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MOVEL INSTITUIÇÃO QUE SE' REPONT! SOB 

OS SIGNOS DA VITÓRIA 

AntoniM Cintra 
Oficial do Registro Civil de Santa 

Ad~lia - Est. S,Paulo.-

Os átos de justiça surdem sem 
pre aureolados de emanações provI 
denciais. DeBt'arte, assim se eru::on 
tra a instituição social de aposen 
tadoria a todo~ os servidores~de ~ 
justiça. Antes tarde do que nunca, 
assim resa o brocardo }lopular.- Ela 
sempre ocasião para se reparar uma 
falta, em todo e qualquer setor de 
atividade social. A luta fo5ardua 
mas triunfou, dado ° esforço Jmpr~ 
gado por lidimos batalhadores do 
Parlamento Estadual. E, assim, as 
leis 465, de 28 de setembro e 507, 
de 17 de novembro do ano findo,bro 
baram de ideias vencedoros o ai se 
encontram em plena ação do seu po
d,-r, dando conforto fJ.quolcs· que t~ 
do deram de sua existencia no cum
primento de um devêr publico • .f: a 
classe antes despresada e esqueci
da no dizer de nobre lider parlamen 
tar, que vem ªe receb0r o premio df 
seu longo labop_e desesperada esp~ 
rR. A instituiçao ~a aposentadoria 
não deixa de ser um it6 reparador 
e justiceiro, eonferido aos,obrei
ros que tanto se prestaram a causa 
da justiça numa longa e sacrifica
da jornad~. A fonte inspiradora a 
creadora e aquela mesma que soube, 
consultar os anseios de num0rosa -
classe do servidores publicos ceon 
ferir-lhos o premio merecido de se 
ua llsforços pursevorantes. A lcgis 
lação social, que tom pOl' base a fã I 

-I 

mília, mais ctJdo ou mais tarde L 
ria mesmo do ~e manifestar, como 
so manifestari, sem delongas e sem 
protelaçõas contemporisadoras.Não 
ora criveI que na masma esfora de 
servidores publicos, houvesse uma 
classe relogada ao seu abandóno, 
q1.:,ando outras clas·ses gosavam deE. 
so premio merecido. Pode-se mesmo 
avançar, que a moveI insti tuição c 
repontou como uma oblata a Deus, 
paIo fato de vir em amparo aos pe 
quenos s"rvidoI'r.Js publicoll, ant0s 
destituidos dessa r0galia. E, co
mo todas aa obras de b~a vontade, 
se tornam fecundas e impereciveis, 
a instituição lÔnb3m funaada, cami 
nha a passos celerados ao S0U maí 
or doscortillo de benemerencia e de 
consolidação. Tanto assim, que ji 
ss'cogita de ampliar os benefic~s 
da ins~ituição ao~ mesmos sc:rvid,2 
res e as suas famllias. E como a 
maioria dos servidores morrem em 
estado de pobro8a, á familia do -
chefe fal"cjdo. stlrá compensada -
som um~_ pensão estipulR,da. A idéiE 
e 10uvav\il, dado o caso que o apo 
santado s6 consugua o beneficio ~ 
quando já com idado avançada. No
tadamentú uma viuva, com idadLl
avançada o Quase sempre doente~Ge 
nial, pois surá essa idéia reparã 
dora e mui to hU;Jani taria. E, fren 
te a prosperidade já manife~ta dõ 
Inetituto do ProviJ.<;;nc1a. j a s e co 
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gita no. creação do. morudia propria 
8 de outros beneficios que surao -
prodigalisa.dos aos serviêlores de ju!!. 
tiça. Sente-s6 que a clusao antes 

. desti tuida de apeio ,de qualqu0r dos 
poderes publicas, s? lembrada em ~ 
sos de prestar sorVlços por benze
duras, está, hoj e, recebendo em cheIo 
forte messe de b2neficios e regali 
as·, que jamais pensava em receber: 
Será o juro capitalisado pelo ffiui
to que fez e pulo pouco ou nada que 
recebeu? Tudo isso rGpros,Jlltuoc~· 
curse de uma mentalidade nova ao bom 
s~rviço de Deus, da Patria e da Fa 
mllia. 

---000---

AS ATRIBUIÇOES ~. CAUTELAS 

DE OFICIO.-

Multiplo, pode-se diz0r, são. 
as atribuiç5ese cautelas de afie! 
os publicas e que por issodemandsm 
acurada atenção dos titularesd,e ju.!!, 
tiça. Motivo porque o serventuario 
nàodeve unicamantese cingirpGlas 
leis const.1tuidas, 1l0ré!Jl, sobret~;.. 
do pelo que lhe esta Idoto err, raZ80 
de seu cargo. Pois, nem sompre as 
leis são prBcisas e algumas-vezes, 
até omissas. Portanto, atilada '"per 
severante deve sempre manter-se ã 
atenção do serventuário po.ra com tQ 
dos os trabalhos (le seu oficio, bEU! 
como prestar colaboração assidua -
aos demais servidores de justiça,
sem indagar qual,seja o setor, po~ 
que sempre havera· alguma coisaa re 
parar ou melhors.r. 11: inquestismaveJ. 
que o Registro Civil das Pessoas Na 
furais, se apresenta hoje como uma
instituição modelar capaz de satis 
fazar plenamente o seu objetivo.E;, 
mesmo assim, sempre· hav0ra alguma 
ooisa a aperfeiçoar. E é do um de.!!, 
ses casos que hoje iremos focalisar 
o que o fazemos sempre com despreg 
dimento d~ "er, pequeno e imperfei
to~ Como a sabldo, o decreto n •..• 
18.542, de 24 de dezembro de 1928, 
enfeixou todos os decretos anterio 
res pclrtinentes aos regi~t~os de= 
nascl~ento, casamento e obltO. poa 

teriormenteforam introduzidas no
vrcs disposições legais referentes 
aos mesmos registros. De sorte que, 
nada como as observaç5es cotidianas 
nua longo tirocinio de oficio, para 
bem se aquilatar dos reparos neces
sários n se fazer. E será baseado -
nessa circunstancia queiramos tra
tar nesta modesto trabRlho, de um 

. caso que so nos deparo objeto de -
considcraçrto. T,JIllOS observado que o' 
livro destinado aos registros de -
nascimentos, contendo termos impres 
sos em meia pagina, não correspon-
de ás exigências de assentamentos 
porfeitos, dado a exiguidade da par 
to designada a csse assenta.mento.Pã 
ra o caso ora vantilado requer espã 
ço que possa comportar o lançamentõ 
perfeito do, registro. Na conformid.e: 

. de do que dlspoem o ar~igo 68, do -
rcfdrido decreto, 10 .sao as referen 
cias que devem ser feitas no áto ãõ 
registro, sem contar com a idade do 
pai e da mãe do registrando, que -
não está i-ncIuido nesse artigo. Ora, 
por mais que o escrivão procure com 
primir o mais que puder as I0tras,~ 
mesmo assim não poderá encaixar to
das as referencias, aliás indispen
saveis a um turma completo. Acresc~ 
ainda outra circunstancia com grava 
me a essa irregular~dade, quaJ se.fã 
a coluna destinada as averbaçoes e 
anota~õ~s~ que em espa~o tão re~uzl 
do, dlflCllmente Eodera dar vazao· a \ 
matéria que devera ser lançada obri 
gatoriamünt0. :f; v0rdade que a lci :: 
sempre providente, faculta o direi-
to de se abrir novo assentamento p~ 
ra sar completado o trab~lho, mas e l uma dup1icidadc de assentos aue bem I 
pode sÇr evitado. Para o caso em -
a~rcço reponta como meio imprescin-. 
dlvel, que seja destinada uma pagi- . 
na completa e n:ío meia pagina 'como 
acontece atualmente com os livros -. 
om scrvi.ço. Pela mesma razão que se 
destinam duas paginas para a lavra
turi'. dos tormO[' de casamento e uma 
para o registro de óbito, pode-se c~ 
to.billec er o mesmo critério de uma -
pugina p~ru os registros de nascimel 
tos. Cumpre notar que é de ruma. impo~ 
tanGia os livros de registros conte! 
do tdrmos impressos, nao só porque-

; 
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uniformisam melhor o serviço, como registráveis. Aí está t 0Aque nos 
tambem porque abreviam mais os tra- pareceu absurdo era para eles natu 
balhos, porem, desde gue correspon~ ralíssimo.- Mas, justamente Eor ser 
dam com o fim a que sao destinados. duvidosa~ ó que deve a questao me 
Ou isso ou então usar livros em bran recer tôdo o carinho. Para os que 
co onde os espaços são ilimitados e compreendem a significação do nome 
assim c'omportam lançamentos com to sua importancia na vida e sua imu
dos os requisi t.os da lei. As casas - tabi1i~adG imposta por ~el, abri
editoras ou simplesmente im~ressoras gando as vozes uma pessoa a arras
eetamos oertos, desde que flque es- tal' pela vida em fóra um prenome ~ 

~, tabelecido o criterio sugestionado, dículo, que constitui sua vergonha, 
prontificar-se-ão satisfazer as exl muito significa o precitado parágr~ 
gencias que se lhes forem impo-stas, fo. Oficiais há, no entretanto,que 
mesmo porque a ampliação lhes aufe- descuram tão imrortante ponto e in 
rirá· melhor rendimento nas impres- cocientemonte vao regis-trando, um 
sões. Não é ainda economica para o atrás outro, prenomes que mais pa
serventuário, mas em compensação ele recem a sentença condenatória dos 
praticará traba1ho mai saesemba;aç~ regi strando s ... Áqueles porém, aos 
do e com produçao que corresponaera responsáveis, ,dada a relatividage 
a todos os requisitos da lei. do assunto, ha, felismente, a val

---000---

PRENOMES RIDíCULOS 

Thomaz Geraldo de Mello 
Bulhões, Oficial Maior do Regis 
tro Civil de Guaíra - S .PauI0.-= 

"Os oficiais do Registro Civil, 
não registrarão prenomes suscetive-

A • d' 1 ia de expor ao rl lCU o 0E seus. pO! 

r-

tadores. Quando os pais nao se 'c9~ 
formarem com a recusa do ofioial,es 
te submeterá o caso, indepenuente-
mente da cobrança de qu~isguer_sê~s 
custas ou emolumentos, a decisao do 
juiz a quem .esteja subordinado,". ~. 
este o teôr do parágrafo único do -
artiro 69 do decreto 4.857, ds S de 
nove~bro de 1939. A ques tã{), no en
tanto, ~ bastante relativa. Um pre
nome que Eara uns poderá fazer ridi 
culo e exotico, para outros chegara 
a sêr atraente e mesmo expressivo ! 
As opiniões pessôais diyergem gra~
demente no assunto. Sinao, exempll
fiquemos: levantamos dúvida quanto 
aos prenomes Crimaranto~ Crisanto e 
Cervanto (tudo em "anto !!, que um 
pai ,queria dar a seus filhos, que -
se ~am registrar fora ªo prazo l~
galo Submetido o caso a apregiaçao 
do juiz competente, foram acordes,
este e o Dr. Promotor Público, em 
afirmar que nada havíade ridículo
nos mesmos G que eram p0rfeitamente 

v~la escaj;latória conti?a n2 mesmo~ 
ragrafo: Quando os pal s nao s e co,!! 
formarem com a recusa do ofioial,
etc." Se o Juiz concordar com os -
pais, ao menos da responsabilidade 
livrou-se o oficial l Não que aoon 
sulta deva ser feita por mero de-
sencargo de conciência : Assim fOE 
se·e os corregedor;es_perm~nentesv~ 
ri~m seu tempo,.ja t~o e~lguo pel~ 
acumulo de servIço, lntelramente to 
mado pelas decisocs que seriam ob~ 
gados a nroferir sobre a mat~ria.- . 
Para evitar UlD tal estado de coisas 
deve-se t (lr sempre á mão um bom e' 
abalizado dicionário onomástico,
que na maior· das vezes (diga-o a -
experiência :) resolve a pendencia, 
se bem que na maioria dos casos se 
distingua perfeitamente um prenome 
certo e eufônico de outro sem nexo 
e mal soanto. 

I 

E que dizer dos prenomes estra~ 
geiros, tantas vezes impostos á ~ 
crianças brasileiras ? E de se no
tar q~e os seus portaªores, não.ra
ro,'sao obrigados a ver ate o fIm 
da vida seu próvrio nome estropiado 
(um caso comum 8 o preno~e Edson,g~ 
ralmente pronunciado Edsao e outro 
cem número~ dêlos) e pela dlficul~ 
de da pronuncia muitas vezes esque
cido, quando não recebem, nos primei 
ros anos escolares, ou mesmo ~m,cas~ 
uma alcunha que os acompanhara a s~ 
pulturll-'! ~ 

l'Ias zonas agrlcule.s, onde pre-



a o 

dominá-ó'japónês, é uma ~u~a, conti traI' prenom0S que nada mais são que 
nua contra @s prenomes lllpomcos.- o nome todo, ccmp19to,dealgum ;rul 
Afnda,biim queco41preenªem logo ao to que se sobressaIu ,em suas 1'011-
se lhes 'explicar que nao esta cer- giões., ~ o caso tão comum de Al~n -
to e pedem'que 1he,s arranJ'em então 'Kardec. E que luta para convence-los 

I d' 'I b " d 'I nome bem bonito, non?' Lembro-me ,que Kar ece o nome, , so renome a 
de um queque~ia ch~mar á filha ,"A!!, família do sr. Alan Kardeck; que o 
sakoll 

f qu'e em sua llngua quer dI - prenome é s oment e. Alan! Tive um c::: 
z8r11r10. Imaginei uma pequena ni: 80 destes e o homem, cujo nome era 
po-brasileira em um d.os nossos Gru Silva, só conseguiu ,0ntender-me quO!! 
pos EScO, lares com 9 trl,' ste apel~dõ do lhe disse' que era o mesmo que -
de 'ISaco" e rc'soln faze,..lo dens- querer dar Ó, seu filho o noine de Ge 
til' do intento. Após minha pr~lei-tulio Dorn01cls Vargas da Silva, o -
ção sobre a c'onveniencia de nao dar que' estava errado, pois devería ser: 
nomes japoneses á brasileiros, que Getulio da Silva. , 

!' viveriam no Brasil, 'r'espondeu pron Outra verdadeira" fabricai! do 
. tamente:-Enton, põe ••• Mariquinba! prenomes exquisitos são as promes-
Nas diante da mofa de diversas pes sas faltas aos Santos que apadrinham 
sôas que se .encontravam em ca~torlD então o récem-nascido, transferind~ 
corrigiu' anHo:- N,on,non, poe Ma- -lhes, por ignorancia dos pais, seu 
r,icota ~ U' prenome, que m~itas vezes ,está em 

O caboclo brasileiro tem espe completo desacordo com a epoca ou , 
cial pendência para dar a seus re-: I não é coerente. Para que o parto cor 
bentos nomes de ,arti stas de cinema, "a normalmente ou por motivo qúal _
chefões poli ticos, ou então nome's - quer prometem aos santos de sua de
difíceis, "cabdos" em algum jornal voção que darão ao nascituro tal -
ou reclame ou ouvindo radi o. C erto. prenome. Tudo correu bem e nasce a 
ocasião chegou-me ao cartório um criança ~ No momento de proceder ao 
casal Rara registrar orgulhosamente registro, o oficial cortesmente mo.~, 
seus gemeoa, parecidissimos mesmo. tr,a-lhas o absurdo, mas, com medo -
Ao parguntar como chamariam ás crian do castigo divino, persistem em se. ~ 
ÇIlS, respondeu o pai, arontandoo:: usf,ins e não há como faze-los desis I 
queixo para o lado da m~~: ,:I~S s e qui til' l'renho visto diversos Có.sos _ 

;i~~~/~t~a~~ ~~~~, r~m~~~o~a~i~~~~, ~:;~~~t~~ ~~e~~;;ii~~~~~~e~o~~~re~ o 
Caí das nuvens l' E custei a conven-tres Reis Magos que se is~o e aqui 
cê-lo.s de que aquelas palavras ja- lo acontecesse e seo nasclturo fos 
mais serviriam para prenoJ:les. Depois se um homem, dar-lhe-íam o nome de'-
de mui to relutarem resolveram cha- Santos' Rei s. Lá naSceu um forte ra-
mal' aos coitadinhos Osmar e Osca1', pagão l Impugno opre~ome. Concorda 
cjue tiraram do dicionári o que lho s o Jui z com a impugnaçao. E ao comu-
oferecf que para consulta. Outras nicar e st o fato ao pai" ele. foi _ es-
vezes lôm nomes 'lue acham "bonitos~ corregando de leve e ate hOJe nao _ 
mas pronuncie.m-n:o~ diferentes e o voltou em cartório, Prefere não re-
oficial inca'uto la vai registrando gistrar a criança a deixar de' cump , 
um prenome que mais tarde ter~ que' a promessa solenemente feita l 
s,er retificado, assim mesmo se se, Os fatos e exemplos, andam por 
e'nquadrar nos dispositivos le~ais. af, aos montõJs ... K nos tarmpo~ 'ho-
Uma vez lutei comum tal "CislI'o", diernos, tão vertiginosos e dinamico 
que a.final de contas,era "Cige~o'I.- em que tudo entra om-cogitação para 
Toda cautela, pois, e necessarl'l' !que um individuo vença a batalha da 

Nos meios religiosos, principal existência, cada serventuário devA
mente entre protestantes, e os adepto ría ser um escudo contra os prenomes 
de suas ramificações predominam os- . ridículos, fazendo vêr aos pais in
nomes bíblicos, as vezes de difícil cautos que o ap elid9 que a criança re 
pronuncia e não raro querem regis- cebG ao nascer, sera seu passaporte ' 

• '.. .• 1 

n ~'" 
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ASSISTENCIA JUDICIÁRIA AOS 
NECESSITADOS 

(Lei municipal) 

DECRETO N.1.126, DE 6 DE.}I.ARÇO 
DE 1950.-

"Dá· cumprimento ao disposto 
no art. 4~, Fc§ l~ e 2~ da Lei 
Federal n. 1.060, de 5/2/1950, 
que e s tabelec eu normas· par.a con 
~essio de assist~ncia judici~~ 
ria aos necessitados" 

O Prefeito do Municipio de São 
Paulo, usando de suas atribuições 
legais 'e em cUJ:1primon-to ao dispos 
to na. Lei Federal n.l.060, de 5 à:J 
fevereiro de 1950, 

DECRETA: 

LEI FED:\RAL 
~ , 

LEI N. 1.161, DE 22 DE JUlliO 
DE 1950. . 

"Ext"mde aos irmãos 
menóres inc~pazes as vantE; 
gons pro SC'rl tas no Regulo.
monto· aprovado pelo Decre
to n.3.695, do 6 de feverei 
ro de 1939. -

O Presidente do. Republico.: 
·Faço s~b0r que o'Congresso Na 

cional Clecrota G eu sanciono a se~ 
te Lei: -

Artigo 12 - O n6m0ro. 52 do ar 
tigo 15 do Regubmento aprovado"pe'": 
lo Decreto n~ 3.695, de 6 de feverru 
ro dfr1939, modificado ielo Decret~ 
lei n. 8.958, de 28 de Janeiro de -
1946, passo. Cc ter a seguinte redaçÍÍD: Art. 12 - Em cumprimônto do dis 

posto no artigo 42, § 22 da Lei F6 
aeral n. 1.060, de 5 de i'evereiro- tl S2 - As irmãs germanas a as 
de 1950, fica designado o Procura- consBj~ufneas, solteiras,viu 
dor do Departamento Juridico, bacha Vfl.S, ou desquitadas, e os ir 
reI Paulo de Tarso Rodrigues dd Vaã mãos 'TQrÕ3S, solteiros, menõ 

• concellos, para expedir os atesta~ r'es, ou n.bsolutamente incupli 
" dos a qUiJ se refere· o § 1:: do arti z.,s, desde que pobres e mar,-=-

go retro muncionado. - tidos p.elo de cujus". . 
Art. 2~ - Os atostados em ques- Artigél 2~ - As disposições aci 

tão poderão SGr assinados por OSS8 ma nplic<lJE-se aos p~gcessos inicia=
Procurador, pelo' Di rotor do Depar- do s, ou ~Q9', e ao s ra enc errados, -

r- tamentg Juridico, pelo Secretario a~~ ~lle UUl aecorram vantagen~ pec~ 
de Negocias Int0rnos t.l Juridicos ru, Ularl~s cor~espondentes a penodos 
diretamonte polo Prefeito no uso. anter;oNS [\ datn do. vigencia des-

· das faculdades que lhé' foram confe tf.l. L01 • 
. , ridas :rda Lei Federal. . - ,.. Artigo 32 - Revogam-se as dis 

Arhgo 32 - O ProCurl'.dor designa pos1('ões em contrário. -
· do organizará e ohefiará os servi -- Rio de JUll0H'0, 22 de julho .: 

I 
'ços de controle c fbrnecimonto dos de 1950. . 
atestados, sendo auxiliado por 3m EURICO GASPAR DUTRA 
vestigadores, alem dos func.io'nári~ Sylvio de NO'r'onha 
os de carteira, nocessários no de- COH'l"~', ::l"é P. do. Costa 

'sempenho de sua incumb~nciQ. Guilh"rme ih Silveira 
Art. 42 Este decreto entrará em Arm::cndcl Trcnpowstocky 

vigor na data de SUf.l. publicação ro 
vogadas asdisposiçõos em cortráríõ. 

Prefeitura do Municipio do São 
PauIo'N6 dem~rço de 1950, 397 da -
fundaçao de So.o Paulo. 

O Prefei to 

( Esta Lei foi publicada no 

Diário OficLI dn. União em 28 de 

Julho de 1950). 

I . Lineu Prost,)s 

------ ___ --"1'-________ ., 
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DECRETO..;LEI N.17.224DE 16 DE MAIO custas; 
DE 1947 . 

Dispõe sôbre isenção de 
emolumentos ou custas,a ha

,"'" . 

bilitação de ca~c.mGnto de pe~ 
sôas pobres e da outras pro

Artigo 42 - Os contratos de 
aquisição de imóv-elde valor niio ' 
superior a Cr.$50.000,OO (cincgenta 
mil cruzeiros) quo se destina a ins 
tituição de bem da famÍlia, na for:: 
ma da legislação civ~l ~ão isentos, 
do im~osto de transml!3sno de 'proprle 
dade' inter-v'ivos" e de qualql}or s~ 
los do E&tado, Can?elada_aolausula 
o imposto sera deVldo, nao Roproce 
dend~ a averb~ção á margem da t:an~ 
eriça0 sem previo pagamento da lmpo 
tancia que a ele corresponder. 

vidências. 
ADHEMAR DE BARROS, Governador 

do Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe confere o arti 
ga 62 n: V, âo dec, lei federal n: 
1.202, de 8 de ~brilde 1939, ? d~ 
vidamente autorIzado pelo PresIden 
te da Republica 

DECRETA: 
Artigo 12 - Além da. celebraçno 

gratuita, prescrita ~enericamente 
pelo art~g9 163, paragr~fo l~, da 
Constitulçao Federal, flcam ISentos 
para as pessôas pobres, do paeameE 
to de s~lo estadual e de quaisquer 
emolumento s ou cus tas a hàbili taçoo 
para o casa~cnto, o re~is~ro dest? 
e O· fornecimento da prImeIra cGrt~ 
dão. _ 

Parngrafo único - A situo.çao 
de u'obreza. será atestada, no muni
ciplo de São Paulo, pelo diretor ê:: 
ral do' Departamen~o ge,Serviç2 So
cial, ou por funcIonnrlo por ele e~ 
pressamonte designado,Nos denai s !!lU 

nicipios pelo prefeitos dos respecli 
vos domicilias dos nubentes. 

Artigo 22 - O ~ Oficial d? Reg~.§. 
tro civil das pessoas naturals,eXl 
bindo o c.testndo de pobreza e o r~ 
ciba da certidão de casamento, fir 
mado }2or U1':1 dos conjuges ou, se aÊ! 
bos nao souberem escrevor,por ou
tra pessôa a rogo do qua19ue: d~les, 
com dufl.s testemunhas, tora dIreIto 
pelo atos, que prattcar, nos tormc:e 
do artigo anterior a metade dos mJQ. 
lumentos fixados pela lei. 

Parágrafo único - O ragamento 
referido neste artigo sera feito,a 
requerimento do intoressado, pelo 
DepL,rbmento de Serviço Social,co!: 
rendo essa despesa pela TerbD. ge.!! 
.tin:J.dD. ao Serviço Social de FamI1Ia 

. Artigo 3;; - Os atos relativos 
ao reconbochonto de fiUlJ1S ndurE; 

, j i3, ficam isentos de solos estadu-
ais e de quaisquer emolume~tos . ou 

Arti.go 5;;.· Os munieipios con
signD.rão em lei a isenção do pag1me 
to do imposto p.:,~dial para os imo
veis adquiridos ·,u que o forem nos 
tJrmos do dispo:n;o do' ar·tigo 82, do 
Decreto-Lei Federal n. 3.200: de 19 
do Abril de 1941. Essa isençao PrG
valecerá enquanto não clstiver liqui 
dado o mútuo 'efetuado para a aquisI 
ção do imÓVEl}. -

Artigo 62 - Este decret~ lei e 
trará em vi~or nD. data de sua públi u •. ~_ 

CD.ção J revogadas as disposiçoes em 
contrario. 

Palacio'do Governo do Estado 
de São Paulo, aos 10 '1P, maio de 194? 

ADEMAR DE URROS 
Miguel Roale 

-~-000---

O oficial do registro civil,
'CUidadoso, deve fazer constar no f E 
dice do livro correspondente ao ano 
de náscimento, o nom~ do registrando 
assim como folhr.e, numeras do termo 
e livro em que foi registrada uma -
pessôa forf\ -do pi'azo legal, com be-, 
nefícios de ducrotos, pois do cohtr! 
rio, quando mais tarde for Ereciso 
uma busca e o rc,i strando nao se -
lembrar <lo ~no em que foi feito seu 
regi~tro, a rn0nos que o cartório PO! 
sua Indico g0'al. 

----·-000-----
Conquanto srja solenidage das 

escri t1,J.ras e. do n,crem lidas as pa]: 
tos, ,dii\.tes dú :lSsinadas, tal 801e
nid:fde so prc;sumo, ois que a escri 
tura i subscrita pelo tabelião e :: 
pelos contrQente~.-

---., - '.. .,_.--_.,-,--~'------ ---------------' 

, 
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. DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO , 
N. 7171 - Alzira leal Nunes - Itu
Cartório de Paz e Tabelionato da -
cidade" de Salto: -"'A serventuária re 
corrente, ao forJ1e.cer, ex-ofncio;: 
atestado .de óbiio, de,pessôa viva,
agiu, sem sombra de duvida, com cu] 
pa, ocasionando prejuizos a tercei
ros, com a abertura de processo de 
inventário, pois que se mencionou a 
existência de bens e de herdeiros me 
nores. Procura a recorrente justifí 
car sua falta cem a alegação de acu 
mulo de serviç o ~ maxime no perlodo-:-. 
elei toral, mas e bem de l'-útar que . 
tal excusa não poder ser acolhida,á 
vista da gravidade da fdta cometi-

I da do volume habi t."al do serviço do 
cartórioj de atividade reduzida. 2 
principio básioo de direito que quem 
age culposamente deve responder pe~ 
los' danos decorreLtes do ato irregu 
lar~ Assim ás despesas do processo
de inviln tário, inste.urado, deveriam 
ser satisfeitas pola recorrente co~ 
mo determinou a aecisão iL~;erier·.Es 
ta, em verdade, foi benigna quando
deixou de aplicar Ó. s8rventuaria a 
penalidade de censura, Que o caso .
comporta. percebe-so que tal puna ~ 
não foi imposta'á vista: do passado 
da serventuária, até aqui llvro de 

,~ . qualqu8r nota desabonadora. Pelo ex 
I posto, fic~ mantida a docisão do pr} 

meira instancia~- S.Paulo,· 6 de ou
t..lbro de 1950 - Leme da Silva". (Pu' 
blicado no Diário Oficia.l da Justi:: 
ça em 7 de outubro de 1950) 

--.---000·-- .. · .. 

. j DESPACHO PROFERIDO NO PROl ESSú :" 
7028 - Edgar lvíarins e Dias .. Itú -
It ' . -I Na e~pecie nao se d0para recur~9 

I interposto no prazo e CO:1 oDscrvan
i cia das formalidadca legaia, polo -

que esta Corregedorú:: estari: di.sp()~ 
aada de di~er algo ,1 rCSrGit~. Mas, I 
como ne defronta aCisunto de lntares 
se geral, mai s c amo instJ.'uç .10 cl.i:r'cI 
que a d.ecisão traslada á fls. 3 bem 
se .oriJntou quandOlSSeJltou que o 
escri vão não' poderia rccl~'.mar paga-

• 

monto de custas. Trata-se de tutela 
requerida" ex-officio".pelo D. Cur! 
dor Geral, na consecuçao de seus de 
veres funcionais, em beneficio de mã 
nores, filhos do viuva que convolou 
a novas núpcias, perdendo assim o 
patrio poder sobre os' filhos meno-
res do primeiro leito. , " 

O requerente, como e notorio,
nao ostá adstrito á obrigação de pa 
gnr custas, pelas meaidas que promõ 
ver em prol de pessoa·s incapazes,c2 
mo no Caso sub-judice. 

Os menores e s~a progenitora,a 
seu termo, sao pessoas e.stranhas a 
açio 6ficial do representante.~o mi 
'nistério público, ocorrendo ainda,": , .. "" '" 
no. ASl'ecle, que sao pessoas sem re-
cursos financeiros. A mesma.circuns 
tªncia se verifica com relação .ti p~ 
soa escolhida para exercer a tutela. 

As custas soriam devidas se :0 

processo de nomeação de tutor fos~e 
instaurado a requerimento da viuva, 
ou de pess~a interessadai portadora 
de T'ecursos, . 

Confirma-be, portanto, a deci~ 
são ihferior por sua fundamentação. 
São Paulo 19 do setembro de 1950 -
(a) leme da Silva". (Publicado no\
Diário Oficial da Justiça em 20 de 
setembro de 1950. 

BOM HlfMOR 

Onde ter~ ele n~scido ? 

O Escrivão: Onde naSceu o :ie.
nhor Q' 

~AH . t 'Rll nasci mui to longd da
·qui, mui tas légua lá pr' a baixo do 
Su~' ~ão dó Drucuia, no arraiá do Pau 
dr:! Cêdro, mais vim minino pr'acá e 

. 'i1 " nunca ma!s sal .agUl. 
- . .... - .-

.A um pai aue queria registrar 
um filho, p:)rgl~I·.ta o oficial: 
··Que dia. )lO "eu? E ôle retru:ca: 
-Daí; O Si C ;1à num lembra da'quela 
ventanía b!', lJa, qui intê disfeiô a 
casa do Chic) Amancio? Pois foi, nu 
outro dia, 11" boquinha da noite .... 
(Col~bol'açõ()s e~viada pelo sr. Toma 
Bulhoes. of. malO'" do Reg. de Guafre.) 
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DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO N. 
7200 - "Associação' dos Serventuá
rios de Justiça' do Estado de São. 
Paulo, por seu Presidente ll 

- Desti 
nam-Se os livros ta15es a suprir ~ 
falta dos originais em caso de per 
da ou deterioração dêstes, e a suã 
rubtica pelos Juizes garante-lhesa 
~utenticidade. Estão, outrossim, -
isentos.de~~lagem ~m face da ex
pressa 18ençao do selo fedcral-,pre 

.cúnizada polo artigo 31 d9 dec.lel 
n.4.857, de 1949. Quanto a selagem 
pelá rubrica não se. justifica Eor 
isso que não se deparadisposiçao 
expressa do Codigo de Impostos e 
Ta'xa·. e da liqui9ação quo a autori 
ze.Por aquele codü~o devellJ ser se 

.'. _ '" (.).. -
lados, com selo especIal de emolu-
m'entos apenas os livros de notas,
de protestos de letras e tftulos B 
do registro geral de hipotecas. V. 
Tab. B, n.VII, LXIX~ Nessa confor
midade, os livros tal~es de~em ape 
nas ser rubricados pelos .Juizes de 
Direito, com isonção de s;los. Va-
.le esta decisão como provimento a 
ser incúrporado no q'Ue vai ser bai 
xado. S.Pau10, 13.10.1950 ~a) Leme 
da Silva. (Publicado no Diario Ofi 
clalde 15 de outubro de 19GO) -

DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO N. 
7086 - Pres'ldente' da Associação -
dos Escreventes e Auxiliares da Ju 
tiça do Esbdo de são Paulo -"~'or 
nnndo-se os oficiais de .Justiça C 
cionários p~biicos em geral. Toda: 

.. via, como lb..e-s outorga a menciona
da Lei n. 593 o direi to á percepção 
de 1/3 das custas regimentais,afi
gura-se-me que sôbre aquela parce
la é licito o desconto do fundos -
necess~ri09 ~ coficess~o de aposen
tadoria, nos têrmos da' alfnea ndn, 
do artigo 12, da Lei n. 465, de 18 
de setembro de lU49. Por esta for
ma, os oficiais farão jus aos pro
vontos integrais em caso de apose~ 
tidoria comnreendidos os vencimen
tos provenientes do er~rio público 
e' mais 1/3 das' custa0 regimontais. 
S.Paulo, 13.10.1950 (a) ,Leme da Si! 
va. ( Publicado no Diário Oficial -
on Justi.ça em 15 do outubro cl.o 195) 

DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO N. 
7142 - em que ~ intereisado o Jui 
zo de Direi.to da comarca de PalmT 
tal: - Respondendo á consulta de
fls. 2, declaro que oS oficiais de 
justiça, "ex-vi",da Lei n. 593, de 
1949, passaram a integrar a classe 
do funcionaliDmo do erário p~blico 
pelo que não S0 considera regular o 
recebimento do custas,por inteiro, 
em oorrespond3nciaaos serviçós -
prestados. Desde sua posse, de d1J,t1). 
recente, não se podendo pois cogi
tar de atrazo na satisfação de veri 
cimentos, es-tõ.o eles sujeitos ao ;. 
regime nosso. 

A lei suma citada concede·
aos mesmos oficiais, apenas um ter 
ço dos emrlumentOG que lh~s fori;m-::'I 
contados nos autos, cl.e acordoQom 
o Regimento do Custas, sendo os-, J 
dois terços r')stante's, tecolhidós" 
cOmo ronda do Estado.-Sao Paulo,\J" 
de outubro de 1950 ta) Leme daSil l 
va (P~blicado no DiarioOficialdã 
Justiça em 10 do outubro de 195Cl); 

DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO ·N. 
.7055 - Gracianó~olis - Lucélia ,·Ju 
venal Pompeu: - Segundo se deprGJ~
de da informacão do Dr. Juiz de-
Direito, há n~ comarca de Lucúlia.1 
dois,povoados ambos denominacl.os ~á! 
cianopoli s. Fm um deles, por aquc;:'1 
1, magistrldo, foi instalado o car I 
torio do Registro Civil das PQss3~ 
Naturais e o. poquorel}to se insurge I' 

contra essa Ins~alaçao, preter0en
do que a preferencia recaia sobre 
o outro povoado. A esta Corrogedo
ria Geral não cabe intervir no ea" I 

so~ rresmo porque a aut.~oridade judi I 
ciaria da comil.rca, a quem est~ de-:: 
fsrida a cOlJ1potência para insta.la
~~o .de CA,;'COl"os, sob sua jurisili,. 
çao, eRta ape~nlhadq de out~0S ro
cursoa e cscltlpecimentos, em orilem 
a optar, com mais segurança, por 06 
te oU.8gu~le ~ovoado, sob a mõsca
den9mlnaçtlo. L'~ outro poder, de ro, 
to e que J;(lder" advir soluça0 def.L 
ni tiva', .1'c"Ylovcndo as' du'Vidii.s oxi 8'': 
tentes. São PC\Jlo,12.W.1950 (a)L?'1 
me da Silva Ulh. no D.O. da JUSb-, 

. ça em 13 do outubro de 1950). 
I ._--' 
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T JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

I FEDERl.L SOBRE RlTOIvUiDA DE PREDIO 

I , 
I 

Apto a exercê-la o Promitente 
comprador com posse do imovel.-

O Supremo Tribunal Federal f ir> 
mou novamente jurisprudencia sobre
retomada de predio, através do se 
guinte VDto do ministro Luiz Gallot 
ti: -

"Conhe-!<C' do recurso, :eela inva 
ca.da letra lf])" porquanto ja deciàiü 
o Supremo Tribunal que o promitente 
comprador, a quem foi transmitida a 
posse do imovel~ pode exercer o di-
reito derotomada. . 

"l3e. me ri tis", em harmonia com 
eSSa jurBprudencia" dou provimento 
ao recurso. . 

, ! Trata-se de promessa de venda 
insc-rita no registro de imóveis e p 
la qual entrou o promitente compra
dor na posse do imóvel (fI. v.l COE 
isso se tornando "locador" a qu~ a 
lei se refere para conferir-lhe o 
direito de retomada. 

Em regra, o locador ó o proprie 
tario, mas exceEcionalmente pode - -
acontecer que nao seja, como no ca
so ocorre e ainda em outros poderia 
ocorrer (p.ex. na hipotese de usu-

r fruto). 
Diante do exposto, conheço do 

recurso e' lhe dou provimento, de con 
formidade com a referida jurisp~u ~ 
d 

,11 enCla • 
---000---

Ávisarr,oJ aos nossos colegas em 
s<:>ral, queres correspondoncias com as 
quais enviam as iJ~portancias orl cho 

i q1!GS, para. pagament? das contribui: 

" 

çoes da aposentadorIa, devora cons
tar o seguinte endereço: 

'lCarteira do Lposontadoria dos Ser 
viclores da Justiça" 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

Rua Braulio Gomes, 139. 
CAPITj~L 

, 

CRIADA li CARRdRA DOS "SERVIDORES I 
.l2A JUSTIÇA " • . 

Em sessao do dia 17 de outubro 
último, a hssembléia Legislativa do 
Estado, aprovou o Projeto de Lei n. 
167, criando a' carreira dos servido 
res da Jus~i~a. . -

No proxul1o numero d"o Boletim, 
publicaremos essa lei na integra. 

Ficou elevado a 100% os orde
nados dos escreventes e demais au
xiliares dos cartório, bem como os 
emolumentos e custas. 

. "Artigo 49 - Sem prejuizo das 
gratificaçoes, comiss5es ou porcen 
tagon~ que atualmente percebem e 
que suo mantidas, ficam elevados de 
100% (cem por cento) os ordenados. 
dos escreventes, auxiliares fieis 
e demai s servidor'8s dos cartórios" 
n~o oficializados. : 

Artigo 51 - Ficam elevadas de 
100% (com por cento) as custas e erro 
l1Jl:lontos a que refere o decreto-leI 
n.14.978, de 29.de agosto de 1943,~ 
e'Xc otuadas as j a aumontadas pela lei 
n.632~ d~ 12 ~B fevereiro de,1950. 

JlrtIgo 5~ Aplicam-se as e~
crLt~lras o disposto no item UI da 
Secçao I do art. 22 da Lei' n.632, 
de 12 de fevereiro de 1950:' . 

--"-000--- ! 
ENCAJ'iílNHADO A SANçIO O PROJETO i 

OD_F:_ L~BERA OS BENS DOS SUDITOS 00 1, 

EIXO 
Excluidos os direitos e bens 

dos socios e sociedades que o gover 
no haáa mandado liquidar para incõr 
poraçao no Fundo de Indenização. -

Sobe á sanção do Presidente da 
RCllmblica, o substitutivo do Senado 
ao projoto relativo aos bens dossu
ditos do eixo, oriundo da Camara dos 
Doputados,.e por ela aprovado. 

No l?I'oximo numero do nosso Bo
letim, publicaromos essa Lei na in-
tegra. . 

---000---
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ASSEMBL:f;IA LEGISLATIVA DO ES'rADO 

Projetos de Lois em D.ndamento, N 

ferentes a nossa classe. 

Proj eto de Lei n. 1.358/1950. , 
"Cria a comarca de Santo Andre 

e fica classificada em terceira en-
t '" . II ranCla .-

Projeto de Lei n.217/1950. 

"Criando o 12 e 22 subdistri
to s de Andradina'; 

Projeto de Lei n.LOBO/1950. 

"Extingue, por vacância, por 
falecimento, desistência, ou aposen 
tadoria dos respectivos serventuá-
rios, as Circunscrições do Registro 
de Im6veis nas comarcas de Assis e 
Parácuaçú Paulista, respectivamente 
pelos decretos ns. 10.114 Q 10.115, 
de 14 de abril de 1939:'. 

Pro,j eto de Lei n. 1.257/1949 

"Dispõe 8~bre a estabilidade 
e prerrogativas dos cscrevontas de 
cart6rios em geral a dá outras prri 

• :1 '" • Ir -VIQenCHI.S • 

Pro,i úto de Lain. 196/19[i(~ 

"Revog~ o Dec.lai n.lO.719, de! 
27 de novembro d'c 1939, e artigo 54, 
do decreto lei n. 10.875, de 30 de -
dezembro da 1939 (estes decretos leis 
foram_os que cri~ram o"pagm;wnto dI' 
lotaçao dos cartorips) 

Pro,i eto de Lei n.L087/1950 

"A d t • . sseguran o aos servem uarlO 
escroventes, fieis de cart6rio, ofi
ciais de justiça e demais auxiliares 
da Justiça, não estipendio.dos pelos 
cofres publicos, o direi tb de goza
rem licença especial para tratnr de 
seus interesses particulDres, nos -
t~r!!l0s. da, 'Lei 11. 250 e dE: outras pr.s!1 
vldenclas i • 

Projeto de Lei n.90B/1950 I 
" Extende aos serventuários da 

Justiça, em geral, as vantagens de . 
que trato. o Decreto-Lei n;17',008,de I 
5 de março de 1947 e a Lei n. 250, i 
d;· 3 ~€ marQo de 1949 (licenQa esp~1 
clal) • i 
Projeto de Lei n.l.219/1949 I 

"Dispõe sobre alteraaio do Re I 
gimento de Custas e Em01umentos dõsl 
Serventuários da Justiça". I 
Projeto de Lei 1}.1.086/1950 I 

"Reduzi.ndo para 25 anos, o tem 
po de serviço, para o efeito de apo 
sentadoria, dos serventuários,escre 
ventes e demaió auxiliar€s da justi 
ça, enquadrados na Lei n~465, de 2'8 
de setembrrJ de 1~49", 

,!:rojeto de. Lei n.958/1950 

"Dispõe sabre os serviços da 
justiça, na Comarca da~Capit~'l e es 
tabelece outras providencIas'. 

Projeto de Lei n.977/1950 

"cria na Capital do Estado a 
Vara das Execuções Criminais,desm 1 

bradando da Vara do Tribunal do .Jut' 

Proj eto de ~ei_n. 602/1950 

"Isc,,1tando os serventuários 
e demais auxiliares da justiça,pa
ra fins de aposentadoria, do paga
mento de 5% sobre o vencimento ba-
se e dá oUlras providencias il 

. 

Substitutivo a esse projeto, redu
zindo para 3% o pagamento acima men 
cionado e dando outras providencias' 

Proj eto de ),ei _n.1.094/1950 

liA d t ' . sscguran o aos serven uarlOS 
que em 194'7, já c9ntavam mais de 30 
anos de SOl liço publico, o direito 
de indicaram S11cessor vitalicio~ 

Pro i5~)' de Lei n.l.253/1949 
"Cl·jl1 no Instituto de Previ 

denciá do T>3tado, 11. Carteira de Peu 
aio viblieia, aosh0rdeiros dos stír 
ventl,lários U" justiça e demais fun
cionários do Estado II dos municipio" 
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