
PROVIMENTO Nº 004 - 1974 

 

 

 

O Doutor GILBERTO VALENTE DA SILVA, Juiz de Direito da Primeira Vara dos Registros 

Públicos da Capital, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO as consultas que lhe foram formuladas por Escrivães de Notas da Capital, sobre a 

exata aplicação da Nota 6ª à Tabela 10, do Decreto Nº 52.425, de 25 de março de 1970, quando nas 

escrituras interviesse a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, 

 

CONSIDERANDO que da escritura lavrada às folhas 11, do Livro 946, do 3º Cartório de Notas da 

Capital, relativa à transformação da Autarquia Caixa Econômica do Estado em Sociedade Anônima, se 

verifica que, apesar dessa transformação, visto como os seus acionistas, todas pessoas de direito 

público, entidades estatais, a Caixa Econômica do Estado de São Paulo não perdeu o seu caráter de 

empresa pública. 

 

CONSIDERANDO que a referida nota se destinou apenas a evitar que as partes, obrigadas a 

comparecer às repartições públicas por exigência e comodidade destas, fossem compelidas a efetuar o 

pagamento de custas e emolumentos com o acréscimo ali previsto, 

 

DETERMINA: os senhores Escrivães dos Cartórios de Notas da Capital que não efetuem a cobrança do 

acréscimo de 50% previsto na referida nota 6ª da Tabela 10, anexa ao Decreto Nº 52.425, de 25 de 

março de 1970, nem permitam essa cobrança por parte de seus Escreventes, nas escrituras em que a 

referida Caixa Econômica do Estado de São Paulo intervir, a qualquer título, quando lavradas fora do 

Cartório. 

 

A violação deste Provimento será considerada, para fins disciplinares, falta grave e importará na 

aplicação das sanções cabíveis, além daquelas previstas no artigo 14 do Decreto – Lei Nº 203, de 25 de 

março de 1970. 

 



Este Provimento entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei, remetendo-se cópia desta à Secretaria da Fazenda, ao 

senhor Presidente da Caixa Econômica Estadual. 

 

P. R. I. C. (Código Judiciário do Estado, artigo 232). 

 

 

 

São Paulo, 07 de março de l.974. 
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VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS 

PROVIMENTO N.o 4-74 

O Df. Gi1:berto Valente da Silva, Juiz de Direito da l.a Vara 
dos Registros Públicos da Capital, 

Considerando as consultas q~e lhe foram formuladas por Es
crivães de Nota~ da Capital, sobre a exata aplicação da Nota 6.a à 
Tabela 10, do Decreto n.o 52.425, de 25 de março de 1970, quando 
nas escrituras interviesse a Caixa Econômica do Estado de São 
Paullo, 

Considerando que da escritura lavrada às fls. ll, do Livro n. o 
946, do 3.° Cartório de Notas da Capital, relativa à transformação 
da Autarquia Caixa Econômica do Estado em Soc.iedade Anônima, 
SB verifica que, apesar dessa transformação, visto como os seus acio
nistas, todas pessoas dc direito público, entidades estatais, a Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo não perdeu o seu caráter de 
empresa pública, 

Considerando que a referida nota se destinou apenas a evitar 
que as partes, obrigadas a comparecer às repartições públicas por 
exigência e comodidade destas, fossem compelidas a efetuar o paga
mento de custas e emolumentos com '0 acrésdmo ali previsto. 

Determina: os srs. Escrivães dos Cartórios de Notas da Ca
pital que não efetuem a cobrança do acréscimo de 50 por cento 
previsto na Feferida nota 6.a da Tabela 10, anexa ao Decreto n.o 
52.425, de 25 de março de 1970, nem permitam essa cobrança por 
parte de seus escreventes, nas escrituras em que a referida Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo, aos 6 dias do mês de março 
quando lavradas fora do Cartório. 

A violação deste provimento será considerada, para fins disci~ 
plinares, falta grave e importará na aplicação das sanções cabíveis, 
além daquelas previstas no artigo 14 do Decretowlei n.o 203, de 25 
março de 1970. 

Este Provimento entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei, remetendo-se cópia 
desta à Secretaria da Fazenda, ao Sr. Presidente da Caixa Econômica 
Estadual. 

P. R. C. (Código Judiciário do Estado, art. 232). 

São Paulo, 7 de março de 1974. 

a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito 

(D.O.J., 14-03-74) 
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PROVIMENTO NQ 4/74,.. 

\ 
O Doutor Gilberto Valente da Silva, Juiz de Di

reito da lª Vara dos Registros PÚblicos da Capital, 

USANDO das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e, 

.~ CONSIDERANDO as consultas que lhe foram formul& 
das por Escrivães de Notas da Capital, sobre a exata apli. 
cação da !iota 6ª à Tabela 10, do Decreto nº 52.425, de 25 
de março de 1970, quando nas e s'c ri turas interviesse a Cai 
xa Econômica do Estado de .São Paulo, 

CONSIDE~~DO que da escritura lavrada às fls.f" ./\,
11, do Livro nº 946, do 3º Cartório-de Notas da Capital, I 

Irelativa à transformação da Autarquia Caixa Econômica do 
! 

Estado em Sociedade Anônima, se verifica que, apesar dessa 
transformação, visto como os seus acionistas, todas pes
soas de direito público, entidades estatais, a Caixa 
nômica do Estado de. são Paulo não perdeu o seu caráter'de!~ .. empresa pública, 

CONSIDEruu~DO que a referida nota se destinou a
penas a evitar que as partes, obrigadas a comparecer às 
repartições públicas por exig~ncia e comodidade destas, 
fossem compelidas a efetuar o pagamento de custas e emolu 
mentos êom o acréscimo ali previsto, 

DE~ERtíINA: aos Srs. Escrivães dos Cartórios de 

Ifotas da Capital que não efetuem a cobrança do acréscimo
,.. de 50% previsto na referida nota 6ª da Tabela 10, anexa 

ao Decreto nº 52.425, de 25 de março de 1970, nem permi

. tam-essa cobrança por parte de seus escreventes, nas es

crituras em que a referida Caixa Econômica do Estado de 
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são Paulo intervier, a qualquer titulo, quando lavradas 
fora do Cartório,

fi" 
A. violacão deste provimento será considerada,pa.. -

ra fins disciplinares, falta grave e importará na aplica
ção das sanções cabíveis, além daquelas previstas no arti 
go 14 do Decreto-lei nº 203, de 25 de março de 1970. 

Este Provimento entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrári6. 

Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei, rem~ 
tendo-se cópia desta à Secretaria da Fazenda, ao Sr. Pre~ sidente da Caixa Econômica Estadual~ 

P. R. I. c. (Código I.JUdiCiáriO do ~stado, ar~. 
232). 

- / . /:,.. São Paulo, 07 de ';j. o de 19740. (; f. I· 
./ ' I ait(,L tL-V'c"-,~v-I~,,
L~erto Valente da Si' 

/ Juiz de Direit 
f . 
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