
Considerando o controle prévio estabelecido, das fontes de 
poluição (Lei n.O 997/76, art. 5.°), entre as quais se inclui todo e 
qualquer loteamento de imóveis, independentemente do fim a que se 
destina (Decreto n.O 8.468//76, art. 57, n.o X); 

Considerando que, sujeitos os loteamentos, por providência sani
tária a 1icença prévta de instalaçãü (art. 58, [), o mesmo regulamento 
confia à Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e 
de Defesa do Meio Ambiente - CETESB, na qualidade de órgão 
delegado do Governo do Estado, a função de outorgá-la (art. 6.°, 
n.O VI); 

Considerando a representação objeto do processo CG-48.414j77; 

DeterllÚna: 

Artigo 1.0 - Para o registro dos loteamentos sujeitos ao regime 
do Decreto-lei n.O 58/37, os Senhores Oficiais do Registro de Im6veis 
exigirão prova da licença de instalação por parte da CETESB -
Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa 
do Meio Ambiente. 

Artigo 2.° - As demais exigências legais, relacionadas com a 
aprovação, em cada caso, da Secretaria da Saúde, das Prefeituras 
Municipais, das autoridades militares, florestais e quaisquer outras, 
já em vigor, continuarão sendo observadas. 

Artigo 3.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 12 de dezembro de 1977. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. 13-12-77 

PROVIMENTO N.o 1/78 

O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

Considerando os fatos ocorridos no Terceiro Cart6rio de Pro
testos de Letras e Títulos desta Capital, no qno de 1972, objeto de 
processo criminal ainda em trâmite no foro desta comarca; 

Considerando os fatos recentemente verificados no Quinto 
Cart6rio de Protestos de Letras e Títulos desta Capital, objeto de 
sindicância em andamento e que justificaram a suspensão do Escrivão 
e do Oficial Maior; 
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Considerando que o numerário, depositado em cartório para 
solução de Títulos apresentados para protesto, pertence aos credores 
e não, ao cartório, não tendo o Serventuário direito a seu uso, sob 
pretexto algum; 

Considerando os prejuízos conseqüentes e a repercussão 
negativa desses escândalos, no tocante à imagem que o respeitável 
público deve ter de nossa organização judiciária, e 

Considerando ainda que é obrigação da Corregedoria Geral 
tomar as providências adequadas a que tais fatos não mais se repitam, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - Os pagamentos de títulos apresentados para pro

testo só poderão ser efetuados através de cheque visado e cruzado, 
no valor correspondente apenas ao da obrigação, emitido pelo inte
ressado em nome e à ordem do credor ou do apresentante autorizado 
a receber, e pagável na praça do Cartório, sem prejuízo dos emolu
mentos devidos, que serão pagos no ato e em apartado. 

§ 1.° - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia 
útil, se o vencimento cair em feriado bancário que não o seja também 
do foro extrajudicial. 

§ 2.° - De todas as intimações deverá constar advertência que 
transcreva o "caput" e o parágrafo anterior deste artigo. 

§ 3.° - O título quitado será entregue ao interessado, mediante 
recibo, apenas à vista de cb:eque que preencha todos os requisitos do 
"caput" deste artigo. 

§ 4.° - O Escrivão verificará da regularidade formal dos 
cheques, inclusive em consonância com este Provimento, e reterá o 
cheque e o título, até que se lhe esclareça a inocorrência, quando 
suspeitar de irregularidade. Positivada esta, devolverá o cheque ao 
interessado, salvo se se prefigurar ilícito penal. 

§ 5.° - Os cheques serão entregues ao credor ou ao apresen
tante autorizado a receber, mediante recibo, e no mesmo dia, se um 
ou outro o exigir. 

Artigo 2.° - Quando a Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos não devolver os "avisos de recebimento" (ARs) de intimações, 
dentro do prazo contratual, o Escrivão expedirá, incontinenti, 
intimação em mão própria. 

Parágrafo Único - O Escrivão elaborará relação diária das 
intimações em mão própria, expedidas de conformidade com este 
dispositivo, c remete-Ia-á, no fim do expediente diário, ao JuÍZo 
Corregedor Permanente, que o arquivará em pasta própria e ordem 
cronológica. 
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Artigo 3.° - O Escrivão só sustará lavratura de instrumento 
de protesto, à vista de requerimento escrito do credor ou do apresen
tante, ou por ordem judicial. 

Parágrafo Único - Em se tratando de requerimento escrito do 
credor ou do apresentante, o Escrivão devolverá o título no ato de 
protocolo do requerimento, que será arquivado em pasta própria e 
ordem cronol'Ógica, anotando a devolução no livro próprio. Perma
necerão, em Cartório, à disposição do resp~ctivo JUÍzo, apenas os 
títulos cujo protesto for sustado por decisão judicial. 

Artigo 4.° - Este Provimento entrará em vigor, para todos os 
Cartórios de Protestos de Letras e Títulos do Estado de São Paulo, 
no dia 1.° (primeiro) de fevereiro do corrente, revogadas as dispo
sições em contrário. 

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

São Paulo, 24 de janeiro de 1978. 

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

(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 
da Justiça. 

(27, 28, 31/1 e 1/2) 
D.O.J. 27-1-78 

PROVIMENTO N.o 2/78 

O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, c 

Considerando o que dispõe o artigo 7.° do Decreto-Lei n.O 
1.302, de 31 de dezembro de 1973, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.o 1.584, de 29 de novembro de 1977, a propósito da 
retenção do Imposto sobre a Renda, na fonte pagadora, incidente 
sobre verbas apuradas em processos judiciais: 

Considerando as atribuições cometidas, nessa matéria, aos 
Ofícios de Justiça em geral, por esse mandamento legal e na forma 
da Portaria n.o 746, de 15 de dezembro de 1977, do Ministro de 
Estado da Fazenda, e da Instrução Normativa n.o 74, de 16 de 
dezembro de 1977, da Secretaria da Receita Federal; 

Considerando ainda a necessidade de cumprirem os Cartórios os 
misteres atribuídos, em estrita colaboração com os estabelecimentos 
depositários das quantias em dinheiro, à disposição dos Juízos de 

76 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



--

PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Gera! da. Justiça do Er.itado de Sã? Paulo 

PROVIYlE1"TO NQ 1/78 

o DESEtmARGADOR. I:IUMBERrO DE A~mRADE 
lo 

JUlfQ,UEIRA., . CORREGEDOR GERAL DA a:uSTIÇA DO EST1J)O DE 

SltO P_~ULO, NO- USO DE SUAS .ATRIBUIÇO~, 

',' 

:-" CONSIDERANDO os .tatos ocorridos no 

T.erc'eiro Cartório de Protestos de Letras e Titulas ..6.. desta CapitaJ..'S) ~o ano de 1972, objeto de processo
) ,. ..' 

criminal ainda em tramite no .toro desta comarca; 
~ 

CONSIDERA... recent'emente'1I'DJO· os fatos 

verificados no QUinto Cartório de Protestos de -Le 
.~ 

tras e T!t~os desta'Capital, objeto de Sindi~ância 
. 

em andamento e que justificaram a suspensão do E~ 

erivão e do O.ticial Haior; 

' .. ' CONSlDERA..lqJJÓ que o numerário,. dep.2. 

sitado em cartório para solução deT1TULOS apr~se~ 

: tados 'para l?rotesto, pertence aos credores e não,.' , .: 7 - :" . ' , ~ : . ' 
~' , , , ~ . . . # 

, .. ". ': ao cartorio, nao tendo ~ Serventuario direito· a seu· " 
• > .' 

.. uso, sob' pretexto algum;' 

I•• . , . 
. CONSIDERANDO os pre~u~zos conseque~ 

;. . . " A 

'tes e a repercussão negativa desses· escandalos, no 

tocanté à ~agem q~e o respeitável público deve ter .' 
"de nossa organização judiciária, e 

CONSID~mo ainda que ~ obrigação 

da Corregedoria Geral tOIDar as Drovidências ' adequ~ -
-

.. 
~. ." ._...._ ••.• ,., ...... '_..... __ •••,_> ... , .. _ ........ _ ..... _ .. __ ~_... "'u ._ ......... .,"'" .... ' .. ~ •• • .•. ____._. • J
I< 
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PODER. JUDICIÁRIO 

Corregedoria Geral da., Justiça do Estado de São Paulo 

das a que tais ~atos não mais se repitam, 

R E S 	o L V E:
,: 

.. ". # 

ARTIGO l,.9. - Os pagamentos de tltu 

los apresentados para protesto só poderão ser ef~ 
" 

tuà.dos através de cheque visado e cruzado, no valor 

correspondente apenas ao da obrigação, emitido pelo 
. 	 ,' 

J.llteressado em nome e a ordem do credor . 	 ,
sentante autorizado a receber, e :pagavel 

do Cartório; sem prejuízo dos emolumentos 

que serão pagos no ato e em apartado•. 

ou do apr~. 

na praça 

devidos, 

§ 12 - Considera-se prorrogado o 

prazo até o primeiro dia útil, se o 

vencimento cair em feriado bancário 

que não o seja t:mbém do foro extr~ 

judicial. 

§ 2.9. - De todas as intimações dev~ 

rá constar advertência que transcr~ , 
.: ., 

va o "caput" e o 
" 

parag!."a~o anterior 
-'.deste artigo~

i•• 

§ 3.9. - O titulo quitado será entr~ 

gue ao interessado,-mediante reci 

bo, apenas à vista de ch~que que pr~ 

encha todos os requisitosdo "caput" 

de'ste artigo•. 

-
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PODER JUDlelARIO 


Corregedoria Geral da, Justiça do Estado de São Paulo 


§ 4Q - o Escrivão verificará da r~ 

gularidade forma1 dos cheques~ in 
,.. .

clusive em consonanC1a com este PrQ 

vimento, e reterá o cheque e o tfts 

lo, 'até que se lhe esclareça a in..Q.. 

corrência" quando suspeitar de i~ 
'! 

'.. 
regularidade. Positivada esta, d~ 

volverá o cheque ao interessado, sal 

vo se se prefigurar ilfcito penai. 

§ 5º - Os cheques serão entregues 
... 	 ao credor ou ao apresentante auto~ 

zado a receber, mediante recibo, e 

no mesmo dia, se um ou outro oe~ 

gir. 

A.R:eIGO 2º - Quando a :mto.presa Bras.!. 

leira de Correios e Telégrafos não devolver os "avi. . 

sos de recebimenton • (.ARa) de :i.ntimações., dentro do 

prazo contratual', o :E:s~rivão expedirá; :incontinenti.,. 

intimação em mão prbpria. 

Parágrafo ttnico - O' Escrivão elab.Q, 

rará relação ~ária das intimações 

em. mão .própria, expedidas de con:fo~ 
: oi, , 

midade com este dispositivo, e rem~ 

te-Ia-á, no fim do ex:pediente diá 

rio, ao Jufzo Oorregedor Permane8 
,

te, que a arquivará em pasta prQ 

.. 	 11 
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. PODER JUDICIÁRIO 

Corregedoria Gerál da Justiça do Estado de São Pauto 
.. 

I . -. d \ 1'· pr~a e ar em crono og~ca. 

~IGO 32 - O Escrivã.o só' sustará . . 

lavratura de instrumento de protesto, à vista de r~ 
. . 

querimento escrito do credor ou do apresentante, ou 

por ordem judicial. 
• 't 

Parágrafo ~nico - Em se tratando de 

requerimento escrito do credor ou 

do apresentante, o Escrivão devo1v~ 

rá o tItulo no ato de protocolo do 

requerimento, que sera 
, 

arquivado em 

pasta própria e ordem cronológica, 

anotando a devolução no livro pr.Q..
, 

- C t'· ,prio. Permanecerao, em ~ orÁo, a 

disposiçã~ do respect1vo JuIzo, ap~ 
, . # 

nas 08 tÁtul.os cujo protesto l'or sUJ! 

tado por decisão.judicial• 

.. 
: . ..A.RrlGO 42 - Este Prov:im.ento entrará 

em vigor, para todos os Cartórios de '. Protestos' d,e 

Letras e .Titulos do Estado de .São Paul.o, no dia 1.2 

(primeiro) de ~evereirodo corrente, revogadas as 

disposições em contrário. 
.. 

~'.. . 
Publ~que-se.Registre-se.Cump~a-se. 

~ão Paulo, 24 de janeiro de 1.978. 

B 
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Corregedoria Geral da. Justiça do Estado de São Paulo 

'. 

~ .. _Q.~
, . Eu, 

(Ezio Donati), Diretor do De~artamento da CorregedQ 

.. 
.~~ 
.' 

Publicado no «DiârlCl da }ustiÇQ» 

de e2. S/oi I 19)9 (fls..3 ) 

- .. (\ ~c.lnAJ."~'~= 

.-

"\ 
() 

DEGE), subscrevi. 
.' '/1: 

VIU'\: > PR(ly,,~':?\N~~. J ...·.L/U:/....:. 
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. ~ ' . 

• ."'!: ... 
.. '~ ....: 

Senhor Des. Corregedor Geral: 

1. O MM. Juiz de Direito da comarca 
de Sumaré encaminha cópia de Provimento 
OS/77, emanado daquele Juízo, em abril 
de 1977, em que se disciplina pagamento.'- .~ 

I e informações de t1tulos apresentados a 
) protesto. 

2. No que eoncerne ao regime de p~ 

gamento, desponta a evidente. insubsis .. .~,

tencia do Ato daquele JU1Z0, que esta 
derrogado pelo art. 42 , do Provimento 
1/78, desta Corregedoria Geral da Just! 
ça. 

Nem se colhe superioridade dá 
disciplina a~otada daquele nobre Juízo, 
que merecesse eonrront~ção mais acurada 
com o frutífero sistema imposto do inv2 
cado Provimento CG 1/78. Percebe-se, ~ 

liás, que este Provimento teve por obJe 
tivo, precisamente, atalhar que os cS!: 
tórios tivessem disponibilidade, em n2 
me do Escrivão, ou não, do numerário a.9:, 
vindo dos pagamentos dos protestos. 

,
3. No que tange a façuldade de e~ 
gência de "porte postal", não menos 'cl~ 
ra a insubsistência da disposição, que, 

~ .
sob as vestes daquele t1tulo, encobre a 

....cobrança de emolumentos ou custas nao 
previstos na legislação. 

4. Do exposto, opino. que, eventua~ 



• 

. .. mente aprovado este parecer, se tenha 
por derrogado o Provimento 08/77 do 

, I 

Ju~zo da comarca de Sumare, no que con 
traria o Provimento 1/78 desta E. Cor 
regedoria Geral da Justiça, ou seja, 
em toda a disciplina do pagamento de 
titulos apre~entados para protesto ,. e 
seja anulada a disposição remanescente 
e respeitante à ilegal raculdade de e 
xig~ncia de porte postal. Neste passo, 

aliás, Senhor Desembargador Corregedor 
Geral, acresce a meridiana superrluid~ 
de da medida, desde que, exaurido o 
tríduo legal, deve o apresentante diri 
gir-se ao Cartório para se inteirar da 

• 
lavratura do protesto, ou da solução 
do titulo. 

Nesse sentido, é de se oficiar 
àquele Juízo, acasg aprovadó este par~ 
cer. 

À alta consideração de Vossa 
Excelência. 

são Paulo, data retro. 
I 

.... i .;---.. 
~""-... 

ANTONIO CEZAR PELUSO , 
Juiz Auxiliar 
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PÁGINA 4 

Dia 12 - Domingo 

J .D.da 2 ;~ Vara Crimi~ 

23§ Vara Crimi nal ' ,~ 


- Dr . NEISON FONSECA '" ': ..,A-

Di a 18 - Sábado - Dr.PEDRO VIEIRA MOTTA 

J.D.da 24ê Vara Criminal 

24~ Vara Criminal 


Dia 19 - Domingo 	 Juiz de Direito em exerclci o ne 

25§ Vará: Criminal 

251 Vara Criminal 


Dia 25 - Sábado - Dr . SERGI O RUBENS }>ENTEADO MANENTE 
J .D. da 26B Vara Criminal 
26~ Vara Criminal 

Dia 	26 - Domi ngo - Dr .RUBENS CALAZANS LUZ 

J.D. da 27e Vara Criminal 

271 Vara Cr imi nal 


SEÇAO XX 

PROTOCOLO GERAL - DEPRO 1.1 

Protocolo de 2Q Instância 
Petições despachadas - Depro.I. I .saguão 

145 - Proc. 266. 377 Evaldil Carlos Brunharo "J. Cls. S. 
Paulo, 20.1.78 Ca) Pinheiro Fr anco." adv. NELSON V. MA 
RINGONI. 
4-13 - Manoel Alves Ferrassol "Ao Juiz das Execuções Cri 
minais. S.Paulo, 19.1.78 Ca) Acacio Rebouças, Presiden
te do Tribunal de Justiça." /
414 - Benedito Martins da Silva "Ao Juiz das Execuções
Criminais. S.~aulo, 19.1.78 Ca) Ac acio Rebouças , Presi 
dente do Tribunal de Justiça." 
432 - A. Veloz S.A. Come~cial Industrial e Importadora . 
"Cumpra-ae. B.Paulo, 18.1.78· <a) Acacio Rebouças, Preai 
dente do Tribunal de Justiça." 
433 - ~adalena de Ramos x Karibê S.A. I ndustria e Come~ 
cio "À Secretaria para providenciar. S.Paulo, 18.1.78 -
Ca) Acacio Rebouças, Presidente do Tribunal de Justiça. 
436 - Proc. 133.719 Ariovaldo dos Santos Kene e outros
"Ã Secretaria para into1'I:lar. S.Paulo, 19.1.78 <a)Acacio
Rebouças , Presidente do Tribunal de Justiça." 
445 - Petar Zivkovic x JD. da21 Vara Clvel de s ão Paulo 
"A. Distri bua-se. S.Paulo, 19.1.78 Ca) Acacio .Rebouças , 
Presidente do Tri bunal de Justiça." adv. BENSION COSLO
V"sn. 
446 - Proc. 134.553 Waldemar de Souza "J . Conclusos . • 

Paulo, 19.1.78 <a) Adriano Nar r ey, 2Q Vice-President e 
do Tribunal de Justiça." 

447 - José do Carmo Moreira "A. Distribua-se. S. Paulo , 

19.1.78 Ca) Acacio Rebouças, Presidente do Tribunal de 
Justiça. ri 
449 - Milton Mar iano de Goes "A. Distribua-se. S . Paulo, 
19.1.78 Ca) Acacio Rebouças, President e do Tribunal de 
Justiça."
450 - Ildetonso Luiz Flor "A. Distribua-se. S. Paulo 	 , 
19.1.78 Ca) Acacio Rebouças, Presidente do Tribunal de 

Justiça." 

451 - Luiz Antonio da Silva "A. Distribua-se. S. Paulo, 

19.1.78 Ca) Acacio . Rebouças , Presidente do Tribunal de 

Justiça . " 

452 - José Pereira da Silva "A. Distribua-se. S. Paulo, 
19.1.78 Ca) Acacio Rebouças, Presidente do Tribunal de 
Justiça. " 
465 - Proc. 135.033 Celso Alves Teixeira "J. À Seoreta

ria para informar. S.Paulo, 20.1.78 <a) Adriano Marrey,

2; Vice-Presidente do Tribunal de Justiça." 

471 - Proc. 263.145 Augusto Costa e s/mulher "J. Sim, 

em termos. S.Paulo, 19.1.78 Ca) Acacio Rebouças! Presi 

dente do Tribunal de Justiça." adv. EDEVARD DE l:)OUZA. pE
HEIRA . 

472 -'Oswaldo José Octaviani "Ao Snr. Des. Rel. oportu

namente. S.Paulo, 20.1.78 <a) Acacio Rebouças, Presiden 

te do Tribunal de Justiça." adv. OSWALDO JOst OCTAVIAN'! 

47p - Gilmar Tavares "A. Distribua-&&. S.Paulo, 19.1.78 

Ca) Acacio Rebouças, Pr9sidente do Tribunal de Justiça. 

479 - Proc. 268.163 Jose Martins "J. Conclusos. S.Paulo 

19.1.78 Ca) Adriano Marrey, 2Q Vice-PresideBte do Trib~ 
nal de Justiça." adv. MARCO A. HOrm1 DE MELO LACERDA. 

Corregedoria Geral da Justiça 

SEÇAO XXIII 

EXPEDIENTE 

DECE - 1 
PROVIMENTO ND ~18 . 
O DESEMBARGADOR HUMBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA, coa 

REGEDOR GERAL DA JUSTICA DO ESTADO DE sKo PAULO, NO USU 
DE SUAS ATRIBUICftES, 

CONSIDERANDO oa tato. ocotrido. no Terceiro Carti 
rio de Protesto. ds letras e Titulo. d.st. Capital, no 
ano d. ~912, obj.to de proc.sso criminal ainda em trâm! 
t. no toro de.ta comarca, 

CONSID~RANDO os fatoe recentemente vetitic.doe no 
Quinto C.rtorio de Prote.toe d. letr.e e Tituloe Q.eta . 
Capital, objeto dI aindlcânci! ell .nd....nto e que JuetA, 

o. o Of10ial Maior; 

SAO 'PAULO. 27 DE JANEIRO DE 1978 

5Q 

apresen tant e autor izado a r ec eber, mediante recibo, e de Estradas (
no mesmo di a, s um u o~ tro o exigi r. Ca) Acaci o R~

ARTI GO 2D - Quando a Empresa Brasi l eira de Cor 485 - Proc. ]
r ei os e Telégra f os nj o dsvolver os "avi sos de rscebimen S.Paulo, 20 .] 

~ 	 - Os ch eque~ ser o entr egues ao credor ou ao 484 - Byron ( 

t o" (ARs) ds intimaço es , dentro do prazo contratual, õ do Tribunal c
Escrivã o expedirá , i ncontinenti, intimação em mão pr i 489 - Proc . ~ 
pria . , 	 .., .. , Des. Re1. S. l

Par agrafo Oni co - O Esc;ivao elaborara r elaçao di . dente do Tril:
ria das intimaçõss em mã o propris , expedid.s ds confor= CARVALHO . 
midads com es~ e dispoei t!vo , s r emete-l.-á, no f i m do 490 - João de 
expedient s di ar i o , ao JuIzo Cor r egedor Per m. nent e, que <a) Acacio Re 
e arquivare em pae t a próPEla , or dem 9ronol ógioa. 491 - Pr oc . 2

ARTI GO 3D - O Escri vao so sustare l avra t ura d. triz Amaral e 
inet rument o de pro t e.to, à vi ta d r . qu.ri••nto eecr ito Young da Cost 
do cr . do; ou do •present.nt8 , ou por or dem j udi cial . Justiça , no i 

Paragrafo On1co - Em S8 t r a tando de r eq~erimento el NAIDE A~EVEDO 
crito do cr edor ou do apreeent a nte, o Escrivao devolver, 493 - Proc. 2 
o titulo no ato de pr ot ocol o do requerimento, que aere em termos . S. 
arqui v.do .. am pas t . próp~i a e ordem cr ono!ógica , eno~.ndo Vice-Pres i den 
e devol uçao no livro propri o. Permanecerao, em Cartorio , ocasional do 
à di sposição do respsc tivo J uI zo, apenas os tItulas cujo 495 - Proc . 2 
protesto f or sustado por deci sã o j udicial. lo, 20.1.78 C 

ARTIGO 4D - Este Pr ovimento entr ará em v~gor, p.ra do Tribunal d 
to do s o. Car t ór ios de Protestos de l s tras e Titulas do sidente." adv 
E t ado de são Paulo, no dia 19 (primeiro) de 'evereiro 536 - Proc . 2 
do corrente, revogadas as disposições em contrário. S.Paulo, 23. 1 

Publique-se. ~egistre- s e . Cumpra-se. do Tribunal d 
são Paulo, 24 de j eneiro de 1978. 
Eu, (a) Ezio Donati, Di r etor do Departamento da Cot 

r egedori. Geral da Justiça (DEGE), eubscrevi. 

<a) OES. ~UMBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CORREGEDOR 


CERAL DA JUSTIÇA. 

( 27, 28, 31/1 e 1/2) 


Provimento n~RECURSO CC Ng 1/78 - MA RILI A - INT: EDUARDO HORSCHUTZ 
GUIMAR~ES, escrev ent e do 19 Cartório de Nota s e Oficio que todos os 
ds Justiça. fo i negado provimento ao reourso. para estudan1 

rio e poderãc 
sação , dentreDe or dem da E. Corregedoria Ceral da Justiça p.ra que se segu~lmalhor diVUlgação u con hecimen to dos interessados publ i  admitido credca- se na integra a PORTARIA Ng 746 de 15/12/77. de compensaçê.. O MINISTRO DE E5TI':\DO DA F"AZENDA,no uso de suas a t r! em. que o .funcbuiçoss e, tendo em 	 vieta o disposto no artigo )g do De

or eto- l ei ng 1 .584, 	da 29 de novembro de 1977. folga, devend 
RESOLVE: Corregedoria 
1 - O impoeto de r enda na f onte de 5% (cinco por diente do dia 

ng 

31 da dezembro de 1973, incide sobrq os valor,s pegos ou zoa, fi cando 
credi t ados a pessoas f~sic8S ou juridicas a t i tulo de: ,. falt a como 

o ) J uros, único, da C.N 

cento) previsto no artigo 7Q do Decreto-lei 1.)02, de serão acei t OE 

b) Honorarioe advocatícios , bem como r emuneraçõee 

pela prestação de serviços no curso ~o processo judici ~ l , 

tais como serviços de engenheiros, medicos, contabilie 
tae, ptritas, assistentes técnicos, ava!iador.s, leiloei 

ros, sindicos , testamenteiros, liquidatarios ou assems= 

lhados" 


c~ Lucros cessantes. 
2 - A retenção deve ssr efetivada no Cartório do 


JuIzo onde se processa o feito, no momento em que, por

qualquer f9rma, o rscebimento se torne dispon!vel pare 

o 	benefici.ria. 


3 - O imposto retido constitui antecipação do devi

do na declaraçeo do beneficiá,io do rendimento. 


4 - Os Cartórios responsaveis pela retenção do I~ SERVICO DE D 
posto de Renda devem escr!turar livro "Caixa", previamen TRIBUIDJS !lE 
te regietrado em rspartiçao da Secretarie da Receita r. En 23-1-78 
deral, onde deverão registrar, diariamente, a partir de CtvEL 
lD de março de 1978, ae retenções e recolhimentos que ~23-
efetivarem. 	 07046 2'1"

MARIO HENRIQUE SIMONSEN 0?051 20" 
Publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de dezem 07056 161 
bro de 1977 - Seção I - Parte I. 07061 211 

(27/1) 	 0'7066 121 
07071 27
0'7076 15
0'7081 121 
07086 251 
07092 29

DEGE - 2 
PROCESSOS DE LICElIÇA 0'7115 18

37.8~4/73 - SONIA PINHEIRO DE SOUZA - E.crevente do 3Q 07120 17" 
Oartorio de Protesto de Letras e Titulos da Oapital:12O 07128 13" 
dias de licença especial gestante, de 1;.02 a 31.05.78. 07133 21
SP., 26.01.78. 07138 111 
41.181/74 - NO!MIA ABIB SOARES - Auxiliar do 4Q Oarti 07144 221 
rio de Protesto de Letras e TitufoS da Capital: . 15 dia8 07150 14& 
de licença para tratamento de saude, de 05.01 a 19.01 • 07157 151 

78. SP., 26.01.78. 07162 21 
47.922/77 - ARMANDO LAGAMBA - Escrevente do lQ Cartório 07167 22" 
de Registro de Imóveis e Anexos, comarca de RibeirãoP~ 07172 5" 
to: 30 dias de licença para tratamento de saúde, de 03. 07179 22
08 a 01.09.77. SP~, 26.01.78. 07185"'30
48.801/78 - IOLANüA MARIA BIGOTTI NUNES - Escrevente do 0'7191 18" 
Cartório de R.C.P.N. do 34Q Subdistrito-Cerqueira C~ 07196 23" 
sar, comarca da Ca#1tal: 120 dias de licença especial 07201 29
gestante, de 01.02 a 31.05.78. SP' l 26.01.78. 07206 18" 
48.892/78 - SILVARO GARCIA SOBRINHu - Auxiliar do 9Q 07211 26. 
Cartorio de Protesto de Letras e Titulos da Capital: 30 07216 , .• 
dias de licença para tratamento de saúde, de 25.12.77 a 07222 lO" 
23.01.78. SP.~g?01.78. 07227 29" 
~.9l0/78 - ÂU~ FERREIRA BORGES - Auxiliar do 9Q C~ 0'7238 12" 
torio de Protesto de Letras e Titulos da Capital: 120 07244 71 
dias de licença especial gestante, de 02.01 a 01.05.78. 07249 18
SP., 26.01.78. 07254 20" 

11 
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452 - Jos-;' Pereira da Silva "A. Distribua-se. S. Paulo,
19.1.78 (a> Acacio Rebouças, Presidente do Tribunal de 
Justiça. 11 


465 - Prec. 1~5.0~~ Celso Alves Teixeira IIJ • .1 Seoreta

ria para informar. S.Paulo, ao.l.78 (a> Adriano Marrey, 
2g Vice-Presidente do Tribunal de Justiça." 

471 - Prec. 26~.145 Augusto Costa e s/mulher "J. Sim, 

em termos. S.Paulo, 19.1.78 (a) Acacio Rebouças! Presi 

dente do Tribunal de Justiça." adv. EDEVARD DE ~OUZA ~ 

MEIRA . 
472 -·Oswaldo José Octaviani "Ao Snr. Des. Rel. oportu
namente. S.Paulo, 20.1.78 (a) Acacio Rebouça" Pres~~~ 
te do Tribunal de Justiça." adv. OSWALDO JOSE OCTAV.LA1U 
476 - Gilmar Tavares "A. Distribua-s.. S.Paulo, 19.1.78 
<a) Acacio Rebouças. Pr9sidente do Tribunal de Justiça.
479 - Proc. 268.16~ Jose Martins "J. Conclusos. S.Paulo 
19.1.78 <a) Adriano Marrey, 2g Vice-Presidente do Trib~ 
nal de Justiça." adv. MARCO A. HOMEM DE MELO LACERDA. 

Corregedoria Geral da Justiça 

SEÇAO XXIII 

EXPEDIENTE 

DEGE - 1 
PROVIMENTO Na ~78 . 
O DESEMBARGADOR HUMBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA, COI 

RECEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE sXo PAULO, NO USU 
DE SUAS ATRIBUIÇDES, 

CONSIDERANDO o. fato. ocotrldo. no T.rcelro Carti 
rl0 de Prote.to. d. L.tra. e Titulo. de.ta Capltal, .no 
ano d. ,1972, objeto d. proc•••o crl.lnal alnda em tra.! 
t. no foro d••ta co.arca, 

CONSID~RANDO o. fatoe r.c.ntem.nt. v.llflc.dO. no 
Qulnto C.rtorl0 da Prot••t08 ds L.tr.s • T tul.. d•• ta_ 
CapUal, obJ.to d! s1ndicânc1! a. and•••nto • que ju.t!
flc.r.m ••usp.n.ao do E.crivao • do Oficlal Haior; 

CONSIDERA~DO que o nu••rárl0, dspo.itado e. cartA 
r l 0 p.r. 80luçao d. TITUL2S apre.snt,do. p.E. prote.to, 
~.rtence#ao. crador.a • n.o, .0 c.rtorio, nao t.ndo o 
4.rventuarl0 dlr.ito •••u u.o, aob pr.t.xto algulI,

CONSIDERANDO o. preju!zo. con••qu.nt•••• r.p.r 
ou••ão n.gatiya d••,a•••candalos, no tocant. a i ..g!1I 
que o ~••p.it.vel pUblico deva ter de no••a organizaçao-
jUdiciaria • #. 

CONSIÓERANDO aln~a que • obrlgaçao d. Corr.g.doria_ 
C.ral to.ar a. provld.ncia••d.qu.da. a que tal. fato. 
não .ai••• repit•• ,

RESOLVE _ _ 
ARTIGO la - O. paia••ntaa d. titulo. aer ••ent.do. 

p.ra proteeto e6 podsrao ••r ef.tuado. atrave. de ch~ 
que vl.ado e cruz.do, na valor corrsspond.nte apana••0 
da Obrigação, e.ltido pelo int.r••••do •• no.. •• O! 
de. do crador ou do .pra••ntant. autorizado a recaber , 
• pag'val na praça do C!rt6rio, ... prajuizo do•••olu
••ntoa d.vido., que earao pagos no .to a em .p,rtado.

§ la - Con.idera-•• prorrogado o prazo ata o prl 
.elro dia ~til, .a o v.nci.anto cair em ferlado banci 
rio qua não o .aJa ta.b5m do fOIo axtraJvdlcial. 

§ 2a - De tOda••8 inti.açoes deveia constar .dver 
t~nc1a que tranecr.va o IIC.put ll e o paregr.fo ant.erior 
dsste artigo. # 

§ '8 - O titulo quitado,aera .ntregue ao inter a.aA 
dO, .edianta r.cibo, apena. a vi.ta da cheque que pr.eD 
cha todo. 08 requisitos dc IIC.pU~" deatG artigo.

§ 4a - O E.crlvão v.rificara de regularidade for
mal dos chequ ••"inclu.ive e .. coa.onincia,com aate Prl 
vimanto, e rater. o ch.que • o titulo, at. que 8e 	 lha 
e.claraça a inocorrênci., quando euepeitar de irregula
ridade. Po.ltivade e.ta, devolvlr' o cheque ao interes
.ado•••lvo .e ee prefigur.r il1clto penal. 

CÓDIGO JUDICIÁRIO E 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

A venda na Imprensa Oficiai do El!tado SIA. à Rua da Mooca n.o 

1921. folheto contendo Oecreto-Iel Complementar n.O 3. de 27 de 
agosto. de 1969 (Código Judiciério do Estado de Slo Paulo). e 
Oecreto-Iei n.o 158. de 28 de outubro de 1969. que diSpõe sobre 
a Organlzaçl.o Judlclérla do Estado de Slo Paulo. 

Preço por exemplar . . . _. . Cr$ 8.00 

NOTA": Pedidos pelo Correio mediante cheque vi.ado em nome de: IMPRENSA 

OfiCIAL DO ESTADO S/A. pagAval em 510 Paulo_ 

A IMESP nIo fornece pelo Serviço de Reembolso Postal. 

do na d.claração,do benefici'iio do rendlmento~ 
4 - De Cartorioe r.apons.veie pela ratençao do 1m 

posto de Renda deve. escritur.r livro "Caix.", previ.men 	 ~J 
te regietrado em repartição d. Secrat.ria d. Recaita r.= ~-1-7der.l, onde deverão registrar,.diariamente, a partir de 
lD de março d. 1978, .e retençoes e recolhimento. que 	 ~23-
eretiv.rem. 0'7046 27

MARIO HENRIQUE SIMONSEN 0?051 20
Publicada no Diário Oficial d. União no dia 20 de dezem 0?056 16
bro de 1977 - Seção I - Parte I. 07061 21

(27/1) 0'7066 12
0?0?1 27
0'70'76 15
0'7081 12

DEGE - 2 0?086 25
0?092 29PIlOCESSOS DE LlOEIÇA 0'7115 18

37.8~4/73 - SOBI.A. PINHEIRO DE SOUZA - Eacrevente do 3$1 07120 17. 
Cartorio de Protesto de Letras e Titulos da Capital:12O 07128 13
dia. de licença especial gestante, de 1$1.02 a 31.05.78. 07133 21
SP. , 26.01.78. 0'7138 11
41.181/74 - 10!KIA ABIB SOARES - Auxiliar do 4$1 Carti 0714422
rio de Prote8to de Letra8 e Titulos da Capital: . 15 dias 07150 14& 
de licença par. tratamento de saúde, de 05.01 a 19.01 • 0'll57 15
78. SP., 26.01.78. 07162 2
47.922/77 - .lRM.A.NDO LAGAMBA - Escrevente do 1$1 Cartório 0'll6'l 22
de Registro de Imóveis e Anexos, comarca de RibeirãoP~ 07172 5
to: 30 dias de licença para tratamento de saúde, de 03. 0'71?9 22. 
08 a 01.09.77._~~, 26.01.78. 07185"30
48.801/78 - IO~DA MABIA BlGOTTI NUNES - Escrevente do 07191 18. 
Cartório de R.C.P.H. do 3~ Subdistrito-Cerqueira C~ 0'7196 23
aar, coaaroa da Ca~ta1: 120 dias de licença especial 0'7201 29
gestante, de 01.02 a 31.05.78. SP.! 26.01.78. 07206 18
48.892/78 - SILV.A.NO GABCIA SOBBIlBu - Auxiliar do 9$1 0'7211 26
Cartorio de Protesto de Letral e Titulos da Capital: ~ 0?216 3. 
dias de licença para tratamento de saúde, de 25.12.77 a 0'7222 10
23.01.78. SP.~g?01.78. 07227 29
~.910/?8 - Au~ ~ERRElRA BORGES - Auxiliar do 9g C~ 0'7238 12
torio de Protesto de Letras e Titulas da Capital: 120 07244 7
dias de licença especial gestante, de 02.01 a 01.05.78. 07249 18
SP., 26.01.78. 0'725420

0'7259 18
0'726428

LlCEl'fÇ.A.-PBtmO 	 01269 16. 
0?274 2347.767/77 - .A.DALIlU.. PESSEL GUZDI - Auxiliar do 3S1 	 C~ti 0?2?9 14Ario d. Protesto de Letra8~e TItul08 da Capital. 9Q ~~ 01285 14.venta) dias de licença-premio reter,nte ao ~uinqUeDiO~ 0'7291 2810.0~.1972 a 09.0~.19?7 de lQ.02 ate 18 .05. 8. SP. 24

01.78. 	 ' • 0?296 10
0'7301 11

no~OS DE HABILITAÇ.lO DE ESCREVENTE 	 O?~ 17
0?~14 27~oram homologadae as nomeações dos E8creventes abaix~ 07319 9relacionados em data de 26.01.78, devendo ler enca.1~ 0'7324 6dos a elt!fDepartamento, certidão do compromislo presta

do e do iD1cio do exerc1cio. 	 0'7"2 29
07~~7 1&48.726/78 - NILZ.A. SILVEIRA DE ARlUJO - Cartório de R~ 0'l342 12g1stro Civil e Anexos do Distrito e Municipio de 	 Vera 0'7347 24Oru!l_coaarca de Marilia• 0'7362 249.004/78 - RUBENS ~ABRl - 23$1 Cartório de Notas da Ca~

tal. 	 0'7368 6
07~76 3
0'7~81 5

A1JI.ILI.A.BE8 DOS OABTOBIOS no O~ICIlLlZAD08 07386 16CONTRATOS .A.BQUIVADOS:_ (.&.rUgo 38 do Decreto-Lei nSl 159 07~92 6de 1969). Estando os Auxiliare. aptos para exercerem 0739'1 20su.s ~çõe. a partir de.ta publicação. 074Olf. 16'2Q Cartorio de Notas da Cápitalz MARIA ISABEL PINTO GAR 07409 30CIA. 	  07414 10
10$1 Cartório de Protesto de Letras e Titulas da Capital: 07420 18AllTOIIO CABLOS CRUZ e WANDERLEY BECALCHI. 07425 18
28 Cartório de Notas e Oticio de Justiça, comarca de Ca 074~ 7tanduvaj ARTHUR HENRIQUE MARTiNS. 06920 8 . 
1$1 Cartorio de Registro de Imoveis e Anexos, comarca de 7015 5Sorocaba: BElRIQUE CARLOS OLIVEIRA LAMBERTI. 0?09? 3

07102 5.iEBCIBOES DE COITiATO 
0'1'; 1&Relação dos Auxiliares que rescindiram cont~t08 com 08 07107 7

re.pect~vo. Uartbriol. 07114 7
28 Cart9rio de Notas da Capital: YABA Dl CUKB.A. DAM1lNI 07154 6.
4g Cart9rio de Notas da Capital: ERRESTlNA RICCl • 072~1 ~. 
2$1 Cartorio de Registro de TItulas e Docuaentos d. Cap1 07236 4tal: ARLETE FERREIRA FERNANDES. 07~50 2. 
SQ Cartório de Protesto de Letras e Titulos da Capital. 07358 3.NORMA CORSINI e ROBERTO CALIXTO 	 • 07403 1& C ' 	 , •artorio de Registro de Imoveis e Anexos coaarca de REG.PUKLIC
Araras: JOst GERALDO APARECIDO SOTTA ' 06112 11 
1Q C.rtório de Registro de Imóveis e·Anexos comarca de NJ • 'rRABAL
Sorocaba: WANDO FERREIRA. DO NASCIMENTO LDl1: 00131 61 

00?~6 li 
DEPE-4.3 Serviço :.- _i .... ários e Arquivo da C.'lnital 00741 11 

00746 6.;~~ÍONAL 	 • 00751 21 
D.~IC DE SCU ZA F:C::~l'-tr. ;;0.131, do 190f . da Fami 00756 6. 
lia e das Sucesoões, ~q. a p/ de 26-1 _77. 00761 II 

~------~---------------------------~-----------------
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