
CERTIDÕES PARA "TIROS DE GUERRA" 

 

De acordo com o Decreto-Lei n. 632 de 1.º de Fevereiro de 1950, artigo 19 letra "b", do 
Regimento de custas do Estado, consonância com despachos de chefes de Regiões Militares, 
somente estão dispensadas de pagamentos de emolumentos e selos, as certidões para 
alistamento militar e sorteados insubmissos, estando sujeitos a pagamento de ditas taxas as 
demais certidões, inclusive para Tiros de Guerra, na conformidade das leis federais. 

A Associação  está expedindo a seguinte circular, em virtude de ter sido apresentado na 
CÂMARA FEDERAL, um projeto de lei no sentido de DISPENSAR A OBRIGATORIEDADE DAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS PARA A TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS DE VALOR SUPERIOR A CR$ 
1.000,00. 

" Prezado colega. Premidos pelo tempo, pedimos nossas sinceras escusas aos demais tabeliães 
locais se por ventura não nos dirigirmos também diretamente a eles. O colega fará o favor de 
explicar o ocorrido. Temos certeza de que nos desculparão. É assunto de máxima importância 
para a classe tabelioa. É a vida dos serventuários e dos seus inúmeros auxiliares que está em 
jogo. E é acima de tudo o interesse público, terrivelmente abalado. 

Trata-se do projeto de lei n. 80 de 1950, apresentado pelo deputado Aliomar Balieiro a Câmara 
Federal, no sentido de dispensar a obrigatoriedade das escrituras públicas para a transmissão 
de imóveis de valor superior a Cr$ 1.000,00. 

Vê o colega como é sério o assunto num país de maioria analfabeta como infelizmente é o 
nosso. 

E no entanto, prezado colega, nasce esse projeto de um professor de direito, e como é o 
ilustre Dr. Aliomar Balieiro.  

O nosso grito de alerta é no sentido de movimentar todas as classes a afim de não deixar ser 
convertido em lei o referido projeto. 

A digna Ordem dos Advogados Brasileiros, seção do Estado de São Paulo, chamada a dar a sua 
opinião a respeito, manifestou-se unanimemente rejeitando totalmente tal projeto. Esse 
parecer de grande valor, vai copiado em anexo, para sua ciência e dos demais colegas e da 
população em geral. 

Assim solicitamos ao prezado colega congregar-se aos demais tabeliães, movimentando os 
deputados federais conhecidos para rejeição do citado projeto". 

Cartórios Vagos. 

Platina, da comarca de Palmital, em virtude da desistência apresentada pelo titular desse 
ofício.   

Pacaembu, da comarca de Lucélia, em virtude do titular ter sido removido para o cartório de 
Dracena, da mesma comarca. 



A Associação agradece a todos que tem colaboração na feitura de seu Boletim. 


