
PROVIMENTO N. 51 

 

O desembargador João Baptista Leme da Silva, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo. 

Atendendo a que o Departamento da Receita da Secretaria da Fazenda, tendo em vista as 
modificações introduzidas na legislação fiscal pela lei n. 9362 de 30 de dezembro de 1950, 
baixou, com a O. S. n. 19-51, instruções para a arrecadação da percentagem que recai sobre 
serventuários de cartórios; atendendo, ainda, a que ditas instruções, sobre serem de caráter 
geral, permitem, no âmbito da nossa competência, instruir os serventuários para a observância 
das leis e regulamentos, atendendo a que a referida lei n. 938 de 1950, extinguiu as 
estampilhas especiais de "Custas Judiciárias", de Emolumentos de cartório e de emolumentos 
Judiciais", embora possam ser utilizados esses modelos enquanto existirem, dispensadas as 
guias para a aquisição; atendendo a que as custas dos escrivães nos executivos fiscais, são 
recolhidas aos cofres do Estado, conjuntamente com o principal da divida de selos do processo 
a que, de acordo com o art. 4.º do Decreto. 19.379 de 25-4-1950. nenhum processo em que 
haja pagamento do principal ou custas poderá ser mandado arquivar por despacho do Juíz 
competente sem estar paga a Taxa de Aposentadoria dos Servidores da Justiça, atendendo 
finalmente, a que os distribuidores não recebem as suas custas no ato da distribuição dos 
executivos fiscais e, por isso, a taxa dos selos de emolumentos judiciais, deixa de ser paga 
também no momento e no próprio livro da distribuição; determina: a) na comarca de São 
Paulo, conjuntamente com as custas dos escrivães nos executivos fiscais do Estado serão 
recolhidos os selos devidos sobre o ato da distribuição; b) com referência ao selo da "Taxa da 
Justiça" e escrivã do feito aplicará nos autos o que corresponder sobre as suas próprias custas 
e as dos distribuidores; c) nos executivos fiscais do Município da Capital os selos tanto os de 
emolumentos judiciais (10%) como os de Aposentadoria de responsabilidade dos 
distribuidores serão aplicados na relação mensal que a Procuradoria Fiscal do Município envie 
a esses serventuários juntamente com as suas custas das distribuições anteriores àquelas 
relações devem ser conservadas em pastas em ordem a facilitar o exame em correição geral 
ou permanente; d) os distribuidores no interior do Estado observarão no que for aplicável este 
provimento e os contadores não mais deverão incluir nas custas em geral, qualquer 
emolumento por expedição de guias para que se adquiram selos de preparos, salvo com 
referência às estampilhas ~ especiais de "Custas da Ordem dos Advogados"; e) relativamente 
aos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, o selo de Aposentadoria deve ser aplicado 
nos livros de registro de nascimento e óbito, à margem esquerda de cada termo e no processo 
de habilitação matrimonial, após a conta das custas; f) o presente provimento, que completa a 
Receita na parte relativa aos serviços judiciários, aplica-se no que concerne aos distribuidores 
em geral,. aos atos executados a partir de l-IV-1951 se o pagamento dos selos não tiver sido 
feito por outro sistema. 

Publique-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 2 de dezembro de 1951. 

(a) João Baptista Leme da Silva. 
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