
DEGE 1 

PROVIMENTO N.o 12/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando que o inciso II da Tabela 13, anexa ao Decreto 
Estadual 12.369, de 2 de outubro corrente, instituiu custas pela 
distribuição de letras e títulos para fins de protestos cambiá rios, e 

Considerando que o Serviço de Distribuição de letras, títulos e 
documentos, enquanto órgão desta Corregedoria, criado pelo Provi
mento CG-5/78, não tem função ncm meios de arrecadação de rendas 
do Estado, em geral cobradas e rccolhidas pelos cartórios, juntamentc 
com os emolumentos que lhe são devidos, 

Detennina: 

Artigo 1.0 - Incumbe a cada Cartório de Protesto da Capital 
arrecadar e recolher as custas relativas "Ao Distribuidor", previstas 
no inciso II da Tabela 13 anexa ao Decreto Estadual 12.369, de 
2 de outubro de 1978, incidentes sobre os títulos, letras ou documen
tos apresentados. 

§ único - Das quantias arrecadadas juntamente com as demais 
custas, emolumentos e despesas devidos, os Cartór,ios passarão recibo 
nos termos do artigo 10, do Decreto-Lei Estadual 203, de 25 de 
março de 1970. 

Artigo 2. 0 - Os Tabeliães dos Cartórios de Protestos recolherão 
ao Estado os valores arrecadados na forma do artigo anterior, no 
primeiro dia útil subseqüente ao da distribuição dos títulos sobr~ que 
se fizerem devidos 

§ 1.0 - O recolhimento far-se-á através de guia própria 
(modelo 12 - Código 244) e será calculado com base no Livro 
Protocolo, deduzidos os títulos que, por qualquer motivo, tenham 
sido devolvidos na forma do inciso XIII do artigo 3.0 , do Provimento 
CG, n.O 5/78. 

§ 2.0 - Cada guia especificará a data da distribuição a que 
se refere o recolbimento, a quantidade dos títulos distribuídos nessa 
data e dos que foram devolvidos, bem como o número correspondente 
à base' de cálculo do preço público recolhido (modelo anexo). 
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Secretaria da Fazenda do Est~do de São Paulo 
GUIA DE RECOLHIMENTO 

Mod610 12 

C'Jome do Contribuinl' 1 [CÓdigO Atividace EccnÕ~IC3J 

c=~li:n~ê~Cle8c'ço.o======================================================~) [CGC ou Cff ) 

[ lun'Clpio 1 [lnseriçAo Estadual 1 [C~~.iIlIv.IQr __ J 
Mlstclico 

Distribuição do dia ••• ! .... ! ..... T!tuloB Distribuidos: ••• o •••• 

Títulos Devolvidos:.o ••••• o 

Número base: •••••••••. G ••• ~e 



§ 3.0 - Os Tabeliães dos Cartórios de Protesto, sem prejU1ZO 
do arquivamento das vias que lhes concernem, ficam obrigados a 
encaminhar, às segundas-feiras ao Serviço de Distribuição, uma via 
autenticada de cada guia de recolhimento diário. O Serviço de Distri
buição manterá servidor para recepção, conferência, controle e arqui
vamento das guias. 

Artigo 3.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 
Juízo Corregedor Permanente dos Cartórios de Protesto, ao Serviço 
de Distribuição e a cada Cartório de Protesto. 

São Paulo, 5 de outubro de 1978. 
(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Gcral da 

Justiça. 

Recurso eG. N.o 85/18 - Franca - Int.: Acácio Lima, Escri
vão do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis e Anexos. Excelentíssimo 
Senhor Corregedor Geral. 

1 . Cuida-se de recurso interposto pelo Ofícial do Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca de Franca, contra decisão proferida 
pelo MM. Juiz Corregedor Permanente, determinando que, para os 
efeitos de cálculos de emolumentos nas transcrições, inscrições e 
averbações relativas à aquisição de casa própria, em que for parte 
Cooperativa Habitacional, seja observado o disposto no parágrafo 
primeiro do artigo 290 da Lei n.o 6.0 J5, de 31 de dezembro de 1973. 

Entende o recorrente que os emolumentos relativos ao registro 
de aquisição de casa própria, em que figura como parte Cooperativa 
Habitacional, devem ser calculados de acordo com a Lei Estadual 
n.o 905, de 18 de dezembro de 1975 que prevê apenas uma redução 
de 50% sobre o valor fixado no regimento de custas e não nos 
termos da Lei Federal n.o 6015/73 que os fixa no valor teto de 
40% do salário-mínimo regional. 

Sustenta em razões de recurso, prevalecer a norma estadual em 
razão de ser da exclusiva atribuição dos Estados Membros e sua 
organização judiciária, competindo-lhes todos os podercs que não 
lhes foram vedados, explícita ou implicitamente, pela Constituição 
Federal (art. 13, § 1.0 e 8.°, letra "T" da Constituição Federal). 

2 . As normas jurídicas não existem e atuam isoladamente. Elas 
se integram num todo, em uma estrutura e organização, formando 
um ordenamento e unidade que tem como pressuposto fundamental 
uma base. 

A norma, toda ela, haure sua validade jurídica de uma outra 
que serve de fundamento a todo o sistema. :E: o princípio da constitu-
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PODER JUDICIÁRIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

P R o V I M E N T o NQ 12/18 

o Excelentfssimo Senhor Desembargador 
~, 

HUMBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA, Corre

,godor Geral da Justiça, na usa de suas 

atribuições, 

CONSIDERANDO que a incisa 11 da Tab~ 

la 13, anexa ao Decreta Estadual 12.369, de 2 de o~ 

tubro corrente, instituiu custas pela distribuição de , ~ , 

letras e t1tulos para fins de protesta cambi~rio, e 

CONSIDERANDO que a SERVIÇO DE DISTRI 
,

8UIÇXO de letras, t!tulos e documentos, enquanto or 

gão desta Corregedoria, criada pelo Provimento CG

5/78, não tem função nem meios de arrecadação de ren 

das do Estado',' em" geral cobr1eidas e recolhidas pelos 

cart6rios, juntamente com os emolumentos que lhe são 

devidos, 

D E T E R M I N A: 
"l; 

';1 ' 

":1 


Art. 19 Incumbe a dada Cart6rio de 

Protesto da Capital arrecadar e recolher as custas 

relativas "Ao Distribuidor", previstas no inciso 11 

da Tabela 13 anexa ao Decreto Estadual 12.369 i de 2 

de outubro de 1978, incidentes sobre os t!tulos, .l~ 

tras ou documentos apresentados. 

§ I1nico - Das quantias arrecadadas ju.!l 

temente com as demais custas, emolumentos e despesas 

devidos, os Cartórios passarão recibo nos termos do 

art. 10, da Decreta-Lei Estadual 203,'de 25 de mar

ço de 1970. 



PODER JUDICIÁRIO 


Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

Art. 2º. Os Tabeliães dos Cartórios de 

Protesto recolherão ao Estado os valores arrecadados 

na forma do artigo anterior, no primeiro dia útil sub 

sequente ao da distribuição dos títulos sobre que se 

fizerem devidos. 

§ lº - O recolhimento far-se-á através 

de guia própria (modelo 12 - Código 244) e será calcu 

lado com base no Livro Protocolo, deduzidos os títu

los que, por qualquer motivo, tenham sido devolvidos 

na forma do inciso XIII do art. 39 , do Provimento CG. 

nº 5/78. 

§ 29 - Cada guia especificará a data 

da distribuição a que se refere o recolhimento, a 

quantidade do's ti tulos distribuidos nessa data e dos 

que foram devolvidos, bem como o número corresponden

te à base de cálculo do preço público recolhido (mode 

lo ~nexo). 

§ 3º - Os Tabeliães dos Cart~rios de 

Protesto, sem prejuízo do arquivamento das vias que 

lhes concernem, ficam obrigados a encaminhar, às se

gundas feiras, ao Serviço de Distribuição, uma via au 

tenticada de cada guia de recolhimento diário. O Ser

viço de Distribuição manterá servidor para recepção 

conferência, controle e arquivamento das guias. 

Art. 32 - Este Provimento entra em vi 

gOl' na data de sua publicação. 

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

Encaminhe-se cópia ao Juízo Corregedor Permanente dos 

Cartórios de Protesto, ao Serviço de Distribuição e 

a cada Cartório de Protesto. 
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PODER JUDICIÁRIO 


Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São·· Paulo 


s.... ~ío, 05 de outubro de 1978. 

I L(Lo~1u1 Iat tftJ/l-h b- '; /utt(/idt(f 

HUMSmrD DE ANDRADE JUNQUEI..A// "--/ 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇ~ . 

publicado no «Diário da Justi.,a» 


de. 01..J tO / 19.J:t{fls. I~ ) 
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