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go 29 - O reajuste não será inferior a 25% e será considerado ante
cipação do que será determinado a partir de 1Q de novembro. Artigo
31.1 - Fica dispensado o encaminhamento de acordos. São Paulo, 9
de setembro de 1983.
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o Dr. José Renato Nalini, Juiz de Direito em Exercício na Pri
meira Vara de Registros Públicos e Corregedor Permanente dos
Cartórios de Registro de Imóveis desta Capital, considerando o adven
to do Decreto-lei 2.038, de 29 de junho de 1983, que altera dispositi
vos do Decreto-lei 1.958, de 9 de setembro de 1982; considerando a
necessidade de se adequar à lei nova o contido no Provimento 11/82;
considerando o decidido no Processo 281/83, aos 26 de julhO de 1983,
determina: Artigo 1Q - O artigo 29 do Provimento 11/82, de 30 de
novembro de 1982, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo
2'l - O incorporador, particular, construtor ou empresa de comercia
lização de imóveis, não vinculados à Previdência Social, deverão apre
sentar, apenas em relação ao imóvel, o documento de inexistência de
débito concernente aos responsáveis pelo execução das obras, por
ocasião da averbação da construção do prédio ou de qualquer das
unidades autônomas (D.L. 1.958, de 09-09-82, artigo ~, lI, com a nova
redação do artigo 19 do D.L. 2.038, de 29-6-83 e seu § 3 9 ) . Artigo 3'1
- Fica revogado o parágrafo único do artigo ~ do Provimento 11/82,
de 30 de novembro de 1982. Artigo 4'1 - Este Provimento entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes em con
trário. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 27
de julho de 1983.
PROVIMENTO N' 6/88
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o Dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da l' Vlu'a de Regis
tros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro de
Títulos e Documentos da Comarca da Capital, considerando que inúme
ros documentos levados a registro contêm atos para os quais não há
previsão para a cobrança de custas; considerando que os Cartórios
adotam, por vezes, critérios diversos para o cálculo das custas, sendo
necessária sua uniformização; considerando o que consta do Processo
n 343/78, determina: Art. 11.1 - Os Cartórios de Registro de Títulos
e Documentos e de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca
da Capital adotarão, na cobrança das custas e emolumentos dos atos
que forem praticados, as seguintes normas: a) a base de cálculo no
registro dos contratos de alienação fiduciária será o valor da abertura
Q
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do crédito; b) quando o valor de qualquer contrato vier expresso, em
moeda estrangeira, sem referência à moeda nacional, a conversão,
para o cálculo das custas, será feita pelo câmbio do dia em que apre
sentado o documento, considerado o valor de compra da moeda es
trangeira; c) nos recibos de sinal de venda e compra, a base de cál
culo será o valor do sinal dado; d) nos contratos de locação com
prazo determinado, a base de cálculo será a soma dos alugueres men
~;ais.
Se o prazo for indeterminado, cobrar-se-á como se a locação
fosse por um ano. Se houver reajuste indexado, considerar-se-á o
valor do último mês sem reajuste, multiplicado pelo número de meses;
e) quando o documento for apresentado em mais de uma via, as exce
dentes serão cobradas pelo item X, "a" da Tabela 12 (certidão, pela
:1rimeira folha), salvo se o documento tiver valor declarado, hipótese
em que só será cobrado um registro; f) os documentos anexos aos
contratos serão cobrados pelo item V da Tabela 12 (averbação).
Nenhum valor será acrescido no entanto, em relação aos cinco pri
meiros anexos; g) as traduções que acompanharem os documentos
em língua estrangeira serão consideradas sem valor declarado; h) nos
contratos de "leasing", a base de cálculo será o produto de prestação
inicial pelo número de meses; i) nas cessões de crédito, a base de
cálculo será o valor do crédito cedido, sem qualquer acréscimo; j)
serão cobrados pelo item V da Tabela 12 (averbação) os aditivos de
contratos de crédito, para substituição da garantia; 1) nos aditivos de
prorrogação de prazo para pagamento, a base de cálculo será o valor
que exceder o do contrato aditado; m) nos contratos de garantia,
corno os de fiança, caução, depósito, vinculadas a contratos de aber
tura de crédito, o registro será cobrado pelo item V da Tabela 12
(averbação). seja ou não simultânea sua apresentação; n) no regis
tro de cessão de quotas de pessoa jurídica será cobrado o mesmo
preço do item VIII da Tabela 12, considerado o valor da transferên
cia; o) no aumento do capital sodal será cobrado o mesmo preço
do item VIII da Tabela 12, considerado o valor da diferença entre o
Este provimento entra em vigor na data
antigo e o novo. Art. 2<1
de sua publicação. Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça. São Paulo, 23 de agosto de 1983.

interessado, averbar a
títulos quanto à identida&ll
satário ou outros dados,
responsabilidade, não
Para a retificação será
eventualmente expedido e
arquivamento. Art. 3'1
pela averbação referida
em vigor na data de sua
tórios e à E. Corregedoria
bro de 1983.

O DR. NARCISO
de Registros Públicos e
testo da Capital. Consldell
mento, instrumentos de
entrega, em Cartório, do
derando que há casos em
vio do boleto;
sem a apresentação
e aos apresentantes, T'\~
de pagamento,
a apresentação dos
traviado o boleto, o
entregando o pedido em
tante legal. § 1ç - O
acompanhado de xerocópi.
tante, autenticando-a, no
§ 2<1 - Os documentos
rio pelo prazo de seis
vigor na data de sua

PROVIMENTO Nv 7/83

o Dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da l' Vara de Regis
tros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Protesto de
Letras e Títulos da Comarca da Capital, considerando a necessidade
de disciplinar a retificação, pelos Cartórios, de erros nos protestos
tirados, determina: Art. 1<1 - Os Cartórios de Protesto devem, inde
pendentemente de despacho judicial, de ofício ou a requerimento do
50 
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