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Colaboração 

DO CASAMENTiO CONTRAIDO POR VIUV .A 

ANTONIO ALBERGARIA PEREIRA 
Oficial do Reg. Civil de Mariapolis 

A viúva, e com especialidade a que tiver filhos menores, 
que pretender contrair novas núpcias, encontrará em disposi
tivos do Código Civil - (Art. 183 ns. XHI e XIV) - impe
dimentos, que se não tornam o ato nulo de pleno direito quando 
realizado com infração desses dispositivos, sugeitam entretan
to, os cônjuges à penas civis, impondo-lhes restrições em 
relação ao regimem de bens - (Art. 226) - e um cercea
mento no direito de usufruir os bens dos filhos menores -
(Art. 225). Esses impedimentos salutares, visam resguardar 
os interêsses e direitos dos filhos do leito anterior. 

Neste despretencioso trabalho, iremos, inspirados nos en
sinamentos dos Mestres, analizar de modo mais ou menos 
objetivo, as cautelas a serem tomadas, quando no exercício 
de nosso cargo, realizamos o casamento de uma viúva. 

Entendemos nós 'que os impedimentos expressos nos in
cisos XIII e XIV do citado art. 183, podem e devem ser' 
opostos pelo Oficial do Registro Civil - (Art. 227 n. IlI). 
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Sendo esses impedimentos da classe dos proibitivos, os 
mesmos, IMPEDEM A CELEBRAÇÃO DO CASAMENTO, 
mas, uma vez este realizado, NÃO DE,TERMINAM A SUA 
NULIDADE, aplicando-se, entretanto, aos cônjuges, as penas 
previstas nos artigos 225 e 226 do C6d. Civil. 

"Ab initio", a viúva que contrai novas núpcias, perde, 
quanto aos filhos do leito anterior, os direitos do pátrio poder, 
(Art. 393), assistindo-lhe, entretanto, o direito de consigo os 
ter, os quais, s6 lhe poderão ser retirados, mandando o Juiz 
e depois de provado que ela, ou o padrasto, não os trate 
convenientemente. (Art. 329). 

No C6digo Civil, na parte "DO DIREITO DE FAMíLIA" 
- Capo II - "Dos Impedimentos" vamos encontrar o se
guinte: 

Art. 183 - Não p6dem casar: 
... XIII - o viúvo ou a viúva que tiver filhos do 

cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens 
do casal (Art. 225) e der partilha aos herdeiros. 

Essa proibição que tanto atinge a virúva como o viúvo, 
tem a finalidade precípua de garantir os "direitos materiais" 
dos filhos do leito anterior. 

Como deve então o Oficial do Registro Civil proceder 
nesse caso? 

Exigir da viúva, (ou do viúvo) atingida por essa proi
bição, além dos documentos enumerados pelo art. 180 do C.C. 
e necessários à sua habilitação, mais uma certidão do Escrivão 
perante o qual correu o inventário e da qual conste de forma 
expressa que o INVENTARIO FOI REALIZADO e os bens 
foram PARTILHADOS AOS HERDEIROS. 

Caso a viúva, (ou o viúvo) não tenha filhos do conJuge 
falecido, por coerência, essa prova será desnecessária e ela 
não estará impedida de casar, mesmo que tendo bens a inven
tariar, ainda não haja feito o inventário; assim entendemos 
nós. Tendo, entretanto, filhos do leito anterior, mas sem bens 
a inventariar, como deverá proceder nesse caso, o Oficial do 
Registro Civil para ressalvar sua responsabilidade funcional? 

N a obra sempre por nós com pulsada, "O CASAMENTO 
SEGUNDO O CóDIGO CIVIL", do saudoso e culto colega 

• Adolpho Correa de Barros, vamos buscar esclarecimentos para 
esse particular: 
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"Entendemos que, desde que não existam bens, 
não pode haver inventário, e para provar tal facto 
bastará que, na declaração de que trata o artigo 180 
n. IV, - as testemunhas também atestem que: - o 
viúvo ou viúva deixou de fazer inventário por não 
existirem bens do extinto casal; ... " 

Sôbre essa situação, assim decidiu o Desembargador 
13ernardes Junior, quando Corregedor Geral da Justiça: 

DESPACHO 

No processo n. 2.796, tendo por objeto uma con
sulta do oficial do registro civil de Santa Rita: 

Cumpra-se o despacho proferido pelo juiz de pai 
na petição que se encontra reproduzida a fls. A 
obrigação de fazer inventário e promover partilha, 
que o art. 183, n. 13 do Cód. Civil, impõe ao viúvo 
.ou viúva que pretenda contrair novas núpcias, tem 
como pressuposto a existência de bens e filhos do 
casamento anterior. A inexistência de bens, como a 
falta de filhos, torna dispensável o inventário. Lei 
nenhuma exige que a ausência de bens seja apurada 
em inventário negativo. Nesse sentido, os julgados 
que se encontram da Rev. Forense, voI. 79, p. 272', e 
na Rev. dos Tribunais, voI. 80, p. 45, e voI. 99, p. 174, 
bem como o despacho publicado na primeira das ci
tadas revistas, voI. 81, p. 272, proferido pelo eminente 
Desemb. Oldemar Pacheco, como presidente do Trib. 
de Apelação do Estado do Rio de Janeiro. 

N o caso ,sôbre que versa a consulta, o nubente, 
viúvo, com filhos do cônjuge falecido, afirmou que 
seu extinto casal não possuia bens e, em corrobora
ção dessa afirmativa, ofereceu uma declaração subs
crita por duas pessoas, com firmas reconhecidas. 
Nada mais havia a exigir dele relativamente ao pre
ceito do citado art. 183, n. 13. De notar-se que a 
afirmação de inexistência de bens não sofreu impug
nação de nenhuma das pessoas a que se refere o Cód. 
Civil no art. 190. 
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Assim, bem decidiu o juiz admitindo que o casa
mento se realize e adotem 08 contraentes o regime de 
comunhão universal de bens - sem prejuizo, é claro, 
das penalidades previstas nos arts. 225 e 226 do mes
mo código, em caso de verificar-se não terem sido 
verdadeiras as declarações do nubente e das pessoas 
que firmaram o documento acima referido. São Paulo, 
26 de dezembro de 1942. (a.) Bernardes Junior. 

(Publicado no Diario da Justiça do 
dia 27 de dezembro de 1.942). 

* * * 

o inciso XJlV do citado art. 183, está assim redigido: 

A viúva, ou mulher cujo casamento se desfez por 
ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do 
começo da viuvez, ou da dissolução conjugal, salvo 
se antes de findo êsse prazo, dér à luz algum filho. 

Atendendo ao disposto no art. 338 do C.C. que estabelece: 

... Presumem-se concebidos na constância do 
casamento: 

II - Os nascidos dentro de trezentos dias sub
sequentes à dissolução da sociedade conjugal por 
morte, desquite, ou anulação ... 

essa proibição, tem uma dupla finalidade: assegurar a LEGI
TIMIDADE do filho que porventura haja sido gerado durante 
a convlvencia conjugal anterior, desfeita pela morte, e ao 
mesmo tempo evitar confusão de sangue. 

Não nos afoitaremos a COMENTAR tal dispositivo. 
Passemos a palavra aos Mestres: 
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FERREIRA COELHO: 

"O impedimento dessa alínea é apenas impedi ente, 
prohibe o casamento, que, uma vez realizado, não é 
nullo, nem por esse motivo é annullavel; somente, como 
pena, a separação de bens é obrigatoria, e a mulher 
não poderá frustrar a lei, fazendo doações ao marido. 
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Essa alínea, basea-se na Moral principalmente; 
seria indecente o procedimento da que, gravida do pri
meiro conjuge, se unisse a outro a quem pudesse attri
buir a paternidade do filho. Haveria no caso a turbatio 
8anguinis ou a confusão de sangue, que a lei deve 
evitar." 

CLoVIS BEVILAQUA, assim comenta tal proibição: 

"Confusão de sangue (Art. 183, XIV), - O pra
zo maximo da gestação é, legalmente, de dez mezes 
(Artigo 338, II), embora se apontem raros casos de 
gestação mais longa. Para evitar a generationis in
certitudo, a lei impõe, à viuva, a espera do tempo 
necessario para que se possa attribuir ao primeiro 
marido o filho que ella tiver depois de novamente 
casada". 

EDUARDO ESPINOLA, anotando o inciso XIV do art. 183, 
tem estas palavras: 

"Tem esse impedimento, no systema de nossa le
gislação, por fim exclusivamente, evitar o turbaUo 
sanguinis. " 

JOÃO ARRUDA, assim se expressa: 

"Nossa lei, do mesmo modo ,que o Direito Roma
no da epoca classica, só attendia á conveniencia de 
evitar duvidas acerca dos direitos successorios do 
filho havido pouco após a dissolução do matrimonio, 
e, em consequencia, faz cessar a prohibição, desde 
que, antes de findos os dez mezes, tenha a mulher 
algum filho. 

São ainda de EDUARDO ESPINOLA, estas anotações: 

"A decencia, entretanto, impõe á mulher gravida 
o dever de esperar o parto, antes de entrar em novas 
relações matrimoniais. Ao lado da decencia, das con
veniencias sociais, o cuidado, a proteção dispensada 
2.0 conceptus. E nem sempre é facil conhecer com 
segurança se existe, ou não, gravidez. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -5 



Por tudo isso, e cortar duvidas e discussõ€S, 
fixou o Codigo o periodo adoptado pelo maior numero 
das mais importantes legislações dos modernos povos 
cultos. " 

As citações supras, foram transcritas do Vol. XII "CóDI
GO CIVIL" de A. Ferreira Coelho. (Pags. 331, 332 e 333). 

Deve portanto o Oficial do Registro Civil, acautelar-se 
nesse particular, e, caso o casamento possa ser realizado em 
virtude da viúva, ter dado à luz um filho, dentro do prazo 
aludido no dispositivo citado, entendemos nós, que esse fato 
deve ficar comprovado no processo de habilitação, juntando-se 
ao mesmo, uma certidão do termo de nascimento desse filho. 

* * * 
Realizado o casamento da viúva, com filhos menores, o 

Oficial do Registro Civil, dando cumprimento ao disposto no 
art. 602 do Código de Processo··Civil, deverá remeter ao Juiz 
competente, uma certidão do termo de casamento, afim de que 
este promova a nomeação de um tutor para os filhos, dada a 
circunstância da viúva que convolar novas núpcias perder o 
"pátrio-poder" sôbre os mesmos. (Art. 393 C.C.) 

Em virtude de estabelecer normas para o exato e fiel 
cumprimento do art. 602 do C.P.C., vamos aquí, finalizando 
este nosso trabalho, transcrever um Provimento do Juiz 
Heraclides Batalha de Camargo e 'que mereceu integral apro
vação da Corregedoria Geral da Justiça, conforme se verifica 
do Despacho do Desembargador J. M. Gonzaga, publicado no 
Diário Oficial de 26 de Março de 1949: 
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DESP ACHO proferido no ofício n. 14, de 7 do 
corrente, do Juizo de Direito de Pirassununga: -
"Ar:quive-se. Para o bom cumprimento do preceito 
do art. 602 do Código de Processo Civil, parecem-me 
muito uteis as providências determinadas pelo dr. 
Juiz de Direito de Pirassununga no provimento in
cluso, que mando seja publicado para conhecimento 
dos interessados. S. Paulo, 25-3-949. (a.) Gonzaga. 
- P R O V I M E N TO - O Bel. Heraclides Batalha 
de Camargo, Juiz de Direito e corregedor permanente 
desta Comarca, usando das atribuições de seu cargo, 
determina: - Sempre que for realizado casamento 
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de viúva que tiver filhos menores, o sr. Oficial do 
Cartório do Registro Civil fará com que a contraente 
declare, em papel separado, para os fins dos artigos 
602 do Código de Processo Civil e 393 do Código 
Civil, o seguinte: 1.°) - nome dos filhos menores, 
data e local do nascimento e cartório onde se encon
tram registrados; 2.°) - bens de propriedade dos 
menores, e 3.°) - nome do tutor legítimo e, na falta 
deste, a indicação de pessoa idônea para assumir a 
tutela, com qualificação e enderêço, inclusive dos con
traentes. Esta declaração o sr. Oficial remeterá ao 
Juiz de Direito, acompanhada de certidão do termo 
de casamento, de acôrdo e sob as penas do art. 602 
citado. Registe-se e cumpra-se, remetendo-se cópia 
aos srs. Oficiais de Registro Civil da comarca. Piras
sununga, 7 de março de 1949. O ·Corregedor Perma
nente (a.) Heraclides Batalha de Camargo. 
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ASSINATURA DAS PARTES NOS 
DOCUMENTOS PUBLICOS 

'SYLVIO BRANTES DE CASTRO 

Sôbre como devam as partes lançar as suas assinaturas 
nos documentos públicos, tem havido dúvidas, que, ao nosso 
ver, devem desaparecer. 

Uns entendem que essas assinaturas pódem ser lançadas 
abreviadamente, substituindo-se apenas por letras certos no
mes ou sobrenomes - (prenomes e nomes de família) ; e, outros 
entendem de modo diferente, isto é, que as assinaturas devem 
ser lançadas por inteiro, consignando-se os nomes e sobrenomes, 
por extenso, sem qualquer abreviatura. 

Entendemos nós que as assinaturas das partes, nos aludi
dos documentos, devem ser lançadas por extenso, escrevendo-se 
os nomes completos das partes que os assinam. 

E isto porque: 
Todo o indivíduo ao ser registrado o seu nascimento, 

recebe um nome completo, que é composto do prenome e do 
sobrenome (nome de família), - arts. 68 e 69 do dec. n. 
4.857) ; nome completo esse que, após o indivíduo ter aingirlo 
a sua maioridade civil, poderá ser alterado, desde que essa 
alteração não prejudique o nome de família - (nome patri
mônímico), devendo tal alteração ser averbada no respectivo 
assento de nascimento. (Arts. 70 e 71 do dec. citado). 

Poderá, no entanto, qualquer cidadão usar o nome abre
viadamente quando usado como firma comercial reg,istrada,. 
fazendo, também, nesse caso, a necessária averbação no assen
to de nascimento - (§ ún. do art. 71 do citado dec.). 

Consoante dispõe o art. 47 do referido dec. 4.857, as par
tes ou seus procuradores e as testemunhas assinarão os assen
tos, (refere-se aos assentos do registro civil), com os seus 
nomes por inteiro. 

Quér isto dizer, que, mesmo que as partes ou seu pro
curadores tenham o hábito de assinar abreviadamente, deverão 
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eles, nos assentos do registro civil, lançar as suas assinaturas 
por extenso. 

Se, manda a lei, de modo imperativo, que assim se pro
ceda nos assentos de nascimentos, casamentos e óbitos, porque 
razão agir de modo diverso, lançando-se abreviadamente as 
assinaturas nos vários documentos e atos públicos, como nas 
escrituras, etc., etc.? 

Em sendo o indivíduo qualificado em qualquer documento 
ou ato público com o seu nome completo, deve, necessària
mente, também assinar o seu nome completo segundo a sua 
qualificação. 

Desejando alguém sempre lançar o seu nome abreviada
mente em qualquer documento, que proceda então, primeira
mente, a necessária averbação do nome abreviado no assento 
de nascimento, conforme determina o § único do art. 71 do 
eitado decreto. Também é certo que, o § único do art. 71, 
acima aludido, se refere, tão sómente, ao nome abreviado 
usado como firma comercial registrada ou em qualquer ati
vidade profissional. Não prevê, por isso mesmo, a hipotese 
do uso do nome abreviadamente nos atos e contratos públicos. 
Se não prevê é porque não o permite. 

Se não existisse qualquer outra disposição legal senão 
aquela por nós citada, que obrigue a que todo indivíduo lance, 
por extenso, a sua assinatura nos atos e contratos públicos, 
também é certo que a lei não faculta e nem poderia facultar 
que seja ela lançada, naqueles documentos, abreviadamente e 
ao bél prazer do interessado. 

Sendo certo, como já ficou dito, que todo indivíduo recebe 
ao ser registrado o seu nascimento, um nome completo, deve 
ele sempre usar esse mesmo nome completo nos atos e con
tratos públicos em que tome parte, quer como interessado e 
quer como testemunha. 

As assinaturas das pessoas que intervém nos atos ou 
contratos públicos ou particulares devem corresponder exata
mente aos nomes dessas mesmas pessoas qualificadas naqueles 
atos; e, nas qualificações os nomes dessas pessoas não poderão, 
absolutamente, ser diferentes daqueles constantes do registro 
civiL 

Tanto isso é exato, que, não acreditamos possa existir 
em nosso país um serventuário competente e zeloso que possa 
registrar ou lavrar uma escritura pública em que a respectiva 
assinatura não corresponda ao nome constante da mesma ou 
do título anterior. 
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A HIS1'ORIA EVOLUTIVA DO 
REGISTRO CIVIL 

ANTONIO CINTRA 

Santa Adélia 

II 

As imperfeições que se notam na prática do Registro 
Civil das Pessoas Naturais, não é no que diz à sua essência, 
mas do modo porque vem sendo praticado. Hoje, trataremos. 
do que se refere aos esponsais, aliás, a parte mais importante 
e por isso mesmo onde pésa mais responsabilidade. Desde o 
processo de habilitação até a realização do ato matrimonial, 
há muita coisa que deve ser refundida de acôrdo com a evo
lução 'que se opéra em todos os setores do meio social. Não 
seria curial que, no meio de um mundo evolutivo, onde tudo 
progride, só o Registro Civil, a instituição nobilitante da 
família, se deixasse conservar no seu estado primário. O 
caso que ora passamos a divulgar, se nos antolha que não é 
destituido de fundamento e o que fazemos como outros casos 
debatidos aqui nesta seção, sem intuitos secundários. Desde 
logo diremos que uma legislação adequada com o objetivo 
colimado nesta despretenciosa apreciação, se faz mistér. Para 
que o áto esponsalício esteja à altura de seu merecimento e 
de sua responsabilidade, não basta que os oficiais do Registro 
Civil, estejam bem compenetrados de seu papél, o juiz de 
casamentos deve ser possuidor de idoneidade comprovada e 
não de uma simples autoridade assessorada pelo escrivão. 
Com nível cultural capaz de bem e fiélmente interpretar todos 
os dispositivos do Código Civil, pertinentes a áto de suma 
importância e ,que por uma 'Única inobservância pode inqui
nar nulidade do casamento. N as zonas rurais, onde o 
elemento para desempenhar essas funções é escasso, é que 
se nota a grande deficiência. De ordinário são sempre esco
lhidas as pessoas mais conceituadas do lugar, o que já vale 

10 - BOLETIM: DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO 'ESTADO DE SÃO PAULO * 



alguma coisa, mas não vale tudo. Seria mais interessante 
que os átos matrimoniais fossem presididos por juizes toga
dos, a exemplo do que já se faz em aIguma parte da União, 
e quando isso de tudo se tornasse imposs'Ível, a substituição 
por pessoa de real · competência. Para que o Registro Civil 
atinga à sua justa finalidade, demanda mais acurada obser
vância em todos os seus átos e principalmente no que con
cerne à instituição da família. Outro caso importante e que 
toca à aberração do processo de habilitação, é o caso que 
tange o visto passado pelos adjuntos de casamento. Na sua 
maioria, os adjuntos nada entendem do processo que leva o 
seu visto. Ora se o adjunto sabe menos do que o escrivão, 
desnecessário seria essa formalidade, unicamente de feic:ão 
decorativa. 
Argumentar-se-á que para isso os processos de habilitação 
vão ter às mãos do curador. É verdade. Mas quando isso 
se dá? Depois de 6 meses que é o prazo que o escrivão tem 
para levar os processos às mãos do curador de casamentos. 
E será que alguma irregularidade notada pelo curador nos 
processos de habilitação, poderia ser concertada ou sanada 
depois desse longo prazo? São coisas que devem merecer 
alguma atenção. Para êste último caso o remédio que deve
ria ser aplicado, não há dúvida alguma, é que os processos 
aludidos, quando não fossem vistoriados por adjuntos de 
comprovada idoneidade, fossem logo ter às mãos do curador 
de casamentos Res non ve1·ba . 
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Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTOS 

- Piracicaba - "Vistos - No inventário de João 
Cândido Ferreira, o sr. Contador de Piracaia, tendo em vista 
inúmeras escrituras de cessão de direitos hereditários, efe
tuou vários calculos, cobrando emolumentos múltiplos, que 
orçam em Cr$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros) mais ou 
menos. 

O inventariante reclamou e o dr. Juiz de Direito acolheu 
a reclamação e, inconformado, o sr. Contador recorre a esta 
Corregedoria, com base no art. 18 do decreto-lei 14.978 de 
29-8-1945. 

Ao contrário do que sustentou o sr. Contador, é incisivo 
o art. 20 do decreto-lei 14.978: "não há emolumentos para 
atos não previstos". . 

Os dispositivos invocados do Código de Impostos e Taxas 
relativos ao imposto de transmissão, não se aplicam no que 
concerne a emolumentos. 

Logo, aplica-se a secção IH do item V do art. 2.° da lei 
n. 632, de 1.°-2-1950 . 

. Pouco importa, outrossim, o fato de, em outro inventário, 
não ter havido reclamação e decisão sobre os "emolumentos". 
- Julgo improcedente a reclamação e mantenho a ' decisão do 
dr. Juiz de Direito, por seus jurídicos fundamentos. - São 
Paulo, 8-11-52. (a) Marcio Munhos". 

D. S. 12-11-52. 

N. 8.152 - Juizo de Direito - Iguape - "A duvida 
deve ser suscitada perante o dr. Juiz de Direito da comarca, 
para resolve-la de acordo com a legislação em vigor. Só 
assim evitar-se-á que seja suprimida uma instância, pois esta 
Corregedoria só terá de se manifestar em grau de recurso. 
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Para não haver subversão de atos e termos desse processo 
em que já se encontra despacho anterior da Corregedoria, 
não é possivel sua devolução a Comarca. Devem, no entanto, 
ser desentranhados ficando traslado, os documentos de fls. 6 
e 7 e remetidos ao oficial maior de Pariqueraçú, para usá-los 
quando entender conveniente. - São Paulo, 7-11-52. (a) 
Mareio Munhos". 

N. 8.075 - Edgar de Marins e Dias - ltú - "Conhe
cendo da consulta, pelos motivos aduzidos a fls. 8, esclareço: 
- O Curador Geral, embora não seja parte no conceito legal, 
nos processos de inventário e arrolamento em que funcionar, 
deve tomar conhecimento dos despachos que ordenarem a 
intimação · das partes, ressalvados apenas os casos em que, 
por força de lei, tenha que receber os autos com "vista", para 
se manifestar. 

É aconselhavel essa providencia, para que· o Curador na 
sua função fiscalizadora, possa acompanhar o processo em 
todos os seus trâmites, requerendo, desde logo, o que julgar 
conveniente aos interesses dos menores ou curatelados. 

De acordo com esse critério terá também de ser intimado 
do despacho que determina a avaliação de bens, nos feitos 
daquela natureza, uma vez a abertura do termo de "vista" e 
posterior à realização do ato. 

Em tais condições não há motivo para a glosa de custas 
que deu causa à consulta. - São Paulo, 10 de novembro de 
1952. (a) Marcio Munhos". 

D. J. 12-11-52. 

N. 8.760 - Washington Martins Pinheiro - Jaboticabal 
"N os termos genéricos da consulta, improcede a dúvida 

levantada pelo reclamante. - O disposto no art. 957 do C. P. C. 
deve ser entendido em consonância com o artigo 125 do Dec. 
lei 11.058 de 26 de Abril de 1940, que não criou especialmente 
o cargo de avaliador. - Esse dispositivo apenas atribuiu as 
funções de avaliador, nas comarcas de La e 2.a entrâncias, ao 
distribuidor, mas tão sómente, nos casos que enumera. -
Assim também entende o respeitavel acordam invocado pelo 
consulente e que o MM. Juiz da Comarca não deixou de acatar. 
P. - S. Paulo, 11-11-52, (a) Mareio Munhos". 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 

D. J. 13-11-52. 

- 13 



N. 8.584 - Dr. Jairo de Almeida Ramos - Capital -
"O registro de óbito, não tendo sido providenciado, no prazo 
legal, depende, para sua efetivação, de prévio despacho do 
juiz togado competente, que na Capital, é o da Vara de Re
gistros Públicos, por força do disposto no art. 5.° letra "a" 
do Decreto-Lei n. 14.234, de 1610-44. Em tais condições, 
desentranhem-se as peças do processo e encaminhem-se as 
mesmas ao dr. Juiz de Direito competente, para os devidos 
fins, ficando trasladado, nos autos. São Paulo, 13-11-52. 
(a) Marcio Munhós". 

D. J. 15-11-52. 

N. 8.991 - Secretario da Justiça - Capital - "O art. 
5.° do dec.-lei 12.520 de 22 de janeiro de 1942 só pode ser 
invocado e ter aplicação relativamente aos cartórios já orga
nizados, em que funcionem Oficial Maior ou Escreventes. 
N o caso em a:Qreço, a situação é diversa, por se tratar de 
cartório recentemente criado, ainda sem serventuário ou es
ventes, visto não ter ocorrido inscrição para provimento dos 
cargos postos em concurso. Torna-se impossivel cogitar de 
nomeação interina, de acôrdo com a discriminação daquele 
dispositivo legal. Mas, certo é que o cartório não pode con
tinuar acéfalo e não há dúvida de que a nomeação cabe sem
pre ao Juiz de Direito. Não podendo fazê-la recair em escre
vente, fica com a liberdade de nomear pessoa idônea, até se 
verificar o preenchimento do cargo. 

Devolva-se o processo originário da comarca de Mogi das 
Cruzes, comunicando-se ao Secretário da Justiça a decisão 
desta Corregedoria. L São Paulo, 13-11-52. (a) Marcio Mu
nhos". 

Benedito Faria - Santos - "Sim de acôrdo com os 
precedentes já admitidos por esta Corregedoria. S. Paulo, 
13-11-52. (a) Marcio Munhos". 

Publicado novamente por ter saido com incorreções: 

D. J. 15-11-52. 

N. 8.652 - Francisco Pontes Filho - Capital - "A lei 
n. 593 de 31 de dezembro de 1949, em situação especial para 
os oficiais de justiça, no quadro dos serviços forenses, colo
ca-os sob a égide imediata do Estatuto dos Funcionarios 
Publicos do estado. . 
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o oficial de Justiça Francisco Pontes Filho admitiu, com 
acerto esse criterio, quando interpôs recurso, a principio, para 
a Corregedoria Geral do despacho do dr. Juiz de Direito da 
14.a Vara Civel, que lhe impôs a pena de suspensão por trinta 
dias. Na petição de fls. 16, invocou expressamente, o artigo 
219. II do Dec. Est. n. 12.273, de 28 de outubro de 1941. 
Usou de recurso adequado e dele tomei conhecimento por que 
a pena fôra aplicada por juiz de Direito, na sua função de 
Corregedor Permanente, subordinado à Corregedoria Geral. 
Mantida, porem, a decisão recorrida, o recorrente procura 
agora valer-se de outro recurso, sem aplicação na especie, 
querendo colocar-se na posição dos serventuarios e escreven
tes de cartorio, sujeitos a leis peculiares, que atualmente não 
abrangem os oficiais de justiça, no tocante aos recursos rela
tivos às penas disciplinares. O Regimento da Correições, 
com as modificações do Dec. 6.697 -A, de 21 de setembro de 
1934, prevê recurso para o Corregedor Geral das penas im
postas aos escreventes e para uma das Camaras Criminais ou 
para o Tribunal Pleno da punição aos escrivães, conforme a 
origem e respectiva proveniencia de primeira ou segunda 
instancia (artigo 101-IH "d"; - 105 "g" e 112-XVI do 
Regimento Interno do Tribunal). 

A situação dos oficiais de justiça não é identica a dõs 
escreventes, muito menos à dos escrivães; por força do Esta
tuto dos Funcionarios não lhes cabe recorrer para o Tribunal 
de Justiça. 

Acontece ainda que, na petição de fls. 23, destinada a 
interposição do ultimo recurso, é invocado o artigo 101-II1 
letra "d" do Regimento Interno do Tribunal, pretendendo-se, 
seja em Tribunal Pleno. No caso em apreço, entretanto, a 
suspensão não provem, originariamente, de ato do Corregedor, 
mas de Juiz de Direito; mesmo que o recorrente se quisesse 
identificar, injustificadamente, com os serventuarios, teria 
de recorrer para uma das Camaras Criminais e não o fez 
tempestivamente. Seria absurdo admitir-se o pretendido re
curso de recurso e, pelos motivos expostos, deixo de lhe dar 
andamento. Publique-se e intime-se. São Paulo, 4 de de
zembro de 1952. (a) Mareio Munhos". 

N. 9.068 - Joaquim Aguiar - Itapetininga - "Expe
çam-se com as cautelas devidas, as certidões para os fins 
indicados na inicial. S. Paulo, 5-11-52. (a) Mario Munhos". 
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PRESIDENCIA 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Agravo de Petição n. 60.371 - São Paulo - Agravante: 
Bertha Carolina Joana Schild. - Agravados: Frederico Gui
lherme Menke e sua mulher e outros. - "Segundo se vê dos 
têrmos da inicial, parte final, trata-se de ação de reivindica
ção proposta pela recorrida, para haver imovel sujeito antes 
a simples compromisso de compra e venda, a favor do recor
rldo e por este transferido, sem o consentimento dela, aos 
atuais possuidores, que obtiveram do proprietário compro
mitente vendedor a escritura definitiva. - Entendeu a sen
tença de primeira instância, confirmada pelo acórdão de fls. 
62, que a simples promessa de venda não transfere o domínio, 
nem confere direito real se não estiver inscrita no Registro 
de Imoveis. - Assim sendo, o caso não seria de alienação de 
direito real, que o recorrido não pode fazer sem o consenti
mento da mulher (artigo 235, n. -I, do C.C.) sim de ato de 
simples administração. - Portanto, não cabe à autora o di
reito de demandar, sem o consentimento do seu marido, a 
nulidade do ato. - Como se vê, trata-se de simples aplicação 
de dispositivos legais à espécie, não se vislumbrando violação 
a qualquer texto de lei. - Denego o recurso de fls. 63. Inti
mem-se. - S. Paulo, 13-10-1952. Meireles dos Santos". -
Advogados: José Ribamar Tajar - José Malanga - Anibal 
E. Giraldes Sobrinho. 

D. J. 13-11-52. 

- Proc. n. 58.978 (G-3297) - São Paulo - Agravo 
de petição interposto por João Ramos de Sá da decisão do 
dr. juiz de direito da La Vara de Campinas. 

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de pe
tição interposto por João Ramos de Sá da decisão do dr. Juiz 
de Direito da LaVara de Campinas, em processo de dúvida, 
suscitada ao tempo da inscrição de um compromisso de com
pra e venda no cartório do Registro de lmoveis e Anexos da 
3.a Circunscrição daquela comarca. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura negar pro
vimento ao recurso e manter a decisão recorrida. Assim 
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decidem, principalmente, por que o título apresentado à ins
crição não contém a maioria dos requisitos de um contrato 
de compromisso de compra e venda, na conformidade do art. 
11 do dec. 3.079 de 15-IX-1938, que regulamentou a Lei 
n. 68 de 10-XII-1937, como esclarece o Sr. Oficial do Registro 
em sua exposição de fls. 3. Custas legais. P. e I. 

São Paulo, 20 de maio de 1952. 
(aa) Meirelles dos Santos, Presidente - Gomes de Oli

veira, Vice-Presidente - Marcio Munhós, Corregedor-relator. 

D. J.22-10-52. 

ACóRDÃO PROFERIDO PELO CONSELHO SUPERIOR 
DA MAGISTRATURA 

Proc. n. 59.208 (G-3374) - São Paulo - Agravo de petição 
interposto por Germano Pasquali da decisão do d'r .. juiz 
de direito da Vara dos Registros Públicos. 

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de pe
tição interposto por Germano Pasquali da dEi são do Dr. 
Juiz de Direito da Vara dos Registros Públicos no processo 
de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro d Imóveis da 
8.a Circunscrição. 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura negar 
provimento ao recurso, para confirmar a decisão agravada, 
por seus jurídicos fundamentos. Não houve cessão de direitos 
do compromisso de compra e venda, nem transferência da 
coisa. Os titulares que figuram no registro, na qualidade de 
devedores e de credores, são os mesmos. Também, não se 
operou qualquer subrogação subjetiva. É desnecessária a 
averbação, pela cessão de créditos, já houve notificação dos 
devedores. Note-se ainda que a averbação à margem da ins
crição só poderia trazer confusão e erro no registro imobiliá
rio. Custas de direito. P. e I. 

São Paulo, 31 de Julho de 1952. 
aa) J. C. de Azevedo Marques, Presidente - Gomes de 

Oliveira, Vice-Presidente - Marcio Munhós, - Corregedor
relator. 
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Tribunal de Justiça 

JURISPRUDÊNCIA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2.365 

Relator - O Sr. Desembargador Mem de Vasconcellos Reis. 
Agravante - Ministério Público. 
Agravado - Francisco Mainard de Almeida. 

ACóRDÃO DA 6.a CÃMARA 

Não têm os juízes do Registro Civil, antigos juízes 
de Casamento competência para processar e julgar os 
pedidos de retificação, anotação e averbação dos assen
tos do Registro Civil; e sim os juízes das Varas de 
Família. 

Vistos e examinados êstes autos de agravo de instrumento 
n .o 2. 365, em que é agravante o representante do Ministério 
Público e agravado Francisco Miranda de Almeida; acordam 
os Juízes da 7.a Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, por unanimidade de votos, do mesmo conhecer e 

• dar-lhe provimento para reformando o despacho agravado, 
julgar incompetente o juiz prolator do mesmo, e em conse
qüência o juiz da Vara de Família para processar e julgar a 
retificação do assento do registro civil do Agravado. Custas 
ex-lege. 

E, assim, decidem uma vez que a jurisprudência dêste 
Egrégio Tribunal, por acórdão das E. E. Câmaras Cíveis 
Reunidas, já decidiu que os Juízes do Registro Civil e antigos 
juízes de Casamento não têm competência para processar e 
julgar, as retificações, anotações, averbações e restabeleci
mento dos assentos do Registro Civil e sim o juízo de Família 
por se tratar de feitos contenciosos "ex-vi" do art. 51 n.o I 
do Cód. de Org. Jud. (Decreto-lei número 8.527, de 21 de 
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dezembro de 1945), visto serem, aquêles juízes de investidura 
temporária ou transitória, não sendo magistrados por não 
gozarem das garantias constitucionais a êstes outorgada pela 
Consto Fed. no seu artigo 95 § 3.° 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1951. - Ary de Aze
vedo Franco, Presidente interino. - Mem de Vasconcellos 
Reis, Relator. - Vicente de Faria Coelho. 

Registrado em 29 de julho de 1952. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2.393 

Relator - O Sr. Desembargador Mem de Vasconcellos Reis. 
Agravante - Ministério Público. 
Agravado - José Augusto de Araújo. 

ACóRDÃO DA 7.a CÂMARA 

Não têm os juízes do Registro Civil, antigos juízes 
de Casamento, competência para processar e julgar as 
ratificações, anotações e averbações, dos assentos do 
Registro Civil das Pessoas Naturais, por não serem 
magistrados, e sim os juízes das Varas de Família. 

Vistos e examinados êstes autos de agravo de instru
mento n.o 2.393 em que é agravante o representante do Mi
nistério Público e Agravado José Augusto de Araújo acor
dam os juizes da 7.a Câmara do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal, por unanimidade de votos do mesmo conhecer 
e dar-lhe provimento para reformando o despacho agravado 
que rejeitou a exceção de incompetência dos juízes do Registro 
Civil das Pessoas Naturais, para processar e julgar os pedi
dos de retificação, anotação e averbação dos assentos do Re
gistro Civil e em conseqüência competente os juízes das Varas 
de FamHia. Custas ex-Iege. 

E, assim decidem porque é jurisprudência dêste Tribunal 
em virtude de acórdão das E. E. Câmaras caveis Reunidas 
não terem os juízes do Registro Civil das Pessoas Naturais, 
antigos Juizes de Casamento competência para processar e 
julgar as retificações, anotações e averbações dos assentos 
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do Registro Civil e sim os JUIzes das Varas de Família 
"ex-vi" do disposto no art. 51 inc. I do Cód. de Org. Jud. 
(Decreto-lei·n.o 8.527 de 31 de dezembro de 1945), visto não 
serem aquêles magistrados, por não gozarem das prerrogati
vas do § 3.° do art. 95 da Constituição Federal e serem juazes 
de investidura transitória. 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1951. - Ary de Aze
vedo Franco, Presidente interino. - M em de Vasconcellos 
Reis, relator. - Vicente de Faria Coelho. 

Registrado em 29 de julho de 1952. 

20 -

Publicado no D. J. do Rio de Janeiro em 13-11-52. 
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ARRIMOS DE F AMILIA 

Dispõe o Plano Geral de Convocação para o ano de 1953 
que serão inclui dos no excesso do contingente, além de outros, 
os convocados que sejam arrimos de familia, desde que isso 
comprovem, devendo os comandantes de Região Militar dar 
o maximo de publicidade a esta vantagem, com a anteceden
cia necessaria, no sentido de evitar recurso ao ministro da 
Guerra, depois de efetuada a incorporação. Através desta 
seção estamos tomando conhecimento da ignorancia em que 
se encontram muitos interessados, por falta de divulgação 
dos precisos esclarecimentos sobre o que lhes cumpre fazer. 
Nas condições atuais do recrutamento para as nossas forças 
armadas, ser incluido no excesso do contingente é a garantia 
de estar livre da prestação inicial do serviço militar e de 
poder continuar a prover ou a auxiliar a subsistencia da 
pessoa a quem o convocado sirva de arrimo. Pelas disposi
ções em vigor, é considerado arrimo de familia quem estiver 
numa das seguintes situações: 

1.0 - filho unico de mulher viuva ou solteira, da aban
donada pelo marido ou da divorciada ás quais sirva de unico 
arrimo ou a que ela escolher quando tiver mais de um, sem 
direito a outra opção. 2.° - filho de homem fisicamente inca
paz para prover seu sustento e a quem sirva de unico arrimo. 
3.° - viuvo que tiver filho menor (legitimo ou legitimado), 
se for o unico arrimo. 4.° - casado que tiver filho menor, 
desde que a mulher seja incapaz fisica ou mentalmente. 5.° 
- irmão orfão de pai e mãe, que sustentar irmão menor ou 
maior invalido ou interdito, ou ainda irmã solteira ou viuva 
que viva na sua companhia; 6.° - filho orfão de pai e mãe 
que servir de unico arrimo a uma de suas avós, ou avô de
crepito e valetudinario, incapaz de prover os meios de sub· 
sistencia. 
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A condição de servir de unico arrimo só prevalecerâ 
quando o individuo não disponha de recursos para efetuar 
aquela função, caso seja incorporado âs fileiras. 

Para comprovar a sua condição de arrimo deverâ o alis
tado anexar ao requerimento as seguintes provas: 

1 - Atestado de residencia passado pela autoridade 
policial do Distrito onde o convocado residir. 2 - Certidão 
de nascimento do convocado. 3 - Prova de que os que care
cem de arrimo não recebem pensões dos cofres publicos, não 
ganhem o bastante para o sustento proprio, e que não tem 
bens de fortuna. 4 - Prova de que o convocado, pelo seu 
esforço proprio, emprego ou trabalho, tenha vencimentos ou 
rendas, e que estas sejam destinadas ao arrimo de familia. 
5 - Declaração da pessoa arrimada, de que realmente o con
vocado lhe serve de arrimo. 6 - Prova de incapacidade fisica 
ou mental do pai (caso n.o 2). 7 - Certidão de obito do pai 
do convocado, ou de abandono de sua progenitora (caso n.o 1). 
8 - Certidão de obito da esposa (caso n. o 3) e certidão de 
nascimento do filho. 9 - Certidão de casamento (caso n. o 4). 
10 - Certidão de obito dos pais do convocado e prova de 
invalidez do avô (caso do n.o 6.0 ). 

Deve ser gratuito o reconhecimento da firma do escrivão 
que subscreve certidão de nascimento fornecida gratuitamente 
para fins de serviço militar - O diretor de Recrutamento 
declarou recentemente, em solução de consulta que lhe fez o 
chefe da 10.a C. R., que de acordo com art. 69 do R. S. M. 
(dec. n. 15934, de 22 de janeiro de 1923) deve ser gratuito 
o reconhecimento da firma do oficial do registro civil em 
certidão de idade para fins de alistamento militar. A decisão 
se baseou nas seguintes disposições: 

"Art. 165 (da vigente Lei do Serviço Militar). Enquanto 
não for publicado o regulamento desta lei, continuarão em 
vigor as prescrições, mapas, certidões, atestados e demais 
documentos atualmente regulamentares". 

"Art. 69 (do Regulamento do Serviço Militar). Os do
cumentos para comprovação de idade ou quaisquer reclama
ções, os quais serão fornecidos gratuitamente e isentos de 
selo e quaisquer outras taxas ou emolumentos, não serão res
tituidos, e só terão valor para esse fim especial. A mesma 
isenção serâ concedida aos requerimentos a que acompanhem 
os referidos documentos". A nosso ver, não se pode determi
nar a obrigação de fazer-se gratuitamente o aludido reconhe
cimento de firma nos referidos documentos, com base na 
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mencionada disposição regulamentar. Evidentemente é levar 
muito longe a faculdade de interpretação, considerar reconhe
cimento de firma como sendo documento para comprovação 
de idade ou requerimento, unicos papeis que na letra expressa 
do mesmo art. do R. S. M. devem ser fornecidos gratuitamente 
e que estão isentos da incidencia do imposto do selo e de 
quaisquer outras taxas ou emolumentos. Não seria o caso 
de uma consulta ao Corregedor Geral da Justiça? 

Entre as atribuições que competem ao secretario de Junta 
de Alistamento Militar, não se inclui a obrigação de fazer 
requerimentos para os interessados obterem certificados de 
reservista de 3.a categoria. Tambem, para os cidadãos das 
classes mais jovens, não se admitem mais esses requerimentos, 
pois tais certificados são expedidos uma vez que as partes se 
apresentem perante as Juntas com a certidão de nascimento, 
paguem a taxa militar e multa esta se devida, entreguem 
três fotografias de 3x4, e, conforme o caso, atestado de resi
dencia. Não se tratando desses casos, não cometeria falta o 
secretario de Junta que se incumbisse de organizar uma peti
ção em que alguem pleiteasse qualquer documento referente 
ao serviço militar e aceitasse remuneração pelo trabalho rea
lizado. Não o faça, porém, no local e hora em que exerce a 
função de secretario da Junta, para não dar a impressão de 
que se aproveita do cargo para se credenciar e obter vanta
gens financeiras. 
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Leis e Decretos 

LEI N. 1.891, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1952 

I senta de sêlo estadual os requerimentos e demais 
papéis apresentados para inscrição em exames e provas, 
nos estabelecimentos de ensino oficiais ou oficializados. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e 
eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Ficam isentos de sêlo estadual os requeri
mentos e demais papéis apresentados para inscrição em exa
mes e provas ou matéria correlata, nos estabelecimentos de 
ensino oficiais ou oficializados. 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 14 de 
novembro de 1952. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Mario Beni 
Antonio de Oliveira Costa 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Governo, aos 17 de novembro de 1952. 
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Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor 
Geral, Substituto. 

D. O. 18-11-52_ 
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LEI N. 1.809, DE 7 DE OUTUBRO DE 1952 

Dispõe sôbre contagem de tempo e respectivo des
conto nos atos lavrados pelo Govêrno do Estado. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
sio conferidas por lei, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Os atos do Govêrno, de qualquer natureza, 
quando se referirem a prazos, serão lavrados determinando-se 
a vigência exclusivamente em dias. 

Artigo 2.° - Para o fim de se calcularem os descontos 
em geral, considera-se de 30 (trinta) o número de dias de 
cada mês, seja êste de 28, 29 ou 31 dias. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro 
do mês subsequente à decorrência de sessenta dias da data 
de sua publicação, revogadas as disposições . em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 7 de 
outubro de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José Loureiro Junior 
Mario Beni 
João Pacheco e Chaves 
Nilo Andrade Amaral 
Antonio de Oliveira Costa 
Elpidio Reali 
J. Canuto Mendes de Almeida 
José Alves Cunha Lima 
Francisco Antonio Cardoso 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 7 de outubro de 1952. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral, Subst. . 

D. O. DE 8-10-52. 
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LEI N. 1.819, DE 15 D EOUTUBRO DE 1952 

Estende às espôsas de serventuários de cartórios, 
nos concursos de remoção do ensino primário, as van
tagens da união de cônjuges. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - São extensivas às esposas de serventuários 
e escreventes de cartórios, nos concursos de remoção do ensino 
primário, as vantagens da união de cônjuges, constantes da 
Lei n. 240, de 16 de fevereiro de 1949, modificada pela Lei 
n. 994, de 10 de abril de 1951. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 15 de 
outubro de 1952. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José Loureiro Junior 
Antonio de Oliveira Costa 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Governo, aos 15 de outubro de 1952. 

Carlos de Albuquerque Seiftarth - Diretor 
Geral, Substituti. 

t.J 
LEI N. 240, DE 16 DE FEVEREIRO DE 19J) 

Dispõe sôbre o concurso de remoção no magistério 
primário. 

Artigo 7.° - A professora pública primária classificada 
em concurso de remoção terá preferência para provimento 
de vaga existente na localidade em que o marido exerça sua 
profissão. 

§ 1.0 - Além dos documentos exigidos no artigo 5.° desta 
lei apresentará a requerente mais as seguintes; 
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prova de que o marido é titular de cargo público 
e se encontra no exerccio dêle, ou prova bastante de 

o marido exerce suas atividades na localidade pretendida, 
mais de um ano; 

certidão de casamento; b) 
e) atestado fornecido por autoridade escolar, de que a 

~_.,.,nA ... ,~"T'" e seu marido vivem em regime matrimonial. 
§ 2.° - Para efeito do disposto neste artigo, a requerente 

mencionará a localidade em que o marido exerce suas funções. 
§ 3.° - Para efeito da presente lei considera-se como 

localidade toda a zona dentro da qual marido e esposa, exer
cendo suas funções, podem coabitar ou melhorar as condições 
de sua coabitação. 

§ 4.° - Na extensão do termo localidade não se incluirá 
qualquer municipio, sempre que unicamente indicado por 
candidata inscrita nos têrmos dêste artigo, ainda não atendida. 

§ 5.° - Havendo duas ou mais candidatas nessas condi
ções e para a mesma localidade, observar-se-á a seguinte 
ordem de preferência: 

a) esposas de membros do magistério público; 
b) esposas de funcionários públicos em geral; 
c) as demais inscritas por união de cônjuges. 
§ 6.° - Havendo duas ou mais candidatas nas condições 

de cada letra do parágrafo anterior, observar-se-á o disposto 
no parágrafo 8.°, do artigo 3.° desta lei. 

(Parágrafo 8.°, do artigo 3.°, a que se refere o § 
6.°, do artigo n. 7.°). 

"§ 8.° - Havendo dois ou mais candidatos com o 
mesmo número de pontos, a classificação se fará pelo 
tempo de exercicio; se ainda houver empate, pela pro
moção no último ano, e, permanecendo ainda o empate, 
pela idade do professor, dando-se preferência ao mais 
idoso. " 

Artigo 8.° - Será publicado no "Diário Oficial" a relação 
dos pedidos de remoção nos têrmos do art. 7.°, que vigorarão 
até 14 de dezembro de cada ano. 

Parágrafo único - As remoções por força do artigo 7.° 
para as vagas que se derem depois de 30 de setembro, serão 
lavradas no período decorrente de 15 a 31 de dezembro. 
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Artigo 9.° - As remoções nos têrmos do artigo 7.°, du
rante a fase das chamadas, serão feitas na proporção de uma 
para três vagas que houver na localidade indicada pela 
requerente. 

Parágrafo único - O disposto no artigo 7.° não se 
aplica à professora cuja escola ou classe esteja localizada na 
zona urbana do municipio em que o marido exerce suas 
funções. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 16 
de fevereiro de 1949. 

Lincoln F eliciano - Presidente. 

DECRETO N. 21.845-A, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1952 

Restabelece o ofício de escrivão de jurí e anexos 
de Cruzeiro. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, e 
tendo em vista o disposto no artigo 5.°, item lI, do decreto-lei 
n. 11.464, de 30 de setembro de 1940, 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Fica restabelecido o oficio de escrivão do 

juri e anexos da comarca de Cruzeiro. 
Artigo 2.° - O presente decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 11 de 

novembro de 1952. 
LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José Loureiro Junior 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria do Governo, 
aos 13 de novembro de 1952. 
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Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor 
Geral, Substituto. 

D. O. 14-11-52. 
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LEI N. 1940, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1952 

Dispõe sôbre criação de coma'rCM. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Asdrubal Euritysses da Cunha, na qualidade de seu 
Presidente, promulgo nos termos do artigo 24, § 2.°, da Cons
tituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Ficam criadas as comarcas de Dracena 
(abrangendo os municípios de Gracianópolis e Paulicéia). 
Fernandópolis (abrangendo o município de Estrela d'Oeste), 
Pacaembu (abrangendo os municípios de Flórida Paulista e 
Junqueirópolis), Pedregulho (abrangendo o município de Ri
faina), J ales, Mirandópolis (abrangendo o município de La
vinia) , Guararapes (abrangendo o município de Rubiácea), 
Presidente Bernardes, Regente Feijó e Lençóis Paulista. 

§ 1.0 - As comarcas ora criadas classificam-se entre as 
de primeira entrância e passam a pertencer aos mesmos dis
tritos judiciais das comarcas de que foram desmembradas. 

§ 2.° - Até nova alteração, nas comarcas ora criadas, o 
Tribunal do J uri reunir-se-á nas mesmas épocas vigentes para 
as comarcas de que foram desmembradas. 

Artigo 2.° - Fica criada mais uma vara, com compe
tência cumulativa, nas comarcas de Piracicaba, Presidente 
Prudente e Sorocaba. 

§ 1.0 - A vara já existente será denominada primeira e 
a ora criada passará a denominar-se segunda, devendo ser 
apostilado pelo Secretário da Justiça o título do J uis da pri
meira. t:(.:; 

§ 2.° - A competência das duas varas será cumulativa, 
cabendo, porém, à primeira as atribuições do Juizo de Menores 
e, à segunda, o serviço do J uri. 

§ 3.° - Os feitos em andamento nas comarcas cujas varas 
são desdobradas serão redistribuidos, mediante sorteio, equita
tivamente, compensando-se os de competência firmada. 

Artigo 3.° - Fica criada uma Promotoria nas comarcas 
a que se refere o artigo 1.° e mais uma nas comarcas referidas 
no artigo 2.°. 

§ 1.° - A Promotoria já existente será denominada pri
meira e a ora criada passará a denominar-se segunda, cabendo 
aos seus titulares funcionar no Juri e nos processos que lhes 
tocarem segundo a respectiva distribuição. 
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§ 2.° - O titular da.. primeira Promotoria passará a servir 
junto à primeira vara com a denominação de primeiro Promo
tor, devendo o respectivo titulo ser apostilado pelo Secretário 
<la Justiça. 

Artigo 4.° - Ficam criados, na Parte Permanente do 
Quadro da Justiça, os seguintes cargos, com as atribuições e 
vencimentos prev~stos em lei; 

I-lO (dez) cargos de Juiz de Direito, de primeira 
entrância; 

U "- 3 (três) cargos de Juiz de Direito, de terceira 
lU - 10 (dez) cargos de Promotor Público, de primeira 

entrância; 
IV - 3 (três) cargos de Promotor Público, de terceira 

entrância; e 
V - 20 (vinte) cargos de Oficial de Justiça, padrão "C". 
Parágrafo único - Os cargos de Juiz de Direito, de Pro

motor Público e de Oficial de Justiça ora criados serão provi
dos na forma da legislação vigente, e seus titulares terão 
exercício nas comarcas a que se refere a presente lei. 

Artigo 5.° - Nas comarcas criadas por esta lei, haverá 
os seguintes Ofícios de Justiça: 

I_LO e 2.° Ofícios de Notas e Anexos: 
U - Registro de Imóveis e Anexos; e 

lU - Distribuidor, Partidor e Contador com o Anexo 
·de Depositário Público. 

Artigo 6.° - Ficará extinta, quando se vagar, a segunda 
Circunscrição do Registro de Imóveis das comarcas de Lucélia 
-e Araçatuba. 

Artigo 7.° - Ao oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
ao distribuidor contador e partidor, ao depositário público e 
ao 1.0 tabelião de notas e anexos das comarcas que, por força 
da presente lei, sofrerem redução territorial, será assegurado 
o direito de opção pelos ofícios da mesma natureza da nova 
comarca criada, requerendo-o na forma do artigo 38 da Lei 
n. 819, de 31 de outubro de 1950, que fica revigorado também 
na parte referente ao oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Anexos. 

Parágrafo único - Aos serventuários a que se refere este 
artigo serão também asseguradas todas as vantagens e direitos 
correspondentes à classificação que tinham anteriormente. 
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Artigo 8.° - As comarcas e as varas ora criadas serão 
ua"IUeo.' ... a.o dentro em 180 (cento e oitenta) dias a partir da 
V1J!~nleía da presente lei. 

Artigo 9.° - As despesas com a execução da presente lei 
.correrão por conta das verbas próprias do orçamento. 

Artigo 10.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 3 de 
dezembro de 1952. 

(a) Asdrubal Euritysses da Cunha, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Es
tado de São Paulo, aos 3 de dezembro de 1952. 

(a) Oswaldo Pereira da Fonseca, Diretor Geral 

Pagina 30. - (Assembléia Legislativa. Promulgada pelo 
Sr. Presidente, em virtude de ter passado 10 dias para o Sr. 
Governador sancionar e o mesmo deixou de faze-lo.) 
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Nova Lei do séIo 

LEI N.o 1. 747 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1952 

Altera0 Decreto-lei n. 4.655, de 3 de setembro 
de 1942, que dispõe o Imposto do Selo: 

"Art. 1.0 - O Decreto-lei n. 4.655, de 3 de setembro de 
1942, e as leis e os decreto-leis que o modificaram passam a 
ser observados com as seguintes alterações: 

PRIMEIRA 

São substitui das pelas que se seguem as Observações 1.8 , 

2.a e 3.a da Tabela: 
La - Não havendo indicação de forma, o imposto será 

pago por estampilha. 
2.a - Não havendo indicação de taxa, o imposto será 

pago na seguinte base: 

Cr$ 
I - De mais de Cr$ 50,00 até Cr$ 500,00 2,00 

n - De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00 3,00 
In - De mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 5.000,00 por 

1.000,00 ou fração ......................... 4,00 
IV - De mais de Cr$ 5.000,00 até Cr$ 10.000,00, por 

Cr$ 1.000,00 ou fração ..................... 5,00 
V - De mais de Cr$ 10.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou 

fração ..................................... 6,00 

3.a - Será devido em dobro o selo de folha, quando esta 
exceder de 0,33m por 0,22m. 

SEGUNDA 

Transformada em La aNota unica do Art. 26 da Tabela 
é acrescentada ao mesmo a seguinte Nota: 
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2.& - As cessões de creditos ou de direitos relativos a 
bens imoveis ficam sujeitas ao imposto, de acordo com o art. 
94 desta Tabela e Notas respectivas. 

TERCEIRA 

o art. 38 da Tabela fica assim redigido. 
Art. 38 - Contratos de compra e venda de bens moveis. 

QUARTA 

As Notas do art. 49 da Tabela passam a ser observadas 
com a seguinte redação: 

1.& O imposto será pago no contrato ou nos titulos re
presentativos da divida, ou, na falta de ambos, em ficha de 
contabilidade ou no folio do Diario em que a operação foi 
registrada na escrita do devedor, ou, ainda, na do credor 
quando o devedor não tiver escrita comercial. 

2.& - Não estão sujeitos ao selo deste artigo os saldos 
em conta corrente oriundos da movimentação da conta, nem, 
quando se tratar de estabelecimentos bancarios, os saldos de 
quaisquer contas. 

3. & - Os emprestimos garantidos por hipoteca, antri~ 

crese ou penhor, ficam sujeitos ao imposto, de acordo com o 
art. 94, desta Tabela e Notas respectivas. 

QUINTA 

O art. 94 e respectiva Nota da Tabela passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 94. Promessa de compra e venda e de cessão de 
credito ou de direitos de bens imoveis e moveis. 

Classes Valor em Cr$ 
I - até . . . . .. . 150.000,00 

I! - até . . . . . . . 250.000,00 
lI! - até . . . . . . . 500.000,00 
IV - até . . . . . . . 1. 000 . 000,00 
V - até . . . . . .. 1. 800 . 000,00 

VI - até . . . . . .. 3.000.000,00 
VI! - acima de ... 3.000.000,00 

pelo que exceder ................. . 
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0,4% 
0,5910 
0,7910 

1% 
1,4910 
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NOTAS 

l.a - O imposto devido é o resultado da aplicação da taxa. 
correspondente ao valor indicado em cada uma das classes deste 
artigo. 

2.a - Para o calculo do imposto sobre os valores com
preendidos entre duas classes consecutivas, aplicar-se-á a taxa 
menor sobre o valor correspondente à classe inferior e a maior 
sobre a diferença entre o valor da promessa e o indicado na 
classe inferior. A soma dos dois resultados constituirá, nes
tes casos, o imposto devido, arredondando-se para Cr$ 1,00 
(um cruz~iro) as frações inferiores a essa quantia. 

3. a - O calculo do valor será feito na forma do art. 40 
das Normas Gerais, considerando-se como principal o total 
do preço ajustado. 

4.a - O valor de uma loja, de uma sala, de um aparta-
mento ou de outras unidades, bem como o das respectivas 
frações ideais de terrenos em edificio em condomínio ou em 
incorporação, para fins de condomínio, não poderá ser sub
dividido em mais de uma escritura de promessas, desde que se
trate de um mesmo promitente comprador ou promitente ces
sionário. 

5. a - A inobservancia do disposto na Nota anterior su
jeitará o infrator ao pagamento da taxa maxima prevista nes
te artigo, sobre o valor total do ato, além da multa prevista 
no art. 65 das Normas Gerais. 

6. a - O imposto relativo às transações referentes a pro
priedades rurais será cobrado com o abatimento de 50 % (cin
quenta por cento). 

7.a - As procurações em causa propria ou com pode
res irrevogaveis, para vender moveis ou imoveis, por prazo 
indeterminado, ficam equiparadas para efeito fiscais, à pro
messa de compra e venda, bem como as mesmas por prazo 
determinado, quando este for superior a doze meses. 

8. a - E' isenta do imposto a promessa de compra e 
venda de bens imoveis quitada e irrevogavel, desde que seja 
a primeira, ou, tratando-se de subsequentes sobre o mesmo 
objeto, tenha sido pago o imposto de transmissão "inter-vi
vos", correspondente à anterior. 
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SEXTA 

A tributação prevista no Art. 100 da Tabela fica subs
tituida pela seguinte: 

Cr$ 
De mais de Cr$ 30,00 até Cr$ 500,00 ........ 0,50 
De mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 5.000,00 .... 1,00 
De mais de Cr$ 5.000,00 por Cr$ 5.000,00 ou 

fração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,50 

SETIMA 

E' substituida a tributação estabelecida no Art. 109 da 
tabela pela que se segue: 

I. Seguros de vida, peculios, rendas, dotes, anuidades. 
capitalização e congeneres: 

Cr$ 
Até Cr$ 300,00 ......................... 1,50 
De mais de Cr$ 300,00 até Cr$ 600,00 . . . . . . . . 3,00 
De mais de Cr$ 600,00 até Cr$ 1.000,00 ..... . 4,00 
De mais de Cr$ 1.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou 

fração ............................. . 4,00 

lI. Seguros de acidentes pessoais não especificados: 

Cr$ 
Até Cr$ 50,00 ... . ........... . ............ 1,50 
De mais de Cr$ 50,00 até Cr$ 100,00 ........ 3,00 
De mais de 100,00 por Cr$ 100,00 ou fração 3,00 

11I. Seguros de acidentes pessoais em trans-
portes coletivos ...................... 5 ro 

IV. Seguros de acidentes de trabalho: 

Cr$ 
Até Cr$ 1.000,00 ......................... 5,00 
De mais de Cr$ 1.000,00, por Cr$ 1.000,00 ou 

fração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
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V. Seguros não especificados: 
Cr$ 

Até Cr$ 25,00 ................ . .......... 2,00 
De mais de Cr$ 25,00 até Cr$ 50,00 ..... . .. 4,00 
De mais de Cr$ 50,00, por Cr$ 50,00 ou fra-

ção .... . ..... . ............... . ..... 4,00 

VI. Garantias pro viso rias de seguros, em geral. 

Cr$ 
Por período de validade de 30 (trinta) dias ou 

fração e de cada Cr$ 1.000,00 do valor da 
responsabilidade assumida .. .......... 0,10 

OITAVA 

A Nota Geral 2.a do art. 109 da Tabela passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

2.a - O recolhimento do imposto, inclusive o que for 
devido posteriormente, de acordo com as notas aos numeros 
de incidencia deste artigo, será feito onde o segurador tiver 
sede, mediante guia com o "visto" da Fiscalização do Departa
mento Nacional de Seguros Privados e Capitalização. 

Art. 2.° - O imposto incidente sobre contratos de finan
ciamento de atividades rurais, quando feitos diretamente com 
os produtores, ou suas cooperativas, será cobrado com o aba
timento de 50 % (cinquenta por cento). 

Art. 3.° - O Poder Executivo promoverá uma nova pu
blicação, no prazo de 45 dias, do Decreto-lei n.o 4.655, de 3 
de setembro de 1942, consolidando as alterações feitas por 
esta lei e por outras, inclusive decretos-leis, cujas disposições 
não tenham sido revogadas pela presente. 

Art. 4.° - VETADO. 
Art. 5.° - Esta Lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 

de 1953, revogadas as disposições em contrário." 
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de Rendas Internas 

CIRCULAR N.o 96, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1952 

o Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, 
tendo em vista que entrará em vigor no dia 1.0 de janeiro pró
ximo a Lei n.o 1.747, de 28 de novembro de 1952, publicada no 
Diário Oficial da mesma data, declara aos Srs. Chefes das 
repartições subordinadas, para seu conhecimento e devidos 
fins, o seguinte: 

a) que o impôsto previsto na nota 2.a do art. 26 da Ta
bela deverá ser calculado sôbre o valor da cessão se êste fôr 
superior ao total do preço ajustado na promessa cedida, como 
ficou dito no número 1 da Circular desta Diretoria, de n.o 162, 
de 29 de dezembro de 1951 (Diário Oficial de 31) ; 

b) que, face à nova redação do art. 38, os contratos de 
compra e venda, de permuta e de doação de bens imóveis, a 
partir de 1.° de janeiro de 1953, não mais incidem no paga
mento do impôsto do sêlo, e conseqüentemente, ficam sem 
aplicação suas notas La e 2.a Entretanto,suas notas 3.a, 4.a e 
5.a ficam mantidas integralmente. 

c) que o art. 49 da Tabela, que trata dos empréstimos 
em geral, garantidos ou a descoberto, deve ser entendido as
sim: 

I) - que estão compreendidos na incidência todos os 
atos inominados nos quais se consignam a existência de mu
tuos ou confissões de dívidas e que o tributo deverá ser pago 
sôbre os respectivos instrumentos ou contratos, ou nos títulos 
representativos da dívida; na ausência dêsses papéis, o tributo 
deverá ser satisfeito em ficha de contabilidade ou no fólio do 
"Diário" em que a operação foi registrada na escrita do deve
dor ou, então, na do credor quando o devedor não tiver escrita 
comercial; 

11 - que, quando a obrigação fôr garantida por fiança 
ou caução de qualquer espécie, prestada pelos próprios in
teressados ou por terceiros, cobrar-se-á, além do sêlo devido 
pela obrigação, o sêlo relativo ao valor da caução ou fiança; 

IH - que nos empréstimos, comprendidas também as 

BOLIIlTDl DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DIl JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO -#( - 37 



confissões de dívida, garantidos, por hipotecas, anticrese ou 
penhor, será devido, unicamente, o sêlo previsto no art. 94, 
da Tabela e respectivas notas; 

d) que quanto ao art. 94 da Tabela, o cálculo do impôsto 
será feito sôbre o valor total do papel, assim considerado a 
soma do principal, juros, comissões, vantagens e lucros, aten
dido o tempo de duração; 

e) que para os efeitos da nota 6. a considera-se como 
propriedade rural para gozar do abatimento de 50 % (cin
qüenta por cento) nas transações de compra e venda ou de 
cessão de crédito ou de direito, aquela que pagar o impôsto 
territorial como propriedade rural: 

f) que somente as procurações em causa própria ou 
com poderes irrevogáveis, e seus substabelecimentos, para 
vender bens móveis ou imóveis, de prazo indeterminado ou 
superior a doze meses, equiparam-se, para pagamento do 
impôsto do sêlo, à promessa de compra e venda, ficando as 
demais procurações subordinadas à taxação prevista no art. 
93 da Tabela. As procurações em causa própria ou com 
poderes irrevogáveis para a venda de bens móveis ou imóveis, 
com prazo até doze meses, ficarão sujeitas ao impôsto com
plementar, apurado entre a diferença de taxação prevista 
nos artigos 93 e 94, se os poderes conferidos continuarem 
em vigor; 

g) que por promessa de compra e venda quitada e irre
vogavel deve ser considerada aquela que consignar o pagamen
to integral da operação e que contiver a cláusula de irrevogabi
lidade da transa'Ção firmada; a mesma promessa só poderá ser 
cedida ou transferida com a isenção prevista se tiver sido 
pago o impôsto de transmissão "inter-vivos" correspondente, 
repetido em cada cessão ou transferência. Não havendo o 
pagamento do impôsto de transmissão, cobrar-se-á o impôsto 
do sêlo correspondente; 

h) - que os contratos de compra e venda, ou de per
muta ou de doação de bens imóveis ficam sujeitos ao impôsto 
previsto no art. 117 da Tabela; 

i) que o impôsto devido sôbre os contratos de finan
ciamento de atividades rurais será pago com o abatimento de 
50 % (cinqüenta por cento) quando realizados diretamente 
com os· produtores ou com as suas cooperativas; 

j) que, a partir da vigência das novas disposições fica 
revogado o artigo 3.0 e seus parágrafos da Lei n.o 1.473, de 
24 de novembro de 1951. 
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AVISO A TODOS OS 
NOSSOS ASSOCIADOS 

ASSEMBLÉIA GERAL 

No proxuno dia 10 de fevereiro, as 

10,30 haverá a Assembléia Geral, a fim de 

conhecer e deliberar sobre os relatórios, 

balanços e contas correntes da Diretoria, re

ferente ao exercicio findo de 1952. -

Solicitamos o comparecimento de todos 

os membros da Diretoria e associados. 
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