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. ' . · Artigo O.o - Comunicada a vaga, cujo provimento se elo em concurso, sendo permitida a ndnptaçlío do c:mdl· 

deva · reo.llzar nos têrmos do Rrtlgo 8.o, o ·presidente do · dato à máquina de escrever, mediante seu manejo. 
, Dispõe sõbre a forma de provimento dos Ofí- Tribunal de Justiça !ará publicar, no "Diário da Justiça•: , I Artigo 17 ~ No Julgamento das provas manu.scrltas e 
elos do Just!ça e dá outras providências. com 'o prazo de .vinte d!RS, edito.ls de Inscrição dos co.n· do.ctllogró.flcas, atender-se-á não sómente nos collhccimeu-

. · · · · · · didntos o.o concurso. · ; · tos profissionais revelados pelo candidato, mas também à 
ADHEMAR DE BARRos; .GOVERNADOR DO .ESTA- Artigo 10 .::. os pedidos de Inscrição serão acompanha· caligrafia, à ortografia e à rapidez da escrita. 

00 DE SAO PAULO, usando das atribuições que lhe são dos dos documentos a ·seguir relacionados: . Parágrafo único - Será considerado inabilitado nas 
c:on!erldas por lei, • · · · · a) Quanto aos Escreventes: · provas manuscritas e dactllográ!icas o candidato que . ob• 
· r'aço saber 'que a 'Assembléia Legislativa decreta e eu I- certidão de tempo de serviço passada pelo escrivão tiver média de pontos ln!erior a 4·· <quatro>. · 
promulgo a segumte lei: : encarregado do serviço de anotações, ou pela Correge<lo· Artigo 18 - As arguições orais, no dia e nora prt· 

Artigo l .o - Nellhum oficio· de j11stlça será provldp a ria Geral da Justiça; · vlamente designados, v.ersarão sObre questões teóricas e 
titulo de propriedade, mas o seu exerclclo será atrlbuido n - certidão de existência ou Inexistência de faltas práticas pertinentes à serventJa, em. prazo não superior a 
.em serventia -Yitallcla. disciplinares dos cartórios em que servirem ou tellham · =- trinta minutos, findas as quais, cada membro da comis· 
· · Artigo 2.o - O provimento e a vacância das serven- vido e do escrivão da corregedoria permanente, · são atribuirá a cada candidato. em lista especial, a rcs• 
Uas ·de Justiça reger-se-ão pelo disposto nesta lei. bl Quanto aos Bacharéis em Direito: pectiva nota, lançando-a ao lado do nome do mesmo. · 

·· Artigo 3.o - A vacância da serventia decorrerá: I _ certldii.o de registro do diploma; . Artigo 19 - As notas serii.o sempre atribuidas por 'c:o::• 
· ·, a) - da desistência, concedida por decreto, após o li - certidlío da Secretaria da Ordem dos Advogados tenso com valores que varlarii.o entre O (zero> a 10 <dez) . 

verl!lcação · da regularidade dos serviços do cartório, pro- do· Br<~sll, provando a vigência da !nscrlçã.o e a existência Artigo 20· - Terminadas as provas a comissão. em 
cedida pelo juiz corregedor respectivo; • ou tnexlstêncla de faltas disciplinares tomadas públicas; sessão secreta, promoverá: 

· bl - do falecimento do serventuário; III - prova de ser brasileiro nato, de maioridade e de a> . - o exame dos tltulos apresentados, que_receberão 
· c)>- do abandono, do exerciclo -verl!lcado ,em processo estar 110 gozo de seus direitos civis e políticos; . . . os seguintes valores : . · · , 

regUlar· · -~ '·"'•~·''!'-(:• .. ·· ' IV- PrO'Va de quitação ou isençã.o do ' servlço militar. ·I ·.,. diploma de bacharel ' ou doutor em direito- 3 
. · d> ·~ de 'demissão tmposta em'' vtrtudÕ.' de sentença v -laudo de capacidade flslca e ele não sofrer de mo- · pontos; · · · ' · · 

Judiciária <artigo 189, n. l, da ·Constltulçiío Federal); léstla contagiosa ou repugnante expedido por Centro de II - diploma de qualquer outro curso de nivel supe• 
el - da remoçlio ou promoção, nos ti!rmos desta lei, saúde ou POsto de Assistência Médlco-San!tárhL mantido rlor ou méúlo - 2 pontos; 

após o. verl!lcação da posse .no novo cargo; pelo Estado · . nr - certificado de conclusr.o do curso glno.sll\1, ou 
!l - de aposentadoria. · VI - tõ'lna corrida das delegaclrus de policia do munlcl- documento equivalente, desde que não ocorram as hlpóte· 
Parágrafo unlco - A' Secretaria da Justiça e Negó· pio ou munlciplos e dos cartórios criminais da comarca ou ses anteriores - 1 ponto; 

LEI N •. 819, DE ~1 DE OUTUBRO DE 19~ 

' 
' 

elos do interior, tomando .' collheclmento da vaga, darâ comarcas onde tiver residido nos dols .anos anteriores, pro- IV - obra a que se refere o parág. 1.o do artigq lQ 
·• qêncla da mesma, no prazo de quarenta e oito <48) no- vada essa circunstância, bem como da extinta Justiça Fed~ral, ~ 2 pontos; . : · · 

ras, lL autoridade que deva Iniciar o pr~cesso de concurso. •provando não estar pronunciado por despacho Irrevogável, não V ·- cada perlodo de cinco anos de efetivo exerclclo, j 
• ,Artigo 4.o - O. falecimel!to. ~tcncla OU..JUIOoSJ)Jli'!- estar sujeito a medidas de segurança não ter sofrido c~ndenn- como serventué.rlo, escrevente. ou outra !unção relacionada · 

....:...aar1a do serventuárloVIW.llclo não aclUretará ll vacànc••1 çi!.o passada em JulgacÍo, por crime de furto, roubo, extorsão, com o Poder Judiciário, Inclusive advocacia, arredondtm-
do oficio onde Já servir. suce.ssor, que será provido de!ml- apropriação Indébita, estellonató, receptação, falsidade ou do-se para mais o último perlodo, se exceder de meta• 
tlvamente na s~rventla, apostllado o respectivo titulo. moeda falsa ainda que Já tenha cumJ>rido pena ou dela de - l ponto; . 

Parágrafo único ,..- No cnso de falecimento, deslstên· obtido perdã'o· VI - cada classillcação em lista para ·nomeaçãO e:n 
ela ou demissão do sucessor,. !lca~ _assegutados, ao ser- VII _ atestado de antecedentes passado pelo serviço concursos anteriores - 1 ponto; 
ventuário sucedido, os dll'eltos adqu,tldos pel?s artigos 9.o de Identificação do Estado. , . VII - serviço a Justiça Eleitoral, como anexo do car• 

.e--10 do De~reto-Jel n. 6.986, de 25 de !evere~ro de 1935 e § l .o _ Poderá 0 candidato apresentar outros doeu- go - 1 ponto; · . . 
parágrafo unlco do artigo 22 do Decreto-lei n. 12.620. de mentos que lhe abonem a conduta ou merecimento, inclu-. VIII - particlpaçiío, como examinador, .em concurso 
22 de · Janeiro de 1942, •!lcando ressalvado ao sucedido o sive' trabalho sObre assunto pertinente ao orlclo, des4e de habilitação de escrevent,e au de provlm~nto de o!iclo 
direito de optarpe!a al?osentadorla. . que publicado dois anos, pelo menos; anteriormente ao ,de justiça - l ponto; 

. . Artigo 5.o - :.;; lnst>tulda a carreira dos ~ervldores da concurso IX - collhecin1ento de taquigrafia, quando essa ma· 
. Justiça, na qual ficam enquadrados os serv~ntuárlos yl· § 2_0' _ Os requerimentos de Inscrição mencionarão ex- térla não for Integrante de "currlculum" de curso prevls~a 
tallcios e os _escreventes habilitados de todo~ o~ cartóriO~ pressamente, sob pena de exclusão· do concurso, as coroar- no n. li - l ,lJOnto; ... _ 
do Estado nao . estlpendlados pelos cofres publicos, qual- cas os cargos exercidos e as nomes dos juizes · perante os X - e!lclencla de trábalho e boa cooperaçao verlfl~· 
quer que seJa a sua natureza. 1Para ésse efeito, as se~ven· qu!Íis os candidatos tellham servido. . da através das ln{ormações reservadas e dos docwnentos 
Uas de Justiça ficam class1fl~adas da segumte forma. 1 3_0 _ A medida que lhe !orem apresentadas as pctl· - 1 ponto. _ 
. a) Prlmcora Cl:o.sse . ' çôes, o Presidente do Tribunal de Justiça requisitará dos bl a . apuraçao das médias resultantes das pro\':IS 

1 - os oficios de registro de Imóveis e ane~o•. os do juizes perante os quais tenhnm servido os requerentes e á prestadas, •. " · • 
ta,bellão de notas com os anexos do clvel e do crime; '?~ Ordem dos Advogados do . Brasil, se fOr 0 caso, info~ma- • cl a apuração da nota final, que será a soll!~ .. d·JS 
de distribuidor, partidor e contador e. os de depositário pu ções reservadas sObre a sua competência e Idoneidade pontos obtidos por força do disposto nas allneas a o 
bllco das comarcas de prtmeira entrancla; · m 1 ub". 

· n - os oficios do registro civil das pcss~as naturais • O.~~;tlgo 11 _:. Encerradas 118 l.riscrlçõJlS, constituir-se-á a Artigo 21 · 7 · Conclulda a apuração, organizará o pre-
a nel<os dos distritos e subdisLrltos que não sejam sede de Comissão Examinadora composta do Presidente do Tribu- sldente a relaçao geral dos candidatos aprovados. na or• 
munlciplo, b) Sel:'llnda Classe na! de Justiça como presidente, o qual, por -motivo de ser- gem gecresc%',.~ das ;;ors, a q~l, ru;lslnnda pelo~á "/em.; 

J _ os o!lclos referido'!. no n. I da allne!L "a", das viço publico, Í>oderà ser substttuldo pelos vice-presidentes a~~ th\'a{0~ ~:~b~!~os ~co;~fl~a~ap~g ~~~ó.~~~r~ar Sús· 
eomnrco.s do segunda entrG.nclo.; .. t ou pelo Corregedo~ Geral dn , Just..tça, do um Desembnr~o.- tlça" . . 
. II - os o!lclos referidos no n. li da nllnea "a", dos dor escolhido pelo mesmo Tribunal e de um servcntuarlo Parágrafo único · - Admitir-se-á, tambem, com refe• 
distritos e ~-ubdlstritos de lsede de municlplo pertencente• nomeado pelo Secrctârlo da Justiça e Negócios do Interior. rêncla !Lo resultado !lnal, o disposto no§ 2.o do artigo 12. 
às comarcas de 1.a, 2.a J 3.a entrâncias e das c_ omarcas ' Artigo 12 - Reunida a comissão examinadora em local, Artigo 22 - Uma vez encerrado o concurso, o presl• 
ele l .a e 2.1L entrfmclas. "' . dia c hora determinados pelo seu presidente, a ela serão dente COil1lllllcará à . secretaria da Justlç!L e Ne!lóclos do 

c) Terceira Cl:o.sse . . presentes os processos relativos às Inscrições rcqu~rldas, Interior os nomes dos três <3> primeiros classl11cados, C!ll 
I - os o!lclos referidos no n. I da alinea "a", das t':azendo relatório da 5ecl·etarla do Trlblmal. com Informa- ordem decrescente de notas, a fim de que um deles seja 

comarcas de terceira entrância; çoes, em cada caso, sObre tempo de serviço e cargos exer- provido no o!lclo. . 
' .. II _ os oficios referidos no n._n da allnca "a", dos cldos, no~ desabonadoras acaso existentes, resumo .da Parágrafo único .:.. Havendo pluralidade de o!lclo~ a 

·distritos e·. subd!strlj.os de sede de munic!plo pertencentes documentaçao. além de Informações reservadas~ · serem providos, a lista se comporá de tantos nomes quan• 
.lU comarcas do ~.a · entrê:ncl~ e da sede tias ·comm:cas dt I l .o - Será eliminado o candidato que nao tiver ex!· tas forem as serventias mais dois. . . 

. I _:" .~ntrâncla. . d) . Quarta Classe' . ·. ~':::et~do d~~~~':t:~;:ss:-~~~~lsf~!~ -~~mdecfar~~~vcr mentit~o s~uii;'te~aco~~ft~~~~o o~~~~~~~~eáóen':~~~t· 
.. 1 .:.. os oficios de registro .de imóveis, . de regl~tro ·de I 2.o - Ao candidato ·'não admitido cabe o dlrelto de .I - Inexistência de ~altas disciplinares; 

,. •. Utuloà e documentos, de tabeliA;o de notas, de tabelião recurso para o Tribunal · de Justiça; interposto por petl· · n - exerclclo como oficial maior no cartório vag'>, 
de -protestos, de escrivlio do .clvel, da famUia e sucessões, ção, no prazo de cinco dias, ' contados da publlcaçlío do na data em que se verificar a vacância; 

,, d.a Fazenda Pública Federal, Estadual -~Municipal, de ato · · ' -· ~-.- ·- ·· · · · In -Idade· · ' 
acidentes do trabalho, de registros públicos, de justiça gra· ' ' · . IV - encargos 'de familla; - • ' '~<' 
tulta, de menores, ·do crime, do júri e execuções criminais, Artigo 13 - Decorrido o prazo a que se refere o § .Y· - posse de certificado expedido de acord<;> coi ' 

.1 ,. de distribuidor e contador do clvel e do crime, do partidor 2.o do artigo anterior ou decidido o recurso, seriio publl· Lel n. 211, de 7 de dezembro de 1948. . ' , :•ff 
,r e do depositário público, da co=a de Slío Paulo (~.a en· cados, nas quarenta e oito (~8) horas seguh1tes, no "Diá· . . Artigo 24 - Os 'proçessos de habilitação dos can da,;·-

"'iíncla)· , . · , rio da Justiça", os ~o.mes dos candidatos admitidos e · tos 'classl!lcados' na lista a•que se refere o artigo 22-liit:rfio 
.-~li~ os oficios referidos no n. I da allneli ",d", agiu- anunciado o dia, local e hora em que deverão compa-~ enviados juntamente com •cóplas das atas das sess6es"rea• · 

. ttnada· ou separadamente Instalados, d~~os comarca~ de San· rccer para o Inicio das provas.. , · • · llzadas pela comissão.• · · · · .. · · .· 
· · wi e campinas (4.a entrllnclal; . · Artigo 14- O concurso será público -e constará da a- Artigo 25 - o provimento 'dos cargos referidos no n. · 

·~ ·· nr _os oficios referidos no n. n da -allnea "a", dos prcclaçào dos titules apresentados pelos candidatos e de II da nllnea "a" do artigo 5.o, uma vez vcrl!lcada a lne• 
'.•' cust.ritos e subdistrltos da sede dRS comarcas de 4.a en· provas manuscritas;· dactllogrãficas .e oral, que· serão pre- xlstêncla de eandldiLto. à remoção, será tambem feito me• 
, ' trâncla , • . · · cedidas de chamada dos Interessados e de apresentação de diante concurso de -provas e titulos, aoo quais poderão con• 

\ . ArÚgo o.o _ J>lenhuma admissão de ·serventuámo serã prova de Identidade. ) • .. os escreventes habilitados de oficios da mesm:o na· 
, fel t.P. senão Pe.I:a o cargo mlclai (artigo 84 da Constituição Parágrafo ún!co - A comissão adotará critério que ·anexo do o!lclo em concurso, que contem 

. -~ 4o ·Estado) . . ". . Impeça a Identificação da• provas escritas e dactllográ- de efetivo exerclclo e os bachareis e>n 
.. p rt!t:o 7.o _ . As serventias que forem criadas serão !lcas até o momento de seu julgamento. • · · · o disposto ·nos ar.tlgos 9.o .a 24. excet-o 

• _ ' eemrre providas na forma preceituada nesta lei. ·Artigo 15 - A prova manuscrita. cuja duração não . · '' • · 
· · Parágrafo único - Para efeito de provimento.- equl- excederá de duas horas, será realizada em ·conjunto, In- llnlco - · o~~;~~::~~t;"~~~a~~~t 
. param-se aos o!lclos vagos os que forem desanexados ou dependentementc de .pontos, devendo as q\J1lst6e.s versar ·~ 
· ' restnbelecldos. ' sôeb

1
r
1
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.matérla do o!lclo ·em_ concurs~, !o{muladas no ,mo· 
· Artl~o 8.o - O provimento dos cargos de Serventuário, 9' 
aos car tórios referidos no n. I da alinea "a" do artii!'O 5.o, - · § l.o - Não será permitida a consultR a apontamen· uma, e de um ad·Jngado 
uma vez verificada a vacô.ncll\ e a lnex!sténcla de candl<i:L· tos, not as ou livros, exceto aos volumes de legislação não 1 pectlva sub-secção· da Ordem~sc:~~~~~~i~l~a0c~~ge<i::;{~:\~~f;~~ tos à remoç;lo, será !e' to med'an•e .concurs~ de provas e de comentada, sob pena de exclusão. · . · · ~ I servindo como secretário o "' 
titules, ao qual poderão concorrer OS · escreventes habilita-- · · 1 2.o - Um dos ex• mlnadores, ~lo menos, lnspeC!O•I manente. ... - . 
t: ~ ·s · de offc!o õa mesma natureza ou com anexo de o!lCIO - nará continuamente o ato. ~ .t,;.~ -- · Artigo 26 - As.. serventias 
pOsto em «ancurso. que contem m• is de cinco anos de efetivo • Artigo 16 - Segulr~se-á a prova dactllográflca~·que serão providas. m~ante 
exerclclo e os tacharéls em direito. . consistirá na redação do qualquer a~o pertluente ao. , !i- rios ou sucessores com 
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. · · - lmedlatt.meute Inferior, que o rêQ.uererem. aplicando-se no regedor Qual da Juatlça. o neceasi.rlo compromisso de TADO DE SAO PAVLQ, resolve Domear, nos tfrmos do\ 
<· proceoso de concurso o disposto nos artigos 9 .o; 10, letra exercer as funções- cem préstimo- e lealdade -sôb- 118 penas 1\rtlgo .lG, !tem rv, do D~reto-lel n. 12;2'13, de 28 de ou- 1 

· . tu.-: ou eomanezo do oficio vago, dll mesma clASSO ou :in. Ivo Utulo autêntico 'd'" nomeaçio e preste, perante o Cor-· AD.!Ili:r.iAR Dli: ' BAr..:noo, oo·.~ADOR . 00 Es-

•.a.!-; na. I e n ·e •parãgrafos ·t.o, 2.o e 3.o; 12; 29. aUnea dll lei. · ' · 1 , •.. tubro de - 1~41. para exercerem, interinamente, cargos õ.a t 
"7"aw; 21; 22; 23 e 2•. com as s~tes modlfl~açoes: , . Parágrafo únJco- Se 0 provimento, promoção 011 ·re- · classe- "G·" da carreira de Fiscal de Rendo.s da. Ta.bela I 

a) aa atr!bulçõea dll comissão • examinadora. seriió moçio se der em virtude de criação de ·ot1clo deverA 0 tn da Parte Pertnanente da Secretaria da Fazenda, os . 
• '

1
' e:rercbldaa) a pellsltao Conaede _,_~0W~~~o(rart"fgo~g!stra> conturteráa; um no- tltula.r exibir, também, revestidos das farmall~ lega.!a, senhores Elias . Tedesco, Jos!; Mendes Falrbanks, Mario 

~ .....,...., os protocolos e livros; !ndlspensAvels ao exercicw do ear Sallowlcz, !ol'lstldes Candido de Melo, Gilberto Notara, 
"• me para remoçio e dois para promoc;áo. Em caso de plj Art1g • . go. José ' l''ern:u:des Bertola, Raul Silveira Rosas,' José Marce-

;_,, ." ralldAde de oflc1oa vagos haverá multlpllcldllde correspon- 0 4:.=-... ~ de oessenta (aO> dias 0 prazo •cno qual lln. o Gomes. Trajano Azevedo, Joé.o Batista da Costa, José 
"' dente · sendo os dois nomes acrescidos, um para remoçio nomeado, ,.,..... .. do ou promovido deverA assumir o e:o:er-
·', outro~=- pro--"-,· • . .'" .. ~!"!..oltodas _suas novas funções, sob pena de_ .. caducar 0 .seu Queiroz JUnior, Antonio Helio Xavter de Mendonça, Leon-

..-- .....,.,_ • ~ç .elo Ravacbe, .João da Cruz Ratto, José 'Alves Reis, Salva-
•, '--:! • c)" · oi" "coodlção ' essencial ter O eaodldato' ·pelo. m'en - Pa;ágrato único- A ·posse acrA comunlcad;._ pelo juiz dor Rodrigues, Aylton Benedito ·Alves, Heladlo Clntra Ma• 

,,· :, o!pl,s ·anos de exercfclo efetivo no cargo. 1 de dlrelto · competenee,ãJ>ecretarla ·d.,. Justl~ e,tfegóclos chado, Helio Brega, Sebastião dll Costa Neves, Walter Ze-
~ • · Arl.lgo_ 27 - Os dlsposltlvoa do Decreto n. 5.12!1, de do Inter1or, e à Col'Ul(l'edm-Ia Geral da. Justiça !ante de Godoy, Robe1·to Aratangy, Cesar Machado Scar-1 

·: ~ 23 de julho de 1931, bem como !'& dos, Decretos ,ns. 6.69'1 Artigo .•s _ Sempre• que 0 provimento 'resulta...- de te7Jnl, Alfredo Gomes Pinto, .Otavio Garcia. Feljó Junior, 
, : , e 1.89'1-A, ambos' de 21 de setemorn de . .Wt, que Jlio co- vaga ab-erta por1aleclmento .de> .serventuário deverá.-·Q· DO- [van Carlos de Oliveira.- João de Freitas e Benedi<!to Cury, t 

• · • J!dlrem com esta lel,, f!eam revigorados 'eXpressamente. vo .titular entrar em acOrdÕ com os herdeiros de) mor..o respootlvalllellte, IUl8 vagas decOrrentes da promoção dos : 
Artigo 28 - ~am asseguradas a todos os serve~ · COIJ:l referência 1\ !ndenlzaçAo do justo .valer dos -livros senl10res Geraldo Barbosa. Martins, José Pl'(iro de Camar- I 

1. tu6.rlos, escreventes e auxiliareS de cartório, aa vantagen:. em · andamento móveis utenslilos e instalações do ca.rtó go, Eduardo Young Junior, Jorge Pedro, Jorge Secco, Lula 

f
eias Leis ns. 211, de 7 de dezembro de ma e 646, de 24 rio. em .. estada' de utillmção • .Pan esse· efeito· 0 _ Juiz d; Pontes, •Ivo Ayres.· Agultte, Francisco Aranha Junior, AI· 
de fevereiro de 1950, mediante a exibição do competente .Direito mandará- proceder à avoJiação por dois servent á- berto· Chaga.s da . Costa, Francisco de Cam:ugo, Alfredo 
c:ertlflcado -passado pela "Comissão do Arl.lgo 3~; <!a.s Dis · rios. da, comarca. u · Malut, Amancio Ramalho, Antonio Prançlsco Costa, Custo

. ,poslç.3es Transitórias dll Constituição do ~tado · Artigo 44 _ Seni prejulzo para 0 lnterêsse público e dlo Duarte Leite, Antonio Freire Junior, Antonio Leite 
Artigo 29 - As férias nli.o gm:adas serao contadlls em ouvidos os respectivos. juizes corregedores será permitida · Barbosa, Gabriel Salvador Paglluso, Juarez Clntra Perel-. 

I dObro, para efeito de aposentadorta, aoa .serventuários, es· permuta dos oficios de Just!ça entre servenlW.r.os da mes~ ra,' ·Antonlo VIda!, Lyslss do Amaral Camargo, Anselmo 
cre~entes e auxiliares dll Justiça_. . ·ma natureza e classe, desde que não lhes falte menos de Salgado, AI tino Corrêa de Almeida Mora.ls, Afonso Frota 

1 Artigo 30 - F1ca equiparado a. serventuârlo e com d!· um quinto do tempo . que lhes pennlta obter os beneficios de Andr\'de, Antonio .Mazzo, Armando Augusto Mathla.s o 
relto à Inscrição em concurso de promoção o escrevente- da.. aposentadoria. . José Dispo do Prado. 
q,uc, na dMa da promull[açl!.(>.desta.lel, contar: .t\rUgo 45- A Corrcgedor1a Geral dt1 Juotlça tarA 'PU- · Palt.olo . do- Governo do Estndo do São ·Paulo, em 31 
._ al mais de cinco (úl ató dez (10) nnos do serviço, bllcnr anualmente uma reluçiio dos serventuários e es· ~.o outul.lro de 19GO. · 
para OI! cargos de primeira. e . .o;egunda classes; creventes dos c11rtórios do Estado, menclnnando 0 tempo ,ADHEMAR ~E' BARROS 

b) mais de dez -(10) anos de .serviço, para oa cargO-'! de serviço geral, na-cargo e · na classe. · ADHEMAR · DE. ·BA-RRos,'· GOVERNADOR DO Ea 
de terceira . e quarta classes. Artigo 46 - AOS"' serventu6.rlos e escreventes Inscritos. ..,.. 

1 Artigo 31 - AO&- serventuários o escreventes classltl· em concurso fica. assegurado 0 afastamento nccessáJ:Io à TADO DE SAO PAULO, nos termos do artigo 16, !tem I, 
· • cados em listas provenientes . .de concursos realizados at6 prestação de prOVflll ou à .-3atlstaçáo de formnlldatles qlle se do Deereto-lci"'D. 12.2'13, do 28 de outul.lro de 1941, nomeia 

t' 

· •. - esta data e que não. tenham. sido nomeados, é permitida tornarem essenciais, não sofrendo· quaisquer· descontos- quer o sr. Luiz Rodolpho Miranda Filho para. exercer o cargo 
-: . -,.Inscrição nos-concursos pari!. cargos vagos-ou que vaga· no tempo de serviço, quer em· outras vantagens_ ,_ de vogal- padrão "L"- criado, na .Tabela .I, da Parta 

rem, com o m~o direito _que então -lhes assista, desde Artigo 47- A contar da promulgação da. presente lei Permanente do'· Quadro dii -' Secretarla 'da Just!Qa e Negó
que as vagas correspondllm à mesma natureza e classl· &6 poderá. ser designado Oficial Maior um dos três es- elos .do Interior, pela lei o. 766, de 23 de agosto do corren-
tlcação estabelecida nesta/lei. · creventes mais anUgos do •.mesmo. cadórlo. quando houver. te ano. · · · · 
_ Artigo 32 _ Ao ex-serventuãrlo que, exonerado · a pe- Artigo 48 - Vetado. , Palá.clo do "Governo do · Estado· de São Paulo, nos 31 

·~ · · 
.-V" 
) 

- 'dldo até a dllta da -promulgação da presente lei, fizer a ,Artigo 4.9 - Vetado. de outubro di!' 1950. 
prova.. determinada no artigo-' lO, sem permitido ,!ndepen- I 1.o - Vetado. . ADHEMAR, DE BARROS 
dentemente" de ·novas provas, Inscrever-se nos concursos f · 2.o - Vetado. ~REMAR DE BARROS, GOVERNADOR . 00 ES-:Para os cargos de primeira· classe por via · do exposto D.O ·Artigo 50 - Vetado. 
:ll'tlgo 2a, desde que con~ mais de c1nco (5) anas de efe· Artigo 51 - Vetado.. ' TADO DE SAO PAULO, usando das atribuições que lhe 
ClYO -exerclclo. - . ' Artigo 52 - Vetado. são conferidas por lei, e DOS têrmoa do a.rtlgo 161 Item m, 

_- Artigo 33 _ as serventu!irios que tiverem mais de Artigo 53 - os .serventuA.nos, escreventes e .dema!a do Decreto-lei n. "12.2'13, de 211 de outubro de 1941, Domela 
qulnze-(lS) anos de efetlvo ·exerclclo poderão Inscrever-se auxlllares ·da Justiça. lotados em cartórlos"pcrtencentes 8 d. Iracema.:--~~~ Fe.?"~!'a Amaro, para exercer o cargo da 
em concurso 'para. a._ctasse que se seguir à lmedla.~enln coma.rcas cuJas entrllnclas foram. rebaixadas, terão · a8se-. ·Assistente, J)adrão J • da PP-n, do Quadro dll Secre
superlor. · · gurados, para os _efeitos desta le1. . tôdp.s as vantagens e tarla. de- Estado dos Negócios da · Agricultura, lotado ~ 

. , Artigo 34- Para os efeitos dll presente lei a contagem d,~~ltos_ corresponCientes à , c,l\'sslficação anterior dll refe- çãOI~~g~~-~n~~ Ruralproven~~J':i:::-=n~.~~~: 
· cie pontos provenientes de tltulos será reduzldll de metade, r ..... ·comar.ca.. • · &~ 
desprezada "' tração Inferior a cinco décimos, se jã tlv~t Artigo 54. ~ Esta. lei entrará. em vigor na data de sua ria Helena de Abreu Sampaio Holl. · · 
concorrido para nomeação anterior. . · publicação, sendo aplicada . aos. cartór1os vagos, desde que Palácio c do G"verno do Estado de São Paulo, aos 31 
. ·I 1 0 _ Será computado o tempo de serviço . em quo não tenham sido !nlclada.s as provas de concurso para seu de outubro de 1950. · o serveÕtuãrlo ou escrevente tiver permanecido à dlsposi · prcvlmento. · · 'ADHEMAR DE BARROS 

•. ç!Lo dqs poderes públicos federal, estadual ou municipal. Artigo S5 - Revogam-se tôdas .as disposições ante: · '"" 
. . 1 2.o- Computar-se-A em dObro o tempo decorrent3 r!ores referentes a provimento" de oficio de justiça, com AD~ DE •BARROS, GOVERNADOR DO E8-

- de acumulação de outro oficio que não seja. pertinente à ressalva. · do disposto nos Decretos-lei ns. 11.464. de ao .TADO J?E_ ~1-0 PAULO, usando das a tribuições que lhe 
própria serventia, excluldos os casos de acumula.ção esta• de setembro de .1940, e 5.120, de 21 de julho de mt~ que slo conferidas por lei, resolve declarar sem efeito o ato 
belecldos pelo regime determinado no Decreto-lei n. 11.46~ flcsm expressamente revigorados naquilo que não colidi- de 26, publicado a 28 do corrente, que nomeou d, ' Paullna 
de 30 de setembro de 1940 e legislação anterior sObre a rem com a presente lei. . Evel!na Cel"'io, para exercer o cargo de Assistente, padrllo 
10esma matéria. - - · , Palâclo do Govêrno .. do Estado de São Paulo, aos 31, "J", da PP-ll, .do ,Quadro da Secretaria · de Estado dos 

Artigo aó - o Chefe do Poder .Executivo. de PQSSI' de outubro de 1950. Negócios da Agricultura, lotiulo na. Dlvlsllo de Economia 
das ' lls~a.s ·de classificação, provem a vaga dentro de .dez ADHEMAR D~ARROS 'Rural, Departamento da Produção Vegetal, na vaga pro-
(10) dias, por -qualquer dos candidatos classificados no res- Syneslo Roch"' venlente. do falecimento de Maria Helena de Sampaio HoU • 

. , pectlvo concurso . . ·. • Publicada na. Diretoria. Geral da Secretaria. de Estado Palácio, do Governo . do Estado de São Paulo, aos 31 
'- · -f t .o - Será assegura® preferência para nom~ dos Negóc)os do Governo. aos 31 de outubro. de 1950, de outubro de 1950 . · 

I . çao candidato que fOr ou jA tiver sido classificado em tre.~ Carlos de Albuquerq11e SeUfadb, . ./ , ADHEMAR DE BARROS · r' 
, .. listas . desde que por elas não tenha. sido beneficiado. Diretor Geral, Substituto. fi' 

. ·' t' 2.o - Os, nomes dos candidatos na.s condições do • , ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ES-

1 
' : parãgrnfo anterlo'r- figurarão obrlgator!nmente em lista, TADO DE SAO · PAULO, usando ·da.s atribuições que lhe 

com menção expressa da clrcunstàncla preferencial, apll· s!!.o conferidas por lei, e nos tfrmos do artigo 16, Item m, 
·cando-se'êl'l'rtlgo 23, caso haja mais de um candidato com LEI N. 814, DE 30 DE OUTUBRO DE 1950 do Decreto-lei n. 12 .2'13, de 28 de outubro de 1941, nomeia 

•• :: • · 0 mesmo ditei to · • d. Paullna Evellna Cervo, para exercer o cargo de Assis· 
,...._ · • I , 3.o - \ 0 "escrevente- que flgur.nr mais de três vezes ( Itetlflcação tente . Técnlco, padrão "M".' da Tabela n da Parte- Per-l ; ·_., I to N ' 
' { ·• :~c1!:'~q~lp~~"gó~~ ~~~e\~~ar,.:.e~~~~e~rcr~." do ~dlfi~[~0 • ~~:: ~~~:.!~ ~.ê_:, ." iiest~:à~~~o~t':':i~uç~~ ~~:e.r.,tea~~~~~~~ :a"ga~~~":~:~t.,d".ia.F.i~~~!~nc~acg~~ 
1
1 . • · r êncla para provimento de Justiça no escrevente ou ser- cdl.!lclo ••• ". dr. Das !I lo LoSMSO Sobrinho po.rn a carreira de advoga-
I ventuirlo pÔrtador do certificado expedido pelo. "Comls- do, da PP-m, do ·Quadro da Secretaria da Justiça e Ne-

•1 são do Artigo 30 do Ato das Disposições Transitórias <la ---- góclos do Inter1or, ficando a nomeada exonerada do car-
\ Constituição Estadual". _ go da. classe "E", da carreira de Escriturário, da PP·III, 

:. ~ • ~ Artigo 36 ' o s candidatos . lncluldos em lista e nno DECRETO N, 10.901, DE 30 DE OUTUnRO DS 1950 do Quadro da Secretaria de Estado dos Negócios da Agrl• 
'ti -ç • ..,- nomeados podfrio, durante o prazo de dois anos, desde que cultura, lotado no Instituto Geográfico e Geológico, a par-' ' -+ o •requelram, Inscrever-se e!p. concur~ d~ ·prova.s, dlspen- Dispõe sobre relotaçáo de enr~ro. t1r da data em que entrar no exeu:lclo das novas funções. 
I . sados destas, concorrendo à classiflcaçao final com a. mes~ ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ES- Palâclo do Governo po Estado de São Paulo, aos 3l dt 

ma n·ota anteriormente obtida . TADO DE SAO PAULO, usando de suas atrll\Uições e 9Utubro de 1950. • 
Artigo 37- O Chefe do Poder Execut-Ivo poderá pro- nos termos do artigo 22 do decreto-lei n. 14.138, de 18 de ' ADHEMAR DE BARROS 

ver livremente 0~ cargos de que trata a presente lei quan- agosto de 1944: . -UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO do, encerrados os concursos de provas, ocorrerem as seguin-
tes ' h lpóteses: • · . · ' , Decreta: 

.a) · não aceitarem nomeação todos os candidatos elas- ·. Artigo Lo - Fica relotado no Laboratório de , Poll
s!tlcados ou dela·deslstirem· expressaznente; ela. Técnica., um U) cargo de Desenhista classe "H" da. 
' b) encerrar-se o concurso sem Inscrição de candlda- Tabela Ill, Parte Permanente, do Quadro da Secretaria 

•. ·;\ ~;c) nllo c~ns.e~' classificação nenhum dos candlda- 1 ~fo s~~i:n~~J;f~.11fofa~~ ~~aiD~e~~~a~r:fe:o m: 

'• ' ._ •. tos. 11.0 -'Da~-se-á p~~ferêncla. aos ;screvente~ com qual· Secret3r1a. ' 
vi xl 1 d t d d Artigo 2 . o - No corrente exerclclo, os vencimentos do 

quer · tempo de oer ço, e g n o-se no n ° e posse a o- cargo relotado por este decreto correrão por conta -da d~-
-cumentaç!io aplicável segundo o disposto no artigo 10. ta -

•• ,§ 2.o · - Ocorrendo ,a hipótese de exlsttncia de candl· .ça.o correspcnde<~te, mediante_ atestados encamlnbados, 
dllto que não perteriça nos quadros das serventias, !ar-se-á. }';;~l~~~~rd?e~e;;:~ratório de Policia Técnica à · re
prova de saber lêr e escrever corretamrnte. Artigo 3 .o - Este decreto entrarA em vl&or IUI data 

_ -: Artigo 38 - Quando o provimento decorrer da, crlaoiio da sua publicação. . • · 
..-:·:- da comarca, será. assegurado ao oficial do registro civil de · Palácio do Governo do Estado de São Paulo, em 30 

' · .. ~ .,peisoas naturais e anexos ·o direito de opção por um do• de outubro de 1950. · 
_ ·~-novos oficios de escrivão e tabelião de notas, se lhe convier . ADHEMAR DE BARROS 

: a transferência e a requerer ao SecretArio dll Justiça. e Ne- Flodoardo Mala 
'' ' . gócloo do Interior, nos dez dias segulnl.e.1 à publlcaçlio da Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Es-

. ' • e,l · devendo, nessc · caso, a nomeação ser feita na mezma tado dos Negócios do Governo, aos 31 de outubro de 1950. 
--·; ~ OCÍWáo em1 que . o forem a dos serventu~rlos . dos demais Carlos de Albuquerque Seltfanh - · Diretor. 

, ' pflclós criados. ·, , · · - · · · · Geral, Substituto. 
· ·. · ~_,Artigo 39 - -Não serão provj,do · ou nomeados os pro-
-:,·,· nunclados por despacho lrrevogáve!-.ém.crlme contra opa- PALA CIO , DO GOVERNO 

-'' 

REITORIA-

~)i: ATOS I)O REITOB 

í..- ·n~·. 2S de outubro último: 
· Concedendo, nos termos dos artigos 145, 155, letra 

"a" e 161 do decreto-lei n . . 12.2'13, ·de 26-10-41, ao 5r. 
Flavio Blcca Cyprlano, Escriturário classe "D", do O-In, 
da PP. do QUSP ., lotado na Reitoria, 10 (dez> dla.s de 
licença: 

Concedendo, nos termos dos artigos 144, Inciso V e 
168 do decreto-lei 12 .2'13, de ' 28-10-41, a d. Ermantlna de 
Almeida . Professora primária, . padrão "D", da 2.a Escola 
ML•ta do Bairro das Antas em Ct'mdldo Mota e à disposi
ção da Faculdade de · IDgiene e Saude Pública, sem pre• 
juizo dos . vencimentos, 3 (três> · meses de licença; 

Concedendo, nos termos dos artigos 145, 155, letra "a• 
e 161, do decreto-lei 12.2'13, de 28·10·41, a d. Cernir Dinis 
Romeu, Escriturário, classe "D", Interino, do G-m, da 
PP. do QUSP., lotado na Reitoria, 10 <dez> dla.s de u
cença, a partir de '16-10-50; .. 

Concedendo, nos termos do artigo 7. o do decreto
lei n. · 13.325, de 26.4-43, combinado com o nrtlgo 161 do 
decreto-~el n. 12.273, de 28-10-41, por equldade, 30 (trio •. 
ta) dias de licença, em -prorrogação, ao sr. Durvallno GQo :~ tr!mO'nlo ou condenados por séntenQa. de que nlio caiba. 

, ., ·recurso, pelo mesmo crime ou .· qtialq~. outro, à pena su-
.. perlor a dois (2) anos de reclusão. ' ' · • · 

ADHEMAR DE! BARROS, GOVERNADOR DO .ES- mes, Ascensorista, extranumerário diarista da Reitoria; ' ' 
TADO DE SAO PAULO, resolve nomear, nos têrmos do De 21 de outubro úlllmo: 

· Artlgó 40 - · O Secretário da. J~tlça e Negócios do 
fnterlor,. após a promulgação da presente lei, !arA publicar 
dUrante três (3) dias uma. r elação de vagas no cartório do 
'Registro Civil, convocando, no.,.f-razo de vinte (20) dias, a 
co~tar da primeira publicação~ ci ~p!iclals do Registro Ci
Vil que, ;em virtude da Lei n;~3,'; de 24 de dezembro de 
19t8, tiveram desmembrrunenlo,'<'s•m · compensação, dos seus 

·.• distritos e que pretendllm remo<;áo para um dos cartórios 
aludidos. · . ' · . 
··:· f 1.0 - A remoção, só poderá ser requerida PlllB car

U-.'1\:>.~~f!~: <!,•. entrância e~classe,.ldêntlcns ~ do requeren;te. 
- .Observar-se~ão .na remoção o tempo no o!lclo 

de famllla. :~t, . 5 
havo:ndo pedido, mediante comunlcnção ...;. ••• ,.,-n""• Justiça' o Negócio& do Interior será aber

de Justiça o concurso de tltulos' nos Mr-

Nenhum serventuérlo de justiça poderá 
~·txa~J~:,q,c:er~;lpi.o ~do ·c~go:· se~ .que ,aP,r~ente._o, respecu .. 

... ~ . 

artl.t!'o 16, !Lem rv, do Decreto-lei ·n. 12.2'13, de ' 28 de ou- Nomeando, nos termos do artigo 72 do decreto federal 
tubro de 1941, para exercerem, Interinamente, cargos da n . 39, de 3-9-34, oa Prots, Drs. José Ootav:lo Monteiro de 
~!asse "G" da carreira de Inspetor do Tra.balho, lotados Camargo e Lulz -Ointra do Prado, Catedrâticos com venci• 
no Departamento li!stadual do Trabalho da Secretaria do mentos de Cr$ 8.-400_00 mais 113 por Caclelra Reunida, do 
Trabalho, Indústria e Comércio, em vagas decorrentes das G-U, da PP • · do QUSP ·• lotados ns. Escola Polltécnl~a,. 
promoções havldan, os senhores Oracy Campos Martano, para. exercerem as funções de membros :lo Conselho AJ· 
Sylvlo Flavio Pieronl, Celso Cruz, Milton Alves de 14elo, ~~o~~tivo do Instituto .de Eletrotécnlca. anexo àquela 
Joaquim Severino de Palva, Pedro Dorlval Ha.as, Antonio Concedendo, nos termos dos artigos l .o e 5.o, lnc!:;o 
Arlindo Padovan, Luiz Amerlco Buf!olo, Marto Curti, Ota· n, do decreto-lei n. 1'7 .008, de 5-3-47, a d • . Zallna Ferraa 
vlano Gonçalves da Silveira Junior, Eplta.clo de Souza, do Amaral, Escrlt,urãrlo, classe "D", da Tabela m, .:la 
Edgard Naxara, Pedro do Magalhães Padllha., Fabio de PP ., lotado na. Secretaria da Saude Pública e da Assis· 
Sonz.'l Figueiredo,. Joaquim Sergio de Almeida Ramos, Irl- têncla Social, afastada com preJulzo dos vencimentos e 
ncu Snralva, Godo!redo Pereira Quillcl, F.dmundo Gomes sem preJulzo das demais vant3gens do seu cargo e contra
Est.rlga, Luiz Cnrlos de Faria Lemo:;, Orlando Abltante, tada para prestar serviços técnicos junto à Reitoria. 1 -
Geraldo Gonçalves Cassanha, .Orlando Adogllo, Anlbal (uml mês de licença-prêmio; ' · 
Alves. Helio Braynor Nunes da Silva, Moacir Catulo. Concedendo, nos termos dos artigos t.o e 5.o, Inciso 

Paláclo do Governo do Estado de São Paulo, em 31 _de ·ll, do decreto-lei n . 17 .008, de 6•3-47, ao sr. Irlo PIA-
~utubro de 1950 . cldo, Auxlll:u Técnico, padrão "J", lotado nesta Reitoria, 

ADHEMAR DE JJARROS 1 <um> m~ de llceuça-prêmlo. ~ 

/ ' 
~mQrensa Oficill . < 


