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PROVIMENTO N.'! 17/70 

o Def'lembargador José Geraldo Rodrigues de Alclanin, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais; 

Considerando o que dispõe o art. 14 do Decreto-lei n.\> 
203/70, a Nota 3.l). da Tabela "10" e a Nota única do inciso I 
da Tabela II do Decreto n.'1 52.425/70, 

Considerando a necessidade de disciplinar a questão e 
de salvaguardar os interêsses não só dos serventuários, como 
também e principalmenü~ da Fazenda Estadual e da Car
teira das Serventias, 

Determina: 

1.'1 - As custas, emolumentos e contribuições dos atos 
praticados pelo escrivão de notas ou pelo oficial do registro 
de imóveis serão calculados de acôrdo com os valôres tri
butários fL.~ados no último lançamento pela Prefeitura Mu
nicipal, quando se tratar de imóvel urbano ou pelo Insti
tuto Brasileiro de Reforma Agrária, no caso de imóvel rural, 
sempre que o preço ou valor declarado lhes seja inferior. 

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

3.'1 - Tratando-se de prédio em construção e não ha
vendo ainda o lançamento, as custas, emolumentos e con
tribuições serão calculados com base no preço ou valor de-
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clarado no contrato, ressalvando-se ao serventuário a facul
dade de impugná-lo se manifestamente inferior ao valor real, 
a fim de fixar a cobrança em bases razoáveis. 

4. 9 - O presente provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 16 de novembro de 1970. 

(a ) José Geraldo Rodrigues de Alckmin} Corregedor 
Geral da Justiça. 
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