, 
com os f'equisitos do art 283 do Código de Processo Civil. 
apresentada em três vias, servindo a segunda e terceira de man
dado e contrafé .• e sendo a primeira i'nstruída com: 

I - o título da dívida devidamenfe inscrita; 

II - a indicação do valor das prestações e enc:argos cujo 
não pagamento deu lugar ao vencimento do contJrato; 

III - o saldo devedor, discr iminadas as parcelas relativas 
a principal, juros, multa e outro encargos contratuais, fiscais 
e honorários advocatícios; 

IV - cópia dos avisos regulamentares red amando o 
pagamento da dívida, expedidos segundo insi( ruções do Banco 
NaCional da Habitação". 

Artigo 3.° - O caput do art. 6.° do Decreto-lei n.O 4, de 7 de 
fevereiro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 6.° - Se a ação de despejo tiver por fundamento 
a falta de pagamento do aluguel arbitrado pelo locador, na 
conformidade do parágrafo único do 3rt. 3.° deste Decreto-lei, 
o Juiz, contestado o pedido, fixará previamente o novo aluguel 
e o homologará por sentença". 

Artigo 4.° - O art. 4.° e o parágrafo único do art. 5.° do 
Decreto-lei D.O 911, de 1 de outubro de 1969, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Artigo 4.° - Se' o bem alienado fiduciariamente não for 
encontrado ou não se achar na posse do devedor" o credor 
poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão. 
nõs mesmos autos, em ação de depósito, na forma prevista no 
Capítulo lI, do Título I) do Livro IV} do C6digo de Processo 
Civil. 

Artigo 5.° - .... . ...................... , .. " .. . 

Parágrafo (mico - Não se aplica à ahenação íiduciár,ia o 
disposto nos incisos VI e VIn do art. 649 do Código de Pro
cesso Civil". 
Artigo 5.° - O § 1.0 do art. 13 da Lei n.O 4.494, de 25 de 

novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Artigo 13- .................................. . 
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§ 1.0 - A cobrança da muita e honorários processar~se-á 

nos p~ópdos au~os de despejo, por via de liquidação da sen
tença". 
Artigo 6.° - A apelação, nas ações de despejo fundadas na 

Lei n,o 4.49'4, de 25 de novembro de 1964, será recebida só no 
efeito devoluüvo, 

Artigo 7.°_ O art. 3.° da Lei n.o 2 . 770, úe 4 de maio de 
1956, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 3.° ~ As sentenças que julg~lTem a liquidação 
por arbitramento ou artigos nas execuções de sentenças ilíquidas 
contra a União, o Estado ou o Município, ficam sujeitas ao duplo 
grau de jurisdição". 
Artigo 8.° - O § 1.0 do art. 1.0 da Lei 0.° 1.207, de 25 de 

outubro de 1950, passa a vlgorar com a segujnte redação: 
"Artigo 1.0 - .................................. . 
§ 1.0 - No caso da convocação para prática de ato proi

bido, a autoridade policial poderá impedi-la, e, dentro de dois 
dias, exporá ao Juiz competente os motivos por que a reunião 
foi impedida ou suspensa. O Juiz ouvirá o promotor da reuDião, 
ao qual dará o prazo de dois dias p,lra defesa. Dentro de dois 
d ias o Juiz proCerirá sentença da qual caberá apelação que será 
recebida somente no efeito devolutivo". 

Artigo 9.° - O art. 4.° dn Lei n,O 3.193, de 4 de ju.lho de 
1957, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 4.° - Da sentença do Juiz caberá apelação, a 
qU1al será recebida somente no efeito devolutivo". 

Artigo 10 - O § l.0 do art. 28 do Decreto-lei n.O 3.365, 
de 21 de junho de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"A rtigo 28 - ........ _ .................. , .. , ... . 

§ 1:° - A sentença que condenar a Fazenda Pública em 
quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo 
grau de jurisdição". 

Arligo 11 - Os §'S 4.° e 6,0 do art. 57 da Lei n.o 5.250, de 
9 de fevereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação: 
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"Artigo 57 - ., .................... , .......... - . 

§ 4.° - Não havendo contestação, o Juiz proferirá desde 
logo a sentença, em caso contrário, observar-se-á o procedi
mento ordinário. 

§ 6.° - Da sentença do Juiz caberá apelação, a qual 
somente será admiUda mediante comprovação do depósito, pelo 
apelante, de quantia igual à importância total da condenação. 

DOLETIM DA AssocrAçÃO DOS SERVENTOÁRIOS 
DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



Com a pctição de interposição do recurso o apelante pedirá 
expedição de guia para o depósito, sendo a apelação julgada 
deserta sc, no prazo de sua interposição, não for CQrnprovado 
o depósito". 
Artigo 12 - Os §§ 3.p e 5.° do art. 61 da Lei D,o 5.250, de 

9 de fevereiro de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Artigo 61 - ., ..... ' ........... . ............... . 
§ 3.° - Findo esse pfazo, com a resposta ou sem ela, 

serão os autos conclusos e, dentro de vinte e quatro horas, o 
Juiz proferirá sentença. 

S 5.° - Da sentença caberá apelação que será recebida 
somente no efeito devolutivo'-'. 
Art ~go 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu bli

cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 3 de julho de 1974; 153.° da Independência e 86,0 
da República. 

ERNESTO GEISEL 

Armando Falcão 

LEI N.o 6.192 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre restrições a brasileiros natu.raIizados, e dá outras pro
vidências. 

O Presidente da República, 

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

Artigo 1.0 - É vedada qualquer distinção entre brasileiros 
natos e naturalizados. 

Artigo 2.° - A condição de "brasileiro nato", exigida em leis 
ou decretos para qualquer fim; fica modificada para a de "brasileiro". 

Artigo 3.° - Não serão admitidos a registro os atos de cons
tituição de sociedade comercial ou civil que contiverem restrição a 
brasi lei ro na tu raHzado. 

Artigo 4.° - Nos documentos públicos, a indicação da nacio
nalidade brasileira alcançada mediante naturalização far-se-á sem 
referência a esta circunstância. 

Artigo 5.° - A violação do disposto no art. 1.° desta Lei 
constitui contravenção pena], punida com as penas de prisão simples 
de quinze dias a três meses c multa igual a três vezes o valor do 
maior salário-mínimo vigente no País. 
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Artigo 6.° - Esta :lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de 1974; 153.° da I ndependência e 
86.° da República. 

ERNESTO GEISEL 

Annando Falciio 

LEI N.o 6.195, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

Atribui ao FUNRURAL a concessão de prestações por acidente do 
trabalho.. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso NacionaJ decreta e eu sandono a 
seguinte Lei: 

Art igo 1.0 - O seguro de acidentes do trabalho rural de que 
trata o artigo 19, da Lei 0.° 5.889, de 8 de junho de 1973, ficará a 
cargo do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural CFUNRURAL), 
na forma estabelecida nesta Lei. 

§ 1.° - Para os efeitos deste artigo, acidente do trabalho é 
aquele assim definido no c'apl~t e no § 2.°, do artigo 2.°, da Lei 
TI.o 5.316) de 14 de setembro de 1967. 

§ 2.° - Equipara-se ao acidente do trabalho de que trata esle 
artigo a doença profissional, inerente à atividade rural e definida em 
at.o o Ministro da Previdênciéi e Assistência Social. 

Artigo 2. ° - A perda da capacidade para ° trabalho ou a 
morte, quando decorrentes de acid nte do trabalho, darão direito, 
conforme o caso: 

I - A auxílio-doença, no valor mensal de· 75 % (set",nta e cinco 
por cento) do maior sa ~ário-mínimo em vigor no País, a contar do 
dia seguinte ao do ad.dente; 

rr - Aos benefícios do FUNRURAL, na forma da legislaç.ão 
em vigor, devidos a contar do dia do ~cídente, com a aposentadoria 
ou pensão no valor de 75 % (setenta e cinco por cento) do maior 
salário-mínimo vigente no País; 

lU - A assistência médka. 
Parágrafo uruco. No caso de auxí.Ho-doença, cabe ao empre

gador pagar o salário do dia do acidente . 
Artigo 3.° - A assistência médica, aí incluída a cirúrgica, a 

hospi talar, a farmacêutica e a odontológica, bem como o transporte 
do acidentado, será devida em caráter obrigatório, a partir da ocor
rência do acidente. 
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~ J. o - Quando a perda ou a redução da capacidade para o 
trabaUlO puder ser atenuada pelo uso de aparelho de pr,ótese, ele 
será fornecido pelo FUNRURAL, independentemente das presta
ções cabíveis. 

~ 2.° - Quando o FUNRURAL não mantiver, na localidade, 
convênio com serviço organizado de assistência médica, o empre
gador: 

a) Prestará ao acidentado completa ,assistência emergencial 
comunicando o fato ao FUNRURAL; 

b) Promoverá o transporte do acidentado para local onde o 
FUNRURAL disponha, mediante convênio, de serviço médico. 

Artigo 4.° - O FUNRURAL, em colaboração com o Insti
tuto Nacional de Previdência Social, promoverá programas de rea
bilitação profissional dos acidentados. 

Artigo 5.° - O custeio dos benefícios do FUNRURAL, por 
8cidente do trabalho, na forma desta lei, será atendido por uma 
contribuição adicional de 0,5% (cinco décimos por cento) incidente 
sobre o valor comercial dos produtos agropecuários em sua pri
meira comerciaLização. 

Artigo 6.0 - Esta Lei entrará em vjgor em 1.0 de julho de 
1975, revogadas às disposições em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de ] 974; 153.° da Independência e 
89.° da RepúbUca. 

ERNESTO GEISEL 
L. G. dõ N asciolcnto e Silva 

LEI N .o 6.140 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1974 

Dá nova redação ao artigo 49 e seus parágrafos, e ao item 7,°, do 
artigo 55, da Lei ILO '6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências 

O Presidente da República 
Faço saber que o. Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

segujnte Lei,: 

Artigo 1.° - O artigo 49 e seus parágrafos, e o item 7.0, do 
artigo 55, da Lei n. 6.01 S, de 31 de dezembro de 1973, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 49 - Os oficD3ÊS do registro civil remeterão à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro 
dos primeiros oito dias dos meses de janeiro, abril, julho e 
outubro de cada a.no, um mapa dos nascimentos, casamentos e 
óbitos ocorridos no trimestre anterior. 
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§ 1.0 - A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística fornecerá mapas para a execução do disposto neste 
artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam 
as correções que forem necessárias. 

§ 2.0 - Os oficiais que, no prazo legal, não remeterem 
os mapas. ~ncorrerão na multa de um a cinco salários-mínimos 
da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem 
prejuízo da ação penal que no caso couber. 

Artigo 55 - . ............................... . .. . 

7.0 ) Os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão 
dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da geni
tora , do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e 
o domicilio ou a residência do casal". 

Artigo 2.° - A presente Lei entrará em vigor a 1.0 de julho 
de 1975. 

Brasília. 28 de novembro de 1974; 153.° da Independência e 
86.0 da Repúb1ica. 

ERNESTO GEISEL 

Armando Falcão 

(D. O. U., 29-11-74) 

LEI N.o 5.709, DE 7 DE OUTUBRO DE 197.1 

Regrna a aquisição de im6vel nual por estrangeiro residente 'RO País 
ou pessoa jUl"ídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, 
e dá outras providê.ncias 

o Presidente da República 

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

ArHgo 1. o - O estrangeiro residente 00 País e a pessoa jurí
dica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. só poderão adquirir 
imóvel rural na forma prevista nesta Lei. 

§ 1.0 - Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta 
Lei a pessoa jurí.dica brasileira da qual participem, a qualquer 
titulo, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria 
do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior. 
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~ 2.° - As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam 
aos casos de transmissão "causa mortis". 

Artigo 2.° - Ao estrangeiro, que pretende lm1grar para o 
Brasil, é facultado celebrar, ainda em seu país de origem, compro
misso de compra e venda de imóvel rtlIul, desde que, dentro de 
3 (três) anos, contados da data do contrato, venha fixar domicílio 
no Brasil e explorar o im6vet 

~ 1.0 - Se o compromissário comprador descumprir qualquer 
das condições estabelecidas neste artigo" reputar-se-á absolutamente 
ineficaz o compromisso de compra e venda, sl!ndo-llhe defeso adqui
ri,r, por qualquer modo, a propriedade do imóvel. 

§ 2. 0 - No caso previsto no parágrafo antecedente, caberá 
ao promitente vendedor propor ação para declarar a ineficácia do 
compromisso, estando desobrigado de restituir as importâncias que 
receber do compromissário cmnprador. 

§ 3.° - O prazo refer~do neste artigo poderá ser prorrogado, 
ouvido o setor competente do Mioistério da Agricultura, caso o pro
m itente comprador já tenha utilizado o imóvel na implantação de 
projetos de culturas permanentes. 

§ 4.° - As disposições deste artigo constarão, obrigatoriamen
te, dos compromissos de compr~ e venda nele referidos) sob pena de 
nulidade dos respectivos contratos. 

Artigo 3.° - A aquisição de imóvel rural por pessoa física 
estrange-ira não poderá exceder a 50 (cinqüenta) módulos de explo
ração indefinida, em área contínua ou descontínua. 

§ 1.0 ~ Quando se tratar de imóvel com área não superior a 
3 (três) módulos, a aquisição será livre, independendo de qualquer 
autorização ou licença, ressalvadas as exigências gerais determinadas 
em lei. . 

§ 2. 0 
- O Poder Executivo baixará normas para a aquisição 

de área compreendida eotre 3 (três) e 50 (cinqüenta) módulos de 
exploração indefinida. 

§ 3.° - O Presidente da República, ouvido o Conselho de 
Segurança Nacional, poderá aumentar o limite fixado neste artigo. 

Artigo 4.° - Nos loteamentos rurais efetuados por empresas 
particulares de colonização, a aquisição e ocupaç.ão de, DO mínimo, 
30% (trmta por cento) da úrea total serão feitas obrigatoriamente por 
brasileiros. -

Artigo 5.0 - As pessoas jurídicas estrangeiras referidas no art. 
1.0 desta Lei s6 poderão adqujri r imóveis rurais destinados à im
plantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais, ou de colo
nização, vinculados aos seuS objetivos estatutários. 
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§ 1.° - Os projetos de que trata este artigo deverão ser apro~ 
vados pelo Ministério da Agricultura. ouvido o órgão federal com
petente de desenvolvimento regional na respectiva área. 

§ 2.0 ' - Sobre os projetos de caráter industrial será Ol!lvido o 
M ilnÍstério da Indústria e Comércio. 

ArOgo 6,Q - Adotarão obrigatoriamente a forma nominativa 
as ações de sociedades anônimas: 

I - que se dediquem il loteamen.to rural; 

TI - que explorem diretamente áreas ru rais; e 

TIl ~ que sejam proprietárias de imóveis rurais não vinculados a 
suas atividades estatutálrias. 

Parágrafo único - A norma deste artigo não se, aplica às enti
dades mencionadas no artigo 4.° do Decreto-lei 0.° 2'00 (*), de 25 
de fevereiro de 1967. com a redação que lhe foi dada p lo Decre
to-lei n.O 900 (*), de 29 de setembro de 1969. 

Artigo 7.° - A aquisição de imóvel situado em área conside
rada indispensável à segurança nacional por pessoa estrangeira, física 
Oll jurídica, depende do assentimento prévio da Secretaria-Geral do 
Conselho de Segurança Nacional. 

Artigo 8.° - Na aquisição de imóvel rural por pessoa estran
geira, física ou juridica, é da ess'ência do ato a escritura pública. 

Artigo 9.° - Da escritura relativa à aquis~ção de árcu mral 
por pessoas físicas" estrangeiras constará, obrigatoriamente: 

I - menção do documen.to de identidade do adquirente; 

TI - prova de residência no território nacional; c 

Tn - quando for o caso, autorização do órgão competente ou 
asscntimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional. 

,Parágrafo único - Tratando-se de pessoa jurídica estrangeira, 
constará da escritura a transcrição do ato que concedeu autorização 
para fi aquisição da área rural, bem como dos documentos compro
batórios de sua constituição e de licença para seu funcionamento no 
Brasit 

Artigo 10 - .os Cartórios de Registro de hnóveis manterão 
cadastro espedal, em livro auxiliar, das aquisições de terras rurais 
por pessoas estrangelras, físicas e jurídicas, no qual deverá constar: 

1 - menç'ão do documento de identidade das partes contrata
das ou dos respectivos atos de consütuição, se pessoas jurídicas; 
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II - memorial descritivo do imóvel, com i:lrea, características, 
limites e confrontações; e 

In - ~ranscrjção da autorização do órgão competente, quando 
for o caso. 

Artigo 1 I - Trimestralmente, os Cartórios de Registro de 
Imóve.is remeterão, sob pena de perda do cargo, à Corregedoria da 
Justiça dos Estados a que estiverem subordinados e ao Ministério da 
Agricultura, relação das aquisições de áreas rurais por pessoas es
trangeiras, da qual constem os dados enumerados no artigo anterior. 

ParáQ:rafo único - Quando se tratar de imóvel sjtuado em área 
indispenscivel à segurança nacional, a relação mencionada neste arti
go deverá ser rem tida também à Secretaria-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Artigo 12 - A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas 
estrangeiras, físicas ou jurídicas, não poderá ultrapassar a 1/4 (um 
quarto) da superfície dos Municípios onde se situem, comprovada por 
certid·ão do Registro de Imóveis, com base no livro auxiliar de que 
Itrata o artigo 10. 

§ 1.0 
- As pessoas da meSma nacionalidade não poderão ser 

p roprietárias, em cada Município, de mais de 40% (quarenta por 
cento) do liUllte fixado neste arligo. 

§ 2.0 - Ficam excluídas das restrições deste artigo as aquisi
ções de áreas rurais: 

I = inferiores a 3 (três) módulos; 

II - que tiverem sido objeto de compra e venda, de promessa 
de compra e venda; de cessão ou de promessa de cessão mediante 
escritura pública ou instrumento pal-ticular devidamente protocolado 
no registro comp~tente, e que tiverem sido cadastradas no INCRA 
em nome do promitente comprador, ant,es de 10 de março de 1969; 

IH - quando o adquirente tiver filho brasileiro ou for casado 
com pessoa brasHeira sob o regime de comunhão de bens. 

§ 3.° ~ O Presidente da República poderá, mediante dccr.)to, 
autorizar a aquisição além dos l.imites fixados neste artigo, quando se 
tratar de imóvel rural vinculado a projetos julgados prioritários em 
face dos p~anos de desenvolvimento do País. 

Artigo 13 - O artigo 6.0 da Le.i ll.o 4 .504 (:!:), de 30 de no
vembro de 1964, passa a vígorar com a seguinte redação: 

"Art. 60 .- Para os efe-Ítos desta Lei, consideram-se 
empresas particulares d~ colonização as pessoas físicas, na
cionais ou estrangeiras, residentes ou domiciliadas no Brasil, 
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ou jurídicas, constituídas e s~diadas no País, que tiverem 
por finalidade executar pmgrama de valorização de ár,ea oUi 
distribuição de terras". 

Artigo 14 - Salvo nos casos previstos em legislação de núcleos 
co~oniais, onde se estabeleçam em lotes rurais, como agricultores, 
estrangeiros imigrantes, é vedada, a qualquer título, a doação de ter
ras da União ou dos Estados a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas. 

Artigo 15 - A aqujsição de imóvel rural, que viole as prescrições 
desta Lei, é nula de pleno direito. O tabelião que lavrar a escritura 
e 'O oficial de registro que a transcrever responderão civilmente pelos 
danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabiJIi
duele criminal por prevaricação ou falsidade ideológica. O alienante 
está obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel. 

Artigo 16 - As sociedades anônimas, compreendidas em quais
quer dos incisos do "caput" do artigo 6.o} que já estiverem constituídas 
à data do início da vigência desta Lei, comun.icarão, no prazo de 6 
(seis) meses, ao Ministério da Agricultura a relação das áreas rurais 
de sua propriedade ou exploração. 

§ 1.0 - As sociedades anônimas, indicadas neste artigo, que 
não converterem em IilomDnativas suas ações ao portador, no prazo 
de 1 (um) ano do início da vigência desta Lei, reputar-se-ão irregu
lares, ficando sujeitas à dissolução, na fonna da lei, por inkiatúva do 
Ministério Público. 

§ 2.° - No caso de empresas concessionárias cle s~ rviço pú
blico, que possuam imóveis rurais não vinculados aos fins da con
cessão, o prazo de conversão das ações s .... rá de 3 (três) anos. 

§ 3.° - As empresas concessionárias de serviço público não 
estão obrigadas a converter em nominativas as ações ao portador, se 
dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da vigência desta L .. j, 
alienarem os imóveis rurais não vinculados aos fins da concessão. 

Artigo 17 - As pessoas jurídicas brasileiras que, até 30 de 
janeiro de 1969, tiverem projetos de colonização aprovados nos ter
mos do artigo 61 da Lei n. o 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
poderão, mediante autorização do Presidente da República, ouvido o 
Ministério da Agricultura, concluí-los e outorgar escrituras definitivas, 
desde que o façam dentro de 3 (três) anos e que a área não exceda, 
para cada adquirente, 3 (três) módulos de exploração indefinida. 

Artigo 18 - São mantidas em vigor as aut.orizações concedidas, 
com base nos Decretos-leis D.OS 494 (*), de 10 de março de 1969, e 
'924 (*), de 10 de outubro de 1969, em estudos e processos já con
cluídos, cujos projetos tenham sido aprovados pelos órgãos com~ 

petentes. 
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Artigo 19 - O Poder Executivo baixará, dentro de 90 (noventa) 
dias, o regulamento para execução desta Lei. 

Artigo 20 - Esta Lei entrará em vigor na data úe sua publi
cação. 

Artigo 21 - Revogam-se os Decretos-leis o.os 494, de 10 de
março de 1969, e 924, de 10 de outubro de 1969, e demais disposições 
em contrário. 

EMfLIO G. MÉDJCI, Presidente da República 

Alfredo HU7.aid 

L. F. Cirne Lima 

Marcas Vinícius Pratini de Moraes 

DECRETO N.l) 74.965, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1974 

Regu'lamenta a Lei n.o 5.709, de 7 de outubro de 1971; que dispõe 
sobre a aquisição de imóVccl ruml por estrangeiro residente- n() 
País ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar DO 

Brasil. 

o P(c$id~nte da República, 

usando da atribuiçã.o que lhe confere o artigo 181, item lI!. da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo ] 9) da Lei OI. o 
5.709, de 7 de outubro de 1971, 

Dureta: 
Art. 1.0 - O estrangeiro residente 00 País e a pessoa jlurídica 

estrangei.ra autorizada a funcionar no Brasil só poderão adquirir 
imóvel rur:Jl na forma prevista D '~ste- regulamento. 

§ 1.0 - Fica também sujeila ao regime cstabeleddo por este 
regulamento a p :. soa juríclica brasileira da qual participem; a qua.1-
quer t[tulo, pessoa.s estrangeiras, físicas ou jurídicas, que tenham a 
maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior. 

§ 2.0 - As restrições estabelecidas neste regulamento não se 
aplicam aos casos de transmissão causa mortis. 

Art. 2.° - A pessoa estrangeira, física ou jurídica. só poderá 
adquirir imóvel situado em (lrea considerada indispensável à s-~gu

rança nacional mediante assentimento prévio da Secretaria Geral do 
Conselho ele Segurança Nacional. 

Art. 3.° - Na aquisição de imóvel rural por pessoa estrangeira, 
física ou jurídica, é da essência do ato a escritllfa pública. 
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Art. 4.° - Compete ao Instituto Nacioçal de Colonização e 
Reforma Agrária (lNCRA) fixar, para cada região, o módulo de 
exploração ind ... finida, p.odend.o modificá-lo sempre que houver alte
ração das condições econômicas e sociais da região. 

Art. 5.° - A soma das áreas rurais pertencentes 8i pessoas 
estrangeiras, físicas ou jurídicas. não poderá ultrapassar ] /4 (um 
quarto) da superfície dos Municípios onde se situem comprovada 
por c~rtidão do Registro de Im6veis, com base no livro auxilliar de 
que trata o artigo ] 5. 

§ 1.0 - As pessoas de mesma nacionalidade não pod ... rão ser 
proprietárias, em cada Município, de mais de 40% (quarenta por 
cento) do limi,te fixado neste artigo. 

§ 2.° - Ficam excluídas das restrições deste artigo as aquisi
çõ-es de áreas rurais: 

I - Inferiores a 3 (três) módulos; 

II - Que tiverem sido objeto de compra e venda, de promessa 
de compra e venda, de cessão Ol) de promessa de cessão, constante 
de escritura pública ou de documento particular devidamente proto
colado na circunscrição imobiliária competente, e cadastrada no 
INCRA em nome do promitente-comprador, antes de 10 de rnal"ço 
de 1969; 

IrI - Quando o adquirente tiver filho brasileiro ou fo r casado 
com pessoa brasileira sob o regime de comunhão de bens. 

§ 3.° - Será autorizada por decreto, em cada caso, a aquisição 
além dos limites fixados neste artigo, quando se tratar de imóvel 
rural vinculado a projetos julgados prioritários em face dos planos 
de desenvolvimento do País. 

Art. 6.° - Ao estrangeiro que pretenda imigrar para o Brasil é 
facultado celebrar, ainda em seu país de origem, compromisso de 
compra e venda do imóvel rural desde que, dentro de 3 · (três) anos, 
contados da data do contrato, venha fixar domicílio no Brasil e 
explorar o imóvel. 

§ 1.0 - Se o compromissário comprador d escumpri.r qualqu~r 
das condições estabelecidas neste artigo, reputar-se-á absolutamente 
ineficaz o compromisso de compra e venda, sendo-lhe defeso adql!.li
rir, por qualquer modo; a propriedade do imóvel. 

§ 2.° - No caso previsto no parágrafo antecedente, caberá ao. 
promitente-vendedor propor a ação. para declarar a ineficácia do 
compromisso, estando desobrigado de restituir as importâncias que 
receb~u do ,compromissário comprador. 

§ 3.° - O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado 
pelo Ministério da Agricultura" Ü"uvido .o lNCRA, se o promitente-

'92 - DOI.,·ETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRlOS 
DB JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



-comprador, embora sem transfedr seu domicílio para o Brasil por 
motivo justificado, utilizou o imóvel na implantação de projeto de 
culturas permanentes. 

§ 4.° - Dos compromissos de compra e venda devem constar 
obrigatoriamente, sob pena de nulidade, as cláusulas estabelecidas 
neste artigo. 

Art. 7. 10 - A aquisição d~ imóvel rural por pessoa Hska estran
ge.ira não poderá exceder a 50 (cinqüenta) módulos de exploração 
indcíinida, em {lrea contínua ou descontÍllua, 

§ 1.0 - Quando se tratar de imóvel com área não superior a 
3 (três) móduTos, a aquisição será livre, independendo de qualquer 
autorização ou licenç..'1, re alvadas as exigências gerais determinada.s 
em lei. 

§ 2.° - A aquisição de imóvel rural entre 3 (três) e 50 (cin
qüenta) módulos de exploração indefinida dependerá de autorização 
do INeRA, ressalvado o disposto no art.igo 2.0. 

§ 3.° - Dependerá também de autorização a aquisição de mais 
de um imóvel, com área não sup~riO[ a três módulos, feita por uma 
pessoa física. 

§ 4.° - A autorização para aquisição por pessoa física condi
cionar-se-á, se o imóvel for de área superior a 20 (vinte) módulos, à 
aprovação do projeto de exploração correspondente. 

§ 5.° - O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segu
rança Nacional, poderá aumentar o limite fixado neste artigo. 

Art. 8.° - Nos loteamentos rurais efe~tuados por empresas 
partículares de colOllização, a aquisição e ocupação de, no mínimo, 
30% (trinta por cento) da área total, serão feitas obrigatornamente 
por brasileiros. 

§ 1.0 - A empresa colonizadora é responsável pelo encami
nhameoto dos processos referentes à. aquisição do imóvel rural por 
estrangeiro, observadas as disposições da hgislação vigente, até que 
seja lavrada a escritura pública. 

§ 2.° - Semestralmente a empresa colonizadora deveI"á enea
mínhar, ao órgão estadual do INCRA, relação dos adquirentes, men
cionando a percentagem atualizada das áreas nlfais pertencentes a 
estrangeiros, no loteamento. 

Art. 9. 0 - O interessado que pretender obter autorização para 
adquirir imóvel Olral formularú requerim:::nto ao !NeRA, declarando: 

a) se possui, ou não, outros imóveis rurais; 
b) se, com a nova aquisição, suas propriedades não excedem 

50 (dnqü.enta) módulos de exploração indefinida, em área contínua 
ou descontínua; 
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c) a destinação a ser dada ao imóvel, através do projeto de 
exploração, se a área for superior a 20 (vinte) módulos. 

Parágrafo único - O requerimento de autorização será instruído 
por documentos que provem: 

1 - a residência do interessado no território nacional; 

2 - a área total do município onde se situa o imóvel a ser 
adqujrido; 

3 i.1 soma das áreas rurais transcritas em nome de estran-
geiros, no município, por grupos de nacionalidade; 

4 - qualquer das circunstâncias mencionadas nos incisos do 
§ 2.0 do artigo 5.0 deste Regulamento. 

Art. 10 - Concedida a autorização pelo INeRA,. que ouvirá 
previamente a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, 
quando for o caso, poderá o Tabelião lavrar a escritura;. nela men
cionando obrigatoriamente: 

I - O documento de identidade do adquirente; 

II - Prova de residência no território nacional; 

111 - A autorização do INCRA. 

Parágrafo único - O prazo de validade da autorização de 30 
dias, dentro do qual deverá ser lavrada a escritura pública, seguindo-se 
a transcrição na Circunscrição Imobiliária, no prazo de 15 dias. 

Art. 11 - A pessoa jurídica estrangeira, autorizada a funcionar 
no Brasil, ou a pessoa jurídica brasileira, na hipótese do artigo 1.°, 
§ 1.0, só poderão adquirir imóveis rurais quando estes se destinem à 
implantação de projetos agrícolas pecuários, industriais, ou de colo
nização vinculados aos seus objetivos estatutários. 

§ 1.0 - A aquisição dep~nderá da aprovação dos projetos pelo 
Ministério da Agricultura, ouvido o órgão federal compete.nte. 

§ 2.° - São competentes para apreciar os projetos: 
a) o INeRA, para os de colonização.; 
b) a SUDAM e a SUDENE. para os agrícolas e pecuários SI

tuados nas respcctivas áreas; 
c) O Ministério da Indústria e do Comérdo; para os indus

triais e turísticos, por intermédio do Conselho do Desenvolvimento 
Industrial e da Empresa Brasileira de Turismo, respectivamente. 

Art. 12 - A pessoa jurídica que pmt~nde'r aprovação de pro
jeto deverá apresentá-lo ao órgão competente, instruindo o pedido 
com documentos que provem: 

a) a área total do município, onde se situa o imóvel a ser 
adquirido; 
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b) a soma das áreas rurais transcritas em nome de estrangeiros, 
n0' município, por grupos de nacionaJlidadc; 

c) ° assentimen~o prévio da Secretaria Geral do Conselho de 
Segurança Nacional, no caso dv o imóvel situar-se em área consid\./
rada indispensáv€.l à segurança nacional; 

d) o arquivamento do contrato social ou estatuto no Registro 
de Comércio; 

e) a adoção de forma nominativa de suas ações, feita por cer
tidão< do Registro d2: Comércio, nas hipóteses previstas no artigo 13 
deste regulamento. 

Parágrafo único - Obscrvar-se-á o mesmo procedimento nos 
casos previstos no § 3.°, no artigo 5.°, deste regulamento, bipótese 
em que o projoto, depois da manifestação do Ministério da Agricul
tura, será encaminhado ,ao Presidente da República para decisão. 

Art. 13 - Adotarão obrigatoriamente a forma nominativa as 
ações de sociedades anônimas: 

r - Que se dediquem a loteamento rural; 

II - Que explorem diretamente áreas rurais; 

DI - Que sejam proprietárias de imóveis rurais não vincula
dos a suas atividades estatutárias. 

Parágrafo único - A nonna deste artigo não se aplica às autar
qu i.as, empresas públicas e sociedades de economia mista, mencio
nadas,. no artigo 4.° do Decr€to-Iei n. o. 200, de 25 de fevereiro de 
1967) com a redação que foi dada pelo Decreto-1ei n. o 900, de 29 
de setembro de 1967. 

Art. 14 - Deferido o pedido, lavrar-se-á a escritura pública, 
dela constando obrigatoriamente: 

a) a aprova'çã.o pelo Ministério da Agricultura; 
b) os documentos comprobatórios de sua constituição e de 

licença para seu funcionamento no Brasil; 
c) a autoFização do Presidente da República, nos casos pre

vistos no § 3.0 do artigo 5.°, deste regulamento. 

§ 1.0 - No caso de o adquirente ser sociedade anónima bra
sileira, constará a prova de adoção da fonna nominativa de suas ações, 

§ 2.° - O prazo de vaUdade do deferimento 'do pedido é de 
30 dias, dentro do qual deverá ser lavrada a escritura pública, se
guindo-se a ~raru;crição ila Circunscrição Imobiliária, no prazo de 15 
dias. 

Art. 15 - Os Canórios de Registro de Inlóvcis manterão ca
dastro especial em livro auxiliar das aquisições de terras rurais por 
pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, no qual se mencionará: 
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I - o documento de identidade das partes contratantes ou dos 
respectivos atos de constituição, se pessoas jurídicas; 

n - memorial descritivo do imóvel com área, características, 
limites e confrontações; 

III - a autorização do órgão competente, quando for o caso; 

IV - as ci!rcunstâncias mencionadas no § 2.° do artigo 5.°. 

Panlgrafo único - O livro (modelo anexo) terá páginas duplas, 
divididas em 5 colunas, com 3,5 em, 9,5 em, 14 em, 12 em e 15 cm~ 
encimadas com os dizeres "no" "Adquir""nte e Transmitente", "Descri
ção do Imóvel", "Certidões e Autorizações" e "Averbações" respec
tivamente, e nele registrar-se-ão as aquisições referidas neste regula
mento, na data da transcrição do titulo. 

Art. 16 - Trimestralmente, os Cartórios de Registro de Imó
veis remeterão, sob pena de perda de cargo, à Corregedoria da Jus
tiça dos Estados a que estiverem subordinados e à repartição estadual 
do INCRA, relação das aquisições de áreas rurais por pessoas estran
geiras, da qual constem os dados enumerados no artigo anterior. 

Parágrafo único - Quando se tratar de imóvel situado em área 
indispensável à segurança nacional, a relação mencjonada neste 
artigo deverá ser rcrnctjda também à Secretaria Geral do Conselho 
de Segurança Nacional. 

Art. 17 - Para os efeitos da Lei D.o 4.504, de 30 de novembro 
de 1964 e deste regulamento, consideram-se empresas particulares de 
colonização as pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, residentes ou 
domiciliadas no Brasil, ou jurídicas, constituídas e sediadas no País, 
que tiverem por finalidade executar programa de valorização de área 
ou distribuição de terras. 

Art. 18 - Salvo nos casos previstos em legislação de n(lc!eos 
coloniais onde se estabeleçam em lotes rurais, como agricultores, 
estrangeiros imigrantes. é vedada, a qualquer t.ítulo a doação de ter
ras da União ou dos Estados a pessoas estrangeiras, físicas ou 
jurídicas. 

Art. 19 - É nula de pleno di,reito a aquisição de imóvel rural 
que viole as prescrições legais: o Tabelião que lavrar a escritura e ° 
oficial de registro que a transcrever responderão civilmente pelos 
danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabili
dade criminal por prevaricação ou falsidade ideológica; o alienante 
ficará obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel, ou as 
quantias recebidas a este título, como parte do pagamento. 

Art. 20 - As nonnas deste regulamento aplicam-se a qualquer 
alienação de imóvel rural para pessoa física ou juríd.ica estrangeira, 
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em casos como o de fusão ou incorporação de empresas, d~ alteração 
do controle aciomhio da sociedade, ou de transformação de pessoa 
jurídica nacional para pessoa jurídica estrangeira. 

Parágrafo único - O Oficial de Registro de Imóveis só fará a 
transcrição de documentos relativos aos negócios de que trata este 
artigo, se neles houver a reprodução das autorizações correspondentes. 

Art. 21 - Este de-ereto entrará em vIgor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de novembro de 1974; § 153.° da Independência e 
86.0 da República. 

ERNESTO GEISEL 

Armando Falcão 

A1~'sson Pauljnelli 

Severo Faglwdes Gomes 

Modelo a que se refere o artigo 15, parágrafo único do 
Decrdo D.o 74.965, de 26 de novembro de 1974 

REGISTRO DE TERRAS RURAIS ADQUIRIDAS POR ESTRANGEIROS 

N.O I Adquirente e 

I 
Descriçã.o do I Certidões e Averbações 

transmi teu te imóvel au tori7.a.çóes 

3,5 em I 9,5 em I 14,0 em 12,0 em 15,0 em 

Escala - 1:2 

DECRETO-LEI N.o 1.381, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre o tratamento tributário aplieável à empresa individual 
nas atividades imobiliárias, e dá ounas providências. 

O Presidente da Republica" 
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Cons
tituição, 

Decr-eta 

Art. 1.0 ~ Serão equiparadas às pessoas jurídicas, para os efei
tos de cobrança do imposto de renda, as pessoas físicas que, como 
empresas individuais, praticarem operações imobiliárias, nos termos 
deste Decreto-lei. 
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Art, 2.c - Para os efeitos do disposto neste Decreto-lei, con
sideram-se: 

1 - Imóveis - os definidos no artigo 43, do Cód.igo Civil e os 
direitos à sua aquisição; 

II - Data de aquisição ou de alienação - aquela em que for 
celebrado o contrato inicia~ da operação imobiliária correspondente, 
ainda que através dc instrumento particular; 

111 - Ano calendário - período de doze meses consecutivos 
contados de 1.° de janeiro a 31 de dezembro. 

§ 1.0 - Caracterizam-se a aquisição e a alienaç-ão pelos atos 
de compra e venda, de permuta, de transferência do domínio útil de 
imóveis foreiros, de cessão de direitos, de promessas dessas opera
ções, de adjudicação ou arrematação em has ~a pública, pela procura
ção em causa própria, ou por outros contratos afins em que haj!1 
transmissão de imóveis ou de direitos sobre im6veis. 

§ 2.° - A data de aquisição ou de alienação constante de 
instrumento particular, se favorável aos interesses da pessoa física~ 

só será aceita pela autoridade fiscal, quando atendida pelo menos 
uma das condições abaixo especificadas: 

a) O instrumento tiver sido registrado no Registro, ImobiUá
rio ou no Registro de Títulos e Documentos no prazo de trinta dias 
contados da data dele constante; 

b) Houver conformidade com cheque nominativo pago dentro 
do prazo de trinta dias contados da data do instrumento; 

c) Houver conformidade cüm lanç-amentos contábeis da pes
soa jurídica, atendidos os preceitos para escrituração em vigor; 

d) Houver menção expressa da operação nas declarações de 
bens da parte interessada, apresentadas tempestivamente à repartição 
competente, juntamente com as declarações de rendimentos. 

§ 3.° - O Ministro da Fazenda poderá estabelecer critérios 
adicionais para aceitação da data do instrumento particular a que se 
refere o parágrafo anterior. 

ArL 3.° - Serão consideradas empresas individuais, para os 
fins do artigo 1.°, as pessoas físicas que: 

I - alienarem imóveis a empresas a que estejam vinculiadas, se 
as empresas adquirentes explorar~m, por qualquer modalidade, a 
construção OM a comercialização. de imóveis; 

li - praticarem, em nome individual, a comercialização de 
imóveis com habitualidade; ou 
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UI - promoverem a incorporação de prédios em condomínio 
ou loteamento de terrenos. 

Art. 4.° - Para os efeitos de equiparação da pessoa física à 
pessoa jurídica, nos termos do inciso I" do artigo 3.°, serão conside
rados vinculados à empresa: 

I - os seus titulares ou administradores, na data da alienação 
do imóvel c os que o tenham sido nos doze meses imediatamente an
teriores à alienação do imóvel; 

11 - os acionistas ou sócios que participarem, ou tenham par
ticipado em qualquer época do período de doze meses imediatamen
t~ anteriores à alienação, com mais de dez por cento do capital da 
empresa; 

111 - o cônjuge, os parentes até o terceiro grau e os dependen
tes das pessoas a que se referem as alíneas anteriores. 

§ 1.0 - Para os efeitos deste artigo, não serão consideradas as 
alienações: 

a) de imóveis para a empresa corno integraLização de seu ca
pital, até 30 de jlunho de 1975; 

b) de imóveis havidos por herança ou legado; 

c) de imóveis havidos, por doação ou dação em pagamento, 
mais de doze meses antes da data da. alienação; 

d) de imóveis adquiridos mais de' 36 meses antes da data da 
alienação. 

§ 2.° - No caso de equiparação da pessoa física à pessoa ju
rídica a que se refere este arligo, não se aplicará o disposto nos ar
tigos 72 e 73, da Lei n.o 4.506, de 30 de novembro de 1964. 

Art. 5.° - Para os efeitos de equiparação da pessoa física à 
pessoa jurídica, nos termos do inGiso 11, do artigo 3.°, será conside
rada habituaHdade na comercialização de imóveis a alienação: 

I - em cada ano calendário, de mais de três imóveis adquiridos 
nesse mesmo ano; 

II - DO prazo de três anos calendários consecutivos, de mais 
de seis imóveis adquiridos nesse mesmo triênio. 

§ 1.0 - Nos termos deste artigo, não serão computadas as 
alienaçôes: 

a) de imóveis por desapropriação, recuo, extinção jlu dici a 1 de 
condomínio ou rescisão contratual; 

b) de imóveis havidos por herança ou legado; 
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c) de imóveis havidos, por doação ou dação em pagamento, 
mais de doze meses antes da data da alienação; . 

d) de imóveis reavidos por rescisão de contratos de aljenação; 

e) de unidades imobiliárias havidas em pagamento de terre
no, a qlle se refere o artigo 39, da Lei 0.° 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964; 

f) de vagas para guarda de automóveis. 

§ 2.° - Para os efeitos deste artigo, será considerada como 
uma única operação: 

a) a alienação da totalidade ou de fração ideal de um terre
no, com ou sem edificações, resultante da unificação de dois ou mais 
terrenos; 

b) a alienação conjunta da totalidade ou de fração ideal de 
dois ou mais terrenos confinantes com o todo, com ou sem edifica
ções; 

c) a alienação, em conjunto ou separadamente, de até cinco 
terrenos confinantes com o todo, com ou sem edificações, desde que 
originados do desmembramento de um mesmo t rreno e todos pos
suindo testada para logradouro público, adotando-se como ano de 
alienação o da primeira que for efetuada; 

d) a alienação, em conjunto ou separadamente, de unidades 
não residenciais situadas no mesmo pavimento de edifício e confi
nantes com o todo, construídas ou com a construção contratada, des
de que adquiridas de uma só vez pelo alienante, adotando-se como 
ano de alienação o da primeira que for efetuada; 

e) a alienação conjunta de unidades não residenciais situadas 
110 mesmo pavimento de edifício e confinantes com o todo, construí
das ou com a construção contratada, adquiridas separadamente pelo 
alienante; 

f) a alienação de unidade imobiliária, construída ou com a 
construção contratada, resultante da unificação de duas ou mais uni
dades do mesmo edifício; 

g) a alienação conjunta de unidades imobiliárias que consti
tuam, no todo, um prédio autônomo, desde que, no caso de· haver 
mais de um adquirente, não· sejam atribuídas unidades específicas a 
cada Um deles. 

§ 3.0 - Quando o imóvel alienado não tiver sido adquif'id'o de 
uma só vez, mas parceladamente em anos diferentes, inclusive nos 
casos a que se refere o parágrafo anterior, adotar-se-á como o ano 
de aquisição aquele em que tiver sido adquirida a maior área de ter-
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reno ou as unidades que~ em conjunto, correspondam ~I maior fração 
ideal de terreno; se, na quantificação desses valores, houver equiva
lência entre dois ou mais anos, consecutivos ou não, adotar·se-á o 
mais antigo. 

§ 4.0 - O número de adquirentes, em condomínio ou em co
munhão, não descaracterizará a unicidade da operação para o alie
nante. 

Art.. 6.° - Nos termos do inciso IH, do artigo 3.0
, ~erão equi

paradas a pessoas jurídicas, em relação às incorporações imobiliá
rias ou loteamentos com ou sem construção, cuj,a documentação seja 
arquivada no Registro Imobiliário a partir da data da vigência deste 
Decreto-lei: -

I - as pessoas físicas que, nos termos dos artigos 29, 30 e 68, 
da Lei n. ° 4. 591, de 16 de dezembro de 1964, do Decreto-Iei n. o 
58, de 10 de dezembro de 1937, ou do Decreto-lei 0.0 271, de 28 
de fevereiFo de 1967, assumirem a iniciativa e a responsabilidade de 
incorporações ou loteamentos; 

II - os titulares de terrenos ou glebas de terra que, nos ter
mos do § 1.0, do artigo 31, da Lei 0 ,° 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, ou do artigo 3.0, do Decreto-lei n.o 271, de 28 de feverei
ro de 1967, outorgarem mandato a construtor ou corretor de imó
veis com poderes para alienação de frações ideais ou lotes de terre
no, quando os mandantes se beneficiarem do produto dessas alie
nações. 

§ 1.° - Equipara-se também à pessoa jurídica o proprietário 
ou titular de terrenos ou glebas de terras que. sem efetuar o arquiva
mento dos documento de incorporação ou loteamento, neles promo
va a construção de prédio com mais de duas unidades imobiUárias ou 
a execução de loteamento, sem iniciar a alienação das un.idades imo
biliárias ou dos lotes de terreno antes de decorrido o prazo de 36 me
ses contados da data da averbação, no Registro Imobiliário, da cons
h"ução do prédio ou da aceitação das obras do loteamento. 

§ 2.° - Para os efeitos do parágrafo anterior, ·caracteriza-se a 
alienação pela existência de qualquer ajuste preliminar, ainda que de 
simples recebimento de importância a título de reserva. 

§ 3.° - A equiparação de que trata este artigo ocorrerá, para 
os casos referidos no "caput", na data de arquivamento da documen
tação do empreendimento, e·, para os casos referidos no § 1.0, na 
data da primeira alienação. 

§ 4.0 - Não subsistirá a equiparação de que trata este artigo 
se, na forma prevista no § 5.°, do art igo 34, da Lei n.o 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, ou no artigo 6.°, do Dccreto-Iei D.O 58, de 
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10 de dezembro de 1937, o interessado promover, no Registro Imo
biliário, a averbação da desistência da incorporação ou o cancela
mento da inscrição do loteamento. 

§ 5.° - Não se aplicará o disposto no "capuf' deste artigo à 
pessoa física que assumir a iniciatjva e a responsabilidade da incor
poração imobiliária ou loteamento de terreno, desde que, cumulati
vameote, satisfaça às seguintes condições: 

a) tenha -contratado a aquisição do terreno antes da data da 
vigência deste Decreto-lei; 

b) tenha requerido à autoridade administrativa competente, an
tes dessa mesma data, a aprovação de projeto de construção ou de 
loteamento, no caso de não haver; à época da: aquisição do terreno, 
projeto aprovado ou em tramitação; 

c) não tenha promovido nenhuma incorporação nos vinte e 
quatro meses imediatamente anteriores ou nenhum loteamento no~ 
trinta e seis meses imediatamente anteriores àquela data, conform~ 
o caso; 

d) obtenha o arquivamento da documentação do empreendi
mento no Regjstro ImobiUário dentro do prazo de doze meses con
secutivos contados da mesma data; e 

e) promova apenas um único empreendimento de cada urna 
dessas duas categorlas. 

Art. 7.° - Os condomínios na propriedade de imóveis não se
rão considerados sociedades de fato, alinda que deles façam parte 
também pessoas jurídicas. 

Parágrafo único - A cada condômino, pessoa física, serão apli
cados os critérios de caracterização da empresa individual e demais 
dispositivos legais como se fosse ele o único titular da operação imo:
biüária, nos limites de sua partidpação. 

Art. 8.° - A equiparação da pessoa física à pessoa jurídica se
rá determinada de acordo com as normas legais e regulamentares em 
vigor na data do instrumento inicial de alienação do imóvel, ou do 
arquivamento dos documentos da incorporação, ou do loteamento e, 
a posterior alteração dessas normas, não atingirá as operações ~mo

biliárias já realizadas nem os empreend!imentos cuja documentação 
já tenha :sido arquivada no Registro Imobiliário. 

Parágra!fo único - As operações de aquisição e alienação de 
imóveis praticadas antes da data da vigência deste Decreto-lei só se
rão computadas para os efeitos de equiparação, nos termos do arti
go 5.°, em conjunto com nova operação que a pessoa física venha a 
praticar, levando-se sempre em conta o ano calendário. 
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Art. 9.° - A aplicação do regime fiscal das pessoas jurídicas 
às pessoas físicas a elas equiparadas na forma deste Decreto-Iei, terá 
início na data em que se completarem as condições determinadas da 
Icqujparação. 

§ 1.0 - As pessoas físicas consideradas empresas individuais 
serão obrigadas a: 

a) inscrever-se DO Cadastro Geral de Contribuintes no, prazo 
de noventa dias contados da data da equiparação; 

b) mante'r Livro-Caixa autenticado no prazo de noventa dias 
contados da data da equiparação, no qual deverão ser es'critturadas 
todas as receitas e despesas relativas às atividades econômicas da 
empresa individual; 

c) manter sob a sua guarda e responsabilidade os documen
tos comprobatórios das operações referidas na alínea anterior nos 
prazos previstos na legislação para as pessoas jurídicas; 

d) efetuar as detenções e recolhjmentos do inlposto de renda 
na fonte prevjstos na legislação para as pessoas jurídicas; 

§ 2.0 - O lucro da empresa individual, apurado ao término de 
cada ano calendário, compreenderá: 

a) o resultado da operação que determi_nar a equiparação. 

b) O resultado de incorporações ou loteamentos promovidos 
pelo titular da empresa individual a partir da data da equiparação, 
abrangendo o resultado das alienações de todas as urudades imobiliá
rias ou de todos os lotes de terreno integrantes do empreendimento . 

c) o resultado das alienações de quaisquer outros imóveis, res
salvado o disposto no inciso I, do § 3.°, 

d) as correções monetárias do preço das alienações de unida
des residenciais ou não residenciais, construídas ou em construção, 
e de terrenos ou lotes de terrenos., com ou sem construção, contra
tadas a par,ür da data da 'equiparação, abrangendo; 

1) as incidenles sobre série de prestações e parcelas interme
diárias vinculadas ou não à entrega das chaves, representadas ou não 
por Dotas promissórias; 

2) as incidentes sobre dívidas correspondentes a notas promis
sórias, cédulas hipotecárias ou outros títulos equivalentes, recebidos 
em pagamento do preço de alienações; 

3) as calculadas a partir do vencimento dos débitos a que se 
referem as aHneas anteriores, no caso de atra$O no respectivo paga
mento, até sua efetiva liquidação. 
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e) os 11uros convencionados sobre a parte financiada do preço 
das alienações contratadas a partir da data da equiparação, bem como 
as multas e juros de mora recebi,dos por atrasos de pagamentos . 

§ 3. 0 - Não serão computados para efeito de apuração do lucro 
da empresa individual o resultado, correção monetária e jures aufe
ridos Das alienações: 

a) de imóveis por desapropriação, recuo ou extinção judicial 
de condomínio; 

b) de imóveis havidos por herança ou legado; 

c) de imóveis havidos, por doação ou dação em pagamento, 
mais de doze meses aDites da data da alienação; 

d) de imóveis reavidos por rescisão de contratos d", aUenação, 
quando a alienação rescindida tiver sido contratada antes da data 
da equiparação; 

e) de unidades imobiliárias havidas em pagamento de terreno, 
a que se refere o artigo 39, da Lei n,o 4,591, de 16 de dezembro 
de 1964, quando essa operação tiver sido contratada antes da data 
da equiparação; 

f) de unidades imobili6rias ou lotes de terreno integrantes de 
incorporações ou loteamentos cuja documentação tenha sido arqui
vada 00 Registro Imobiliário antes da data da equiparação ou dentro 
do prazo estipulado na alínea 4ld", do § 5 .°, do artigo 6.°, se se t'ra
tar de empreendimento a que se refere o dispositivo citado; 

g) de quaisquer imóveis adquiridos mais ele trinta e seis me
ses antes da data da equiparação. 

§ 4,0 - O disposto no parágrafo anterior aplica-se também: 

a) aos rendimentos de locação, sublocação ou arrendamento 
de ql.laisquer imóveis, percebidos pelo titular da empresa individuLtl, 
bem como os decorrentes da exploração econômica de imóveis ru
rais, ainda que sejam imóveis cuja alienação acarrete a inclusão do 
correspondente resultado no lucro d,1 empresa individual. 

b) a ·outros rendimentos percebidos pelo titular da empresa 
individual. 

§ 5.° - Para efeito de determinação do valor da incorporação 
ao patrimônio da empresa individual, poderão ser corrigidos mone
tariamente, com hase na variação do valor das Obrigações Reaju. 
táveis do Tesouro Naciooal, os custos abaixo espedficados, incidindo 
a correção, desde a época de cada pagamento até a data da equipara
ção) sobre a quantia efetivamente desembolsada pelo titular da em
presa individual: 
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a) o custo do terreno ou das glebas de terra em que sejam 
promovidos loteamentos ou incorporações, bem como das constru
ções e benfeitorias executadas; 

b) o custo do terreno, das construções e das benfeitorias de 
outros imóveis. 

§ 6.0 - Os recursos efetivamente investidos, em qualquer épo
ca, pela pessoa física. titu]ar da empresa individual, nos imóvefs a 
que se refere o parágrafo anterior, bem como a correção monetária 
nela prevista, constituirão o capital da empresa individual no iOlcio 
de cada exercício, para fins de determinação da manutenção do ca
pital de giro dedutível do ]ucro tributável, nos termos do Decreto-lei 
n.o 1.338, de 23 de julho de 1974. 

§ 7.° - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior os 
imóveis, objeto das operações rderidas nas aliíneas "a" , "b" e «c", 
do § 2.°, deste artigo ~ passarão a ser considerados como integrantes 
do ativo da empre a individual, respectivamente, na data da equipa
ração, na data do .arquivamento da documentação da incorporação. ou 
do loteamento e na data de cada alienação. 

§ 8.° - A distribuição de lucro da empresa jndividual para (l 

pessoa física d·~ seu titular será tributada à opção do ben ficiário, 
exclusivamente na fonte, à taxa de 25%, ou mediante illclusão na 
declaração de rendimentos. 

Art. 10 - A pessoa física que, após sua equiparação à pessoa 
:fuddica, não promover nenhum dos empreendimentos nem efetuar 
nenhuma das alienações a que se referem as alíoeas "b" e "c") do § 
2.°, do ar tigo 9.°, durante o prazo de trinta e seis meses consecuti
vos, deixará de ser considerada empresa individual a partir do térmi
no desse prazo, salvo quanto aos efeitos tributários das operações en
tâo em andamento. 

§ 1.0 - Permanecerão no ativo ua empresa individual: 

a) as unidades imobiliárias e os lotes de terreno integrantes de 
íncorporações ou loteamentos, até sua alienação e recebimento total 
do preço; 

b) o saldo a receber do preço de imóveis então já alienados, 
~té seu recebimento total. 

§ 2.° - No caso previsto no § 1.0, a pessoa física poderá en
cerrar a empresa individual desde que recolha o imposto de renda 
que seria devido : 

a) se os im6veis referidos na sua alínea "a" fossem alienados, 
com pagamento à vista, ao preço de mercado; 

b) se o saldo referido na sua alínea "b" fosse recebido inte
gralmente; 
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c) se o lucro liquido remanescente da empresa individual fosse 
integralmente transferido para a pessoa física, observado o disposto 
no § 8.° do artigo 9,.0. 

Art. 1 [ - Os imóveis que integrarem o patrimônio da pessoa 
física e os que forem alienados em cada ano-base deverão ser rela
cionados em sua declaração de bens, do exercício financeiro corres
pondente, com indicação expressa do ano de sua aquisição. 

Art. 12 - Este Decreto-lei entrará em vigor em 1.0 de Janeiro 
de 1975, revogados o Decreto-lei fi.o 5-15, de 7 de abril de 1969, e 
demais disposições em contrário. 

Brasília, 23 de dezembro de 1974; 151,° da Independência e 
85.° da República. 
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ERNESTO GEISEL 

Mário Heru;que Simonseo 
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DECRETO N.o 5.220, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

Majoro 8 remuneração base dos t'Ontribuintcs da Carteira de Previ
dência das Senentias não Oficializadas da Justiça do Estado, 

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 
'p A ULO, na conformidade com o disposto no artigo 69, da Lei n. o 
10.393, de 16 de dezembro de 1970, 

Decreta: 

a) Serventias de 1.a Classe (Comarca da Capital, entrância 
especial): 

I ~ Ofícios de Justiça c Cartórios ém geral; Cartóóos de 
Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do 
município da sede da comarca: 

Serventuário 

Oficial Maior 

Escrevente 

Auxiliar 

Rem u neração-base 

13,00 salários-mínimos 

8,10 salários-mínimos 

6,50 salários-minimos 

3,30 salários-mínimos 

11 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos dis
tritos e subdistritos não compreendidos no item anterior: 

Serventuário 

Oficial Maior 

Escrevente 

Auxiliar 
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Rem uneração-basc 

8,50 salários-mínimos 

4,30 salários-mínimos 

3,60 salários-mínimos 

2,60 salários-mío,imos 
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b) Serventias de 2.a Classe (Comarca de 3.a entrância): 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral, Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e subdistritos do 
município sede da comarca : 

Serventuário . ...... ..... .... . .. . 
Oficial Maior ... ......... . . . . . . 
Escrevente .. .. . .. ............ . . 
Auxiliar .. .. . ... . ... ......... . . 

Rcmuneração-base 

9,40 sahhios-rn íO'irnos 
4,70 salúrios-minimos 
3,90 salários-mínimos 
3,20 salúrios-mínimos 

11 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 
dlstritos e subdistritos de município que não se)a sede da comarca: 

ServentuárÍo ................... . 
Oficial Maior .. . ............... . 
Escrevente .... ................ . 
Auxiliar . ..................... . 

Rem u neração-base 

8,60 salários-mínimos 
4,30 salários-mínimos 
3,60 salclrios-mínimos 
2,90 salários-mínimos 

In - Cartórios de Registro CLvil das Pessoas Naturais dos 
distritos e subdistritos não compreendidos nos itens I e lI: 

Rem li neração-base 

Serventuário . ................... 7,80 salários-mínimos 
Oficial Maior . . . .. ........ . .. .. . 3 ,90 salários-mínimo~ 
Escrevente ...... ........ . . . . 3,60 salários-mínimos 
Auxiliar .... .. . ...... . .. .... . .. 2,60 salários-mínimos 

c) Serventias de 3.a Classe (Comarca de 2,a entrância): 

I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral~ 

Cartórios de Registro Civil das Pessoas Natunüs dos distritos e 
subdistritos de município sede da comarca: 

Remuneração-base 

Serventuário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80 sa16rios-mínirnos 
Oficial Ma.ior . .. .. .............. 4 130 salários-minimos 
Escrevente ...... ................ 3,60 salários-mínimos 
Auxiliar ... . ............... 2,80 salários-mínimos 

II - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos dis-
tritos e sub distritos de município que não seja sede da comarca: 
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Serventuário 
Oficial Maior 
Escrevente 
Auxiliar 

Remuneração-base 

7,20 salários-mínimos 
4,00 salários-mínimos 
3,30 salários-mínimos 
2,60 salários-mínimos 
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111 - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos dis
tritos e subdistritos não compreendidos nos itens I e lI: 

Rem uneração-base 
Serventuário ........ . .... . ...... 6,50 salários-mínimos 
Oficial Maior ............. - . . . . . 3,60 salários-mínimos 
Escrevente .... . .. , ....... . .... . 3,00 salários-mínimos 
Auxiliar ....................... 2,30 salários-mínimos 

D) Serventias de 4.a Classe (Comarca de La entrância): 
I - Ofícios de Justiça e Cartórios em geral; 
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos distritos e 

subdistritos do município sede da comarca: 
Remuneração-base 

Serventuário .......... . ......... 6,30 salários-mínimos 
Oficial Maior ................... 3,90 salários-mínimos 
Escrevente .................... . 3,20 salários-mínimos 
Auxiliar ....................... 2,40 salários-mínimos 
TI - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos dis-

tritos e subdistritos de município que não seja sede da comarca: 

Remuneração-base 
Serventuário .............. .. .... 5,80 salários-mínimos 
Oficial Maior ........... . . . ..... 3,60 salários-mínimos 
Escrevente .......... . ......... . 2,90 salários-mínimos 
Auxiliar ....................... 2,20 salários-mínimos 

lU - Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos dis-
tritos e subdistritos não compreendidos nos Ítens I e li: 

Rem uneração-base 
Serventuário .............. . , .... 5,20 salários-mínimos 
Oficial Maior ....... ..... ....... 3,30 salários-mínimos 
Escrevente ........ . ............ 2,60 salários-mínimos 
Auxiliar ...... . ............... . 2,00 salários-mínimos 

Artigo .2..0 - O presente decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 11 de dezembro de 1974. 

LAUDO NA TEL, Governador do Estado 

Waldemar ~tariz de Oliveira Júnior, Secretário da Justiça 

Publicado na Casa Civil, aos 11 de dezembro de 1974. 

Maria Angélica Gáliazzi, Diretora de Divisão de Atos do 
Governador 

(D . O ., 12-12-74) 
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DECRETO N,O 5.857, DE 11 DE MARÇO DE 1975 

Aprova as Tabelas de Custas e EmoJumenf.os Judiciais e Extrajudiciais 

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o dis
posto no artigo 49 da Lei n. 10.393, de 16 de dezembro de 1970 e a 
conveniência de manter-se o critério simplificador de leitura direta 
dos preços dos atos judiciais e exlrajudiciais, 

Considerando que o Decreto-lei n.o 203, de 25 de março de 
1970, que dispôs sobre o regimento de Custas e Emolumentos Judi
ciais e ExtrajUldiciais, previu, no artigo 1.0, § 2.° a revisão p~riódíca 
de. suas resp~ctivas tabelas; 

Considerando que o atual Regimento acha-se em vigor há quase 
cinco anos, ou seja., desde a edição do Decreto n. O 52.425, ele 25 de 
março de 1970, pois o Decreto 0.0 - 52.705, de 11 de março de 1971 
manteve, praticamente, os mesmos valores, alteralldo apenas a Con
tribuição para a Carteira de Previdência das Serventias; 

Considerando que em razão disso, os serventuários atravessam 
situação difícil, de vez qLle sua renda decorre de taxas ~naHeradas há 
mais de quatro anos; 

Considerando que a matéria foi objeto de longos e minuciosos 
estudos por parte de comissão especialmente constituída, cujos tra
balhos foram apreciados pelo Egrégio Tribunal de Justiça , no tocante 
às custas judiciais, nos termos do a.rtigo LO, § 2.0, do Decreto-lei n.o 
203, de 23 de março de 1970; 

Considerando, em face dos motivos expostos, a necessidade de 
revisão imediata das Tabelas vigentes - exceção feita apenns à Tabela 
14, recentemente alterada - visê.mdo-se assim à atualização das custas 
e emolumentos judiciais e extrajudiciais; 

Considerando finalmente a conveniência de ser mantida a uníci
dade da matéria, incluindo-se no mesmo diploma todas as tabelas, 
inclusive a de n. 14, obj~to que foi de atualização à part.e; 

Decreta: 
Art. 1. o - Fícam aprovadas, nos termos e- para os fins dos 

artigos 254 e 259 do Decreto-lei Complementar n.o 3, de 27 de 
agosto de 1969, e do Decreto-lei n,o 203, de 25 de, março de 1970, 
as quatorze Tabelas que acompanham este decreto. 

Art. 2.0 - Além das custas, constiruem renda do Estado os 
emolumentos das serventias ofícializadas e dos atos praticados pelos 
Oficiais de Justiça. 

Art. 3.° - De acordo com o clisposto no inciso 11 do artigo 21 
do Decreto-lei 0. 0 203, de 25 de março de 1970, oas custas arreca-
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dadas pelo Estado nos feitos e recursos, tanto cíveis como criminais,. 
8% (oito por cento) serão entregues à Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção de São Paulo, e 12% (doze por cento) à Carteira de 
Previdência dos Advogados de São Paulo. 

Parágrafo únicO' - Os emolumentos que nas serventias não ofi
cializadas são devidos aos respectivos serventuários e que nas oficia
lizadas constituem renda do Estado não se compreendem na dispo
sição deste artigo. 

Art. 4.° - A con.tribuição à Carteira de Previdência das Ser
ventias não Oficializadas de Justiça do Estado, em bora mencionada 
nas Tabelas, somente será d::vida nos atos praticados em cartórios 
não oficializados e obedecerá ao disposto no artigo 49 da Lei n.O 
10.393, de 16 de dezembro de 1970. 

Art. 5.° - Nas colunas em que estiverem englobados os em.olu
mentos do escrivão e do distribuidor, scr-lhes-ão atribuídos, respecti
vamente, 90% (noventa por cento) e 10% (dez por cento) do total 
fixado. 

Art. 6.° - As tabelas em anexo não se aplicam: 

I - aos atos judidais ou extrajudiciai,s já solicitados a qualquer 
dos escrivães ou oficial do registro de imóv.eis, haja ou não a parte 
feito depósito total ou pardal das custas e emolumentos previstos; 

II - aos recursos já interpostos e às execuções iniciadas. 

Art. 7.0 - 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 financiamento 
agropecuário. 

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo~ das certidões e 
papéis constará a seguinte observação: "Somente Iterá valor para fins 
de financiamento agropecuário". 

Art. 8.° ~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogados o Decreto n.o 52.705, de 11 de março de 1971, e o 
Decreto n.o 3.707, de 21 de maio de 1974. 

Palácio dos Bandeirantes, 11 de março de 1975. 

LAUDO NATEL 

WaldeDUU' Mariz de Oliiveira Jímior, Secretário da Justiça 

Publicado na Casa Civil, aos 11 de março de 1975. 

Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos do 
Governador 
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TABELA 1 

Dos Feitos e Recursos Cíveis e Criminais 
Notas genéricas: 

1. a - Os preços desta tabela remuneram todos os atos e ter
mos do respectivo feito, à exceção dos expressamente referidos nas 
tabelas 2 a 9 e das despesas postais. 

2.a - Nos feitos de competência originCtria dos Tribunais de 
Justiça e de Alçada, os emolumentos consignados na coluna relativa 
ao escrivão e ao distribuidor constituem renda. do Estado. 

3.a - Consideram-se de valor inestimável: 
a) os pedfdos de interdição, tutela, curatelD, remoção e desti

tuição de tutor ou curador; 
b) os protestos, interpelações e notificoções; 
c) os processos acessórios. preparat.órios, preventivos e inci

dentes, salvo os embargos de terceiro; 
d) qualquer outro feito cível em que não seja formulado pedido 

econom lcamente apreciável. 
4. 2 - Os preços serão divididos em duas prestações iguajs, 

pagas nas ~eguintes oportunidades: 
a) a. primeira, obrigatoriamente, para a distribuição do feito 

ou, se esta não for necessária, para despacho da ülicial; 
b) a segunda, por ocasião de recurso voluntário, interposto da 

sentença. 
5.a - Excetuam-se da regra de recolhimento dos p.ceços esta

belecida na nota anlA;.rior a ação popular (v. item 1, nota 1.a), o des
quite litigioso (v. item C nota 2.a), a exccuç[to fiscal (v. artigo 2.° 
do Decreto-Iei n.o 203, de 25 de março de 1970), c item lI, nota 2.1\), 
a ação de alimentos, o pedido de alimentos provisionais, a ação de 
revisão de p.ensão, alimentícia (cf. item 11, nota 4.<\), e os processos 
crimes de ação pública. 

6. 8 - Para que se processe a oposição, o opoclHe deverá pagar 
importância igual à devida até o momento, pelo autor ou requerente. 

7.8 - Para ser admitido no feito como litisconsorte ativo ou 
assistente do autor, deve o interessado reembolsar previamente a. este 
uma quota-parte correspondente de custas e emolumentos já pagos, 
ressalvado o disposto na 3.a nota do item lI. 

8.a - Aplica-se ao recurso interposto por litisco!i'lsorte, assis
tente, opoente ou terceiro prejudicado a disposição da letra "b" da 
4. a nota genérica. 

9.9. - Se o feito estiver tabe1ado em mais de um ítem, a d.is
posição especlfica preva~ecerá sobre a genérica. 

10.a - Os feitos cíveis com mais de 200 follias passarão 
automaticamente a ser tabe~ados de acordo com o item I, sendo exJ-
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gível a partir desse momento o complemento do preço, vedados espa
ços inúteis entre os termos do processo, 

l1.u - Nos feitos em que o valor declarado for inferior ao da 
liquidação, a parte vencedora não poderá prossegu~r na execução sem 
que efetue o pagamento da diferença de custas, emolumentos e con
tribuições, recalculados de acordo com a importância a final apurada 
ou resultante da condenação definitiva. 

12,a - A reconvenção está sujeita a distribuição autônoma, e 
preparo calculado sobre a metade do seu valor, sem outros acréscimos 
no curso da lide não podendo ser junta aos autos antes desse preparo. 

I - Feitos cíveis não tabelados nos itens II e lI! -
prestação inicial: 

até Cr$ 500,00 
de Cr 600,01 a 600,00 
de Cr 600,01 a 800,00 
de Cr$ 800,01 a 1,000,00 
de Cr$ ~ . 000,01 a 1. 200,'00 
de Cr 1. 200,01 fi. 1. 400.,00 
de Cr 1.400',01 a 1.600,00 
de C1 1. 600,01 a 1. 800,00 
de CrS 1 .800,01 a 2.000,00 
de Cr.' 2.000,01 a 3.000,00 
de Cr$ 3.000,01 a. 4.000,00 
de Cr~ 4.000,01 a 5 ,, 000,00 
de Cr$ 5.000,01 a 6.000,00 
de CrS 6.000,01 a 8.000,00 
de Cr$ 8,OOO,IH a 10.000,00 
de Cr$ 10.000,01 a 12.000',00 
de Cr$ 12.000,01 a 14.000.00 
de Cr$ 14.000'.01 a 16 . 000,00 
de Cr 16.000,01 a 18.000,00 
de Cr$ 18.000,01 a 20.000,00 
de Cr 20.000,01 a 25.000,00 . 
ele CrS 25.000,01 a 30.000,00 
de CrS 30.000.01 a 40.000,00 
de CrS 40.000.01 a 50.000,00 
de CrS 50.000,01 a 60.000.00 
de Cr$ 60.000.01 a 80.000,00 
de Cr$ 80.000,01 a 100.000,00 
de CrS 100.000.01 a 150.000,00 
d e CrS 150.000,01 a 200.000,00 
de Cr~ 200.000.01 a 250.000,00 
de CrS 250.000,01 a 300.000,00 
de Cr$ 300.000,01 a 400.000,00 
pelo que exceder de 
Cr$ 400.000.00: cada Cr$ 100 . 000,00 
ou fração 
de valor inestimável 

Ao 
Escrivão 

e ao 
Oi5tt'i
buMor 
20,00 
24,00 
26AO 
28,80 
31,20 
33.60 
36,00 
38,40 
4,3,20 
48,00 
52,80 
57,60 
62,40 
72,00 
81 ,60 
91,20 

100,80 
110,40 
120,00 
124,80 
129,60 
134,40 
139,20 
144,00 
148,80 
153.60 
158,40 
163,20 
168,00 
177,60 
182,40 
192,00 

7,20 
48,00 

Ao 

Estado 

nihil 
4,80 
7,20 
9,60 

12,00 
14,40 
16;80 
19,20 
24,00 
28,80 
33 ,60 
33,40 
43,20 
52,80 
62,40 
76,80 
91,20 

105,60 
120,00 
139.,20 
163,20 
187,20 
211 ,20 
240,00 
283,20 
326,40 
369,60 
412,80 
456,00 
542,40 
633,60 
768,00 

2B,80 
32,00 
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Total 

20,00 
28,80 
33,60 
38,40 
43,20 
48,00 
5.2,80 
5'7,60 
67,20 
76.80 
86,40 
96,00 

105,60 
124,80 
144,00 
168,00 
192,00 
216,00 
240,00 
264,00 
292,80 
321,60 
350,40 
384,00 
432,00 
480,00 
528,00 
576,00 
624,00 
720,00 
816,00 
960,00 

36,00 
80,00 

A 
Carteira 

das Totail 
Serven

tias 
3,60 
3,60 
3,96 
4,32 
4,68 
5,04 
5,40 
5,76 
6,48 
7,20 
7,92 
8,64 
9',36 

10,8@ 
12,24 
13,68 
15,12 
16,56 
18,00 
18,72 
19,44 
20,16 
20,8B 
21,60 
22,32 
23,04 
33,76 
24,48 
2520 
26,64 
27,36 
28,800 

23,60 
32,40 
37,56 
42,72 
47,88 
53,04 
58,20 
63,36 
73 ,68 
84,00 
94,32 

104,64 
114,96 
135,60 
156,24 
181,68 
207,12 
232,56 
258,00 
282,72 
312,24 
341 .. 76 
371,28 
405,60 
454,32 
503,04 
551,76 
600,48 
649,20 
746,64 
843,36 
988,80 

1,OB 37,08 
7,20 87,20 

- 113 



Notas: 

La - Na ação popular, as custas, emoJumentos e outras des
pesas somente s.erão pagos a final. 

2.a - No desquite litigioso, o autor pagará inicialmente de 
acordo com o estab~lecido no item IH para as causas de valor ines
timáveL Se rejeitada éIJ conciliação, deverá, até a contestação, efetuar 
o complemento do preço, de acordo com o item 1. 

Havendo bens a partilhar, o interessado deverá pagar sobre O 

valor destes, ao ser iniciada a execução, mais a prestação inicial do 
item l, sendo devida nova prestação por ocasião do recurso, se hOllv",r). 
da decisão que julgar a partilha. 

Os incidentes processados em apartado estão sujeitos a paga
mento inicial (v. iteos li e TIl). 

3. íl - Na falência ou na concordata) i:lS custas e emolumentos 
serão complementados, se for o caso, quando apurado o valor do 
ativo, c calculados sobre este. 

As ações que surgem da falência ou de concordata estão sujeitas 
ao tabelamento. deste ítem, segundo o seu valor. Os processos de ha
bilitação retardatária de crédito, os pedidos de restituição de merca
dorias, as impugnações de crédito e o pedido de extinção das obá
gaçôes do falido estão enquadrados em tabelamento especial (v. 
item lII). 

4.a - Nos seguintes feitos, o preço mínimo será igual ao das 
causas de valor inestimável: desquite litigioso, investigação de pater
nidade, falência, concordata, dissolução e liquidação de sociedade, 
divisão, d~marcação e qualquer processo em que se instaure conCllrso 
de credores, devendo ser pago o complemento cio preço, para que 
prossiga. 

5. a - Desapropriação e outras ações movidas pela Fazenda 
Pública: a União e o Estado nada pagarão; os Mw1icípios somente 
recolherão os emolumentos dos serventuários dos cartórios não ofi
cializados) ucando dispensados do pagamento das custas devidas ao 
Estado e, nas serventias oficializadas, dos emolumentos que a este 
competem. 

6.a - Inventário) arrolamento, arrecadação de herança jacente, 
bens de ausente e vagos: a prestação. inicial s:.-rá paga por estimativa 
calculando-se ulteriormente o preço, de acordo com o valor do Illonte
-mor ou dos bens arrecadados. 
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II - Ação de despejo; açã,o de acidente do trabalho; execução 
fiscal; mandado de segurança; açã,o de alimentos, pedido de alimentos 
provisionais ou de revisão de pensão alimentícia; interdição - pres-
tação inicial: 

Ao A 
Escrivão .~o Carteira 

VALOR DA CAUSA eao TotaJ das Total 
Dh;tri- E:~do Serven-
buidor tias 

até Cr$ MO,aO 10,00 nlhiJ 10,00 1,5Q 11,50 

de Cr$ 500,0'1 a 600,00 12,00 2,40 14,40 1,80 16,20 

de Cr$ 600,01 a. 8QO,OO 13,2.0 3,60. 16,BO 1,98 13,7B 

de Cr$ 800,01 a. 1.000.00 14,40 4
1
8(i) 19,20 2,16 21,36 

de Cr$ 1.000,01 a- 1.200,00 15,60 6,00 2l! ,60 2,34 23,94 

de Cr$ 1.200,01 a 1.400,00 16,8,0 7,20 24,O0 2,52 26,52 

de Cr$ L 400,01 a 1.600,'00 18.00 Bl lO 26,4.0 2,70 29,10 

de Cr$ 1.600,!)1 a 1.800,00 19,20 9,60 28,80 2,88 31,6.8 

de Cr$ 1. 800,01 a 2.000,00 21,60 12,00 33,60 3,24 36,84 

de CrS 2 . .000.01 a 3.000,00 24,00 14,40 38,40 3;60 42,00 

de Cr$ 3.000,0] a 4.000,00 2,6,40 16,80 43,20 3,96 47.16 

de Cr$ 4.000,01 a 5.000,00 28,80 19,20 48,00 4,32 52,32 

de Cr$ 5.000,001 a 6.000,00 31,20 21,60 52,80 4,68 57,48 

de crS 6.000,01 a 8.000,00 36,00 26,40 62,40 5,40 67,80 

de crS 8.000,01 a 10.000,00 40,8:0 31,20 72,00 6,12 '18,12 

de Cr$ 10.000,01 a 12.000,00 45,60 38,40 84.00 6,84 90,84 

de Cr$ 12.000,01 n 14.000,00 50,40 45,60 96,00 7,56 103,56 

de Cr$ 14.000,01 a 16.000,00 55,20 52,80 10B,00 8,28 116,28 

de CrS 16 .000 ~OI à 18 .000,00 60,00 160,00 120,00 9,00 129,00 

de Cr$ li8.000.01 g. 20.000,00 62,40 69,60 132,00 9,36 141,36 

de CrS 20.000,01 a. 25.000,00 64,80 81,60 146,40 9,72 156,12 

de Cr$ 25.000,01 a 30.000,00 67,20 93,60 160,80 10,08 17{),88 
de Cr$ 30.000,rOl a 40 . 000,00 69.60 105,60 175,20 10,44- 185,64 

de Cr$ 10.000,01 a 50.000,00 72,00 120.00 192,00 10,80 202,80 

de CrS 50.0GlO,Ol a 60.000,00 74,40 lU,60 216,00 11,16 22'7,16 

de Cr$ 60.000,01 a 80.000,00 76,80 l!G3,20 240,00 11,52 251,52 

de Crs 80.000 ,01 a 100'.000,00 79,20 184,40 263,60 11,88 275,48 

de CrS lOQ.OOO,DL a 150 .000,00 81,60 206,40 288,00 12,24 300,24 

de Cr$ 1501.000,01 a 2001.000,00 84,00 228,00 312,00 12,60 324,6{l 

de crS 200.000,01 a 250.000 ;00 88,80 271,20 360,00 13,32: 3'73,32 
de Cr 250 .000,01 a 300 .000,00 91.20 316,80 408,00 13,68 421,68 

de Cr$ 300.000.01 a 400.000,00 96,00 384,00 480.00 14,40 494,40 

Cr$ 400.000,01 cada 100.000,00 3,60 14,40 18,00 0,54 18,54 

de valor tnestlmável 24,00 16,00 40,00 3,60 4-3,60 

Notas: 
1. a - Acidente do trabalho: quando houver acordo homolo-

gado pela autoridade judiciária, o preço total ser{l calculado à razão 
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de 1,5% sobre a indenização paga em dinheiro e rateado proporcio
nalmente, depois de deduzidas as despesas de condução do oficial de 
justiça, pela fonna seguinte: 

Ao Escrivão ,............ . .................................. 63 ío 
Ao Distribuidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 % 

Ao Oficial de Justiça .. ' ........................... . ...... ,. 30r7~ 

Se as despesas de condução já estiverem incluídas no pr.;:-ço da 
diligência do oficial de justiça, o rateio assim se fará: 

Ao Escrivão . . .... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 o 

Ao Di,c;tribuidor ........ , . . . . . .. . ...... . ................. 6% 
Ao Oficial de Justiça ................ , ...... _ . . . . . . . . . .. . . . 40i., ~ 

Nestas hipóteses, a 'Ordem dos Advogados e as Carteiras de 
Previdência nada receberão. 

2. a - Execução fiscal: antes de decorrido o prazo para embar
gos fi penhora, aplica-se. o Item lU. 

A Fazenda Pública nada pagará, sujeito o vencido aos encargos 
da sucumbência (c.r.c, art. 27). 

3. a - Para ser admitido como assisteote em mandado de segu
rança, cada i.nteressado deverá juntar aos autos, sem prejuízo do 
andamento do feito, comprovante de haver pago: 

Ao Escrivão .. .. ......... . .. . , . '. . ...... ,'.,.,. . 
.Ao Distribuidor . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... , .... . 
Ao Estado ...... , .... ... .................. , ... , .. . 

A Carteira das Sen'entias .... . ..... . ..... , . .... . ,. 

OrS 

01' 
Or$ 

Cr$ 

Cl'S 

15,00 

2,00 

15,00 

32 .. 00 

2,55 

CrS 34,55 

4.a - Nas ações d alimentos. de ,.t1imentos provIslOnais e de 
revisão de pensão alimentícia, o autor pagará iTlicialm nte de acordo 
com o estabelecido no item UI. Se njeitada il conciliação em audiên
cia, deverá, no prazo de três dias,! efetuar o complemento da prestação 
inicial, fixada no item lI. 

III - Feitos não cont I1Ciosos; desquite por mútuo consenti
mento; processos preparatórios, preventivos e incidentes, inclusive alva
rá de separação de corpos, busca e apreensão de m~nor, arrolamento 
de bens do casal; protestos, inte rpelações e notificações; retificações 
e averbações do registro civil~ nomeação, remoçflo e destituição ele 
tutor ou curador; pedido de exünção das obrigações do falido; habili
tação de credor retardatário, pedido de restituição de mercadorias) 
impugnação de crédito em fa1ência ou concordata; registro de t sta-

116 - BOLETIM DA ASSOC1AÇÃO DOR SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO 'ESTADO DE SJ.O PAULO • 



mento; venda de quinhão em coisa comUD1; ação d·~ remição de imóvel 
hipotecado; eleição de cabecel de bens enfitêuticos - prestação 
inicial: 

VALOR DA CAUSA 

até Cr$ 1.000;00 
de Cr$ 1. 000,01 a 1. 200,00 
de CrS 1.200,01 a 1.400,00 
de Cr$ 1.400,01 a 1.600,00 
de Cr$ 1.600,01 a 1.800,00 
de Cr$ 1. 800,01 a 2.000,00 
de Cr$ 2.000,01 a 3.000,00 
de Cr$ 3 .000,01 a 4.000,00 
de Cr$ 4 .000,01 a 5.000,00 
de Cr$ 5. 000,01 a 6.000,00 
de Cr$ 6.000,01 a 8.000,00 
de Cr$ 8.000,01 a 10.000,00 
de Cr$ 10.000,01 a 12.000,00 
de Cr$ 12 .000,01 a 14.000,00 
de Cr$ 14.000,01 a 16 .000,00 
de CrS 16.000,01 a 18.000,00 
de Cr$ 18.000,01 a 20.000,00 
ele Cr$ 20 .000,01 a 25.000,00 
de Cr$ 25.000,01 a 30.000,00 
de Cr$ 30.000,01 a 40.000,00 
de Cr$ 40.000,01 a 50.000,00 
de Cr$ 50.000,01 a 60.000,00 
de Cr$ 60.000,01 a 80.000,00 
de Cr$ 80.000,01 a 100.000,00 
de Cr$ 100.000,01 a 150.000,00 
de Cr$ 150.000,01 a 200.000,00 
de CrS 200.000,01 a 250.000,00 
de Cr$ 250.000,01 a 300.000,00 
de Cr$ 300. 000,0 i a 400 . 000,00 
pelo que exceder de 
400.000,00 cada Cr$ 100.000,00 
ou fraçã.o ..................... . .. . 
de valor in estimável ............. . 

Notas: 

Ao 
Escrivão Ao 

e ao 
Dis tri- Estado 
bllidor· 

7,80 
8,40 
9,00 
9,60 

10,80 
12,00 
13,20 
14.,40 
15,60 
18,00 
20,40 
22,80 
25,20 
27,60 
30,00 
31,20 
32,40 
33,60 
34,80 
36,00' 
37,20 
38,40 
39,60 
40,80 
42,00 
44,40 
45,60 
48,00 

1,80 
12,00 

3,00 
3,60 
4,20 
4,80 
6,00 
7,20 
8,40 
9,60 

10,80 
13,20 
15,60 
19,20 
22 .. 80 
26 ,40 
30,0(i) 
34,80 
40,80 
46,80 
52,80 
60,00 
70,80 
81 ,60 
92,40 

103,20 
114,00 
135,60 
158,40 
192,00 

7,20 
8,00 

A 
Carteira 

Total das Total 

10,80 
12,00 
13,20 
14,40 
16,80 
19,20 
21,60 
24,00 
26,40 
31,20 
36,00 
42,00 
48,00 
54,00 
60,00 
66,00 
73,20 
80,40 
87,60 
96,00 

1-08,00 
120,00 
132,00 
144,00 
156,00 
180,00 
204,00 
240,00 

9,00 
20,00 

Serven-
tias 

1,17 
1,26 
1,36 
1,44 
1,62 
1,80 
1,98 
2,16 
2,34 
2,70 
3,06 
3,42 
3,76 
4,14 
4,50 
4,68 
4,86 
5·,04 
5,22 
5,40 
5,58 
5,76 
5,94 
6,12 
6,'30 
6,66 
6.84 
7,20 

2,76 
1,80 

11,97 
13,26 
14,55 
15,84 
18,42 
21,00 
23,58 
26,16 
28,74 
33,90 
39,06 
45,42 
51,78 
58,14 
·64,50 
70,68 
78,06 
85,.44 
92,82 

1101,40 
113,58 
125·,76 
137,94 
150,12 
162,30 
186,66 
210,84 
247,20 

11,76 
21,80 

l.a - Desquite por mútuo consentimento: a prestação corres
ponderá à dos feitos de valor inestimável. 

Havendo partilha de bens, sobre o valor destes será paga pres.
tação de acordo com o item III. Havendo recurso da decisão que 
julgar a partill1a, nova prestação será devida. 

2.a - Extinção das obrigações do falido: o valor da causa equi
valerá a 40% dos créditos habilitados na falência. 

3. a - Habilitação de credor retardatário e pedido de rest'itulção 
de mercadorias: o preço será calculado de acordo com o valor do 
crédito ou das mercadorias. 
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4.a - , Impugnação de créditO' em falência ou concordata: gozam 
de isenção total o síndico, o comissário, o falido, o concordatário e 
o representante do Mini,stério Público. 

IV - Processos Crimes: 
Ao A 

Escrivão Carteira 
e a.o Ao das Total 

DÍstri- Esta·do Total Serven-
buidor tias 

a) de ação pública 
processo comuna Cr$ 18,00 nihU 18,00 2,70 20,70 
processo especíal Cr$ 24,00 12,00 36,00 3,60 29,60 

b) de ação privada .. Cr$ 84,00 60,00 144,00 12,60 156,60 

NoC3s: 

l.a - Os preços deste ítem compreendem o custo total do feito t 

inclusive recursos processados nos autos principais. 

2. a - Nos processos crimes de ação privada, o querelante paga
rá, na distribuição, metade do previsto na letra "b"; a outra metade 
será paga por ocasião do recurso pelo recorrente. 

Nos demais casos, o pagamento será feito a final, conforme o 
ctisposto no artigo 38 do Decreto-lei n.o 203, de 25 de março de 1970. 

3.a - Os "habeas-corpus", inclusive os da competência originá
ria dos Tribunais, estão isentos de qualquer pagamento com base 
neste item. 

4. a - Se no mesmo feito funcionarem o escrivão do ofício e o 
escrivão do júri, os emolumentos destinados ao escrivão serão divi
didos à razão de 2/3 para o primeiro e 1 /3 para o segundo. 

s.a - Os preços acima estão sujeitos ao acréscimo de 1/4 
"per capita", quando houver mais de um réu, até no máximo três 
vezes o fixado nesta Tabela. 

V - Cartas precatórias~ rogatórias ou de ordem, recebidas para 
cumprimento: 

A) Para citação 
Intimação: 

até crS 1.000,00 . . . . ~ ~ ~ 

ou CrS 1.000,01 a. 5.000,00 
ou de válor inestimável 
de Cr$ 5.000,00 a 50.000,00 
mais de Cr$ 50.000,00 .. 

1]8 -

ou 

Ao A 
Escrivio Carteira. 

e ,ao Ao das Tota.l 
Distri- Esta.do Total Serven-
buidot' tias 

Cr$ 6,00 nihll 6,00 0,90 6,90 

Cr$ 9,60 2,40 12,00 1,44 13,44 
Cr$ 13,20 4,80 18,00 1,98 19,98 
Cr$ 16,80 7,20 24,00 2,52 26,52 
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B) Para outros fins: 
a.te Cr$ 1.000,00 ....... Cr$ 12,00 nlhll 12,00 1,80 13,80 
de CrS 1.000,01 a. 5.000,00 
ou de valor inestimável Cr$ 19,20 4,80 24,00 2,88 26,88 
de Crs 5 .000,01 a 50 .000,00 Cr$ 26.40 9,60 36,00 3,96 39,96 
mais de Cr$ 50 .000,00 .. Cr$ 3360 14,40 48,00 5,04 53.04 

Notas: 
1. a - O preç.o acima deverá ser integralmente pago por ()ca~ 

sião da distribuição. 
2. a - Nos feitos criminais, as precatórias, rogatórias e cartas 

de ordem, expzdidas !.l. requerimento da Justiça Pública ou de bene
ficiário de assistência judiciária, serão distribuídas e processadas inde
pendentemente de pagamento do preço estabelecido neste it~m, sendo 
por ela responsável, a final, o réu, se condenado, ou o Estado, nos 
demais casos. 

3. a - As precatórias expedidas a requerimento do empregado, 
nas ações de acidente do trabalho, não estão sujeitas ao pagamento 
estabelecido neste item . 

Notas: 
4. a - Nas cartas precat6rias vindas de outros Estados para 

avaliação de bens e recolhimento do imposto de transmissão, o reque
rente pagará inicialmente de acordo com a letra "b" e, se for o caso, 
completará o pagamento, antes da devolução ou entrega da precatória, 
como se se tratasse de feito tabelado no jtem I1L 

5.a - As cartas precatórias, rogatórias ou de ordem não estão 
sujeitas a pagamento, quando de extração, devendo as cartas pre
catórias c de ordem ser confeccionadas em até três vias, para que as 
cópias sirvam de contrafé, quando de seu cumprimento no juizo 
deprecado ou ordenado. 

6. a - Deverá sempre constar das cartas precatórias ou de ordem 
o valor da causa. 

7.S. - Nas precatórias expedidas a requerimento da Fazenda 
Pública, as custas serão pagas a final pelo vencido. 

VI - Recurso que se processe em apartado - além das des
pesas de traslado e ceJtidôes para a formação do instrumento: 

Ao 
Escrivão 

eao Ao 
Distri- Estado 
buldor 

a) quahdo interposto 
perante Juiz t_ •••• crS 15,00 15,00 

b) quando interposto 
pera.nte Tribunal da. 
Justiça ou de Al-
çada • ~ •••• 4 4 • • • • •• 30,00 
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A 
Ca.rteira. 

das Tota[ 
Total Serven-

tias 

30,00 2,25 32 ,25 

30,00 
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Notas: 

l.a - Não estão sUjeItos ao pagamento do preço constante 
deste item os recursos que se processam nos próprios uutos, salvo os 
agravos de petição em processo de dúvida suscitada pelo oficíal do 
registro de imóveis, que pagarão de acordo com a letra "a", cabendo 
ao oficial a cota destinada ao escrivão. 

2. a - O preço deve ser pago na sua totalidade e de uma s6 
vez no Juízo ou Tribunal em que interposto o recurso. 

3.a - Os feitos criminais estão isentos das custas e emolumen
tos referidos neste item: não, porém, das de~sas com a extração 
de traslado e certidões. 

VII - Corr~ição parcial: o mesmo que o tabelado no item VI. 
le~ra "a", sendo o pagamenlo total feito em primeira instância. 

VIII - Conflito de jurisdição - para distribuição: 
Ao Estado ........ ' ....................... , ...... , . . . .. Cr$ 12,00 

TABELA 2 

DOS ESCRIVÃES JUDICIAIS E DAS SECRETARIAS DOS 
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E DE ALÇADA 

Notas genérius: 

1. 3 - Além dos emolumentos especificados na Tabela 1, o es
crivão judicial tem direito aos previstos na Tabela abaixo. 

2. a - Se o ato for praticado em serventia oficializada ou em 
Secretaria de qualquer dos Tribunais. está sujeito aos mesmos preços, 
an-ecadando o Estado os respectivos emolumentos. 

TABELA 

I - Certidão extraída de autos. livros ou documentos, "verbo 
ad vcrbum" ou em breve relatório, datilografada: 

Pela primeira folha ...... , .................. . 
Por página que acrescer ......... , ... . 

Notas: 

Ao 

Escrivão 

10,00 
4,00 

À 
Ca.rteira. 

das 
Serven

tais 
1,50 
0,60 

l.a - Se a certidão somente contiver peças t.ranscritas lUl 

íntegra. nenhum acréscimo será devido sobre o preço deste item 
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2.a - Se na mesma certidão existir, mais de um breve rela
tório, pelo que exceder será pago, além do preço fixado neste item, 
o correspondente a uma página. 

II - Traslado de documentos ou de peças de processos: 

AO 
Es<:ri.vão 

Por página datllograJ'ada. . . . .. . .. . o o • ••• • •••• 2,00 

Notas: 

A 
Cart.eira 

das 
Serven

tais 
0,30 

l.a - Cobrar-se-ão de acordo com este item os traslados para 
a formação dv recursos que se processam em apartado ou para desen
tranhamento de documentos; os formais de partiUJa; as cartas de sen
tença, de arrematação, de adjudicação ou de remição, bem como 
qualquer outro documento autêntico extraído de autos para produzir 
efeilo flora deles e que não revista a fonna de cenidão. 

2.a - Se o cartório não dispuser de máquina fotocopiadora ou 
xcrocopiadora, serú livre ao advogado interessado fornec::-r as foto
cópias ou xerocópias necessárias à formação de instrumentos de re
curso, cartas e formais de partilha, fazendo o escrivão jus unica
mente aos emolumentos de autenticação (item IV), mais o corres
pondente, no item l, a uma folha, por instrumento, carta ou formal. 

111 - Reprodução de peças dos autos por página: 

a) media.nte xerocoplas ou fotocópias autenti= 
cadas . ... ........... .. ..... ..... ... . . . . . ... . 
IV - Autenticação de peça extralda. de autos 

judiciais ~- por ~ágina ....... ........ . 
V - Alvarás, mandados e oficios pelo seu 

processamento e expedição ........ ... . 
VI - Resposta. em folha corrida: 
na: COmarca da. Capitacl, compreendendo todos 
os cartóFios criminais: 
Ao Estado . . 0 . .. ................. . ........ . .. . 

nas demais comarcas - por serventuário que 
certificar: 

Nota: 

A Carteira 
Ao das 

Escrivá.o Serventia.s 

2,00 

0.40 

6,00 

15,00 

0,30 

0,06 

0,90 

1.80 0,27 

Na Capital, o interessado recolherá antecipadamente o preço 
total. 
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TABELA 3 

Dos Distnbuidores 

I - Distribuição- de feito judicial, de recortvocação ou de carta 
precatória, rogatória ou de ordem, inclusive lançamento do nome dos 
iil!leressados nos livros-Índices: v. Tabela 1. 

Notas: 

1.a - Nada será devido pela anotação de cancelamento ou reti
ficação de distribuição. 

2. a - Estão sujeitos a averbação à margem da distribuição a 
oposição, os. em bargos de terceiro" a assistência em mandado de se
gurança e qualquer intervenção 00 curso da lide. 

II - Distribuição, enlre os juizes das Varas Cíveis da Comarca, 
e preparo do livro comercial, para vjsto em ba]anço: 

Ao Distribuidor ...................... . .......... Cr$ 4.00 
A Carteira das Serventias ...................... Cr$ 0,60 

Cr$ 4,60 

lU - Distribuição e preparo de livro comercial, inclusive todas 
as diligências, para autenticação judicial: 

À Carteira 
Ao das 

Distribuidor Serventia.s 

a) de livro de até 1.000 folha.s ............... . 12,00 
24,'00 

1,80 
3.60 b) de livro de mais de 1.000 folhas ... , ..... . . . 

IV - Distribuição não compreendida nos itens I e 111, inclusive 
lançamento do nome dos interessados nos [ivros-Índiccs: 

Ao Distribuidor ..................................... . 3,00 
A Carteira. das Serventias ....... , .... :.. . .... .. ...... 0,45 

Notas: 

Não estão slIjeitas à distribuição as escrituras nem os respecti
vos registros. 

V - Certidão de distribuição: 
A Cartetra. 

Ao das 
Dlstri'buidor Serventias 

a) periodo a.té 5 anos: 
por pessoa · . ~ . . . . , . . ...... ••••••••• I ••••• ••• 5,00 0.75 

b) período superior a 5, até 10 anos : 
por pessoa · . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . ~ . ~ 8,00 1,20 

c) período superior a 10, até 20 anos: 
por pessoa ......................... . . ... . .. . 9,00 1,35 

d) perlrn:lo superior a 20 anos: 
por pessoa. · . . ... . . . . . . ~ . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . .. ~ . 12,00 1,80 
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Notas: 

1. a - Os preços acima referem-se à certidão por pessoa, não 
havendo qualquer acréscimo se for solicitada a menção do seu nome 
por extenso e abrevia,do, de solteira e de casada, bem como de 
espólio ou massa falida correspondente à mesma pessoa. 

2.3 - Se a ,ce.rtidão constar de diversos nomes em vários pe
r íodos, o p.reço será cakulado pela média de todos os períodos. 

3.a - Pela informação verbal, se o interessado dispensar a 
certidão, poderá o serven.tuário cobrar a quarta parte dos emolu
mentos previstos neste item. 

4 .a - Os preços estabelecidos neste item correspondem à pri
meira folha de certidão, sendo pelas páginas seguintes. cobrado de 
acordo com a Tabela 2, item 1. 

TABELA 4 

Dos Contadores 

I - Conta de liqujdação, inclusive juros e rateio sobre o valor 
apurado: 

até Cr$ 5.000.,00. ........ . ' ...... . .... " " _ .' . 
de Cr$ 5.000,01 a Cr$ UI. 000.,06 .... . ...... . 
de Cr$ 10.0.00.,01 a Cr$ 50.000.,00 .... " .. " . . 
de CrS 50.000.,01 a Cr$ 100. .0.00.,00 • . .. . ... " 
Pelo 'que exceder de Cr$ 100.000,00: 
cada Cr$ 50.000,0.0 ou fração ...... .. ...... . 

NOita: 

Ao 
Contador 

8,00 
15,00 
23,00 
33,00. 

8,00 

A Carteira 
das 

ServentIas 

1,20 
2,25 
3,45 
4,95 

1,20 

Não- haverá acréscimo de preço pela emenda ou reforma de 
conta. 

II - Conta de liquidação, para purgação de mora, nas ações 
de despejo. 

Sobre o valor da causa: 

até Cr$ s. 000;00 ............. . ............. . 
de Cr$ 5 ,,000,01 a 10.000,00 ....... , ....... . . 
de Or$ 10.000,01 a 50 .000,00 ......... . . , ... . 
de 50.000,01 8. 100.000,<lO ................... . 
Pelo que exceder de Cr$ 100.000,00: 
cada C r$ 50.000.,00 ou fração .... . ......... . . 
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À Carteira 
Ao das 

Contado!' Sêl'ventlu 
5,00 
7,00 

10,00 
12,00 

3,00 

0,75 
1,05 
1,50 
1,80 

0,4.5 
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In - Cálculo de imposto de transmissão em qualquer processo, 
a de liquidação em arrolamento ou inventário: o dobro do constante 
no item I, sendo o cálculo feito sobre o valor do monte-mor. 

Notas: 

1, a - O preço inclui todos os cálculos necessanos à formação 
do ativo e do passivo, não estando sujeito a acréscimo, ainda que 
no mesmo processo haja mais de uma suce&são. 

2.3 - Quando o passivo absorver 80%, ou majs, do valor do 
ativo, aplicar-se-á o item 1: 

1 V - Emenda ou reforma de cálculo: o mesmo do item 1, 
calculado sobre o valor do monte-mor. 

Notas: 

Se a emenda ou reforma resultar de erro ou culpa do contador, 
nada perceberá . 

V - Verificação ou confer,ência de créditos e contas em fa
lência, concordata, concurso creditório e prestações de contas em 
geral: metade do estabe.lecido no item I, calculada sobre o valor total 
dos créditos. 

VI - Conversão, à moeda nacional ou estrangeira, de papel 
de crédito] título da dívida pública, ações de companhias ou de ins
titujçôes financeiras: 

A Ca.rteira 
.'0 da.s 

Contador Serventias 
por cálculo Cr$ 3,00 Cr$ 0,45 

VII - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item I. 

VIII - Conta de liquidação da pena em ação penal: 
Cada liquid~: 

Ao Escrivão: 
Cr$ 2,00 

A. Carteira. 
da·s 

Serventias 
Cr$ 0,30 

TABELA 5 

Dos Partidores 

Total 

Cr$ 2,30 

I - Esboço de partilha ou sobrepartilha: o dobro do previsto 
na Tabela 4, item r, calculado sobre o valor do monte-mor. 

Nota: 

Quando o passivo absorver 80% ou mais uo valor do ativo, o 
preço será reduzido à metade. 
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II - Emenda ou reforma de esboço de partilha ou sobrep~H'

tillia: o mesmo que o fixado na Tabela 4, item I, calculado sobre o 
valor do monte-mor. 

Nota: 

Se a emenda ou reforma resultar de erro ou culpa do partidor, 
nada receberá. 

IH - Certidão: o mesmo que o cobrado na tabela 2, item 1. 

TABELA 6 

Dos Depositários 

I - Depósito em mãos do depositário público, qualquer que 
seja o valor da coisa: o mesmo que o estipulado para os dis-tribuidores, 
na Tabela I. 

Notas: 
La - As quantias em dinheiro, as pedras e os metais preciosos 

serão depositados em estabelecimento oficial de crédito, de acordo 
com instruções da Corregedoria Geral da Justiça e sem quaisquer 
custas ou emolumentos. 

2.a - O depositário tem direito à inde.ni1zação das despesas 
autorizadas, pela guarda, fiscalização, conservação e administração 
dos bens depositados. 

3.a - Não ser expedido mandado de levantamento de penhora, 
arresto ou seqüestro, sem o comprovante, nos autos, de recolhimento 
dos emolumentos fixados nesta Tabela e das despesas feitas com os 
bens depositados. 

4.a - O depositário particular que não seja parte ou interessado 
no feito fará jus a salário, que O juiz fixará por ocasião do levanta
mento da penhora, entre metade até ° dobro do que caberia ao depo
sitário judicial, podendo ainda abonar~lhe até 50% sobre os rendi
mentos líquidos do bem depositado. 

n - Certidão: o mesmo que o cobrado na Tabela 2, item I. 

TABELA 7 

Dos Oiiciais de Justiça 

I - Citação) notificação ou intimação: 
a) de urna pessoa, em horário normal: 

Va.lor da. Causa: 
até Cr$ 5.000.00 . ........................... Cr$ 9,00 
de Cr$ 5.000.00 a 50.000,00 ......... . ........ Cr$ 13.00 
mais de Cr$ 50.000,00 ............. , . .. ... , .. Cr$ 17,00 
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b) de uma pessoa, com hora certa ou nos termos do artigo 172, 
§ 2.°, do Código de Processo Civil: 

Valor da Causa: 

- até Cr$ 5.000,00 ............................. Cr$ 12,00 
- de Cr$ 5.000,00 a. 50.000,00 .................. CrS 18,00 
- mais de Cr$ 50.000,00 .......... . ............ Cr$ 24,00 

c) por pessoa que acrescer, residente ou encontrada debaixo do 
mesmo teto: um qu arto do preço tabe1ado nas letras "a" ou "b". 

Notas: 

l.a - Os emolumentos deste item serão devidos quando o Ofi
cial certificar, após as necessárias diligências, que a pessoa procurada 
se encontra em lugar incerto e não sabido ou reside em outra co
marca. Neste caso, deverá indicar minuciosamente as diligências que 
praticou, os locais em que esteve e as fontes de informação. 

2.a - Nos feitos de valor inestimável (v. Tabela I. Nota gené
rica 3.a) a diligência será cobrada: se for contencioso, como se tivesse 
o valor de Cr$ 10.000,00; se não for contencioso, como se tivesse o 
valor de Cr$ 5.000,00. 

3.a - Se a parte interessada não fornecer cópias das petições 
(lU dos mandados, para servirem de contrafé, ° oficial de justiça terá 
direito à rasa de Cr$ 2,00 por página datilografada de contrafé, não 
se computando na rasa as cópias a carbono até o limite de três, e 
devendo cotar à margem o custo da rasa, em parcela independente. 

4. a - O preço acima não inclui despesas de condução, que 
serão fixadas, anualmente, mediante portaria da Corregedoria-Geral 
da Justiça, na Comarca da Capital, ou do Juiz Diretor do Forum das 
demais comarcas. 

5. a - Quando forem efetuadas vi:lrias diligências ao mesmo tem
po, em locai's vizinhos, com o uso de ap~nas uma condução, o oliciaJ 
de Justiça só terá direito ao reembolso de uma verba. 

6.a - Nos processos crimes movidos contra réu pobre e nas 
dUigéncias realizadas a requerimento do Ministério Público, DOS atos 
de ofício, os oficiais de justiça serão reemboTsados das despesas de 
condução, que correrão à conta de verioa própria do orçamento do 
Tribunal de Justiça. O dísposto nesta nota aplica-se também nas 
diligências real.ízadas em feitos relativos a: menor infrator ou aban
donado. 

II - Auto de penhor~ seqüestro, arresto, apreensão, despejo, 
prisão e outros não especificados, inclusive todos os atos comple
mentares: o dobro do previsto no item I, letra "a". 
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TABELA 8 

Dos Peritos 

Notas genéricas: 

].a - Os sa~á.rios dos peritos serão fixados pelo Juiz do feito 
até os limites máximos previstos nesta Tabela, atendendo à rele
vância e dificuldade do trabalho, tempo consumido-, condição finan
ceira das partes e valor da causa. 

2. a - Nos exames, vistorias e perícias de maior complexidade, 
ou que exijam verificação demorada, desde que o valor da causa ou a 
,condição financeira da~ partes o comporte, o Juiz poderá fixar os 
salários do perito em quantia superior à prevista nesta tabela, pro
ferindo despacho devidamente fundamentado. 

3.a - Nos feitos de valor até CrS 10.000,00, o salário do 
perito não poderá, em caso algum, exceder a 3,5% do valor da 
causa. 

4.a - O Juiz está obrigado a fixar sahhios iguais para os pe
ritos da causa, desde que fundamente a diversidade de arbitramento. 

5.a - O perito tem o direito ao reembolso das despesas feitas. 
desde que justificada e proporcionais ao valor da causa ou à con
dição financeira das partes. 

6.a - Quando a perícia tiver de ser feita fora do perímetro 
urbano, terá o perito direito à condução, se o interessado não a 
fornecer. 

7.a - Nas ações de divisão c demarcação de terras, os salários 
do agrimensor serão fixados de acordo corri as normas previstas no 
Código Civil. 

TABELA 

I - Exames, vistorias e outras perícias de qualquer natureza 
máximo, conforme o va110r da causa: 
até CrS 10.000.00 .................................. até CrS 350,'00 

de Cr$ 10.000,01 a Cr$ 50.000,00 ............. ...... . até Cr$ 500,00 
de Cr$ 50. MO,Ol a Cr$ l!00. 000.00 ......... . ..... .. . at.é Cr$ 800,00 
acima de Cr$ 100.000,00 . . ..... . .................. . . até Cr$ 1.500,00 

II- Arbitramento; avaliação de imóveis e 
máximo, conforme o valor dos bens: 
- até Cr$ 5.000,00 ................ . ... .. ... .. . . ..... . 
- de Cr$ 5.000,00 s. Cr$ 101.000)00 ............ . ...... . 
- de Cr$ 10.000,00 a. Cr$ 50.000,00 ., ............ .. ... . 
- de Cr$ 50.000,00 Cr$ 100.000,00 ........... ... ... . 

acima de Cr$ 100.000,00 .................... ....... . 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

outros bens -

até Cr$ 
até Cr$ 
até Cr$ 
até Cr$ 
até Cr$ 

150,00 
250,00 
350,OG 
500,00 
700,00 
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Notas: 

Os salárjos serão calculados sobre o conjunto dos bens avauados 
ou o arbitramento totaL Excedente de cinco o número de bens) os 
máximos estabelecidos poderão ser aumentados até o dobro. 

III - Avaliação de ações de companhias, debêntures ou títulos 
semelhantes e aluguéis ou rendas: 

por Cr$ 100 .• 00 ou fração, até ........ . . .. . ... . ..... até CrS 5,00 
Emolumento máximo ................. . ...... .. .... Cr$ 20,00 

TABELA 9 

Dos Porteiros 

I - Arrematação de bens em hasta pública ou leilão: 

Ao A Carteka. 
Porteiro das TOTAL 

ServenUas 
sobre o valor da ar(ema-
tação, venda ou arrema-
tação ~ . ~ ~ . ~ . . . . ~ ~ . . . . . 2% 0,3% 2,3% 

Notas: 

l.a - Havendo remição ou adjudicação, a percentagem será 
reduzida à metade. 

2.a - São gratuitos os pregões em audiência, qualquer que 
seja o número de apregoados, e serão feitos pelo porteiro. 

3.a - A afixação de editais de qua1qucr natureza será efetivada 
e certificada pelo escrivão do feito, sem custas nem emolumentos. 

4.a - As praças e leilões judiciais serão roalizadas pelo porteiro 
das respectivas Varas, sob fiscalização do Juiz. 

TABELA lO 

Dos Escrivães de Notas 

A Carteira 

Ao Ao Das 

Escrivão Estado S e1"Ven tias. Total 
]' - Escritura com valor declarado: 

Até Cr$ 300,00 3O,00 6,'00 3,'00 39.00 
de 300,'01 a 500,00 50,00 10,0'0 5,'00 65,0'0 
de 500.01 a 1.000,00 100,00 20,'0'0 1'0,00 130,00 
de 1.000.01 a 2.000,00 ]20.00 24,0'0 1:1,00 166.00 
de 2.000,01 a 3.000,'00 150,00 30.00 15,00 195,00 
de 3.000,01 a. 4.000,00 17'0,0'0 34.00 17,00 221,00 
de 4.0'0'0,01 a- 5.000,00 220,00 44,00 22,00 286,00 
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Ao Ao 

À Carteira 

Das 

Escriváo Estado Serventias Total 
I - Escritura com valor declarado: 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de' 
de 
ele 
de 
de 

5 . 000,01 a 7. 500,00 
7.500,01 a 10.000,00 

10.000,01 a 12.500,00 
1'2.600,01 a 15.000,00 
16.000,01 a 20.000,00 
20.000,01 a 25.000,00 
25.000,01 a 30.000,00 
30.000,01 a 40.000.,00 
40.000,01. a 60.000,00 
50.000,01 a 60.000,00 
60.000,01 a 70 ,, 000,00 
70.000,01 a. 80.000,00 
80 .000,01 8. 90. 000,00 
90.000,01 a 100.000,00 

100.000,01 a 150.000,00 
150.000,01 a 200. 000,00 
200,000.01 a 300.000,00 
300.000,0'1 a 400.000,00 
40().t)00,01 a. 500.000,00 

Pelo que exceder de Cr$ 500.000,00: 
cada Cr$ 100.000,00 ou fração ....... . 

]I - Escritura s/valor declarado .. . 
ur - Escritura de testamento pú

blico, de revogação ou de aprovação de 
testamento ........ , ............ , ... . 

IV - Escritura de convenção ou es
pecificação de condominio em planos 
11orizontais, ou suas modificações: 

8.) pela. convenção ......... _ ..... . 
b) por unidade autônoma .. . ..... . 
V - Procuraçã.o ou subestabeleci-

mento em Hvro especial ou comum .. 
a) com poderes "ad judic1a l> so-

mente . ............................ . 
b) outras procurações ....•... . ... 
c) revogação feita à margem da 

procuração .................. , ..... . 
d) em qualquer hipótese: de cada 

outorgante que acrescer, não sendo 
cônjuge. mais ......... , ............ . 

VI - Certidão ou traslado: 
pela prim.eira. folha ...... . ....... . 
por página que acrescer ..... " .... . 

Nota: 

280,00 
300,00 
340,00 
380'.00 
400,00 
440,00 
480,00 
500,00 
520,00 
540,00 
560,00 
580,00 
600,00 
650,00 
700,00 
750,00 
800,00 
850,00 
900,00 

60,00 

100,00 

400,00 

150.00 
30,00· 

20,00 
30;00 

le,oo 

10,00 

20.00 
' 5,00 

56,00 
60,00 
68,00 
76,00 
80,00 
8'8,00 
'96,00 

100,00 
104,00 
108;00 
112,00 
116.,00 
120,00 
130.00 
140.00 
lr50,OO 
160.00 
170,00 
180,00 

10,00 
20,00 

80,00 

ao,O() 
6,00 

4,00 
6.00 

2,00 

2,00 

4,00 
1,00 

28,00 
30,00 
34,00 
38.00 
40,OQ 
44,00 
48,00 
50,00 
52,00 
54,00 
56.00 
M,OO 
60,00 
65,00 
70,00 
75,00 
80,00 
85,00 
90,00 

5,00 

10,00 

40,00 

15,00 
3,00 

2.00 
3,00· 

1,00 

iI.,oo 

2,00 
0,50 

364.001 

390,00' 
442,00 
494,00 
520,00 
572.00 
624,00 
650,00 
676,00 
702,00 
728,;00 
754.00 
780,00 
845,00 
910,00 
975,00 

1.040,00 
1.105,00 
1. 170t OO 

65,00 

130,00 

520,00 

195,00 
26,00 

26,00 
39,00 

13,00 

13,00 

26,00 
6,60 

Se o interessado dispensar a certidão, o escrivão poderá cobrar, 
pe~a informação, Cr$ 5,00 de emolumentos. 
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VII - Xerocópia ou fotocópia de 
documento lavrado ou arquivado no 

Ao 
Escrivão 

cartório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 
VlliI - PúbUca Forma. de qualquer 

documento: 
pela primeira folha ............... 10,00 
por página que acrescer .......... 5,00 
IX - Autenticaçiio de plantas, ma-

pas e document.os semelhantes, de xe
Tocópias. fotocópias e outras repro
duções fotográ.ficas; conferências e 
oonsel'tos de públicas formas: 

por página ........................ 1,00 
X ~ Reconhecimento de flrma, in-

clusive de letra e sinal .............. 2,00 

Notas: 

A Ca.rteira. 
Ao das 

Estado Serventias Total 

0,40 

2,00 
1,00 

0.20 

0,20 

1,00 
0,50 

0,10 

0,20 

2,60 

13,00 
6,50 

1,30 

2,60 

1. a - No preço da escrita, procuração ou subestabelecimento se 
inclui o primeiro traslado. 

2. a - Nenhum acréscimo será devido pela transcrição, nas 
escrituras, de alvarás, talões de sisa, certidões fiscais e outros papéis 
necessários à perfeição do ato, nem pela expedição de guias, reco
lhlmento de tributos relativos às escritas e registro ou arquivamento 
de procuração ou qualquer outro documento pertinente ao ato. 

3.a - O preço do ato será calculado com base nos valores 
tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Brasileiro de Re
forma Agrária respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o 
valor declarado na escritura for inferior a estes. 

4.a - Se a escritura contiver mais de um contrato, ainda que 
entre as mesmas partes, será devido por inteiro o preço relativo ao 
contrato de maior valor e pela quarta parte o dos demajs contratos. 

s.a ~ As intervenções ou anuências de terceiros não autorizanl 
acréscimo de preço. 

6.a _ Os atos lavrados fora do horário normal de expediente 
ou fora de cartório, salvo em repartições públicas centralizadas ou 
descentralizadas, terão os respectivos preços acrescidos da metade. 

7. a - As escrituras de quitação pagarão um quinto do preço 
fix.ado no item I. 

8.a - O valor das procurações em causa própria será igual ao· 
das escrituras com valor declarado. 

9.a - Pela escritura declarada sem efeito por culpa ou a pedido. 
de qualquer das partes, será devido um terço do preço. 

lo.a - Pela procuração ou subestabelecimento declarado sem 
efeito será devida a metade do preço. 
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11.a - A contribuição devida à Carteira de Previdência da~ 
Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, no caso do item 
9.°, será no mínimo, de Cr$ 1,00. 

12. a - Os emolumentos devidos pelos atos relacionados coro 
a primeira aquisição imobiliária, financiada pelo sistema financeiro 
da Habitação, nos casos previstos no Art. 59 da Lei n.o 4.380, de 
21 de agosto de 1964, serão reduzidos em 50%. 

TABELA 11 

Dos Oficiais do Registro de Imóveis 

I - Inscri,ção ou tr,anscrição, incluindo buscas, indicações reals 
ou pessoais e fornecimento de certidão-talão: 

A Carteira 

Valor do Contra.to Ao Ao Das 

OficlnJ Estado Serventias Total 

Até Cr$ 300;00 30,00 6 ,00 4,50 40,50 
de 300,01 a 500.,00 40,00 8,00 6,00 54,00 
de 500,01 a l. 000,00 50,00 10,00 7,50 67,50 
de 1.000,01 a 2.000,00 60,00 12,00 9,00 81.00 
de 2.000,01 a 3.000,00 70,00 14)00 10,50 95,50 
de 3.000,01 a 4.000,00 8'0,00 16,00 12,00 108,00 
de 4.000,01 a. 5.000,00 100,00 20,00 15,00 135,00 
de 5.000,01 a. 7.500,00 110,,00 22,00 16,50 148,50 
de 7.500,01 a 10.000,00 120,.00 24,00 18,00 162,00 
de 10.000,01 a. 15.000,00 140,00 28,00 21,00 189,00 
de 15.000,01 a 20.000,00 150,00 30,00 22,50 202,50 
de 20.000,01 a. 25.000,00 160,00 32,00 24,00 216,00 
de 25.000,01 a. 30.000,00 170,00 34,00 25,50 229.50 
de 30.000,01 a 40.000,00 200,00 40,00 30,00 2'70,00 
de 40.000;01 a. 50.000,00 230,00 46,00 34,50 310,50 
de 50 .000,01 a. '60.000,00 240,00 48,00 36,00 :324.00 
de 60.000,.01 a 70.000,00 .250,00 50,00 37,50 337.50 
de 7Or . OOO,OI a. BO.OôO,OO 260;00 52,00 39,00 351,00 
de 80.000,01 a 90.000,00 270,00 &4,00 40 .50 364,50 
de 90.000,01 a 100 .. 000,00 280,00 56,00 42,00 278,00 
de 100.000,01 a 120.000,00 290,00 58,00 43,50 391,50 
de 120.000,01 a 150.000,eo 900,00 60,00 45,00 405 .00 
de 150.000,01 a. 200.000,00' 31<0,00 62,00 46,50 418.50 
de 200.000,01 a. 300.000,00 32,0,00 64.,00 48,00 432,00 
de 300.000,01 a 400 .000,()O 360,00 72.00 '64.00 486,OOr 
de 4{)O.OOO,OI a 600.000,CO 380.00 76,00 57,00' 513,00 

Pelo que exceder de Cr$ 500.000,00: 
cada. Cr$ 100.000,00 ou tração 16,00 3,20 2,40 21,60 

Nota: 

O preço do ato será calculado com base nos valores aceitos 
pela Prefejtura ou pelo Instituto Brasileiro de Reiorma Agrária, res-
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pectivamente para imóvel urbano ou rural, se o valor declarado na 
escritura for ínfer,ior a estes. 

n - Averbação, lnclusl ve buscas, Indicações e certidão-talão : 

A Carteira. 

Valor do Contraro Ao Ao Das 

Ofi cia.l Estado Serventias' Total 

Até Cr$ 1.000,00 16,00 3.20 2,40 21,60 
de 1.000,0.1 a 3.000,€l0 ,22,00 4,40 3,30 29,70 
de 3.000,01 a 6.000,00 28,00 5,60 4,20 37,80 
de 6.0@O,Ol a 10. OOO~OO 34,00' 6,80 5,10 45,90 
d 'e m.OOO,Ol a. 15.000,00 40,00 8,00 6,00 54,00 
de 15.000,01 a 20.000,õO 44,00 8,80 6,60 59,40 
de 20.000,01 a 30.000,00 50,00 10,00 7,50 67,50 
de 30.000,01 a 40.000'iOO 54,00 10,80 8,10 72,90 
de 40.000,01 a 50.000,00 60,00 12,00 9',00 81,00 
de 50.000,01 a 80.000,00 64,00 12,80 9'i60 86,40 
de 80.000,01 a 120.000,00 72,00 14,40 10,80 97,20 
de 120.000,01 a 170.000,00 84,,00 16,80 12,60 113,40 
de 170.000,01 ao 250.000,00 96,00 19,20 ,1!4,40 129',60 
de 250,000,01 a 350.000.00' 108,00 21,60 l 6.20 145,80 
de 350,000,0l! a 600.000,00 120,00 24,00 11 8,00 162,00 

Pelo que exceder de Cr$ 500. 000,00 ; 
cada Cr$ 150.000,00 ou fração ~ ~ . ~ 6,00 1,20 0,90 8,10 
sem volor decla.rado . . ~ . ~ . ~ . . " .... 16,00 3,20 2,40 21,60 

Notas: 

l.a - O preço da averbação será calculado com base nos va
lores tributários aceitos pela Prefeitura ou pelo Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária., respectivamente para imóvel urbano ou rural, se o 
valor declarado pelo interessado for inferior a estes. 

2.a - Consideram-se sem valor declarado, entre outras, as 
averbações referentes a mudança de numeração, edificação, recons
'u-ução, desmembramento ou demolição, alteração de nome por casa
mento ou desqujte, averbação de casamento, desquite ou viuvez. 

IH - Loteamento: 
a,) Inscrição de memorial de lotea· 

menta urbano - por' lote, além das 

Ao 
Oficial 

despesas de publicação pela ~mpren.sa. 2,60 
b) Inscrição de memorial de lotea-

mento rural, por gleba, além das des-
pesas de publicaçã.o pela imprensa .. 6,40 

c) Averbação à margem da 1nscrl-
ção. o mesmo valo!" do item II " ..... 

d) Intimaç.ão, além das despesas de 
condução e publicação pela imprensa 13',00 

A Ca.rteira 
Ao das 

Estado Serventias Total 

0,52 0,39 

1,28 O,96 8,64 

2,60 1,95 11,55 
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Notas: 

]. Q - Os emolumentos minimos do Oficial, no caso da letra 
u a", serão de Cr$ 80,00. 

2. a - A tlUalificação do loteamento como urbano ou rural 
atenderá ao critério estabelecido em leÍ! federa], 

3.a - Os preços deste item incluem o fornecimento de uma 
certidão. 

IV - Condomínio: 

a) A inscrição de memorial de incorporação ou instituição de 
condomínio: o mesmo preço do Hem I, calculado sobre o valor do 
terreno e o Clfsto global da obra (art1ngo 32., alínea ub", da Lei Federal 
11,°4 . 5'91, de 16 de dezembro de 1964). 

A Carteira 
Ao das A.o 

oricia.1 E5ta.dO Servcntiag Tota.l 

b) Registro de c.onvenção de condo
mínio, qualquer que seja o número de 
unidades . ........................... 130,00 

e), averbação de unidade autônoma. 16,00 
26,00 
3,20 

19,50 
2,40 

175,50 
21,60 

v - Inscrição, inclusive buscas, indícações reais ou pessoais e 
fornecimento d~ certidão-talão: 

a) de cédula de crédito rural (Decreto-lei Federal n.o 167, de 
14 de fevereiro de 1967, artigo 34, parágrafo único):. 

~ até CrS 200 .. 00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10% 
- de Cr$ 200,01 a Cll$ 500,00. . . . . . . . . . . . . .. 0.20% 
-- de Cr$ .590,01 a. Cr$ 1. 000,00 .. . ......... . . _ 0.30% 
- de Cr$ 1.000,01 a. Cr$ 1.500,00 ........ . .... .. 0.40% 
- acima. de Cr$ 1.500,00 .. . .. . ...... . ............ .. 0,50% 

Até O máximo de 1,1 4 do salário-mínirno da região. 
b) de cédula de crédito industrial (Decreto-lei Federal n.o 413, 

de 9 de janeiro de 1969, artigo 34, § ].0): 

- até Cr$ 200,00. . . .. . . . .. ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. 0,10 % 
- de crS 200',01 a. Cr$ 500,00. . . .. .. .. . . . . . . 0,20 % 

de Cr$ 500,01 a. Cr$ 1 .000,00 .. ..... .. , .. . ... 0,30% 
- de crS 1. OOO.CU a c1$ l .500,OO ........ . . . .... 0,40% 
- acima de Cr$ 1.500,00 .... . . . . .. ..... . .. . ... .. . . 0,50% 

Até O máximo de 1/4 do salário-mínimo da região. 

Notas: 

l.a - Os atos previstos neste item não estão sujeitos ao paga
mento de custas do Estado, nem ao recolhimento de éontribuição à 
Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça 
do Estado. 
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2.a - No caso de registro de cédu1a industrial, cinqüenta por 
cento dos emolumentos caberão ao oficial do registro de imóveis, 
devendo os restantes cinqüenta por cento s'cr recolhidos pelo serven
tuário ao Banco do Brasil, a crédito do Tesouro Nacional {Decreto
-lei Fed'eral n.o 413, de 9 de janeiro de 1969 (altigo 34, § 2.°). 

VI - Averbação à margem de inscrição de cédula de crédito 
rural ou industrial incluindo fornecimento de certidão-talão: 10% do 
preço fixado no item anterior, até o máximo de um quadragésimo do 
salário-mínimo, para os emolumentos do oficial. 

VII - Certidões: 

Certidão em br.eve relatório ou "verbo ad verbum~' - por pessoa, 
ainda que se refira ao seu nome por extenso e abreviado, de casada 
e de solteira, ou se trate de esp6lio ou massa falida: 

Pela. primeira folha.: 

a) até 10 anos ....... .. .. . . . . . ... . 
b) até 20 anos .. . . . . . . . ... . . . . . . . . 
c) até 30 anos .......... . . . ...... . 
d) mais de 30 anos ...... . . . . . .. . 
Por página que acrescer ... . ..... . 

Ao 
Oficial 

8,00 
12,00 
16,00 
22,00 

5,00 

A Ca.rteira. 
Ao das 

Estado Serventias Total 

1,60 
2,40 
3,20 
4,40 
1.00 

1,20 
1,80 
2,40 
3,30 
0,75 

10,80 
16,20 
21,60 
28,70 
6,75 

VIU - Informação verbal: quando o interessado dispensar cer
tidão, cobrar-se-á a quarta parte do fixado no item anterior. 

IX - Xerocópia ou fotocópia de documento lavrado ou arqui
vado em Cartório: 

Ao 
Oficial 

2,00 

A Carteira 
Ao das 

Estado Serventias Total 

0,40 0,30 2,70 

X - Prenotação do título, a requerimento do interessado, para 
satisfação de exigência legal ou susdtação de dúvida: o mínimo pre
visto nos i~e11S I e lI, conforme se trata de inscrição, transcrição ou 
averbação. 

XI - Microfilmagem de documento refetido nesta tabela: 

A Carteira. 
Ao Ao da.s 

Oficial Estado Serventias Total 

qualquer que seja o número de pági-
nas, mais • • • • • • & ••• ~ • • • • • • • • • • • • • • • 12,00 2,40 1,80 16,20 
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TABELA 12 

Dos Escrivães do Registro de TítulBS e Documentos 

1 - Registro integral de contrato, tftulo ou documento com valor declarado: 

VALOR DO DOOUMENTO Ao 
Escrivã.o 

Até Cr$ 300)00 6,00 

de 300,01 a 600,00 9,00 

de 500,0l! a. 1 .000,00 12.00 
de 1.000,01 a. 2.000,00 18,00 
de 2.000,01 a. 3.000;00 24,00 

de 3.000.01 a 4.000,00 30,00 
de 4.000,01 a 5.000,00 35,00 

de 5.000,01 a 7 . 500,00 40;00 

de 7.500,01 8. 10.000,00 45,00 
de 10. 000,0 I! a 15.000,00 55,00 

de 15.000,01 8. 20.000,00 65,00 
de 20 . 000,01 a ,30.000,00 75,00 

de 30.000,01 a 40.000,00 85,00 
de 40.000,01 a 50.000,00 95.00 
de 50 .00om Ao 75.000,00 100.00 

de 75.000,01 a 100.000,00 110,00 

Pelo que exceder de CrS 100 . 000,00: 
cada Cr$ 25.000,00 ou fração ........ 5,00 

n - Registro integral de título, documento ou 
0\.11 pare. notificação : 

até uma :pá.glna .... . . . . ....... . .. . . . 
por ~glna que acrescer .. .. . . . . ... . 

Ao 
Escrivã.o 

10.00 
4,00 

A Carielra 
Ao da.s 
Esta.do Serv-entias Total 

1,20 0 ,90 8.10 
1,80 1,35 12,.15 

2,40 1,80 16,20 

3,60 2.70 24,30 

4,BO 3.60 32 ,~O 

6,00 4,50 40.50 

7,00 5,25 47,25 

8,00 6.00 64,00 

9,00 6,75 60,75 

11 .00 8.25 74,25 

13,00 9,75 &7,75 

15,00 11,25 101.,25 

17.00 12,75 114,75 

19.00 14,25 128,25 

20.00 15,00 135.00 
22,00 16,50 148,50 

1,00 0,75 6,75 

papf!l sem va,lor decla.ra..do 

A Ca.rteira. 
Ao da.s 
Esta.do Ser-ventias 

2,00 
0,80 

1.50 
0.60 

Total 

13,50 
6,40 

UI - Entrega de n.ot1.fícaçáo, 1nc~usive a. respectiva. certidão à margem do 
registro e no, documento: a.lém da condução : 

A Carteira 
Ao Ao da.s 

EscrÍ'.,á.o Estado Serventias, Total 

Pela primeira. página : 
a) no perimetro urba.no .. .. . . . .. . 
b) no perímetro ntn 1 . . .. . . .. ... . 

por págio.a. que acrescer .. . ... ... . 

]5,00 

26,00 

4,00 
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0,80 
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0,60 
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IV - Reeisf,!'o resumido de penhora, couçlio ou parceria: 

A Carteira 
Ao Ao das 

E.!;crlvio Estado Serventia.s Total 

at-é uma página 
POl" PáginA que acrescer 

V - Averbaçii.o .. .. . 

:5,00 
4.00 

5,00 

1,00 
0,80 

1,00 

0,75 
O,tiO 

0,15 

A CarteIra. 
Ao Ao du 

6,75 
5,40 

6 ,15 

Escr1\'ão Est.a.do Sen'cnUas Tolal 

VI - Matdcula dc oficina Impresso_ 
ra, jorna.l e outros periódicos 30 ,00 

VII - Inscrição de pessoa. JurtcUca 
de fins c ienttncos, eulLura.ls , benefi
centes ou reJJ~iosos. inc lusive todos os 
a tos do processo, registro e arquiva-
mento .. ... . ....... ... ..... ... . . ... ]5,00 

6,00 

3,00 

4,50 oW,50 

2,25 20,25 

vrn - Inscrição de pessoa Jurldlca de rlns económ lcos inclusive rodos os 
Il Los do proeeSSQ, rei lstro e arquivamento : 

Alé CrS 1. 000.00 
de l.000,01 a. 5 .000,00 
de 5 .000.Dl a 10. 000,00 
de 10 .000,01 a 20 .000,00 
d e 20 .000.01 a 30 .000,00 
de 30.000,01 ao 40 .000 .00 
de 40 ,000,01 a. 50 .000.00 
de 50 .000,01 :l 60 ,000,00 
de 60 .000,01 a 80 .000,00 
de BO .OOO,ül a. 100,000,00 

pelo que exceder de Cr$ 100 .000.00: 

A Carteira 
Ao Ao da.s 

EliCrivio EsULdo Sc"eotias Total 

15,00 
24,00 
36 ,00 
45,00 
65,00 
65,00 
75,00 
85,00 
95,00 

110,00 

3,00 
4,80 
7,20 
9,00 

11,00 
13,00 
15,00 
17,00 
19,00 
22,00 

2,25 
3,60 
3~0 

6,'15 
8,25 
9,75 

11 ,25 
12,75 
14,25 
16,50 

20,25 
32,40 
48,60 
60,75 
74,25 
67,75 

101,25 
114,75 
128,25 
148,50 

cada Cr$ 20 .000,00 ou (ração ". .. . .. 10,00 2,00 1,50 l 3.50 

]X - Cancelamen to de lnscr1ção: 
a) em !iteml : o mesmo que o co · 

brado por averbação (Item V) . 
b ) de PEssoa jurld lca de fi ns eco

nômicos: a. t.erça parte do preçO do 
it.em VITI . 

X - Certidão : 
pela. primeira tolb a. ...... . . . . 
por págin a que acrescer . . . . . . 

Nota: 

LO.OO 
6,00 

2,00 
1,00 

1,50 
0,75 

13.50 
6,75 

Se o interessado d ispensa r a cert.1dão. O escr1vão poderã cobrar, pela 
lntonnaçAo "Verbal, 50?'. dos emolumentos. 
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À Ca.rú![roa, 
Ao Ao da.s 

Escrivão Estado ServenUas Total 

XI - Xerocópia ou fotocópia de do-
cumento lavrado ou arquivado no car-
tório .......... , I •••• , •• • ••• , •••••• t." 2,00 0,40 0,30 2,70 

XII - Microfilmagem de documen-
to referido nesta. tabela: 

qualquer que seja. o número de pá-
ginas, mais 11 ......... . .. . ............ '" 12,00 2,40 1.801 16,2Q 

XII] ,- Sistema. de processamen,to 
de dados de documento referido nesta 
tabela.: 

por documento, mais . . . . . . ... ~ .... 6,00 1,20 0,90 8,10 

TABELA 13 

Dos Escrivães .de Protestos de Títulos 

1 - Apresentação, protesto e registro de instrumento de protesto 
quando houver, de letra de câmbio, nota. promissória. duplicata ou qualquer 
outro título inclusive intimação e noUflcação pessoal ou por edi ta.l - além 
das despesas de edital e conduçã.o: 

A Cartelra. 
Ao Ao da.-s 

Escrivão Estado ServenUas Tot·a.l 

Até Cr$ 300.06 6,00 1,20 0,90 8,10 

de 300,01 a 500,00 8,00 1,60 1,20 10,80 

de 500,01 a 1.000,00 10,00 2,00 1,50 13150 

de 1 . 000',01 a. 2 .000.00 20,00 4,00 3,00 27,00 

de 2.000,01 a 4.000,00 40,00 a,ao 6,00 54.00 
de 4 . 000,01 a. 6.000,00 60,00 10,00 7,60 67.50 

de 6 .000,01 a 8.000,00 60,,00 12,00 9,00 81,00 
de 8.000,01 a 10. 000,00 80,00 16,00 12,00 108,00 

de 10.000,01 a 2'5.000,00 90,00 18,00 13,50 121,50 
de 25.000,01 e. 50.000,00 110,00 22,00 16.50 148,50 

de 50.000,01 a. 75.000,00 1..20.00 24,00 18,00 162,00 
dé 75.000,01 a 100.000,00 130;00 26,00 19,50 175,50 

Pelo que ~xceder de crS 100.000,00. 
cada. Or$ 26.000',00 ou fração 4 • • • • ~ I 10,00 2,00 1,&0 13,50 

NOTA : 

As lntbnSições de protestos deverã.O ser entregues em mão própria ou 
feitas mediante Carta. Registrada., com recibo de volta (AR). só se admitin
do o Edital quando o devedor estiver em lugar incerto ou desconhecldo, o 
que deverá. ser expressamente certificado. 

II - Pelo cancelamento do prote.s to processado na própria servenIJa, 
qualquer ,que seJa. o seu veJor : 
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IH - Certtdão de protesto negativo 
a) pela prtmeira página, por pes-

soa.: 
até 5 anos ~ ... ~ . ~ . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ... 
até 10 anos • • ~ 4 • ~ • • • • • • • • • • • ... ~ • • • 

b) por página que acrescer, qual-
quer que seja o número de pessoas 

c) quando a certidão for positiva; 
por protesto constante na mesma, 
mais ~ ~ • • • • 4 ~ • • .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • 

d) certidão extraída por sistema 
de processamento de dados (compu-
tados) 
quando negativa, o mesmo fixado na 
letra. lIaJl, e mais ~ . .. . . ... . . . . . .. . . . . . . 
quando positiva; o mesmo fixado na 
letra "au, e mais .................. 

IV - Certidão de protesto positiva, 
inclusive sob forma da relaç.ão, para 
entidade de classe .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . ~ 

V - Informaçã.o verbal, Quando o 
interessado dispensa.r certidã.o: a 
qua.rta parte do preço fixado no item 
m, letra "a" 

VI - Xerocópia ou fotocópia, de 
documento lavrado ou a.rQuivado no 
cartório p/ página • • • • • • • • & • • ~ • ~ • • • • 

VII - Mlcrof1\magem e lou slstema 
de processl:1.rnento doe dados de docu
mento referido nesta. Tabela: 
qualquer que seja. o número de pági-
nas, mais. ., ... , ............ " ... , .. 

Ao 
Escriváa 

20,00 

5,00 
10,00 

2,00 

2,00 

3,00 

6.00 

0,70 

2,00 

6.00 

TABELA 14 

A Ca.rteira. 
Ao das 

Estado Serventias Total 

4,00 3,00 27,00 

1,00 0,75 6,75 
2,00 1,50 13,50 

0,40 0,30 2,70 

0,4.0 0,30 2.,70 

0,60 0,45 4.,50 

1,.20 0,91 8.10 

0.14 0.11 0,95 

0,40 0.30 2,70 

1,20 0,90 8,10 

Dos Escrivães do Registro Civil das Pessoas. Naturais 

A Carteira. 

I - Assento de nascLmento, de óbi
to, inclusive uma certidão: 

a.) quando feito no prazo legal ., 

b) quando feito mediante petição 
ou ma.ndado, ou por força da lei de 
exceçã.a .. , , , . , . , , .. ' ...... , , , , .... . 

Ao 
Públfco 

Or$ 

30,00 

50,00 

das 
Serventias 

Cr$ 

3,00 

5.00 

Total 
Cr$ 

33.00 

55,00 
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II - Casamento: 
a) pela babllltação. desde o prepa

ro de papéis até a. lavratura do a5.
seJl~o. excluídas as d~pesas da publi
cação, pela Imprensa e incluído o for-
necimento de uma. ceTUdão ... .. ... . 

b) pela cllipensa parcial ou total 
do prazo de proclamas mais ....... . 

c) pelo. dUigêncla para rea.lização 
do casament.o fora do Cartório, den
tro do horário normal de expediente, 
exclulda.s as despesas de condução, 
que será. fornecida peto interessado', 
mais 

d) pela diligência para realizaçã.o 
do casamento, fora do Cartório, d-e
pois do horário normal de expedien
te, Eerá. cobrada. mais a metade do 
preço taxado na let.ra "C" 

e) pelo traslado de documento de
sentranhado dos autos, de cada um, 
ma.is .. . ............ . .... .... ... .. . . 

f) pelo reglstro e aClxação de edi
tal de proclamas recebidos de outro 
cartório e pelo fornecimento de cer-
tidão respectiva . . .. .. .. . .. . ....... . 

g) pela lavratura de assento de 
casamento, à. vista. da certidão de ha
bUlta.çA.o expedida. por outro Cartório 
e fomectmento de wna certidão .... 

Not.a~ 

Ao 
Públleo 

CiS 

100.00 

60,00 

400,00 

10,00 

40,ÚO 

50,00 

ACa.rteira 
das 

Serventias 
crS 

1().oo 

. 5,00 

4O,M 

1,00 

4.00 

5,00 

Total 
crS 

1.10,00 

5:>.00 

440,00 

11 ,00 

4.4,00 

55.00 

Qu.:mdo O casamento não for realizado no Cartório, por irnpos
~:;ibHidade de comparecimento de um dos nubentes, devidamente 
comprovada~ cobrar-se~á de acordo com a letra. "A", com acréscimo 
da metade do preço. 

A Ca rt.eira 
AD da.s 

lU - Registro ou inscrição de 
emancIpaçã.o, interdição. ausência. ou 
QQUislÇ'Q.o defl.n1t1va. de nacionalidade 
brasileira, tte.nscrlçA.o de registro de 
nascimento, ca.se.mento ou óbito, ve 
l'l!1eado no estrangeiro, inclusive uma 
certidão fornecida à parte ... . . ... . 

Escrh-ão 

70 .00 
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IV - Retlflcll.ção de registro pelo 
processo estabelecido na. Lei Federal 
n .O 3 . 764, de 26 de abril de 1960: 

a) uma averbação e uma certidão 
b) pOr assento excedente . . ... .. . 
c) se indeferida a retüicaçao .. . . 

Nota: 

Ao 
Público 

Cr$ 

80,00 

40,00 

40,00 

A Ca.rleLra 
das 

Serventias 
Cr$ 

8,00 

4,00 
4,00 

Total 
Cr$ 

88.00 

44;00 
44,00 

Quando o erro for atribuível ao cartório, nada será cobrado, in
clusive pelo fornecimento de uma certidão contendo a retificação. 

v - A lIerbaç,ão ou retificação de 
assento n8.0 cODlpreendldo no item 
ant..erlor, la.vrada à margem do assen
to, ioclustve o fornecimento de uma 
certidão . . .... . . . . .... . ............ . 

Quando referente a desquite. resta
belecimento de sociedade OOnjugal ou 
anulação de casamento ............ . 

V1 - Certidão, inclulda a busca.: 
Q) em bJ'eVe relatório 
b) "verbum ad verbum", no todo 

ou parte . . . " ... . . . ..... . . . . .. .. .. . 

VlI - Xerocópia ou fotocópia, au
tenticada, ae ato da. serventia a. seu 
cargo : o mesmo Que o fixado na Ta
bela U, item TI! 

Nota: 

A CarteJra. 
Ao das 

Escrivã.o 
Cr$ 

50 ,00 

70,00 

12,00 

~,oo 

Serventias 
Cr$ 

5,00 

7,00 

1,20 

2.50 

Total 
Cr$ 

55,00 

77,00 

13,20 

27,50 

Pela inform.ação verbal, se o interessado dispensar a certidão, 
poderá o serventuário cobrar a quarta-parte dos emolumentos pre
vistos na letra "a"- . 

VIII - Arquiva.mento de lei, decre 
to. resolução 00 decreto legislativo 
munielpaJs. nos tennos do a.rtigo 65, 
~ ".0 do Decreto-lei Complementar n. 
9. de 31 de dezembro de 1969 : 

- até duas pAginas ... . .. . .... . . 

Ao 
Escrivão 

Cr$ 

5,00 

A Carteira. 
da.s 

Serventia.s 
Cr$ 

0,50 

Total 
Cr$' 

s,so 
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- mais de duas, até cinco páginas 
- mais de dez. até vinte pâginas . 
- mais de vinte páglnas .... "., .. 

IX - Cel'Udão integral ou parcial 
"Verbo ad verbum" QU em breve re
latório, de ato mencionado no item 
anterior: 

- pela primeira. folha. ...... , .. . 
- por página que acrescer 

Nota: 

Ao, 
Escrivão 

Cr$ 

8,00 
10,00 
20,00 

4,00 

2,00 

A Ca.rteira 
das 

Senent1a.s 
Cr$ 

0,80 
1,00 
2,00 

0,40 

0,20 

Total 
Cr$ 

8.80 
11,00 
22,00 

A consulta dos atos municipais é gratuita e não poderá ser ne
gada a qualquer interessado, 

X - Ato que lhe seja permitido praticar como escrivão de 
notas: o mesmo que o cobrado na Tabela 10. 

Nota: 

Não será cobrado emolumento algum pelo Registro Civll e res
pectivas certidões das pessoas pobres, DOS termos da Lei. 

DECRETO N.o 4.489, DE 13 DE SETEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre regulamentação da Lei lLo 10.432, de 29 de dezembro 
de 1971, 

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

Decreta: 

Art l.0 - O servidor público do Estado que necessitar de as
sistência médico~hospitalar prestada pelo Instituto de Assistência Mé
dica ao Servidor Público Estadual (IAMSlPE) ou por entidades mé
dico-hospitalares com as quais o referido órgão mantenha convênio, 
não perderá o vencimento, a remuneração ou o salário do dia, nem 
sofrerá descontos, quando deixar de comparecer ao expediente em 
virtude de consulta ou tratamento de sua própria saúde, 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao servi
dor subordinado a qualquer regime ou jornada de trabalho, 

Art. 2.° - Para percepção do vencimento, da remuneração ou 
do salário, além da necessidade de comunicação prévia ao süperior 
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imediato, quando for o caso, deverá o servidor observar as seguin
tes formalidades: 

I - será o beneficiário dispensado de compensar o período de 
ausência temporária, por motivo de entrada 'tardia. retirada anteci
pada ou dusacte o expediente, cabendo-lhe, porém, comprovar o 
tempo de pennanência no IAMSPE ou nas instituições congêneres 
referidos ao artigo 1.0 deste decr~to. 

II - será exigida prévia comunicação ao chefe jmedict,to, exce
ção feita à falta do dia ou da enlrada após o início do expediente, 
quando ficar comprovada a urgência do atendimento médico-hospi
talar. 

UI - a comprovação da falta e da retirada antecipada será fei
ta no primeiro dia útíl subsequente e nos demais casos" no próprio 
dia da ocorrência. 

rv - a inobservância das formalidades prescritas nos itens an
teriores acarretará a perda total ou parcial do vencimento, da remu
neração ou do salário do servidor. 

Art. 3.c - A ausência do servidor por mais de 1 (um) dia coo
secutivo ao expediente obriga-o a requerer licença para tratamento 
de saúde, nos termos da Lei 0.9 10.261, de 28 de outubro de 1968. 

Parágrafo único - Não há limite para as faltas dessa nature
za, desde que sua ocorrência se verifique em dias intercalados, po
dendo compreender nessa intercalação os dias em que não haja 
expediente na repartição, sem qualquer prejuízo para a retribuição 
pecuniária devida ao servidor. 

Art. 4.° - As ausências totais ou paróais do servidor ao expe
diente no dia da consulta ou tratamento médico-hospitalar, em vir
tude da peculiaridade do benefício, não se confundem com as faltas 
previstas no artigo 110, da Lei n.O 10.261, de 28 dc outubro d.e 1968. 

§ 1.° - A falta provocada pelo compareciment.o do servidor 
ao IAMSPE ou i.nstituições médico-hospitalares a que se refere o 
artigo 1.0) poderá ser abonada mediante atestado médico, desde que 
compreendida no limite fixado pelo § 1.0 do dispositivo legal citado 
no caput deste artigo. 

§ 2.° - As faltas regulamentadas por este decreto não atarre
tam redução do período de férias, mas serão computadas para o 
limite de 30 (trinta) dias, exigido para o ~ríodo de aquisição de 
licença-prêmio, coruonne o disposto no inciso II do artigo 210, do 
diploma legal referido neste artigo. 

§ 3.° - As faltas verificadas na con1ormidade deste decreto 
serão computadas) exclusivamente) para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade. 
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~ 4.° - A contar do segundo dia de ausênci~, a falta ou faltas 
sucessivas ficam sujeitas às normas estatutárias estabelecidas para 
concessão de licença para tratamento de saúde. 

ArL 5.° ~ Este decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Pahício dos Bandeirantes, 13 de setembro de 1974', 

LAUDO NATEL 

Ciro Albuquerque, SecretárIo do Trabalho e Administração 

P ubHcado na Casa Civil, aos 13 de setembro de ] 974, 

Maria Ang~lica Galiazzi, Responsável pela D.A. G, 

(D . O. 14-09-74), 
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