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o legislativo nacional não tem I dade do marido. Uns e outros rea 
primado, na fluente legislatura, pe tringem a capacidade de ambos os 
la atividade criadora. C~uando . exis cônjugeil, no terreno da ativida-
te tanta cousa a c~iar, el)! proveitõ de oconomica, em benefício da fa 
d fI t . H -e nossa organizaçao economica, mor ml ia. E como as res rlçoes.oo ma 
mente no campo deserto e abandonadõ rido não seriam igualmente suprI 
da agricultura, o legislador patrf midas, segue-sc que o-projeto -
cio parece oomprazgr-se,em alterar; Plínio Barreto deixa, no caSamen 
para peor, o _que ja esta feito - e to, o marido relativamente inca:: 
bem feito. Sao dessa ordem de empl'e paz, () a llIulh6r, solta e livre -
endimentos as tentativas de mutilã .como um passara. Trata-se de umB.\ 
ção nos textos do Código Civil- prEi tentativa graciosa, som dúvida, 
·cisamente o nós so moior monumento:::- mas que, ~ em mais nem menos', A s e 
ju~idico, 'l.ue d?veria me~fJcer o l'e~ t lograsse extto, SURverteria to~a 
pelto da postel'ldade, ate mesmo em· a organizaçao oconomica da faml-
homenágem aos granªes espiritos bra lia bnsileira 
sUeiros, e ~ntx>e eles Ruy Earbosaõ A OUC1'8. tentativa provem do 
Clóvis Bevilaqua, que luminosQ.lnente professor bdano Sr. Aliomar f'1.-
se empenharam em suo. compos içno. lidro, tamhem repros entanto 1.. .0 

Duas dessas tentativas, provo 1 nista, o propõe a supressãó .e; 
cando o clamor dos estudioros, agi! obri[r,atoriedade da ~scritura pu 
tam-se, atualmente, no legislativo- I bUca, tt'J,l como impoe o artigo n. 
federal. I 184 do Godigo Civil • 

. Uma delas surpreonde por par- i Baseia-se o parlamentar ude 
qr de um advo[;adocom larga pro~e I nista, 8m justifioação, nos frã 
çao nas ~tividados fOI'enses do palS: i g{1 :,'10.~ ar,.umentos seguintes s a)' 
o ::.lr. Pllnio Barroto. Trrto. ·se ar) I qn) o sertl!!;nejo acha penoso,pa1'a 
proj eto com o 9,ual, obj etiVf.llc,n '11i a colobn.Çl'[l.o du geu3 contratos,
minar suposta incapacirlade civil dã . procurar os cartorios das sedes 
mulh e1' casada l consignada no artigo das comerca oS; b) que a es critura 
62 n2 11 do Codigo Civil, o Uustre pública S8 E',presenta, na atuali-
deputado udenista vai ao supromo - dado, como sebenta velharia fili 
oxagero de sugerir a revogaçao do~ pina; () c) que qs registros imo:: 
artigo~ 242 e seguintes ilg mesmo c9. biliF.I'ios ((j ate mesmo 03 inex).s 
digo. Essas dispostivos SilO, sabidE; tentes eadastI'os da~ reparti90es 
mente, 'paralelos ao s a!'tir;qs 235 e fi_scr.ia;) suprem todos os multi 
seguintes, que se referom fi capaci- pIos e eomplexos requisitos da (l! 

L_"_"_ "-'" ___ ". _____ _ __ . ____ . __ --L ________ "" -____ .. ______ _ 
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~' loletim da Associação dos 

escritura publica._ 
A fundamentaçaQ do ppojeto faria 

aponas sorrir, se nao constit~isso pe 
sada ameaça ú estabilidade o a perfol 
cão de nosso sistema contratual. -
. Não haveria legislado1\ sensato -
que, ao proj etar wna ,lei, peneasso ape 
nas na minoria, qUe e o sertant:j o, em 
detrimento da'maioria, composta das -
massas humanas que se concentram nas 
cidados. O fazedor de leis que assim 
agisse, 12rocederia como o poete. lusi
tano Eugenio do Castro, que se jacta
va de (lscrevo'!' -Os seus versos - "para 
Noros, 8.penas ••• " 

Tambem a fobia contra as maneiras 
antigas se indica, f.OS espfritos serti 
nos, ,como atividade mal p,msr.da.- s'8, 
quizessemos reto mar tudo Q1J1'.nto so I 
fazia ao tempo da codificaçao filipi- . 
na, terfamos que modificar, tambem,co. 
mo ,exemplo admissivel, o modo de r.n--, 

I dar. E seria muito penoso para l} cri!: I 
tura hwnana, nes t9; altura d9s stJculos I 
caminhar com as mao s e os pes, a o me B 
mo tempo ••• Os códigos dos povos obe':' I 

decem a uma linha construtiva tradicID 
nal, que não pode ser alterada· aerea-
múnte, por mero capricho de perpetuar 
nomes imlividuais em novas leis. 

EAquanto aos registroi!, ou .. cadas
tros, esse jatnais foram, nao sao atu
alrnente e nunca poderiam sor formas -
~ centratos. A a~otaqão e a porpõt~ 
çao ao contra to so nbsurde.mento pode
riam ser confundidas com a sua forma. 
Ouando tôdas atividades tendem, nemun 

\J ,.,. (_ 

do contemporàneo para o contlnuo aper , . -
feiço~mento tecnico e p~ra a especla-
lizaçao mais rigorosa, IJ extranho que 
alguem, com faJ)'~ de douto,procure -
subtrair _das mã .. d dos jurisperitosa, 
ela~oraçao dos contratos par~ entrega 
la as funambuloscas construçoes damli! 
t idão f. lôrüma ~ -

: O proj eto do professor e deputa
do baiano encontrou sadia repulsa em '" , ( ~ 

todo o pals,_notadamente por pr,rtes -
das associaçoes de juristas e advoga
dos. Ocorre-nos, de irnoiliato, o pro
nunciamento da Ordem dos Advogados do 
Lrtlsil, Secção de ;';&0 Paulo, aprova-n
do por unanimidade, contra ô proj eto, 
o brilhante e completo ,parecer do in
si.l7He adv0 0 -ado DI'. Jose Lil1ria D 'Avila", 

, I do not!ciario d~ imprensa, a mani 
fest~çao, contraria ao projeEo,dõ 
Inshtuto dos Advogados de Sao Pau 
lq, mediante parece~ aêsse cUltoq\ 
lucido jurista que e oDr. ~jalma 
Forjaz Junior. E temos em mao, co: 

." ". -mo obJeto deste comentarlo, o fo 
lheto de tão salutar repercussão
em nossos meios jurídicos, subor
dinado ao titulo "Da escritura i
Llioa ~(reg,u~sitõ s1;l6stanclar. 
do ato .JfldIco eã:endo ao llus· 
tre Tabe. lãõ-(:-cultor do direHo -,. 
DI'. José J. de sá Freire Alvim.Es 
s~ trabalho, tal como os anterior 
mente citados, submete 9 intempaã 
tivo projeto critica ener~ica e
robusta, de modo a pulverIzar a 
desastrada tentativa de reforma.
Invocando as liçoes dos mais alt01 
mestre~ nacio~ais e estrange;ros, 
entz;e eles J?ao Mendes, CloVls B~ 
vilaqua, SOI'lD.nO de Souza e Fila-

t 
delfo de Azevedo, demonBtra-se,a~ 
de modo irrefutável, que a elimi
nação da escritura pública, ou se 
ja, do contrato instrumento tecni 
cumente, implantaria em nosso pai' 
a desordemAcontratual e a insegu
rança economiaa, no campo das c~n 
venções privaªas. E mais ainda,-
quo a dispersa0 resultante do sis 
tema proposto .• passaria, de pron-= 
to, a impossibilitar a_atividade 
fisoal, e projotari~ nao sabemos , 
que reflexos nos proDri?s resultE: i 

dos dos orçamentos publlcos, e~ta 
duais e federais. 

Os ostudeJ como os referidos 
acima eviJenciam que a inteligên
cia e a sc:'enidade ainda· predomi
nam no pensamento nacional, e que, 
assim sendo" os dema~s represen
tantes do povo sabcrao repelir as 
tentativas anArquisantes, com( as 
9.uais, t8lvez por secret? de~lgr;m 
se procura ,tumultuar' a VIda Jurl
dica do pais.-

---000---

A Associação agradece a tQ
dos que tem onviado colaboraçao 
[ta seU Boletim.-

( ) t.l 

Vel'1os,tambem, na ordem d~ dia,~t~~v~:L._. 
.... -~_.~._. - -- __ o - •• ____ .. ____ •• _._ • __ _ --_._-------_ . 
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SÃO (;ilMIDA'l.'OS A CARGOS ELE'l'IVOS 

DEPUTADOS ESTADUAIS . 
ADONAY DE AUIEIDA SILOS - uI. Registro civil de Baruerl • 
.AMADEU NARCISO PIERONI - Esc. do 112 Of. Criminal - P.S.P. ' 
ANTONIO PAULA LEITE NETO - Of. Reg. de Im6veis"de rtú - F.T.N. 

" . '. , ADELINO PETELS- Of. do Reg. de Imove18 de l'enapohs - P.S.D. 
ARGEMIRO lUJl.TIliíS Bj:J,BOSj~ FILHO - Esc. ao 62 Of. Civel - P.L •. 
C:ELSO DE AZINEUJ 1IJ1J.l-i,UES - Esc. do 32 Of. Feitos Faz.Est. P.TIl 
JAl!:BAS TUl'IlJ"iBÁ DE OLIVlIhA - Of. Reg .qvil(Belenzir.tbo) P.S.D 
JOAO BATI::;rrll DE AUmIDA BJJ;BOSA - Eeg.lmoveis ,,:,S.J .Boa Vista
JOst:}.ir. FILHO - 2e Depositario - P!',T.N.U.D.N. 
JOSE V'. ALVARES RUBIÃO - ge Tabeliao de notas da Capital 
Hb:RTL,JiU Dl í.:IFEO - 4 e Distnbltidor . P.S," • 

. TAUJ:t'IK 11EBEK- Of. Reg. Civil de Novo Ho~jzonte - P.R. 
,URBANO GANO'l' CHh.TEAUBRIMD - Of. Rog. Imo0is - Votúporanga-
'ilALDOlílRO· LOBO Di, COS'lI1. -Esc.ll2 Civel - l'.F. P.S.D. 

DEPUTADO.S. FªJ!i:~ 

DARIO Fl\RREIF,A GUJillIT1, - 12 Tabelião - Araçatuba ;. U.D.N. 
EDGARD RATTS1'Ill'ffil:rL!4. ,., 219. Tabelião da Çapi ta~ - I.S.D. 
FERNANDO DEAI.M.cIDi, rIo nuIO -, 1{)2 1'aheliaQ:d"a Capital - P.T.B 
FRANCISCO FRiJiKLlI! DL Jl.LiIlEID1, _,1(l2 Tabeliao da Capita1.P.R.T. 

'JOSfll!E CJ,ISLLHU ::>úEFlITEO - 23:: l].'abeU:::o de notas da Capital 
MENOTTIDEL l'ICCHIA - 20 2 Tabelião de notas da Capital.-P.T.li. 

\ 

BRASILIO lUDmDO n:TO - 4e 'l'abelião de hotestos-I'.S.D. 1 I'.R., 
. U .D.N~ 
. GEZLF, Lf;C m~DL DE VERGUEIRO - Of. Reg. Imóveis da 4a. cir cuns

criçãoda CapHd - l'.T.B. - 1'.8.1',-

Fazemos um a12~}Q ~of~o~.C!...'~_~~}.~.Ka~_.eI' ~ral, para que votem 

nesses candi§.atos, par~ a garartia de nossa classe.-

Em nossa sede ~0:..cia~ .. estão a disposição 

EM 3 DE OUT1JBhO', VO'l'JJi.EMOS EM NOSSOS lRÓlhIOS CANDIDATOS 
--'--'-'""-., -...--'.--'-" ,'".. -

, 'fARÁ NOS IlEl'RESElfTM, NA;'; ClilURLS .FED .. ' ES~ .. ])UkL E NO SENADO~ 
, -~' .. _---- ------ .-~.----- ._--
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. :Lc. tino, realizado em Buenos Aire s, 
'-em 1948. 

UlíIFORlIIDJ,DE DOS 
PODERES DE PROCUHAÇÃO.- '-'" 

Antonio A. Firmo da Silva -
42 Tabelião de notas - Capital.-

Foi com surpresa que no nume 
1'0 4: (Dezembro de 19J~9) da hevis": 
ta Jurldica Notarial, orgão do C~ 
l.eg~ode Notarios do Distrito Fo 
dere.l e Territorios, do 1~exic0,c' 

: pa~amoe com uma carta do sr •. Lic'. 
Francisco ªe P. Moralas Jr. diri-:
gida a U~iao Panamericana, com S.2 
de,em Washington na qual aquele -
ilustre notario fazia referencia 

I 

. ao "Protocolo sobre o ragimem l~ 
gal dos poderes". Surpresa porque. 
confessamos sinceramente, i~nora
vamos a oxiatencia de um acordo in 
ternacional nesse sentido. 

i Tratando-so de materia do ro i 
\. , aI l!DPortancia. a de gralJde inter~ I 

'I se para a nossa prgl'issao, achamos I 

I 
que á sua p';lbl~ caça0 ,no Dol ,,"'" . 

: nosSa Assoc~açao sora bem aCO.Lhi-

I
,: 'da , a toª,o a os beneficiando a sua 

~iv.ulga~ao e conhecimento. 
'1' O Protocolo a,obre a unifor-

midade do regimen legal dos pode-

I
res" nasceu da Fceaoluçao n.XLVLLL 
ila Sótima Conferencia Inhrnacio
nalAmericana e foi redigido po: 
uma .Comissão de Peritos designada 
pelo ConseTho Diretor da Unino ,P~ 
namericana, o qual o submeteu a -
assinatura dos paizes a ela fili?, 
dos. O Brasil subscreveu em § de 
Setembro de 1940 e desao ontao,se 
gUIi40 inf?~açõesque obt~vomos;: 
esta em Vigor em nosso pa~z. 

A Revista Internacional do -
Notariado, OI'gão do ConGresso In-

'ternacional do Notariado Latino, v, 
seu primeiro numero, pUblicou-o,o I 

dole. pare. aqui o transcrey;emos"ctlT1 I 
poasivois erros de traduçaQ. I 

Nesta oportunidc.de, nao (l'!lO-- I 
remos deixar de chamar a aLI'. J I 
de nesSoS colegas de todo o r 

tambem das autoridades COL:l'c..c,,'J· 

tes, J]ara os altú3 objetivos jE -
por n?s divulgados " a~or~ pa~a O,J 

primeiros frutos do Pri~c1ro Cc~
gresso Interlllloional do Notnric.ú.' 

N~o fôrn o intercambie Inter
nacional, quo desde entio se inici I 
ou, de publicaçQoB técnico-juridi": 
co -notar ia ia, llIlO t erie.mos agora o 
e~ojo de conhecer tão importante 
acordo internacional. 

É possivel que o Diário Ofici I 
aI dr._Uni~o o tenha publicado porT i 
cco.,üo.o de sua assinatura. Mas queml 
o leu? l:uem o conheoia ao monos -I 
por ou,!:ir diz~r? . I 

Vo-se da1, a necessidade que 
tem(1s de nos oonf;regaI' e de meThor \ 
~os dedicarmgs ao que diz respeito 
2. nossa funçao profissional. E,nes. 
te sentido, damos a palavra ao s -
nossos ilustres oolegas do Distri
to Federal, a quem oferecemos como 
colc'l.bornção despretenciosa., o ~pro
jeto de estatutos do nosso all)'1eja
do e necess~rio Col,gie Notarial -
Bl"O'" 1 ç ;,ro, que vira nos colo cal' em 
1V de igualdade com os demais pai_ 
Z()S do notariado do tipo latino. 

Eis o intoire teor do 
11 I'roto colo sobre 'uniformidade 

do regimen lo~al de poderes". , 
Lrtigo 1- - Nas procurações -

que se outoI'guem nos paizas que - , 
formam 2. Uniao Panamericane., desti: 
nndas r, ter efoito no extrangeiro-; I 
se Ob8 ervarão as seguinte s .. regras: i 

I - Si a proxura9a? for outo,!: i 
geda por ume. pessoa flsl,oa 'em seu I 
proprio nome, o funcionario que l~ 
vrnr o ato (Notario, RegistradoI',
Escrivc.o, Juiz ou qualqueI' outro a 
quem a lei dç, respe~ivg paiz atri- I 
bua tal funçao) dar a fe de que c,9" 
nh ece o outorgante e de que es te - i 
tem capacidude legal para a outor- , 

r;a. -" I 11 - Si a procuraçao,for outo,!: 
gr.da em nome de um tercOHO ou so I 

trate dç um substabelecimento, 9 I[ 

funciona~io quo ~avraI' o ato, alem 
de de.r fe, relahy:amente ao autor-

.... ,,~. 1-I'Ú(;,,-_·.-;;0.0 ou substabele-
C;lEIUJHU, dos dados enumerados "1.[' -

numúro anterior, a dará i;ambenl de 
que el~ t~ efetivamente a repre- I 
sonkçacl e leei time. segundo os 0.0- , 
cumentos autenticos que para eSse t 

: _____ L-.. _____ . _______ ... _______ _ 
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ofeito lhe f9rem exibidos aos qua
es msncionara espeoificamente; cem 
mengao do suas aatuso do sua ori
gom ou procedencia. 

UI - S1 a pro curag;;:o fôr outor 
gil.da em nome de' uma pessôo j uridi 
cri, alóm de certificar os dados -
dos numeros o.nterioros, o funcioná 
rio q\3e tavrar ~o ~to d;rá fé, com 
rolnçao a pessoa Juridlcu er.l ·cujo 
nome se faz a outorga, elo sua. devi 
dn.. constituiçãe, de sue. i'!éde,de -
sua existencia legal atual e de que 
o ato_para 9 'lual.so outorga a pro 
curaçao esta compreolldido en tre os 
'lue constituem o seu objeto ou f!.ti 
vidade. Essa declaraçeo o funcionâ 
rio o. fundamontc,rt:Í nos dc\cumontos
quo po.ro. esse efeito lho forem t;lPr~ 
sentados, taes como escritura de 
cQl1lltituiçao, estatutos, autoriza
çno ªa j unta ou orgr,nismo dire"tnr da 
pessoa jurídica e quaosquer outros 
documentos justificativos do, perso 
nalid'C.de ,iuridi-ca outorgc.nte. Taos 
dücu~en~o~ serc.o r.18ngion~.clos pelo 
funclonarlo com mellçn.o dú suas da 
tas e sua ori§em. ' 

Artigo 2- - A r6 que, confor
mg o artigo anterior, d~ o funcio
nario,que lavrar a procur~ção não 
podera ser destru~da, senao median 
to prova em contrario prOduzida IOr 
quem objgtar; sua ex!:)tidao. Paraes 
s o fim nao e necessar ia a düiTIãa
ão1ãIsidade do documentõ quandoa 
õ1ij eçao SGfundr.r unicamonta nfI. or 
ronef\ aproc iflçQ O' ou interpretc,ção-
juridica em que houver incorria,o o . '. _.' ..... 
funclonarlO em sua cortldao. 

~. , 
Artigo 3! - Nao o nog6ssario 

para eficacifl da pro CUI'fH~aq quo. o 
mandatario mani~este :rio proprio '; 
fito sua aceitaçao. Esta res1l1tnra 
do prÓprio exercicio do mande. to. 

Artigo 42 - Nas .proow'ações -
ospdoiaes para exercer atos d~ do
minio que se outo1:guem em qualquer 
,dos paizes da UniRo Panamerioana,-

t · , para, er efelto em outro, sora ne-
cússaria que so determine concreta 
Incnte o mandato paro. quo (> mr.ndo.tâ' 
do tenha todas as fo.culdo.des ne--, 
,cessarias para o habil cumprimento 

do mesmo, tl.nto· em relação ~aoa bens 
como c, toda classe de gestoes peran 
te os tribunaes ou autoridades admi 
nistrativas afie de defende-ios. 

Nf!.S procurações ger;nes para -
administrar bens bastara declarar -
que S8 conferem comesseoarater pa 
ra que o lclandaturio tenha toda' elas 
se de falcudades administrativas,in 

• ", N_ 

clusive as necessarias para açoes e 
processos ádministrc.tivos e iudici
aes rafürentes ~ ~dministraçao. 

~ Nl'.s pro curr.çou s geraes para -
açoes, cobranças ou processos ad~i
nistrativos ou ;j ..ldiciaes, bastare. -
que se digé' que se outorgam com to
das as falcl~ades geraes e as espe
ciDis que roquerem . .clausula especi
al, conformo a lei, para 'lue se en
tendam c onf úridos sela limitação ou 
qualquer restri~ao. , 

A disposiçao deste artigo tera 
o carat~r de rcgWa especial que pr~ 
vale cera sobre as regras geraes que 
~I:l qualquer o~tI'O sentido es tc.bele
ça a legislaQc.o do respectivo paiz. 

Artigo 5: - Em cªda um dos pa
izes q~c GOElpOe a Uniao Panamerica-' 
no. se~ao validos legalmente as pr~ 
curaç oes outorgadas em 'lU!}lquer \02Z 
tro deles que so ajustom as regras 
formulae1as nestE; Protocolo, sempre 
que, tÜem do mais, estiverem legali ~ 

I l,llclos ao conformidade com~as regras 
I 0specia es sobre legalizaçao. :.. 

Artigo 62 - Aa procuraçoes ou 
torgada~ em paiz extrang~iro.e em'-: 
idioma oxtrangeiro podorao, no cor
po do propl'io instrumento, ser tra
duzidas paro. o idioma do paiz onde 
devam ter n:fóitl ,'Nesse caso a tra
dução assim l}utoI'izada. pelo outor -.' 
gante se tei" PQr ~xata em todas as 
81111 ~ 1'1V ~"s. P0'1ora tambem fazer -s e 
J. tradução da pr0o).l.ração no pai?; on 

. de ileva ela ser exercia!!:, de acordõ 
com o uso ou a Jagislaçao ao~mesmo., 

Artigo 72 - As pro curaçoe§ oU 
torgad[,s eu paiz; e~trange;~o. nao, r~ 
quer eU como f'ormalldaéle prevla a seu 

I. ~ 't d eXOrC1Clo,a c.e· ser regHl r,:a a ou 
protoco1izadt~ em repartiçoes deter
minadas, som prujuizo de q~e se Tlr!:: 
ti'lue o regiatro ou protocolizaçao 

---_ .... __ .. _-_._- ._- ._--_ ........ - .. _-'---
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qu.ando assim o exija a lei como for traidas pelo Protocolo traz mezes 
malidade especial em determinados:- depois_de ,havet notificado a sua 
·casos. ~ intenç~o a Unia o Panamericana • 

. Artigo 82 - Qualquer pess oa gue , Nao obstante o estipulado no 
de acôrdo com a lei possa intervir paragrafo únt erior, qualquer Esta
ou ser parte em um processo judici- do que o deseje, pode assinar ad-:::e 
alou administrativo para,a defesa ferendum o Ptesente P~otocolo, que 
de seus interesses, podera ser re- neste caso nao entrara em vigor re 
presentada por um procurador, desde lativamente a esse Estado" senão -: 
que este_apresente por ~scrito a - depois do deposito na Uniao Baname 
procuraçao legal necessaria, ou en ricana do instrumento de ratifica~ 
quanto não o fizer, preste fiança oü ção conforme o seu processo consti 
caução a criterio do tribunal ou da tucionaL . -
autoridad~ adminis tra Uva que conh~ Artigo 132 - Qualquer Es tado 
ça do negocio, para responder pelas que des ej e aprova.r o present~ Pro
custas ou pelos prej~izo~ que possa tocolo com algumas modificaçoes po 
causar a representaçao- derá declarar antes de sua assinatu , ~ . -

Artigo 92 - Nos casos de procu r~ a forma em que lhe dara apllca-
rações fo!:malizadas em qualquer pa': gao. . 
iz da Uniao Panamericana, nos termos Em ré do que, ,os abaixo-assi-
das disposições 9;ue antecedem, para nados plenipotenciarios, depois de 
serem exercidas elJ1 qualque r outro haver depositado s ~us Plen?s Poqe .. 
paiz da mesma Uniao, os notar ios· de res, julgados em boa e devldQ for
vidamente nomeados de acôrdo com as ma, assinam e selam este Protocolo 
leis do respectivo paiz, 's~rão com- em nome de seus respectivos Go'!er
petentes para exercer funçoes e atri nos nas datas indicadas junto as -

N' , 

buiçoes equivalentes as conferidas - suas assinaturas. 
aos notal'ios pelas leis de (nome do Este documento foi !nesta data· 
paiz), sem pr.ejuizo da necessidade I deposit~do n~ União Panamericana e \ 
de protocolizar o instrumento nos I aberto a aSSlnatura dos Estados -
casos a que'se refere o artigg VII. membros da União Panameriol!;na, de 

Artigo 10.2 - As disposiçoes - conformidade col!) a resoluçao do -
dos artigos anteriorfls relativas a.oS ConseTho da Uniao Panamericana de 
notarios, .se aplicará igualmente as 3 de março de 1940.-Washington,D.C. 
autoridades e funcionários que exer 17 de Fevereiro de 1940. 
çam fUI1ções notariaes conforme a ré' (r,) L.S.Eowe - Diretor Geral da -
gislaçao de seus respectivos paizes, União Panamericana. 

Artigo ll!!. - O original do pre 
sente Protocolo, em espanhol, portü 
guez, inglez,e francez, com a d~ta-I 

---000---

de hoje, seradepositada na Unia o - tas: 
Panamericana, a fim de receber a as . "Repertoire General Pratique 
sinatura dos paizes membros da Uni:: do Notariado " - Paris 
ão Panamericana. "Revue Pratique du Notariat B 

Artigo 12!!. - O presente Proto- Ve" - Brexulas. 
colo entrará em vigor relativamente ' "Revista Juridica Notarial" -
Il. cada uma das Altas Partes C ontra- Mexi co. 
tant'es desde a data de sua assimtu "Revista deI Notariado" - Ar-
ra Bela dita Parte Contratante, f1 gentina. , . 
cara á disposição para ass !na tura "Bulletin du Conseiul Super 1-
dos Estados "membros da Uniao Paname eur du Notariat" - Paris, 
ricana .J permanecerá indefinidamen"': "La. Revue du Notarie.t" -Quebec. 
te em vigor.:, mas ~ualquer d~s par- L "Nuestra Revista" - Madrid.-
t es pode 1)or fim as o br igaçoes co~-

Recebemos as seguintes Revis 
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CORREGEDORIA DA JUSTI~ 

DESPACHO PlfOFEHIDO NO :pf,OCESSO. 1'1 ••• 
6813 - Manlia-· rrítereStHl,QO M.GEBIA 
DES ARAl,i1'ES. - -

"Nao pode ser contado como tem 
po de serviço, o pedado em que o :: 
roquerente Alcebiades Arantes, ser
ven~u~rio d? j ustiçc., da comarca de 
MarlllU, delxou o exereicio de seu 
cargo para ficar ({ d,ispos'çao do Ga 
bineto do Secrot,rio da Justiça,sem 
função designada, ou melhor dizendo 
sem atividade funcional. Não se tr~~ 
ta de cqmissionamer,to em outro pos
to da maquina administrativa, mas de 
simples afasta1'l'Jento do car0'o efet1'-, , , 
vo, com prejuizo notorio,~o,bom an~ 

. damento d.9 serviço judicH'.rlO, man 
I me na hipotese, ja verificada, de ~ 

elevar-se continuamonto o número dês 
.ses afastamentos sem razão justifi'= 
eada, e sem audiência pl'evja do Che 
fo do Poder Judició'ric., ou 11e out!'ü~ 
autoridades judiciais, como 03 jui'· 
zoa e D~rregedores, autoridades es
sas superintendem o sorvi,o judici
al. A elas os serventuários est~o -
ligadCJs por laços de ob"diôncia, Só 
elas e que podoriam dizer fi reG]?ei-' 
to da opo'rtunidade e dr, convenieÍl
cia dessas deslocações do servs;üuá 
rios da 'esfera judicial Dar a & do -
executivo. O artigo 41 do Este. tuto 
elos ,Funci9Mriós Publicos Civis do 
Estado, s'o autoriza o afasbmento 
do funcionário e, portanto com mais 
razao o simples abandono do exerci
cio do cargo 1.0 'lue' é titnlpn M'·'() 

o corre na ~ eBpe cie, g,u P ,,1 J pre ()eele -
autorizaçari aOChAfA io Poder Execu 
Uvo, o q1}e-aá a entender quo o de 
tamento so se refero aos funcion~-
rios que servem nas Secretarie.s do 
Estado. ,Dg qualC;luor sorh, o tl.fasb 
mento BO e ~ermltido, Eor prazo cor· 
to e para flm determina~AsclÍm,õ
afastamento ão serventuLrio do Jus-

o~tr~B funções e fixação do prazo 
nua e ato gorador de direitos a fim 
de contrrMse o período de nfastamen 
to como tempo a sor. aproveitado pa~ 
r~~ o efeito do aposentadoria. Cum
pre realçar que q,s casos de afasta
me~to de funcionr.rios que o Dec.-
101 n.12.Z'13, de 28.1O.194~, consi
dera como dQ efetivo exerclcio, pa
ra a apuraçao do tempo de sorviço 
t?ndo ror finalidade a apos entado~ 
rlf'., SLO tr.xativamente enurnorados ro 
seu artigo '16, e seus numeras e em 
nenhum deles so enquf1dra a disp~ni 
bHida(lo, 0'1 a inn;tividade do fun~ 

• I. ' c1onar10 A sob protesto de ficar a 
disposiçr.o do Gabinete do Secretá
rio do Estado.)les~as condições o 
t~mpo de duraçao desse afastamento 
nua pode sgr computado como de efe 
tivo exercicio para o efeito de -
aposent&doria. Pondero-se, de reS
to, quo o Estado referido não in
clui no tempo (1" serviço, salvo as 
flJ[Cflçons r:·!) !9<-Hcionu, O tempo' em 
quo o funcionario estiver afasta(1o 
d? exerciciodo cargo, em gozo de 
1~c~12ça, gy:cndo. OS~I:: exceda certll 
lJJ:1100. N(w Borla ~usto, que.o afas 
tr:;mento <1isori cionar io, sem limita
Ç!\O ªe temJ?o e designação,.de outrã,s 
funço~,s, di;. ao l!er1!idor ,publi~o.f!: 
vorecldo mU1S d1reltos Ulcluslve o 
de conte.r o tempo dêsse afastamento 
como o de ofetivo exercicio. Enten 
üimentr) contrério o.q que foi 8sbo-= 
çnc10 linhr.s acima, imvortarla em -
crir,r T:l0tivo de desummo para os -
quo pormanecendo frente de seus car 
[;osJ sobretudo no interior, cumprai 
se!f! divisar saorifícios, seus deve 
1'OS i'uncionds, -são Paulo, 15 do -: 
;.:;otembro de 1950.-(a) Leme da Silm: 

----------
l:'\( H'~('{) N. 6935 - S~o Simão - "O 
lwdido não pode ser d'eferido a via 
b:la inÍln :,1ac;;:o do M.Juiz de Dire' 
to ,-~d,)m\!:is, é ~~lbido que o s,erven"; 
tuar10 nao pode recolher proventos 
prescl'i tos no f <)gimento de Custas, 

. Fl-I'[:. e. sm li.tiv J.dade funcional nor 
mal delinoaao. m, lei de organiza-
ção judiciária':-Sno Pau10,15/9/50. 
a) L6mo do. Silva.-Pubs .D.O.J .17/9.-Lica. sem ii.~termimção precisa de -

.,_. ..... • ~ , _._~ ____ ---t __ _ -------
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DES1ACHO IT~OFEflID(J no. lhOC E030 N c 

7097 - C~cim Miguol - Ituvorava.
"A decisao de fls. 7 e 8, funda-se 
em decisões v~rias da Corregedoria 
e do pronrio Tribunal Regional Elei 
toral. Nao 0iscrepa, outrossi~ das 
normas legais que ,regem a especie, 
pelo que fica mantida, Eor SDUS OX§l 
tos fundamentos a decisao de primei 
ra instância.' -

A resolução da camara munici-
pal local, redig~da no senti~o de 
permitir o oxe::cic:io cumulatlVo.d? 
cargo legislatlvo,.v~reado~ mU~lc~ 
paI, e_de serventuarlo d~ Justl9a, 
escrivao ou escrevente nao prozlo 
efeito colimado, visto que atenta 
contra principios b~sicos constit~ 
cionais. De qualquer sorte, 0.08 -

juiz~s e tribunais como svp~~riores 
hierarquicos dos serventuarlOS e e~. 
creventes, caberia sempre gizDr a 
última Tlo.lavra sobre a especie CêJ~ 
trovertida. 

. relo exposto, o CIespacho de -
fls. 20 deve ser cumprido seI:) bu' 
CIança, sob as penas da lei.P.S.19. 
9.1950. (a) Leme do. Silva" 

DES~)ACHO PROFERIDO NO i)Eoe ESSO li. 
7067 - OctàVio Godoy Vaz de Olivo2:, 
1"0. - Oficial do Re~istro C~vil das. 
l'essôas Naturais de Ta tllape-CapitaJ 
"Não diviso motivo legal para re go
mendar o uso exclusivo e obribato
rio do modelo preconizado pelo ex- , 
tinto Departamen~o de E~tatistic~~ I 
para alavrage~ Qe atesuo.do de 00.!:; 
to. Este poderq ser lançado f:H1 )la: 'I 

pel.d.e receituario, exigindo-se, ~a? 
somente, que aole conste as q~lallf2:. 
cações e reg,uisitos legai s.S ,~',19. I 
19.1950.-(a) Leme da Silva.- I 

---0000 ---

o Diário Oficial CIo. Justiça de 15 

do corrente mês, (setrmbro), pút'}l 

cou a relação de todos os canc:.iil.E-. 

cursos dos cartórios vagos. 

Nc. referide relação, traz os 

nor,1üS que foram indeferidos em vir 

tude dc. documentação apresentada.

---000---

"lRIlIEF JJ\TIVERSf;RIO DEL "~OLETIM 
Dl, ASSOCILÇTo DOS SERVENTULRIOS DE 
.JUS'J.'I~L DO ESTLDO DE SÃO PAULO" . , 

Con la aparicion deI numere 13 ~a 
cumplid oi "Boletim" el primer ano 
de existencia, lapso en oI que no 
ha dejado de dar cumpliemiento a -
los elevados propósitos que deter
r;rinaron su creación, pese a las di 
ficultades de todo arden apareci-
dLS y que el c1octor Vergueire Por
to, pres1dente em e1ercicio de la 
Associo.çao, y un punado de colabo-
radores, supieron qllanar. . 

~sto mC'ilesto organo ~e.publ~. 
cidad, de una decena de paglnas m~ 
ml.ogrc.fir;do.s, os un exemplo elo cue~ 
to dr> CU8.nto puede hacerse por la 
j c:rarluizflción notflr ia1 cuando. no 
Sd c[,'eco de buenfl voluntad y de -
firnrr,;a en las convicciones. 

I~EVISTJ.. nn'ERNACIOFH DEL NOTA 
f;IlcDCi Q,dhiure fi. la ohra que tan ab-= 
l1egadnmente viene roalizando el "Bo 
letid' v lo formula, juntamente con 
sus cOll~;ra tulaciores, fervientes v.2, 
tos de c('nstante prosperidad.-

(l~blicado no n. 6~) da Revista I~ 
türnrccircnal c1el Notariado Latino, 
Orgão do Congresso Inter~acional do 
lfoGa.·:.l.ado Latino, de Abrll-Junho de 
19')(1) > 

----000----
C A SlJiEl\fl'O NO mr flIOh'. ou F1 

~m\.LO)TER""'JI~ E OLTRK- tIro: 
"E~tavam realizando um casa

mQ:1to 8 [:, pergunta de praxe do sr. 
Juiz ílo c:asamentos, responderam os 
l'0mbbhos alvoroçado~: 
É sim., senhcr ! De todo o gosto e 
COI'C"Ç[;~O ~.- •• 

tos que se inscreveram para os co~ I __ 
- ----- --- -_.--.- ---------------l 

---000---

_.'t 
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II CONGl1ESSO INTERNi,CIONLL DO NOTL - - -----
[nADO U,TINO.-

Aos nossos coler,as Drs. j,NTO 
N10 FIEMO DLSILVL oFHLNCISCO-
'l'LUElhiJ. ])j, ::lILVit JUliIOR, delega
aos do Brasil junto r.o II Congres 
80 Internacional do Hotü!'iac1o La:-- , 
tino, a AssociaQuo, por intorDed~ 
de seu Boletim, envia os seus 8in 
coros _votos parll 'lue tenh[tf.1 umã 
duaçao coruada de pleno oxitu.-

- .. ~oO'O---. 

DIA DO SERV~JTU Ji.1O DE JUS'nçL 

2 de outubl'O 

, 
Realisar-se-a eu Madrid, ~spa

nha, no dia 3 de Outuhro ~ proxino, 
o Congre:Jso dos Sorvontuaric,s ele 
Justiça dos paises latinos, COM 

enorme CO!'1par\jcimonto. , 
li Associaçuo dos Serv'lntuarios 

de ,Tustiça do Este.do, para comemo 
ro.r a roferic1a da tE. convida nos 
SeUs associados, pe.rs ás 20 horas, 
nc,soU principal §ala?,. tomare!J1 -
pf!.rto em UE1P. sessr..o C1V1CC, GOr,1ü

murlltiva aguola data. 
A cl~3sú dos svrv~ntu~rio3 de 

justiça, vao, crcscentemnnto 90 -
. impondo mundialmente polr. suo. in
portancia peranto ~ 8ociedsdo,püis 
'lUG sao os depogitarios da cODfi
ança publica, no.o só e!'1 coisas -
pr' ivadas c orno ma tor iais, pori s so 
que a fé publicc\ do servontw1rio 
e tida como lUlla verdade ina tcc cEveI, 
3a~rada, o por essa ras~o a oxi-o . 
foncia rigorosa e justiflnp~~ da 
l;rogidado 'illdividu~l para ü. flln':~J ' 
s 0ra continlJada p"ra garantia e 
confiança do publico do );]oclc [, -
nunca S'ir desmoI'ocida. li PO.lS,lUlla 
r:1lJ.sse nohre e quo nobili ta.-

--000--

rARA O BEH DA CLLSSE, VOTEM NOS 
SEiWENTUÁRIOS A CJJeGOS ELETIVOS.-

H E'J'HH (1:; 

Lo tomnr'se uma impressão digi
tal, tôdo o cuidado é neóessário -

"1 't· pare que t. mesma sGJa c ara, nl 1 

da e completa, ~acili tan~o assim-fu 
turoa corur0ntos. O bom o ter-se :
sor,lpre UD fras co com gas0lina e P..x 
daço~ do tecido, 'lu~ se oferecem a 
possoa cuje impressao datiloscópi
ca vai sor tODada, para 'lue proce
de. a UlJf, li!'1pezre eD reGra no dedo 
polegLr direito, sondo isto indis· 
pon:w.vel TJUSl!lO nas zonas do interi 
01;, onao [c pl\eirE. Ó um mal sem rc 
nedio. }jal s em cura tlJ.mbom são os 
~olegares corte.dos pelo canivete de 
picar ful'w". ricam o fumo e ... o 

dedn herlbem. E n.deus impressão dig!, 
tal l ~ que se ~onsegue gravar no 
papel e nado. malS que uma tantas
marcas de corte feitas pelo funes
to cnni vete ! 

~ resp~ito d~ impressão digi
tal nao serllél. superfluo lembrar - I 
quo o f~to de ser ela tomada e a~o!: 
ta ao pe do ter o, deve sor exphcl 
tl.'.ment~ nall'ado. Por exemplo :"assi-= 
na o rogo do x, 'lue deixa abaixo a 
impress[;.o digital dE; seu polegar <ii 
reito", etc. E não fazor 00!'10 a mm. I 
oria, que u tOl':r., l'lr.s nem se referÕJ 
e. ela. 

. (Colaboração ol}viada por Thoma' 
Goraldo Mello Bulhoes, Oficial Mai I 
or do Registro Civil de Gudra.-) '-, 

---000---

I,TENÇl.O SERVENTU!JnOS ! 

lREC I SAHOS 'll:t:R 1':1.. 1..SSEMBLÉIA LE 

(HSTL1'JH, N/, C1J,li'JtA FEDERLL E NO 

SEl'iJ.DO, OS NOsmS m6Il1IOS CANDIDL: 

'1'08 •. 

m·IIL C LASSE SÓ É FORTE PELOS HO

MENS QUE 1. COMl'ÕEM. LEV.AREMOS I,S UH . -
NLS OS nm:':os C~)L1'GAS. 

1 _________________ ...L _________ . _______ _ 
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LEI DO SERVI ÇO líILITil.h 

Lei n.1.200 - DE 16 DE SETEMJEO 
DE 1950. 

Altera a Lei do Serviço 
Militar. 

o .Lresidtmte da Hepubliea: 

Faço saber qUG o Congresso Nr.cio 
nal decrGtr. e eu sancie·no r.. seeuiEI 
te Loi: 

Artigo 12 - Serão convocados,anu' 
almente, parr.. preste.r serviço mili 
te,r nas F'Jrças Armadas, os brasilel 
r os de uma unicE'. olc.s se. 

:larágro.fo Único - L clas E e convo 
cada será constituida dos bnsileI 
ro s que com~lGtar em 19 c.nos de ic~ 
doé, entre 1- de janeiro fi, :p de <-1.9 
zembro dCJ anC) em que (':,everr.o preE 
tar n servi\io., , I 

Artigo 22 - Esta Lei tara in!ciol 
no ano de 1950, com E'. oenvocaçeo -I 
da classe do 1931 pare todo o Brr..-I 
silo 

kt;:tigo 32 - R9v?gam-se ns dispo
siçoos om contrr.rlo. 

Eio de Janeiro, 16 de setembro 
de 1950. 

EmUCO GLSlj,J( DU'l'RJ,. 
Sylvio de NoroMa,C or'obert 

reI' eire, du C osta o Arnand~ Trem
powsky - (P'\jblicúdo no Dierio Ofi
cial da Uniao el'l 20/9/1950) 

---000---

OFICIALIAGÃO DOS SERVENTUJ.RIOS DE 
JU~Tru ' 

C .i,. l'otrr, cchi 

La .:iocrotarÍü. do Justicic, y I,e
g~ci~s del Interior del Estado de 
San rablo ht'. publicado el infame 
de lo. C()misi~n ospocic.l nombndec -
por el secretario de justicia, 0.0-
t'~r Cesár Lacerda de Vergueiro, PE; 
ra estudiar los proyectos, perece
rus y sUCl'estionGs presenh,dos al.-

b f' , l' G0bicrllo r oferente s c, k o lC~Q. 1·. 

ze.çãn de las oficinas de. jushclC.. 

Junquoira, 1 clc.gip Lobo, :l'hilümono 
J. de, C f' S te. v L lv ino Lima. , " 

Dupues do catorce reuniones la 
comisi('n pruser;tó aI secretario de 
Justicir, y Negocios del Intorio,r su 
conclusiones, concretadas en dos in 
forr,Jes: Uno rele.tivo a consideraciõ 
neS de ordell ger;eral, en e1 que ~e 
1[. oficializacion o burocratizacinn 
de le.s oficinas de primeira y segUE; 
de. ins te.nc ir: y, en espe cial de las 
escribc,nlo.s (tcLbelonatrs) y regia
trc's de immebles. Respecto c las -
escriknlas dico el inf0rrl1e que,una 
vez oficializadas, ~1 rendimientr, -
del s llrvicÍ0 se vFa gre.vementc af.!;: 
kdo. "Sin e1 eshmulo de las,ganan 
cir,s pan e 1 r.lD.yor tra ba j o - di ce li 
teralmunte 01 informe - ningún escr 
biont0 o nokrio por virtuoso que -
SE,t.) hc,r~, a.ol'tr n de un horaric es
trito, esfuerzos superiores al nor
r'O 1" 1l!L~ ., , 

hefÍ8r8se mas adelante a la la
bor realizadr.. por nrta~ios, que no 
so linitc, 8, la redaccion de las es 
criturL:s, pues 9(,mprende, además,eI 
exc,men elo los htulos y documentes, 
calculos de irnpuesto y sellos, etc. 
Y agrega que todrs esto~ s~rvicios. 
indispensables, n0 retrlbUldos en -
los aranceles, implican trabajo y 
esfuerz0, r..rn~n de p~rdida de tiempo 
precioso, quo deben ser remuneradns 

IR. S 01uci0n p"ro. ey:itr..r e 1 encar 
ciniento de los peque~os contratos 
estú eH lfé lJodificacion deI hegula-' 

, ' mento vigent e y no en la converSlon 
de un s.,rvicio CC>IDO 01 lj0tar;ialen 
expediente do repa~tici(n publica. 

, '1' , d' 11 Lo'1. Ofl Cle. lzac lon - lce - cf;m-
pre'Dehrie. 1[: funci~n, pruduciria 
confusiones y atrasos y no abart,ta-

f 1 .. Il rla e servlclC • 
La Parte segunda del informe tr~ 

te. (le la inc(lnsti tuçionalidr.a del 
proyecto con rele,GÍon a los ~~tic2:: 
los 95 y 187 do la Constituclon de 
18 é,(, st>ptiembre do 1946.-

Integran diche comision los se
nor aS Manoel J'nli cr.r}ill o. 6 Lz ev ede 
junior, como presidente, Messic.s-k___________ _ ______ L ___________ __ 

(E3te artigo foi publicado l,lu 
Rovisi:r. Internc.çieme,l de~ Notarl,!;; 
dn Ldinr', rtr' mes de A~rlJ,e' Junho, 
e de autcrir,do Escrivao Dr. Car
los L.l'otrv,cchi, Diretor da mesma.) 
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SUPLENTES 

Dr. Dario Ferreira Guarita. 
João Baptista Ferreira Filho. 
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Presidente 
- Diretor 
- Diretor 

.L 

- Diretor-Secretário 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor 
- Diretor 

Diretor-1esoureiro 

Campinas 
São José do 
Santos 
Rio Claro 
Jaú 
Casa Branca 
Araçatuba 
Oliltpia 

Rio Preto 

• 
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