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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
"DECLAI!ADA DE UTILIDADE PUIlLICA PE.'LA 
LEI N.u 464, DE.. 26 DE SETE,~1BRO DE 1943." 

ANO V - 1953 OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO N,o 41 

'Segunda Jornada Notaria! Brasileira 

Patrocinada pelo COLÉGIO DOS TABELIÃES 
DO DISTRITO FEDERAL, reaJisou-se de 19 a 26 de 

. setembro pp., na Capital ]'ederal, a SEGUNDA JOR

. NADA NOTARIAL BRASILEIRA. 
A idéia do congraç.amento eficiente da classe dos 

tabeliães de nótas de todo o Brasil foi lançada em São 
Paulo, em janeiro ele 1952, eom a auspiciósa realisação 
da Primeira Jornada Notarial Brasileira. 

Felizmente os notários do Brasil se encontraram 
-e:r.1 um certame de elevados objetivos e compreende
ram a necessidade imperiósa de se CO'::lgTegarem para 
pugnar pelo aperfeiçoamento da instituição notarial, 
procurando c·riar c desenvolver no Brasil uma cons
ciencia notaria]. 

Encontrando um punhado de idealistas, como o fo-
· ram os organisadol'es das duas jornadas notariais já 
· reaEsadas, a semente lançada em Piratininga flores
ceu viçosa e assim reuniram-se nóvamente os notários 

· brasileiros em uma expressiva demonstração de con
fraternisação da classe. Compareceram quarenta e oi
to notários representando o Distrito Federal, os Esta-
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dos de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de J n,
neiro, Baía, Ceará e Sergipe, que foram quarenta e 
oito vózes entusiasticas e vibrantes, todos interessa
dos vivamente no sucésso da jornada. 

Prestigiou a jornada com a sua honrósa presen
ça, mais uma vez, o Exmo. Sr. Presidente da União 
Internacional do Notariado Latino, José A. Negri, 
esse infatigável notário argentino cujo espirito de de
dicação e devotamento á profissão é qualquer cousa de 
impressionante, pela sinceridade que deixa extrava
sar, constituindo assim mais do que um exemplo, um 
magnifico estimulo. 

Registramos com desvanecimento as prestigiósas 
adesões de duas figuras exponenciais do notaria do eu
l'opeu, Drs. Rafael Nunes Lagos, de Madrid, e Ales
sandro Guasti, de Milão, ambos ilustres membros do 
Conselho Permanente da União Internacional elo N 0-

tariado Latino. Diversas instituições notariais extran
geiras nos hOlwaram com a sua simpátic.a adesão, em 
uma expressiva demonstração de solidariedade da clas
se. Á Federação Argentina de Colégios de Escriba
nos, ao Colégio de Escrihanos de Buenos Ayres e ao 
Conselho Nacional do Notariado Italiano, os agrade
cimentos dos notários brasileiros. 

As sessões solenes do instalação e de encerramen
to da jornada foram honradas com a presença pes
soal das figuras mais representativas do poder exe
cutivo e do podor judiciário da nação, sendo presen
tes o Exmo. Snr. DI'. Ministro José Linhares, Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, o Sr. Dl'. J. 
J. Sá Freire Alvim, digno representante do Exmo. Snr. 
Presidente da República, o Exmo Sr. Dl'. Tancredo 
Neves, Ministro da Justiça, o Exmo Sr. Dl'. Antonio 
Balbino, Ministro da Educação, o digno representan
te do Exmo Sr. Dl'. Vicente Ráo, Ministro das Rela-
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(}ões Exteriores, o Exrno Sr. Desembargador Ema
nuel Sodré, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, o 
Exmo. Sr. Dr. Plinio Travassos, Procurador Geral da 
Republica, o Exmo. Sr. Dezembargador Fernandes Pi
nheiro, Corregedor Geral da Justiça e o digno repre
sentante do General Chéfe dePolicia. Dando inicio á 
solenidade, o Sr. Ministro José Linhares deu a pala
vra ao Dl". Antonio Carlos Penafiel, Presidente do 
Colégio dos Tabeliães do Distrito Federal, o qual, em 
primoroso dis®rso academico, declarou instalada a 
Segunda Jornada Notarial Brasileira, sob prolonga
dos aplausos da grande assistencia que lotava o mo
derno auditório do Ministério da Educação, onde se 
realisaram todas as sessões solenes de instalação, de 
encerramento e as ordinárias tambem. 

Em seguida, o Sr. ~finistro José Linhares deu a 
palavra ao Dl'. Francisco Teixeira da Silva Junior, 
Presidente do Colégio Notarial do Estado de São 
Paulo, que pronunciou o seguinte discurso: 

Exmo. Sr. Dr. José Linhares, Presidente do Supremo Tribu
nal Federal. 

Exmo. Sr. Dr. J. J. Sá Freire Alvim, representante do Exmo. 
Sr. Presidente da República. 

Exmo. Sr. Dr. Tancredo Neves, Ministro da Justica. 
Exmo. Sr. Representante do Sr. Ministro das Relações Ex

tel'iores. 
Exmo. Sr. Desembargador Emanuel Sodré, Vice-Presidente 

do Tribunal de Justiça. 
Exmo. Sr. Dr. Plinio Travassos, Procurador Geral da Re

pública. 
Exmo. Sr. Desembargador Fernandes Pinheiro, Corregedor 

Geral da Justiça. 
Don José A. Negri, ilustre Presidente da União Internacional 

do Notariado Latino. 
Exmo. Sr. Dr. Antonio Carlos Penafiel, Presidente do Co

légio dos Tabeliães do Distrito Federal. 
Senh6ras, senhores, colégas: 
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o COLÉGIO NOTARIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ac6de pressuroso à convocação do seu co-irmão da Capital 
Federal para esta reunião que marca a instalação solene da 
Segunda Jornada Notarial Brasileira. 

Bem razão tínhamos quando, em janeiro de 1952, ao rea-
· lizarmos em São Paulo a Primeira Jornada Notarial Brasi

leira, fizémos um apelo vibrante aos notários brasileiros di
zendo: 

"Salve colégas do Brasil, mais uma vez, sêde bemvindos 
vós todos que atendestes prasenteiros às primeiras cIarinadas 
desta convocação. - A vossa presença nesta assembléía já 
represente uma vitória, é o marco inicial de~fe movimento 

· envolvente que há de se estender promissoramente por todos 
os rincões do Brasil, levando a todas as suas capitaes a se-

· mente viçosa do seu proveitoso programa, para que, em fu
turo não muito remóto, tenhamos pelo menos um Colégio No
tarial em cada Estado, filiados todos ao Colégio N ofarial 
Brasileiro, éssa estupenda aspiração, que, mer cê de Deus, 
haveremos de concretisar, para maior satisfação nossa e 
grandeza da instituição. - Animados com a vossa fé e o 
concurso de vossa inteligência, havemos de vencer esta in
gente e árdua missão, não medindo sacrifícios nem vigílias 
para a final consecução dos nossos elevados objetivos. -
Contamos convosco." 

E vés vi estes, trazendo os apláusos encora5adores neces
sários ao sucésso deste movimento de aproxim8ção nacional. 

A semente lançada em Pil'atininga confirmou a profecia 
de Pero Vaz Caminha, floresceu exuberante, fertilizada pelo 
orvalho animado:t dos colegas que lá foram à Primeira J or
nada Notarial, levar ao Planalto o alento confortador de sua 
indispensável solidaridade e de apoio moral, quando o tufão 
arrazador da demagogia estéril ameaçava, como ainda amea
ça, a estabilidade e a dignidade da função notarial. - O perigo 
existe, está à mostra. 

Estamos como que sobre um vulcão, com erupções in
termitentes, atiçadas frequentemente, óra pela incompreensão 
de uns, óra pelo exibicionismo de outros, todos, porém, re
velando um desconhecimento quasl total dos inúmeros e com
pléxos problemas e das consequências resultani es dessas ati
tudes menos consentâneas com o bom senso e a razão. 

Urge reagir e procedermos a uma intensa campanha de 
el3cIarecimento da opinião publica, alentando-a sobre os riscos 
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que córre com a pretendida substituição de um sistema 
secular, que atende ao interesse público, o que é o mais im
portante, e nada custa ao Estado, dando-lhe ainda lucro, por 
outro sistema que constitúe uma experiência pel"igósa, quasi 
impraticável mesmo, em relação aos tabeliães de nótas, e 
onerosíssimo para as partes e principalmente para o Estado. 
Mudar, só para melhor. 

Como os bandeirantes do passado, animados por um alto 
ideal, estamos procurando desbravar a mata expêssa de in
compreensão que nos circunda, pela ignorância ingênua de 
alguns e simulada de outros, dos benefícios positivos que ema
nam do exercício livre e consciente da nobre função notariaL 
Vem dos séculos a lição dos fátos. 

Desde o reinado de D. Afonso II, de 1211 a 1223, encon
tramos em Portugal oficiais públicos com o título de Tabe
liães, cuja interferência nos instrumentos de direito privado 
lhes imprimia o caráter de autenticidade. 

Seguindo a tradição judiciária, vemos em janeiro de 
1305, el-réi D. Diniz baixar um regimento disciplinando o 
instituto do tabelionato. 

Em 1439, D. João I mandava dar o título de notários 
aos tabeliães de fóra do reino, o que provocou dos tabeliães 
de Lisbôa uma representação, solicitanào que, por mercê, os 
autorizasse a chamarem-se de notay1'os, que lhes parecia mais 
"fremoso ", além do que era mais próprio a seus ofícios, que 
eram de nótas; - mas não foram bem sucedkios, conforme 
conta o grande historiador Henrique da Gama Barros, na sua 
História da Administração Pública de Portugal, nos sécu
los XII a XV. - Remontei aos séculos XIII e XIV, apenas 
para demonstrar a estensão da tradição notarial. 

O estudo comparativo das legislações notariais dos vá
rios países, léva-nos à formulação do seguinte princípio: "o 
regime notarial é fruto da tradição histórico-cultural do País 
e deve coadunar-se com o sistema político dominante." - Esse 
princípio tem dois corolários: 1) - dada a importância ju
rídico-social da instituição, somente o Notariado livre (la
tino, anglo-saxónico, germânico) é compatível com o regime 
democrático; 2) - o Notariado profissionalmente subordina
do ao poder público realiza a intervenção do Estado nos ne
gócios privados dos cidadãos e abre caminho à limitação da 
liberdade jurídica pela restrição às vontades individuais. 

A singularidade da função notarial está consubstancia-· 
da naquele dispositivo constitucional que col6ca os titulares 
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de oficio de j'ustiça ao lado dos magistrados, dos Ministros 
do Tribunal de Contas e dos professores catedráticos, no 
gozo da regalia da vitaliciedade no cargo. A estes e somente 
a estes funcionários, dí-Io expressamente a carta magna, se 
confére este privilégio, que é a máxima das garantias outor
gadas pela Constituição. 

É que o ministério desses funcionários, eximindo-se ao 
arbítrio dos governos, se deve impregnar de uma grande 
dóse de independência e autonomia, em que reside toda a 
sua dignidade e toda a sua nobreza. No caso particular do 
notário, é êle a garantia da estabilidade jurídica, pois aos 
seus ólhos se compõem, tramam ou desatam as relações de 
direito. Elas nascem, desenvólvem-se ou mórrem aos ólhos 
do notário, que as autentica com o timbre da sua fé pública. 
O que ele faz, portanto, é dotar as vontades particulares 
duma expressão técnicamente eficaz e isso é a própria base da 
ordem jurídica: O seu campo de ação é, dest'arte, o do Di
reito na sua atuação pacífica. Ninguém póde contestar ho
néstamente a utilidade proveitosa e a necessidade social do 
notário independente, com a sua intervenção serena e ponde
rada na aproximação das partes desavindas, conselheiro das 
partes e da família, com a suave autoridade da sua função. 

Este o grande bem. Autoridade, prestígio, autonomia. 
Porém, para que assim seja, para que o notário póssa 

efetivamente exercer sua salutar atuação na vida social, aten
dendo, conciliando, ensinando, aconselhando, mÍstér se tórna 
tenha ele independência e autonomia, além da capacidade fun
cional. Sem essa segurança, pericilita a função, que tem 
uma certa magestade judicante. 

Colhendo alguns dos seus comentários, rendemos aqui 
as nossas homenagens ao grande matutino paulista, o "Esta
do de São Paulo", que é um dos jornais-tradição do Brasil, o 
qual, com todo o prestígio da sua indiscutível autoridade e 
o elevado critério dos seus conceitos, tem sido na imprensa o· 
paladino ardoroso da nossa causa, na defesa intransigente dos 
princípios jurídicos que sustentam a continuidade do atual 
sistema notarial, salientando, em artigos magistrais, a neces
sidade imperiosa da formação de uma consciência notarial. 

Desfraldemos coraj ósamente a bandeira de união da clas
se, conclamando todos para juntarmos nossas fôrças na de
fesa da instituição notarial e difusão dos princípios científi
oos que o norteiam, para seu maior desenvolvimento e gra
Qativa elevação do sell prestígio social e intelectual. 
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Devemos dar à no::!sa profissão um pouco do muito que 
ela nos dá, seguindo o sábio conselho deste mestre do no
tariado, Don José A. Négri, cuja honrósa pre.;;ença também 
nesta Segunda Jornada é mais uma demonstração do seu 
amor à profissão. Ele não falha nunca. Estp, sempre pre
sente, iluminando-nos com o brilho cintilante das suas lições. 

Precisamos de contátos frequentes, de aproximações con
tínuas, para conhecermos os problemas, uns dos outros, e 
estudarmos as providências necessárias. 

Esta Segunda Jornada Notarial Brasileira é uma brilhan
te realização dos tabeliães de nótas do Rio de Janeiro. 

É um acontecimento marcante, promissôr, que nos enche 
-de alegria e de orgulho e que muito nos envaidéce pelo que 
já representa, pelo surto admirável que está tomando a idéia 
da formação de uma nóva mentalidade notarül.l no Brasil." 

Em seguida o Ministro José Linhares deu a pa,.. 
lavra ao Sr. José A. Negri, Presidente do Conselho 
Permanente da União Internacional do Notariado La
tino, que em expressiva oração fez a apologia do no
tariado autónomo e independente para alcançar o ele
vado nivel que a tradicional instituição rec]ama para 
a realisação efetiva da sua nobre função, tanto na or
dem juridica, como na ordem social e economica da 
nação. 

Após o encerramento da sessão solene, realisou-se 
um elegante cóquetel nos confortaveis salões da mo
derna sé de do Club do Advogado. 

Para o estudo e discussão das téses do temário, 01'

ganisaram-se duas comissões que, com entusiasmo e 
elevada compreensão, deram brilhante desempenho aos 
seus encargos, propondo resoluções de grande alcan
ee, que vão transcritas mais adeante. Destas, ganham 
destaque, pela sua relevante importancia: a criação , 
da Federação Brasileira de Collégios Notariais e o ofe
reCimento à União Internacional em Paris, em 1954, 
:a: cuja:' aprovação será submetida, a cidade do 'Rio de' 
Janeiro como séde do IV Congrésso Internacional a 
realisár-se em 1956. 
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Para séde da 111 Jornada N otal'ial Brasileü'a, a. 
realisar-se em 1954, foi eleita a cidade de Belo Hori
zonte, do Estado de Minas Gerais. 

Consignamos com viva satisfação a atuação bri
lhante e destacada da representação de São Paulo em 
todo o desenvolvimento dos trabalhos da jornada. 

Na sessão solene de enceuamento, ralaram: o Dl'. 
Antonio Carlos Penafiél, pelo Colégio dos rrabeliães 
do Rio de Janeiro; o Dl'. Francisco Teixeira da Silva 
Junior, pelo Colégio Notarial do Estado de São Paulo 
e pela Associação dos Serventuarios de Justiça do Es
tado de São Paulo, Dl'. Alencar Medeiros, pela União< 
MinBira dos Serventuarios de Justiça; Don Julio Ce
sal' Fontana, Diretor do Registro Geral de Poderes de 
.MQntevidéu; Don José A. N egri, de Buenos Aires, Pre
sidente da União Internacionai do Notariado Latin07 
o qual procedeu a entrega dos diplomas aos partici
pantes da Jornada, o que foi feito sob prolongados: 
aplausos, tendo sido nessa ocasião prestada uma ex
pressiva e merecida homenagem ao Dl'. Antonio Au
gusto Firmo da Silva, pela sua incansavel e eficiente 
atuação na Secretaria Geral dos trabalhos da jornada7 . 

ao que o homenageado agradeceu visivelmente como
vido, demonstrando uma fé inabalavel no ideal notariaL 

* .. .. 

A parte social da Jornada transcorreu agradavel
mente, tendo sido cumprido atraente programa, des
tacando-se: as corridas no Prado da Gavea, onde () 
J ockey Club homenageou a Jornada, dedicando um 
grande prêmio a "11 Jornada Notarial Brasileira'77 
tendo · os participantes da Jornada, assistido às corri
das da. Tribuna de honra, onde foram cumulados de
gentilezas pelo Dr. Mario Ribeiro, distinto e estimado< 
Presidente do J ockey Club Brasileiro; um grande al-
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moço realisado no luxuoso Hotel Quitandinh.a pelo di
namico Prefeito de Petropolis, tendo sido visita,do tam
bem o tradicional e notavel Museu Imperial da linda 
cidade Serrana. 

RESOLUÇõES APROVADAS 

São as seguintes as resoluções aprovadas na Segunda 
Jornada Notarial Brasileira: 

TEMARIO - ITEM "A" - CARATER DA FUNÇÃO NOTARIAL 

Resolução: I - Aprovar a definição dada ao Notario 
pelo Primeiro Congresso Internacional do N otariado Latino 
que diz: "O notario é o profissional de Direib encarregado 
de uma função pública, consistente em receber, interpretar 
e dar forma legal a vontade das partes, redigindo os docu
mentos adequados para esse fim e conferindo-lhes autentici
dade; conservar e expedir copias que dêm fé de seu contendo. 
Em sua função esta incluida a autenticação de fatos". II
Propugnar para que o carater e o alcance da função nota
rial no Brasil tenha a extensão que daquela definição se de
preende. 

TEMARIO - ITEM "B" - PRINCIPIO DE ORGANIZAÇÃO 
LEGAL DO NOTARIADO. AUTONOMIA 

Resolução: I - Que se deve propugnar para que o No
tario seja considerado, legalmente, como conselheiro, perito 
e acesso r jurídico: redator dos atos e contratos que deve 
lavrar e que fique a seu cargo portar por fé os fatos e decla- . 
rações pasados em sua presença. II ~ Que se deve pro
pugnar como aspiração maxima da classe notarial a sua auto
nomia institucional com seu governo e disciplina á cargo dos 
seus organismos corporativos. 

TEMA RIO - ITEM "C" - ORGANIZAÇÃO GREMIAL 
PROFISSIONAL DO NOTARIADO 

Resolução: I - Recomenda a criação de Colegios Nota
riais em todos os Estados do Brasil. II - Que nos Colegios 
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Notariais se criem cursos especializados de estl .. dos notariais. 
III - Cria-se a Federação Brasileira de Colegios Notariais, 
que fica sujeita á ratificação de cada Colegio Notarial já 
existente nos Estados, Distrito Federal e Territorios. 

TEMARIO - ITEM "D " - REMUNERAÇÃO 

Resolução: Recomenda um sistema de remuneração que 
corresponda ás reais necessidades dos notarios em geral, to
mando-se em especial consideração a situação daqueles que 
exercem a função nas comarcas do interior, de modo a pro
porcionar a todos um regime compatível com J. dignidade da 
função notarial. Quanto ao sistema propriamente dito de 
remuneração, ficará a cargo dos Colegios Notariais propug
nar junto aos governos, pela adoção do melhor criterio. 

TEMARIO - ITEM "E" - APOSENTADORIA 

Resolução: I - Recomenda que o Notarivdo Brasileiro 
propugne pelo estabelecimento da concessão da aposentadoria 
e, se possível, de pensões, aos notarios e seus escreventes, le
vando-se em consideração as características regionais. II -
Propugnar para que a aposentadoria dos Notarios seja facul
tativa. 

TEMARIO _ ITEM "F " - UNIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
NOTARIAL BRASILEIRA 

Resolução: Recomenda a elaboração urgente de um ante
projeto de codificação da legislação notarial brasileira, su
gerindo à Federação Brasileira de Colegios Notariais a realiza
ção desse trabalho com ,1, contratação de um jurista como 
assessor, trabalho esse que será apresentado à apreciação da 
IH Jornada Notarial Brasileira. 

TEMARIO - ITEM " G" - HISTORIA DO NOTARIADO 
BRASILEIRO 

Resolução: Recomenda à Federação Brasileira de Cole
goios Notariais a coleta dos elementos neces:3arios para a 
c0IDpilação da historia do notariado brasileiro. 
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TEMARIO - ITEM "H" - REPRESENTAÇÃO DO BRASIL 
NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTARIADO LATINO 

(PARIS, 1954) 

Resolução: I -O Notariado Brasileiro se fará represen
tar no IH Congresso Internacional do N otariado Latino pela 
Federação Brasileira de Colegios Notariais. H - Que todos 
os notarios ou entidades corporativas notariais que queiram 
participar da delegação, devem dar a sua adesão a Federa
ção. IH - Que a Federação deverá divulgar e difundir to
das as informações e esclarecimentos sobre o IH Congresso 
Internacional. 

TEMARIO - ITEM "I" - BRASIL, SEDE DO IV CONGRESSO 
INTERNACIONAL (1956) 

Resolução: oferecer à União Internacional do Notariado 
Latino por ocasião do IH Congresso Internacional, a cuja 
aprovação fica submetida, a cidade do Rio de Janeiro como 
sede do IV Congresso Internacional a realizar-se em 1956. 

TElVIARIO - ITEM "J" - EXAME E DISCCUSSÃO DO TEMA 
CENTRAL DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DO NOTA
RIAD O LATINO - "EXISTENCIA E LIMITE DO DIREITO 

NOTARIAL EM FORMAÇÃO COMO RAMO AUTONOMO 
DO DIREITO" 

Resolução: Recomenda-se o estudo do Tema central do 
IH Congresso Internacional a todos os notarios que venham 
a constituir a delegação brasileira, e si possível, a execução 
de trabalhos escritos. 

TEMARIO - ITEM "K" - QUAL O MELH.oR SISTEMA PARA: 
MODIFICAR A LEGISLAÇÃO ANTERIOR, E, PRINCIPALMENTE, 
A ATUAL, ORA VIGENTE, SEJA QUANTO AO INGRESSO NA 
CARREIRA DE TABELIÃO, SEJA NO TOCANTE A TRANSFE
RENCIA DE FUNCIONARIOS DA JUSTIÇA PARA AS VAGAS 

VERIFICADAS NO NOTARIADO PUBLICO 

Resolução: I - Recomenda que somente possam ser 
providos nos Miícios de notas que se vagarem, os que já es
tejam na carreira notarial, assim considerados os titulares, 
os substitutos, os oficiais-maiores e os escreventes. 11-
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Que se considere como título o exercício na função pelo prazo 
mínimo de cinco anos. III - Que o ingresso n:l carreira no
tarial somente se dê por meio de concurso de provas e de 
títulos. 

TEMARIO - ADITAMENTO AO ITEM m DA RESOLUÇÃO 
APROVADA SOBRE O ITEM "C" DO TEMARIO (ORGANIZAÇÃO 

GREMIAL PROFISSIONAL DO NOTARIADO) 

Resolução: I - Fica constituída uma Comissão Proviso
ria parai com urgencia, dar redação ao Estatuto da Federação 
Brasileira de Colegios Notariais, e assumir os encargos atri
buidos à Federação pelas resoluções desta Jornada, às quais 
deverá dar execução na medida do possível. 11 - Como sede 
provisoria da Federação Brasileira de Colegios Notariais, fica 
eleito o Distrito Federal. 111 - Para aprovação do estatuto 
da Federação, a Comissão Provisoria convocará, por carta 
registrada, uma assembléia geral dos Colegios Notariais já 
existentes e dos que até lá venham a se constituir ~ tenham 
dado conhecimento oficial de sua constituição à Comissão. 
IV - Para constituir a Comissão Provisória ficam eleitos os 
seguintes Tabeliães: dr. Fernando de Azevedo !\.!ilanez, dr. Jo
sé Segadas Viana, sr. José Cunha Ribeiro, sr. Themistocles 
Silva, dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, dr. José Fer
reira Alves CiriBo e dr. Antonio Augusto Firmo da Silva. 

FÓRA DO TEMARIO - SÉDE DA III JORNADA NOTARIAL 
BRASILEIRA 

Resolução: I - Fica eleita para sede da IH Jornada No
tarial Brasileira, a realizar-se em 1954, a cidade de Belo Ho
rizonte, do Estado de Minas Gerais. 11 - Que ficam en
carregados da organização e realização da 111 Jornada Nota
rial Brasileira, os Tabeliães: drs. Astor Viana e José de Alen
car Medeiros, aos quais incumbirá constituir a Comissão Or
ganizadora com os elementos que julgarem necessarios. 

12-
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ELEIÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Foram eleitos, para Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, o Desembargador 
Manoel Gomes de Oliveira e para vice-Presidente, o 
Desembargador Paulo Colombo de Queiroz. 

Esta eleiçã.o dos dois ilustres magistrados confir
mou a tradiçã.o sempre seguida no mais alto tribunal 
Paulista: - o prêmio ao saber juridico aliado ao cara
ter impoluto.-

Estã.o de parabens, a J ustjça e o povo, pela segu
rança que impõe a Força do Direito. -

PRE-NOMES E NO::\1ES INCONVENIENTES 
(Ul'II PROBLEMA DE HIGI~NE l'dENTAL E SOCIAL) 

Para certos individuos a influência psicologica do pre
nome ou do nome de família, quando se prestam ao ridículo 
ou à zombaria, pode ter sobre a personalidade efeito depri
mente ou nocivo. 

Urge no presente combater a excentricidade das nomen
claturas condenaveis pela higiêne mental e social. 

Cumpre evitar os nomes inconvenientes, assim como re
tificar, criteriosamente, apenas os que devem ser modificados 
para bem de seus portadores e da coletividade. 
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A oficialisação 

JOSE VENÂNCIO BORGES 
Serventuário do 1.0 oficio de Catanduva 

o encanecido caso da oficialização de cartorios continua 
servindo de condão a campanhas inamistósas e delegantes 
de seus partidarios, e o que é mais lamentavel, a exortações 
injustas de alguns Magistrados aos Serventuarios de Justiça. 
Se, como nas contendas judiciais em que a presença do ter
ceiro perito se faz necessaria para desempate de laudos diver
gentes fosse eu chamado como mediador, embora me inclua 
entre os beneficiarios pela inovação, a minha decisão pen
deria para o lado dos que a combatem. Eis as minhas ra
zões. - O ilustre autor do projéto procura negacear a opi
nião dos seus opositôres com a redação do inciso que fixa um 
determinado praso para opção dos que pretendessem a ofi
cialização. - Entrementes, ao elaborar o seu trabalho, S. 
Excia. não pensou, ao que suponho, na inconveniência da 
entrosagem dessa valvula no texto da sua proposição. Ora, 
no caso de sua concretisação, em que situação perante seus 
auxiliares se colocariam os titulares que preferissem a con
tinuação no mesmo sta,tu-quó? E' facil prever-se. Desde 
que amparados pelas ambições politicas, para cujo exito a 
maioria logicamente constitue fatôr preponderante, ou por 
qualquer outro motivo inconfessavel, esses funcionarios vem 
sendo mimosiados com privilegios e prerrogativas que moti
vam na sua grande parte, o afrouxamento da disciplina que 
antes mantinham frente aos seus chefes, mesmo não ignoran
do a fragilidade de sua investidura, eis que, a despeito das 
formalidades que precedem a sua nomeação, com exceção do 
oficial maior, nenhuma condição de responsabilidade lhes 
impõe a lei que somente reconhece a validade de seus atos 
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quando assinados pelo Juiz ou subscritos pelos titulares ou 
seus substittutos. Como é notoriamente sabido, na sua quasi 
unanimidade, eles se empenham fervorosamente pela medida 
em causa. Estas ultimas linhas não obrigam intenção pre
concebida de diminuição nos servidores. Elas apenas tem o 
alcance de mostrar que não se acham os rebeldes credenciados 
para uso da linguagem desairosa com que tem se referido 
aos escrivães na jornada em pró] de seu objetivo. - Parece 
que não f6ge da logica a suposição e que esse temerario pro
cedimento tem origem na força que lhes vem do poder com
petente por intermedio (sempre os intermediarios) de seus 
munificentes benfeitores. E assim sendo, que conj~tura se 
justifica sobre o que ocorreria nos cartorios cujos detentores 
renunciassem o direito facultado pelo citado dispositivo? -
Indubitavelmente a de que se instalaria neles uma situação 
de verdadeiro pandemonio, com grave prejuizo ao serviço 
publico, deve concordar o leitor. Na propaganda de sua cau
sa, os partidarios da oficialisação se obstinam na declaração 
de vantagens, facilidades e beneficios que o seu triunfo 
traria aos interessados. Haverá sinceridade nisso? - Penso 
que não. Oficialisação é apenas eufemismo de burocratisa
ção e só quem teve necessidade de pleitear direitos perante 
uma repartição burocratica, poderá se iludir e acreditar. Car
tório, com a norma de expediente que atualmente lhe estru
tura, é ainda dos poucos munus publicos onde quem o procura 
é atendido com solicitude e bôa vontade, em qualquer dia e 
horario em atenção às suas alegadas necessidades, bem dife
rente portanto, do que acontece em outros, cujos servidores, 
quasi sempre mal humorados, lhe negam o menor favor, mes
mo que a sua concessão não afete compromissos de ordem 
funcional ou regulamentar. Não me alongarei mais por des
necessario. Com os argumentos de que me servi, desejo tão 
somente justificar o meu ponto de vista, pois, segundo diver
sas opiniões conhecidas e agora reforçadas pelo Emerito 
Subprocurador Geral da Justiça, a nossa dei das leis decidirá 
sobre o destino do projéto em transito, negando-lhe acolhi
mento. No proximo comentario, abordarei outros assuntos 
pertinentes a esta mesma tése, não perdendo de vista o que 
concerne aos conceitos nada lisonjeiros formulados por al
guns Meritissimos sobre a conduta dos integrantes da minha 
classe, um dos quais ja foi respondido em tom respeitoso mas 
energicamente pelo ilustre colega Antonio A. Firmo da Sliva 
desta Capital. 
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Colaboração 

CASAMEN1'OS DE VIUVOS 

SILVIO LUCIANO CARUSO 

Oficial sucessor do Reg. Civil de Nuporanga 

Dos impedimentos enumerados no art. 183 do C. C. não 
podem casar (n.o XIII) o viuvo ou a viuva que tiver filhos do 
conjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do 
casal e der partilha aos herdeiros; nas disposições penaes 
art. 225, o viuvo, ou a viuva, com filhos do conjuge falecido, 
que se casar antes de fazer inventário do casal e dar parti
lha aos herdeiros, perderá o direito ao usofruto dos bens dos 
mesmos filhos; e, no art. 393, a mãe, que contráe novas 
nupcias, perde quanto aos filhos do leito anterior, os direitos 
do patrio poder, mas enviuvando os recupera; 

Por fôrça desses dispositivos verifica-se que, é mister o 
viuvo ou viuva ao cOl1volar novas nupcias apresentar, além 
dos documentos exigidos no art. 183, certidão de haver pro
cedido inventário dos bens deixados pelo conjuge falecido e 
haver dado partilha aos herdeiros, para não sofrer a pena
lidade inserta no art. 225. 

Para ser cumprido fiélmente o que preceituam os artigos 
393 do C. C. e 602 do C. P. C., ao realisar-se casamento de 
viuva que tiver filhos menores e, mesmo não havendo bens 
a inventadm', o Oficial devei'á remeter incontinente a cer
tidão do ato ao Juiz de Direito acompanhad'l de uma de
claração da contraente que a assinará no dia do casamento 
em duas vias, ficando a segunda via anexa aos autos de ha
bilitação e, de acôrdo com o provimento publicado em 25 de 
março de 1949, no Diário de Justiça, elaboramos o seguinte 
modelo: "Declara,,;ão. - F, (nome por extenso) brasileira, 
(profissão), tendo convolado segundas nupcias com F, nesta 
data; no Cartório de (localidade) 6, para os fins dos artigos 
602 do Código de Processo Civil e 393 do Código Civil, de-
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clara que: de suas primeiras nupcias com o falecido F, tem 
(taritos filhos) - de nomes (dar nomes, onde nasceram, data 
do nascimento de cada um, Cartório onde foram registrados, 
número dos livros, folhas e termos); que, (os seus filhos) 
possuem os seguintes bens: (relacionar esses mesmos bens, 
DO que consistem e onde se encontram) conforme inventário 
dos bens deixados pelo seu primeiro marido e procedido no 
(dizer qual o Cartório e data do inventário); que, nos ter
mos da Lei, para assumir a tutela de (seu filho ou seus fi
lhos) indica o senhor (nome da pessoa indicada, fazendo a 
qualificação da mesma e declarar a sua residência) ; que, ela 
declarante e seu marido vão residir no município de (de
clarar o endereço completo). Data e assinablra da decla
rante. 

ESCRIVÃO ELEITORAL 

Licença, - Seu substituto assume tôdas as suas fun
ções, inclusive as relativas ao seviço eleitoral. Essa investi
dura independe de ato do juiz ou do TRE, devendo êste ser 
cientificado apenas para fins administrativos. 

O Serviço Eleitoral compete ao OFICIO DE JUSTIÇA 
E NÃO A PESSôA DO SERVENTUÁRIO. Ao substituto 
do titular, em seus impedimentos, faltas ou afastamentos, 
cabe o exercício da escrivania eleitoral. Inteligência do art. 
18, § 2.°, do Código Eleitoral. (Acórdão proferido no pro
cesso n. 1.600, da 109a. Zona (Ribeirão Preto), pelo Tribu
nal Regional Eleitoral. 
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o RECONHEOIMENTO DE FIRMA EM FACE 
DAS LEIS FISCAIS. 

ANTONIO ALBERGARIA PEREIRA 
1.0 Tabelião de Mirandopolis 

Ato comum e constante na vida funcional dos senhores. 
Tabeliães, o reconhecimento de firma, exige destes, uma es
pecial atenção, não só em relação à autenticidade da firma a 
ser reconhecida, como também em relação à selagem do do
cumento, pois, agem os tabeliães, - com uma parcela de res
ponsabilidade, na prática desse ato - como verdadeiros agen
tes "indiretos" do fisco. Neste nosso trabalho, justificando () 
seu titulo, iremos estudar o reconhecimento de firma em face 
das leis fiscais. 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

O art. 78 - (Normas Geraes) - do Dec. Fed. 32.392. 
de 9 de março de 1953, é, inegávelmente, uma advertencia 
aos senhores serventuarios. Está assim redigido àquele dis
positivo: 

Art. 78 - Incorrem na multa de Cr$ 200,00: 
a) os serventuarios do ofício que registrarem 

papeis nos quais se verifique infraçlío a êste De
creto-lei ou nêles RECONHECEREM FIRMA; 

Vemos, assim, que a Tabelião, S6 DEVE RECONHECER 
FIRMAS em papeis que estejam devidamente selados, sob 
pena de incorrer na multa referida no dispositivo transcrito. 
O citado decreto, em seu art. 106 - (Tabela) - tributa o re
conhecimento de firma, pela forma seguinte: 

18 -

Reconhecimento de firmas por notários públicos~ 

de cada firma .............. Cr$ 1,00. 
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Notas. 

2a. - Não incide no selo o reconhecimento de fir
mas em atestado, certidão, certificado e re
querimento isentos do imposto. 

Esse dispositivo, comporta uma analize mais detalhada. 
Iniciemo-la com a transcrição do Acórdão n. 18.464 do 1.0 
Conselho de Contribuintes. E' de se notar que o acórdã~ 

faz referencia ao dec. 4.655, em vigor quando o mesmo foi pu
blicado, valendo, integralmente para o disposit1vo atual, que 
nada mais é do que uma repetição do anterior. 

"Acórdão n. 18.464, Recurso n. 16.825. - Imposto do 
Selo. (Consulta). Recorrente: Delegacia Fiscal em São Pau
lo "ex-oficio", Recorrida: Associação Comercial e Industrial 
de Araraquara. Requerimentos endereçados a repartições es
taduais e municipais. Selos a que estão sujeitos. A Asso
cIação Comercial e Industrial de Araraquara - São Paulo, 
consultou a Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional naquele 
Estado se os requerimentos e petições dirigidos às repartições 
estaduais e municipais estão sujeitos ao pagamento do selo 
federal, como o exigem os cartorios locais, sempre que tais 
documentos lhes são levados para o RECONHECIMENTO 
DE FIRMAS. O Delegado Fiscal, tomando conhecimento da 
consulta, respondeu: 

a) que tais papeis não incidem no imposto do 
selo federal, incidindo, entretanto, no selo de edu
cação e saúde se estiverem estampilhados com for
mulas estaduais ou municipais; 

b) que, em face da nota 2a. do art. 106 da 
Tabela anexa ao Decreto-lei n. 4.655, de 3-9-42, o 
RECONHECIMENTO DE FIRMAS em tais pa
peis está isento de selo federal. 

Desta decisão recorreu "ex-oficio " para este Conselho. 
Isto pôs to, e: 

Considerando que a Delegacia F~scal bem de
cidiu a materia constante da consulta, invocada as 
disposições legais a aplicar nos casos por ela aven
tacl.a, salvo a parte referente a Taxa de educação 
e saúde nos papeis sujeitos ao selo estadual, que 
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não é devido em face da circular n. 29 de outubro 
de 1943, do Ministério da Fazenda ~ 

Considerando, entretanto, que e3ta parte não 
é objeto do recurso "ex-oficio". 

ACORDAM os membros do 1.° Conselho de Contribuintes 
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso "ex
oficio". 1.0 Conselho de Contribuintes, em 21 de novembro 
de 1944. Arthur de Moura - Presidente. João Augusto, 
Relator - Visto. Tito Rezende. Representante da Fazen
da Pública. 

Verificamos aqui, que o Delegado Fiscal de São Paulo, 
erradamente entendia ser devida a Taxa de Educação e Sau
de, nos papeis "estampilhados com formulas estaduais e mu
nicipais ", taxa essa, que, como ficou perfeitamente esclare
cido no Considerando 1.0 do Acórdão transcrito. não é devida 
para tais papeis. Aliaz, já em maio de 1943, €m noticia di
vulgada pelo "Diário de São Paulo" do dia 9 daquele mes e 
ano, o Senhor Presidente da República, solucionando dúvi
das suscitadas sobre a incidência da Taxa de Educação e 
Saúde, em papeis sujeitos exclusivamente ao selo estadual 
e municipal, e em resposta à consulta formulada pela Inter
ventoria do Estado do Ceará, categoricamente esclarecia o 
assunto com o seguinte despacho: 

"Responda-se que não estão suj e.ltos ao paga
mento da taxa." 

Diante da clareza com que está redigido o art. 106 
(Tabela) da atual lei do selo, não temos dúvida alguma, de 
que a importancia de Cr$ 1,00, incide SOb1"e cada firma. 

O mesmo entretanto não ocorre com a taxa de educação, 
que incide somente sob1'e cada resconhecimento de firma. 
Assim foi decidido pela Corregedoria Geral da Justiça, no 
proc. n. 5.005. 

"Cada reconhecimento de firma paga o res
pectivo selo de Educação. São Paulo, 16 de se
tembro de 1947 (a.) Amorim Lima." (O grifo é 
nosso.) 

Não é demais citarmos aqui, a decisão n. 1.24 da Direto
ria das Rendas Internas, que esclarecendo a aplicação da 
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Taxa de Educação nos reconhecimentos de fir;11as, assim se 
expressa: 

"E' devida sobre cada reconhecimento de fir
mas e NÃO SCBRE CADA FIRMA ABRANGIDA 
POR UM Só RECONHECIMENTO," (O grifo é 
nosso.) 

(Manual do Selo 6.° Edição - Tito Re
zenda e Jaime Péricles. Pág. 700) 

Temos verificado na prática, que basta estar o papel 
isento do selo, para que o notário reconheça a firma nele 
contida, sem apor o selo federal, fundamentado na nota 2a. do 
art. 106 (Tabela). Entretanto, a regra expressa naquele dis
positivo, isenta do SELO FEDERAL, o reconhecimento de 
firma, quando retratar sornente de "atestado, certidão, certi
ficado e 1'equerimento isentos do imposto". Quando se tra
tar de qualquer outro documento, que não seja, atestado, cer
tidão, certificado ou requerimento - ainda que nele não seja 
devido o imposto, o reconhecimento de firma, nesse docu
mento, incide no selo federal de Cr$ 1,00 por cada firma 
reconhecida. As isenções - como regalia excepcional - não 
podem ser extensivas a casos não previstos na lei. Assim 
sendo, entendemos nós, para que o reconhecimento possa go
zar da isenção prevista na nota 2a. do art. 106, necessario 
se torna que ocorram estes dois requisitos: 

1.0 - que o reconhecimento se refira a requerimento, 
certificado, certidão ou atestado, e, 

2.0 - que esse atestados, certidões, certificados ou re
querimentos, estejam, por lei, isentos do selo federal. 

O reconhecimento de firma, em qualquer outro aocumen
to, mesmo isento do imposto do selo, levará, necessariamen
te, Cr$ 1,00 - de selo federal, por cada firma reconhecida. 
Assim, interpretamos a nota 2a. do art. 106. 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

O reconhecimento de firma, no nosso entender e de acor
do com o Código Tributario do Estado, está sujeito à uma 
"dupla" incidencia do imposto. Vamos aqui esclarecer a 
sua selagem em relação à legislação Estadual, destacando os 
dois dispositivos do referido código que tributam o reconhe
cimento de firma. 
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o primeiro deles é decorrente das custas devidas ao ta
belião. Está assim redigido o item VII - Secção I do 
Dc. lei 14.978 - (Regimento de custas). 

De reconhecimento de letra e firma, sinal ou 
firma sômente, alem dos selos ........ Cr$ 2,00. 
- Este emolumento é devido de cada firma re

conhecida não poderá exceder de Cr$ 150,00, 
. qualquer que sej'a o número delas. 

De acordo com o Livro X - Tabela "D" do C. 1. T. 
(Dec. 22.022), as custas dos Tabeliães, são acrescidas de 
15 %, pa'ra o Estado. 

Assim sendo, cada firma reconhecida, fica sujeita a um 
acréscimo de Cr$ 0,30, e que corresponde a 15 ~, sobre o que 
Tabelião percebe por cada firma reconhecida, com observan
cia do maximo de custas taxado no inciso supra citado. 

Alem dessa percentagem, o Código Tributario faz com 
que o Estado arrecade mais, por cada reconhecimento de 
firma, 

- A metade dos emolumentos, mencionados 
na Tabela "D", n. 4, item VII, anexa. 

o item VII, n. 4 da Tabela "D", referida, nada mais é 
do que o dispositivo do regimento de custas supra citado. 

Assim sendo, arrecadando o Estado, mais a metade dos 
emolumentos do Tabelião, cada firma reconhecida é tributa
da pelo Estado em Cr$ 1,30, sendo 0,30 corresponde a 15 0/0 
.sobre as custas do Tabelião e 1,00 corresponde à metade das 
mesmas custas. • 

Para melhor comprênsão do assunto, vamos aqui trans
crevero art. 15 - Capo V, Livro X, do C. 1. T. - (DOS 
EMOLUMENTOS DEVIDOS PELOS RECONHECIMEN
TOS DE FIRMAS.) 

22 -

Art. 15 - A metade dos emolumentos, men
cionados na Tabela "D" n. 4, item VII, anexa, 
será arrecadada em estampilhas, pelos serventua
rios que reconhecerem as firmas. 

Parágrafo único - A estampilha destinada 
. à sua arrecadação será aplicada e inutilizada no 
final da respectiva cota. 
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TAXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES 
DA JUSTIÇA 

A lei n. 465, criando no Estado de São Paulo, a T. A. S. J. 
tributou o reconhecimento de firma com a taxa-minima de 
Cr$ 0,50. Assim sendo, ao reconhecer uma fIrma, o Tabe
lião, alem do selos devidos ao Estado e à União, sela ainda, 
esse ato, com mais Cr$ 0,50 daquela Taxa. Entretanto, pela 
maneira com que está redigido o inciso "D" do art. 12 da 
citada lei, a importancia de Cr$ 0,50, não refere-se a cada 
firma, e Sim é essa importancia, a MINIMA a ser 'recolhi
da,quando os 5 70 sobre os emolumento do serventuario for 
"inferior a cincoenta centavos. 

Assim está redigido o inciso "D" do art. 12 da Jei ci
tada: 

Art. 12 - Os fundos necessarios à concessão da 
aposentadoria serão formados: 

d) - com a arrecadação, com o mínimo de 
Cr$ 0,50 em estampilhas da "Taxa de Aposenta
doria de Servidores da Justiça" como adicional, 
à razão de cinco por cento (5 %), sobre os emo
lumentos dos serventuarios e auxiliares de justiça, 
em todos os feitos, ·registros, certidões do Regis
tro Civil, reconhecimento de firmas e quaisquer 
outros atos praticados por servidores beneficiados 
pela aposentadoria constante desta lei. 

Desta forma, até 5 firmas, que totalizam a importancia 
de Cr$ 10,00 de emolumentos do Tabelião, a T. A. S. J. será 
sempre de Cr$ 0,50, e a partir de cinco firmas a taxa devida, 
será de 5 %sobre as custas do serventuario. 

Entramos nesse detalhe, porque temos observâdo aI
'guns colegas selar com 0,50 de T. A. S. J. por cada firma 
'reconhecida, o que, Salvo melhor juiZõ, julgâmõ3 estilr errado. 

DAS ISENÇõES E. REDUÇõES .. 

I 

o reconhecimento de firmas em papeis e ducutnentos des
.tinâdos á habilitação de casamento, está isento do selo fe-
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deral (Art. 52, n. 16 do Dec. 32.392) e d:-> selo estadual 
(Art. 60, n. 29, Título V, Livro VI do C. L T.), ficando en
tretanto sujeito ao pagamento da Taxa de Aposentadoria dos 
Servidores da Justiça, pois, a lei <:!.lJe a criou, não isentou da 
mesma os papeis destinados a habilitação e celebração de ca
samento. 

Fica, entretanto, o reconhecimento de firma em papeis 
destinados a habilitaçãa e celebração de casamento, sujeito ao 
pagamento de custas devidas ao serventuario, tendo em vista. 
o item XIV do art. 1.0 da lei n. 632, que assim está ex-
presso: 

Pelo reconhecimento de firma, no processo de 
habilitação de casamento, por firma .... Cr$ 2,00. 

11 

o reconhecimento de firmas em requerimentos e atesta
dos solicitando isenção do imposto territorial rural, nos ter
mos do § 1.0 do art. 19 da Constituição Federal, no Estado· 
de São Paulo, regulamentado pelo art. 9.° d0 Decreto lei 
n. 16.970 de 24 de fevereiro de 1947 e pela O. S. n. 41/48 
da Diretoria Geral do Departamento da Receita, está isento 
de selos. (Federal e Estadual). Atendendo a alta finalidade 
daquele dispositivo de nossa Carta Magna, na pratica, ni\() 
temos também cobrado custas pelo reconhecimento das fir
mas em tais documentos. 

IH 

A isenção de custas e selos, nos reconhecimentos de fir
mas em papeis comumente designados "para fins militares", 
só se justifica quando forem de interesse do serviço de alis
tamento e não de interesse particular do alistando. 

Chegamos a essa conclusão, tendo em vista um tópico do 
Despacho proferido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral da. 
Justiça, Desemgargador J. M. Gonzaga, no proc. n. 5.549, 
que assim esclarece: 

24 -

"A isenção de selos e emolumentos, no que 
tange ao recenseamento militar, só se justifica e 
s6 existe, em regra, quando está em jogo o inte-
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resse do próprio serviço e não o ínt~resse particu
lar do alistando." 

Assim finaliza àquele despacho: 

"O que tudo vem confirmar aquela primeira 
conclusão, de que as isenções atendem antes aos 
intereses do serviço do que aos particulares dos 
alistantes que, por um motivo ou outro, como acon
tece no caso, pretendam se eximir r.o alistamento 
ou se livrar de responsabilidades que as leis mili
tares impõem aos insubmissos." 

IV 

Nos precisos termos do art. 191, do Código Eleitoral 
(Dec. 1.164), 

... São isentos de sêlo os requerimentos e to
dos os papeis destinados a fins eleitorais, e é gra
tuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães 
para os mesmos fins. 

Essa isenção é extensiva aos papeis e requerimentos des
tinados às eleições dos membros da Junta Administrativa do 
Instituto Brasileiro do Café, conforme foi decidido em 8 de 
agôsto de 1953 pelo Exmo. Senhor Corregedor Geral da .Jus
tiça, Desembargador Marcio Munhoz, no proc. 9.736, que 
após estudar a analizar uma representação da Federação das 
Associações Rurais do Estado de São Paulo, determinou: 

"Os tabeliães devem, portanto, agir de acor
do com os preceitos legais, já focalizados. eximin
do-se da cobrança de emolumentos e selo nos re
conhecimentos de firmas para as mencionadas elei
ções. Vale o presente despacho como recomenda
ção de caráter geral." 

Baseado no art. 60, Título V, Livro VI do C. r. T. que 
assim está expresso: 
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Art. 60 - São isentos do Imposto: 

11 - os atos emanados dos governos da União 
e dos Municípios e negocios de seu economia ou 
regulados por leis federais ou municipais; 

"alguns tabeliães deixavam de apor os selos devidos nos reco
nhecimentos de firmas em papeis dirigidos às autoridades 
mUnIcIpais. Entretanto, o despacho do atual Corregedor 
Geral da Justiça, Desembargador Marcio Munhoz, no Proc. 
8.860, de forma precisa e categorica, esclarece que essa 
isenção, 

"Não abrange a selagem no reconhecimento 
de firma em papeis dirigidos às autoridades mu
nici pais. " 

VI 

Os emolumentos do Tabelião, em reconhecimento de fir
mas nos documentos relativos a operações que forem efetua
das por intermedio da Carteira de Crédito Agrícola e In
dustrial, dos Bancos oficiais, serão cobrados pela metade, 
isso em consequencia do art. 2.° do Decreto-lei n. 221 de 
27-1-1938, que assim está redigido: 

... As custas e emolumentos dp. tabeliães, es
crivães, oficiais de registros, hipotecas e protes
tos em que incidam ou venham a incidir todos e 
quaisquer documentos relativos a operações que 
forem efetuadas por intermedio da Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial serão cobrados pela 
metade dos respectivos regimentos. 

VI 

" Os reconhecimentos firmas em papeis e documentos des
tinados à realização de plebiscitos nos termoS da lei est. 2.081, 
serão inteiramente gratuitos, tendo em vista o § 2.° do art. 5.° 
.daquela lei, que assim esclarece: 

26 -

"Tanto o reconhecimento das firmas como os 
atestados de residencia ou domicilio se farão sem 
onus pa1"a os interessados, não podendo, quer o 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARI08 
DE JUSTIÇA DO ESTAOo DE SÃo PAULO . * 



tabelião, que as autoridades referidas, negar-se a 
praticar êsses atos, sob pena de responsabilidade." 

=I< * ... 

Acreditamos ter carreado para este 110SS0 modesto tra
balho, se não tudo, pelo menos um parte do o:ue existe em 
llossa legalislação (Federal e Estadual), em relação ao re
conhecimento de firma. 

(10 de outubro de 1953) 

P. S. Ja haviamos terminado este nosso trabalho, 
.quando lemos no Diário de São Paulo de 14-10-53 a mensa
gem do Governador do Estado a Assembléia Legislativa pro
_pondo alterações na lei tributaria do Estado. Em seu art. 13, 

"Os emolumentos devidos pelos reconhecimen
tos de letra ou firma, ou de sinal ou firma somen
te, ficam acrescidos da importancia fixa de Cr$ 1,00 
que constituirá, integralmente, rendL do Estado." 

Aceditamos que, em face da situação angustiosa com que 
se encontra o Tesouro Estadual, situação essa bem descrita 
nos motivos que justificam aquela mensagem, venha a mes
ma,· ser aprovada e convertida em lei. Se isso se der, a par
tir do dia 1.0 de janeiro de 1954, cada "reconhecimento de 
firma" será acrescido de Cr$ 1,00 de selo Estadual. Ob
servamos que será cada "reconhecimento" e não cada "firma". 

2.° 

A "Recebedoria do Distrito Federal ", em despacho pro
ferido no Proc. 172.495/53 publicado no Diálio Oficial da 
União, de 12 de outubro, portanto, após havermos termina
do este nosso trabalho, decidiu um caso de grande importan
da para os senhores Tabeliães e com referencia ao assunto 
por nós aqui tratado. Acreditamos que a transcrição inte
gral daquele despacho, será de grande utilidade para os se
nhores Serventuarios. 

BOLE:l'IM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
V_E JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO . *' -27 



28 -

"A Companhia Internacional de Seguros So
ciedade Anonima, com séde nesta Capital, á Rua 
Sete de Setembro número 94, aleg:l que alguns 
tabeliães desta Capital, se têm recusado a levar 
a efeito o reconhecimento de firmas nos recibos 
passados em virtude de indenizações de seguro de 
vida, sob o fundamento de que êsse reconhecimen
to, sem o sêlo respectivo, implica na infração pre
vista no artigo 78, letra "a" das Normas Gerais 
da C. L. I. S. (Decreto n. 32.302, d€. 9 de março 
de 1933). 

"2. Esclarece a consulente que os recibos 
em questão, do qual apresentou um modelo, se r,;
ferem à liquidação de contratos de seguro em gru
po, cujo sêlo está previsto na nota 3a. do item I 
do artigo 109 da C. L. 1. S. (Decreto n. 32.392, de 
9 de março de 1953). 

"3. Acentua ainda a consulente, que o assun
to já foi objeto de regulamentação por parte do 
Departamento Nacional de Seguros Privados e Ca
pitalização, que sobre a matéria baixou a portaria 
n. 4 de 4 de março de 1953. (Diáril) Oficial de 7 
de março de 1953). 

"4. Assim exposta a questão, consulta a re
querente se o reconhecimento de firmas nesses re
cibos, levado a efeito no decurso dos sessenta dias 
previstos para o recolhimento do imposto, acarre
ta alguma responsabilidade para o tabelião. 

"5. A portaria do D. N. S. P. C. diz respeito 
à época do recolhimento do imposto E' foi baseada 
em decisão desta Recebedoria, proferida em con
sulta do próprio D. N. S. P. C., e que mereceu 
aprovação da D. R. I. do Tesouro Nacional. (Pro
cesso n. 37.986 de 1953). 

"6. Pelas disposições especiais e expressas, 
contidas nas Notas Gerais" la., 2a. e 3a. do art. 
109 da Tabela da C. L. I. S. (Decret,) n. 32.392 de 
9 de março de 1053), todo e qualquer selo devido
em virtude de seguros, capitalização e congeneres, 
- (seja nos contratos e suas reformas, seja nas 
apolices ou nas quitações, seja, por fim, em qual
quer hipotese) -, será arrecadado em especie, pela 
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Seguradora, e por ela recolhido aos cofres do Te
souro Nacional por meio de guia, no prazo que a 
lei estabelece. 

"7. Vê-se, pois, que mesmo nos casos de qui
tações de seguros, o selo não é pago nem por es
tampilhas apostas no instrumento de quitação, nem 
por verba lançada nos próprios recibos, mas, isto 
sim por meio de guia que abrangerá o selo devido 
nas diversas operações realizadas durante o mes 
a que se referir o recolhimento . 

.. 8. Do exposto, o reconhecimento de firmas 
nos recibos de quitação ou liquidação de seguros, a 
que se refere aNota 3a. do item l do artigo 109 da 
Tabela da C. L. L S., não está subordinado à prova 
do pagamento do sêlo, ainda mesmo que o ?·econhe
cimento se p1·ocesse depois de expirado o prazo pa
ra o recolhimento, aos cofres públicos da quantia 
correspondente ao impôsto arrecadado. 

"9. Responda-se que, no caso da consulta, O 
sêlo não é pago no próprio instrumento de quita
ção e, assim, o reconhecimento de firmas, nessas 
quitações, não está subordinado, em qualquer épo
ca, .à prova do pagamento do imposto. 

"lO. Submeto esta decisão à deliberação da 
D. R. l." 

R. D. F. em 21 de agôsto de 1953. (a) Janse
rico de Assis. Diretor. 
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ENFRENTAM PESADOS ENCARGOS 

GRATIFICAÇÃO :MENSAL AOS OFICIAIS DO 
REGISTRO CIVIL 

o DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES FALA SOBRE O 
PROJETO 1846 

O deputado Ulisses Guimarães é membro da Comissão Es
pecial da Camara Federal, incumbida de estudar e relatar o 
projeto 1846-52, que assegura uma gratificação mensal aos 
oficiais do Registro Civil. Essa proposição legislativa está 
despertando vivo interesse entre os serventuarios que ela 
visa beneficiar e, de um modo geral, entre os que conhecem 
o seu objetivo, que é o de compensar os inumeros encargos 
que, por força de lei, pesam sobre esses serventuarios, sem 
emolumentos. 

Ouvimos, sob"e o assunto, o parlamentar paulista, que 
muito se tem interessado, como membro da Comissão Espe
cial, pela rapida tramitação do projeto e sua final aprovação. 
Disse-nos o deputado Ulisses Guimarães: - "Efetivamente, 
em virtude de leis federais, portarias, circulares e decretos, 
os oficiais de registro civil são obrigados a prestar varios 
serviços gratuitos, como por exemplo: certidões para fins elei
torais, para fins militares, para abono familiar, para habili
tação ao trabalho de menores nas fabricas; certidões pedidas 
pela L.B.A., certidões para fins criminais; confecção, à sua 
custa, de impressos contendo preceitos de puericultura, servi
ço de alistamento militar, registro de nascimento e casamen
to, e a sua habilitação de pessoas pobres, de óbito de indigen
tes; a tos e documentos em virtude de Justiça gratuita; ser
viço de escrivania de policia, nas delegacias e subdelegacias; 
estatistica semanal para a Saude Publica, estatistica men
sal para o Conselho Nacional de Estatistica, relação mensal 
de óbito para os Tribunais Eleitorais, para o Ministério Pu
blico e a C. do Recrutamento; serviços decorrentes do art. 
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114 do Decreto-Lei 4857; serviços de audiencia do Juiz de' 
Paz, etc.. l 

Como se vê são inumeros e pesados os encargos que o 
Estado dá a esses serventuarios, obrigatoriamente, sem qual
quer compensação. Acresce que, por força deles, são obri
gados, ainda, a fornecer o necessario material de expediente, 
inclusive impressos e papel timbrado, que não custa pouco .. 
O Estado impõe .o serviço, não .o remunera e ainda obriga a 
despesas com o material de expediente. Já em 1934 se pro
curou corrigir essa injustiça, quando o constituinte mineiro 
Delfim Moreira Jr. a verberou. O mesmo objetivo teve, n8é 
legislatura passada, o deputado Vieira Rezende, com um pro
jeto que não chegou a ser aprovado. E agora o deputado 
Medeiros Neto reviveu o assunto por meio da proposição que 
examinamos na Comissão Especial de que faço parte. 

Não se levanta contra a proposição, porque é dificil .ou 
mesmo imposivel faze-lo, qualquer contestação ao seu mé
rito, que envolve não apenas o interesse pessoal dos serven
tuarios, mas tambem os do serviço publico, porque é humano 
que não se trabalhe com satisfação, quando não se é remu
nerado, principalmente em um momento em que do alto 
custo da vida decorrem notórias dificuldades mesmo para os 
que são remunerados pe10s trabalhos que realizam. 

Houve .objeções no tocante ao vulto da despesa que 
oneraria o erario federal, si fosse aprovado, nos seus termos 
originais, o projeto do deputado Medeiros Neto. A despesa 
anual seria de Cr$ 667.820.000,00. 

A Comissão apresentou um substitutiv.o que diminue esse 
encargo para Cr$ 61.034.400,00. Esse substitutivo classifica 
os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais em duas 
categorias, a primeira compreendendo os do Distrito Fede
ral, das capitais dos Estados e de todas as demais comarcas 
e term.os judiciais, a que se atribue uma gratificação mensal 
de 1.500,00; e a segunda, abrangendo os distritos judiciais, 
com a gratificação mensal de Cr$ 600,00. Já é uma conquista 
e ha preocupação em melhorar essa situação, o que fatalmen
te virá a ser feito, agora ou mais tarde. 

Existem no país 100 cartorios de registro civil de pes
soas naturais nas Capitais e no Distrito Federal; 1.200 nas 
sédes de outras comarcas; 674 nos distritos judiciarios. 

Acredito na aprovação desse substittutivo, com .o qual 
se começa a fazer Justiça aos serventuarios dos cartorios do 
registro de pessoas naturais. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

INSTRUÇõES DA CORREGEDORIA, SOBRE TODOS 
OS AFASTAMENTOS DOS SERVENTUÁRIOS E DE 

SEUS AUXILIARES 

Publicado no D. O. de 15/10/53. 

PROVIMENTO N. 41-53 

o Desembargador Mareio Munhos, C01'regedor Geral da Jus
tiça, no Estado de São Paulo, no uso de suas legais atri
buições, etc., 
Considerando os novos dispositivos contidos na Lei est. 

n. 2.177 de 23-VII-1953, ampliando as atribuições da Corre
gedoria Geral da Justiça, especialmente, no que diz respeito 
aos afastamentos dos escrivães e servidores da. Justiça não 
estipendiados pelos cofres públicos estaduais; 

Considerando que convem uniformizar, em todas as co
marcas do Estado, a maneira de proceder, em havendo con
cessão de férias, licenças e outros afastamentos, sem pre
juizo dos servidores da Justiça, que não podem sofrer solu
ção de continuidade; 

Considerando a conveniência da estabilidade do ser
vidor da Justiça, a fim de que não se desorganizem as ativi
dades do Poder Judiciário e ao contrário cada vez mais 
se aperfeiçoem: 

DETERMINA 

1.° 

FÉRIAS 

a) - Até o dia 10 de Dezembro de cada ano, os Escri
vães organizarão a "escala. de férias" do ano seguinte e rela-
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tiva a êle proprio, aos escreventes fiéis e auxiliares da 
Justiça, submetendo-a à aprovação do Juiz corregedor per
manente, que enviará uma das cópias à Corregedoria Geral 
da Justiça, para rexame e anotações no fichário próprio 

b) - O interessado, de acordo com a escala, entrará 
automaticamente no gozo das férias, sem mais formalidades, 
bastando comunicar à Corregedoria Geral da Justiça, atra
vés do Corregedor Permanente, os dias do início e do ter
mino. 

c) - Cada cartório terá um livro de "registro de férias", 
que será simultaneamente o de movimento de autoridades 
e funcionarios (Portaria 13-53 desta Corregedoria), consoante 
modêlo anexo, devendo ser autenticado e rubricado pelo 
Juiz-corregedor permanente, destinando-se uma fôlha para 
cada servidor e adotando-se o sistema de colunas, para regis
trar o "início" e o término" das férias e quitação dos salá
rios ou vencimentos percebidos (art. 5.° § 3.° da lei 2.177). 

d) - Qualquer alteração da escala depende de autori
zação do Juiz-corregedor permanente, a quem o interesado 
deve dirigir requerimento regular com o "acôrdo do Escri
vão" e isento de sêlos e de reconhecimento de firmas, mos
trando a conveniência para o serviço; 

e) - As férias individuais devem coincidir, de prefe
rência, com o período de férias coletivas dos Juizes e Tribu
nais, permanecendo, porém, no cartório, o mínimo de Escre
ventes e auxiliares necessários ao andamento dos serviços 
judiciais ou extra-judiciais, a critério do Corregedor Per
manente; 

f) - As férias são indivisíveis e devem ser obrigató
riamente gozadas em cada ano não podendo ser acumulada; 

g) - Todavia, em ocorrendo necessidade, de acôrdo com 
as conveniências dos serviços, poderão os Juizes e Corre
gedores Permanente tomar providências para sustar, excep
cionalmente o gozo de férias de Escrivães e servidores da 
Justiça; 

h) - Na hipótese excepcional da letra "g", ficam o 
Escrivão, Escreventes e os Servidores com direito a contar 
em dôbro o período total ou parcial das férias, para efeito 
de aposentadoria, na forma do art. 6.°, se não preferir gosá
las, no mesmo ano, quer no inteiro quer pelo restante, pro
movendo-se então, "alteração da escala" (arts. 1.0 e 3.°). 
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2.° 

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE, SAÚDE (ART. 11, § 1.0) 

a) - Para tratamento de sua saúde ou de pessôa de 
sua família, o interessado encaminhara requerimento ao 
Corregedor Geral da Justiça, por intermédio (lo Juiz-Corre
gedor Permanente e anuencia do Escrivão, quando não seja 
êle o requerente selado com Cr$ 6,00 estaduais, fixando a 
data a partir da qual desejar afastar-se e a data em a qual 
voltara a exercício. 

b) '- Nessas hipóteses, o afastamento não poderá exce
der de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

c) - O Escrivão ou o servidor deverão submeter-se a 
inspeção médica, no local designado e, se seu estado permitir, 
deverá aguardar em exercicio a concessão da licença. 

d) - Se seu estado de saúde não permitir locomoção, 
poderá afastar-se, desde logo, instruindo, porém, o requeri
mento com atestado médico probatório, selado e com firma 
reconhecida, sujeitando-se em seguida a inspeção médica, 
no local designado ou em sua própria residência ou na confor
midade do item "e". 

e) - Os "Escrivães e servidores do Interior" poderão 
requerer, antecipadamente, aos Juizes-Corregedores Perma
nentes ou ao Diretor do Forum a "inspeção médica, nas Dele
gacias de Saúde, nos Centros de Saude e nos Postos de Assis
tência Médica na falta dos primeiros e preenchidas as for
malidades legais, encaminhando-se o laudo e o requerimento 
à Corregedoria, por intermédio do Corregedor Permanente, 
que expressará suas observações pessoais. 

f) - Renovando-se os pedidos de licenças, devem ser 
renovadas, também, as "inspeções médicas", ~endo encami
nhado o requerimento de prorrogações, se possível, 8 (oito) 
d;as antes do término dá que lhe foi anteriormente conce
didas no mínimo. 

3.° 

LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 
(LEI N. 1.177, DE 23 DE AGOSTO DE 1951 _ ARTIGOS 11, 

§ 2.° e 16) 

a) - Para tratar de interêsses particulares, o Escrivão 
ou o servidor encaminharão requerimento ao Corregedor 
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Geral da Justiça, por intermédio do Juiz-Corregedor Perma
nente, com anuência do Escrivão, quando não seja êle o 
requerente, selando-o com Cr$ 6,00 estaduais. instruindo-o 
com o atestado a que se refere o artigo 4.° da mencionada 
1ei e exibindo estampilhas estaduais no valor de Cr$ 171,00 
(cento e setenta e um cruzeiros), quando a licença for ini
cial de 730 dias e, no valor de Cr$ 121,000 (cento e vinte e 
um cruzeiros), quando se tratar de prorrogações por mais 
de 365 dias, devendo, nêsse último caso, comprovar a con
cessão e o gôzo da licença inicial de 730 dias, juntando cer
tidão da Secretaria da Justiça, se o interessado for Escrivão, 
e atestado do Juiz Corregedor Permanente, se for escre
vente, fiel ou auxiliar de cartório da Capital ou do Interior. 

b) - Quando o interessado, com base na Lei n. 2.177, 
de 23 VIl-953, requerer o gôzo parcial por 60. 120 ou 180 
dias, deve exibir estampilhas nos valores dI'! Cr$ 21,00. 
Cr$ 41,00 e Cr$ 81,00 (vinte e um, quarenta e um e oitenta 
e um cruzeiros), respectivamente. 

c) - Em caso de desistência do gôzo total ou parcial 
do primeiro período de 24 (vinte e quatro) meses, renunciará, 
também, ao direito de prorrogação. 

d) - O interessado devera aguardar em exercício a con
cessão da licença. 

e) - O Corregedor Permanente deverá mandar o Escri
vão elaborar dados, sobre a "renda líquida do cartório", 
enviando-os a Corregedoria Geral da .Justiça, a fim de que 
possa fixar a remuneração do substituto legal. 

4.° 

LICENÇA-PRtMlO (ARTIGO 15, § 2.°) 

a) - O Escrivão ou o servidor que requererem licença
premio, ou sua desistência para contagem em dôbro para 
efeito de aposentadoria encaminharão requerimento ao Cor
regedor Geral da Justiça, por intermédio do Juiz-Corregedor 
Permanente do cartorio, com anuencia do Escrivão, quando 
não seja êle o requerente, selando-o com Cr$ 6,00 estaduais 
e instruindo-o com o comprovante de que a ela tem direito, 
na forma da legislação em vigôr. No caso de desistência, o 
pedido trará firma reconhecida do requerente. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇ.lO DOS SERVRNTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 35 



b) - o interessado deve aguardar em exercicio a con
cessão da licença. 

5.° 

AFASTAMENTO ATÉ 8 (OITO) DIAS NAS COMARCAS 
DO INTERIOR 

(licença para tratamento de saúde e em virtude de nojo 
artigo 14). 
a) - No Interior, os requerimentos de licença, para 

tratamento de saúde, ou por motivo de doença em pessoa 
da família do Escrivão, ou do servidor, bem como o afas
tamento em virtude de "nojo", desde ql1~ não exceda de & 
(oito) dias, deverão ser encaminhados aos J uir.es de Direito 
e Corregedores Permanentes dos cartórios, com anuência do 
Escrivão, se não fôr o requerente. 

b) - Só excepcionalmente, ante o conhecimento diretO' 
da situação pelo Corregedor Permanente, podera o interessado 
renovar o pedido de afastamento por mais 8 (oito) dias e,. 
assim mesmo, se fôr diverso o motivo que o justifique. 

c) - Nêsses casos, o Juiz Corregedor permanente man
dará expedir portarias, isentas de selos e emolumentos esta
duais. 

d) - O Corregedor permanente nomeará. o "substituto 
legal" do Escrivão licenciado, comunicando a Corregedoria 
Geral 9a Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, para as neces
sárias averbações no prontuário. 

6.° 

DAS SUBSTITUIÇõES - ARTIGOS o o . § úNICO, 12 §§ 1.0 E 2.00 

E 15, § 3.° (REMUNERAÇÃO - ARTIGO 16) 

a) - O substituto legal do Escrivão em férias, é o ofi
cial maior e, na ausência ou impedimento dêste. o 1.0 Escre
vente do cartório, independentemente de de~igna'Ção, bas
tando que, por intermédio do Juizo, sejam expedidas comu
nicações ele "posse'~ e "exerci cio " a Correg-:>doria Geral da 
Justiça. 

b)- O substituto legal do Escrivão licenciado em gôso 
de licença-prêmio ou impedido por outro motivo será o oficial 
maior eJ na ausência ou impedimento dêste, o escrevente 
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mais antigo do mesmo cartório, devendo haver designação 
'pelo Escrivão, e "prévia aprovação do Juiz de Direito, cor
regedor permanente (artigos 12 §§ 1.0 e 2.° e 15 § 3.°) e 
nomeação pela Corregedoria Geral da Justiça". 

c) · - No caso de ausencia ou de impedimento do Oficial 
Maior e de todos os escreventes habilitados para substituir 
1) titular em férias, licença ou impedidos por qualquer motivo 
:0 Juiz-Corregedor permanente indicará escrevente habilitado 
·de outro cartório da mesma comarca, dependendo a "posse" 
·e o "exercício" de nomeação da Corregedoria Geral da Jus
tiça (artigo 12 § 2.°). 

d) - Aplicar-se-á o § unico do artigo 59 do dec. lei 
estadual n. 11.058, de ·26 de abril de 1940, na impossibilidade 
de observância do item anterior. 

e) - Extendem-se aos Escrivães, escreventes, fiéis e 
auxiliares de cartório as vantagens do artigo 9.° § 1.0 do 
Dec. 6.055, de 19/VIII/1933 e do artigo 9.° § único do dec. 
n. 17.008, de 5/III/1947. 

7.° 

NOMEAÇõES 

a) - Em caso de nomeações de substitutos, a Correge
doria Geral da Justiça expedirá portarias, as quais estão 
isentas de sêlos e emolumentos, devendo ser apresentadas ao 
Corregedor Permanente, a fim de, depois de pago o sêlo de 
nomeação de 40 % sôbre a lotação, tomar posse do cargo 

.€ assumir o exercicio das funções cumpridas as demais for
malidades legais. 

8.° 

a) - Os casos omissos, serão resolvidos por esta Corre
gedoria Geral da Justiça. 

São Paulo, 12 de outubro de 1953. 

(a) Mareio Munh6s 
Corredor Geral da Justiça 
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LICENÇA PARA SAUDE 

MODELO DE REQUERIMENTO P ARA ESCRIVÃES 

Fulano de tal ........ , nascido a ..... , de .... de-
I ..... , (filiação, estado civil, em (cidade, residente à 
rua ..... , n. .... (bairro), portador da prova de iden tidade 
(declarar a carteira e número), exercendo o cargo de (escri-
vão), do ........... (declarar o cartório) para o qual foi 
nomeado em .... de ..... de .... achando-se enfermo, ver-
requerer que lhe sejam concedidos ...... dias di} licença, para 
seu tratamento (ou de pessoa de sua família - declarar o 
nome e o parentesco), a contar de ..• de .... de .... 

Indica para substituÍ-lo durante o seu impedimento o 
Sr. .............. (mencionar o cargo). 

Nêste têrmos, 

P. Deferimento. 

Selado com Cr$ 6,00 (seis cruzeiros) est. estaduais. 

(Assinatura do interessado) 

VISTO 

Juiz de Direito 

NOTA. - a) - Em se tratando de prorrogação, decla
rar a data da licença inicial; 

b) - Indicar o local de sua preferência, para a inspeção 
de saúde si estiver acamada ou hospitalizada, deve ser 
juntado ao requerimento um atestado médico, com firma 
reconhecida, selado com Cr$ 1,00 federal, Cr$ 1,50 educação 
e saúde e Cr$ 2,00 de taxa médica, declarando que a mesma 
C";~: ', i.!11possibiJitada de se locomover. 
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MODELO DE REQUERIMENTOS PARA 
ESCREVENTES - FIEIS E AUXILIARES 

Fulano de tal ..... , nascido a ..... , de .... de 1 ..... , 
(filiação), (estado civil), em (cidade), residente à rua .... . 
n. '" (bairro), portador da prova de identidade (deciarar a 
carteira e o número), exercendo o cargo de escrevente, 
fiel ou auxiliar), do ....... (declarar o cartório) , para 
o qual foi nomeado em ...... de ...... de .... achan-
do-se enfermo, vem requerer que lhe sejam concedidos ..... . 
dias de licença, para seu tratamento (ou de pessoa de sua 
família), declarar o nome e o parentesco), a contar de .... 
de .... de ..... 

Nestes têrmos, 

Selado com Cr$ 6,00 (seis cruzeiros est. estaduais). 

(Assinatura do interessado) 

VISTO VIST() 

Escrivão Juiz de. Direito 

NOTA: - a) - Em se tratanuo de prorrogação, decla
rar a data da licença inicial; 

b) - Indicar o local de sua preferência, para a inspe
ção de saúde; 

c) - Se a pessoa a ser inspecionada estiver acamada 
ou hospitalizada, deve ser j untado ao requerimento um ates
tado médico, com firma réconhécida, selado ('om Cr$ 1,00 
federal, Cr$ 1,50 educação e saúde, e Cr$ 2,00 d2 taxa médica, 
declarando que a mesma está lmpossibilitâda de se locomover. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SA.O PAULO * - 39 



PORTARIA A QUE SE .REFERE O N. 1, LETRA 
"C", DO PROVIMENTO N. 41/53. 

Publicada no D. O. de 5/9/53. 

PORTARIA N. 13-53 

. O desembargador Marcio Munhós, corregedor geral da Jus
tiça de São Paulo, tendo em vista suas atribuições legais, 

Considerando os termos da lei 1177 de 3 de Agosto de 
1951, que disciplinou as férias, licenças e afastamentos dos 
servidores de cartórios não estipendiados pelo Estado; 

Considerando que foi criado o livro de "registro de fé-
rias", o qual deve conter dados certos, inclusive o recibo de 
pagamento dos salários dos interessados, quando em férias; 

Considerando que, nas comarcas do interior e nos cartó
rios da Capital, deve existir o livro de "movimento de auto
ridades e funcionários"; 

Determina: 

1.° - O Livro de "registro de férias" deve ser o mesmo 
livro de "movimento de autoridades e funcionários" existente 
nocart6rio do Júri do Interior e nos vários Cartórios da 
Capital, ajustado às exigências da nova !ei, reservando-se urna 
folha para 08 lançamentos referentes a cada funcionário. 

2.(. - Nos Cartórios do F'ôro-extra-judicial, o livro será 
simultaneamente registro de férias e de movimento de fun
cionários - (serventuários, escriturários e demais servi
dores). 

3.° - Esse livro deve ser autenticado e rubricado pelo 
Corregedor Permanente do Cartório. 

Publ., reg. e cumpra-se. 

São Paulo, 3 de Setembro de 1953. 

(a) 
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Mareio Munhós =- Corregedor Geral da Justiça. 
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ARTIGO 4.°, DA LEI N. 1.177, DE 23 DE AGOSTO DE 1951, 
A QUE SE REFERE O PROVIMENTO N. 41/53, DA CORRE

GEDORIA, N. 3, LETRA "A" 

"Art. 4.° - O requerimento de licença deverá ser acom
panhado de atestado do Corregedor Permanente da Comarca, 
em se tratando de serventuário ou oficial de justiça, ou do 
respectivo serventuário ou sucessor, em se tratando de fun
cionário de cartório, declarando a inexistência de moUvos 
que impeçam a sua concessão". 

PARÁGRAFO úNICO, DO ART. 58, DO DECRETO LEI N. 11.058, 
DE 26 DE ABRIL DE 1940, A QUE SE REFERE O PROVIMENTO 

N. 41/53, DA CORREGEDORIA, N. 6.°, LETRA "D" 

"Parágrafo único - Os serventuários que não tiverem 
escreventes juramentados, serão substituidos por pessôa idô
nea que indicarem à autoridade que tiver de conceder licença' 
ou férias, e nos casos de falta ou impedimento ocasionais, 
por outro serventuário designado pelo CorrE'gedor Perma
nente". 

DECRETO-LEI N. 6.055, DE 19 DE AGOSTO DE 1933, A QUE 
SE REFERE O PROVIMENTO N. 41/53, DA CORREGEDORIA, 

N. 6.°, LETRA "E" 

Art. 9.° - Em cada período de dez anos de continuo 
exerClClO, o funcionario terá direito, mesmo que não alegue 
molestia, a uma licença-prêmio de seis mêseE, que poderá 
gozar de uma só vez ou em parcelas. Os f!mcionarios de 
ensino com direito a licença deste artigo só poderãc goza-la 
em tres períodos iguais, ou menos. 

§ 1.° - Essa licença, não acarreta desconto algum nos 
vencimentos, nem será deduzida do tempo de serviço. 

DECRETO-LEI N. 17.008, DE 5 DE MARÇO DE 1947, A QUE 
SE REFERE O PROVIMENTO N. 41/53, DA CORREGEDORIA, 

N. 6.°, LETRA "E" 

"Art. 9.° - Poderá o funcionário, mediante requeri
mento, desistir do gozo da licença-prêmio, contando-se-Ihe, 
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I\e$Se. caso, ezn dôbro, o tempo respectivo, para os fins do 
art. 97, do Decreto-Lei n. 12.273, de 28 de outubro de 1941, 
e para efeito do adicional. 

Parágrafo único - A desistência será irretratavel, uma 
vez concedida. e somente poderá referir-se ao período total 
da licença. 

ARTIGO 97, DO DECRETO-LEI N. 12.273, DE 28 DE OUTUBRO 
DE 1941 

"Art. 97 - Na contagem de tempo, para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente: 

a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública 
estadual, anteriormente exerci cio pelo funcionario; 

b) o período de serviço ativo no Exercito, na. Armada, 
nas Forças Aereas e nas auxiliares, prestado durante a paz, 
computando-se pelo dobro o tempo em operações de guerra; 

c) o numero de dias em que o funcionário houver tra
balhado como extranumerario; 

d) o período em que o funcionário tiver desempenhado, 
mediante autorização do Chefe do Poder Executivo, cargos 
ou funções federais, estaduais ou municipais; 

e) o tempo d.e serviço prestado pelo funcionário às orga
nizações autárquicas. 
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MODELO DO LIVRO DE REGISTR:O DE FÉRIAS 

REGISTRO DE FÉRIAS E MOVIMENTO DE AUTORIDADES E FUNCIONARIOS 

NOME DO INTERESSADO...................................................... DATA DA POSSE......................... DATA DA EXONERAÇÃO ....................... . 

; ~ Visto do I 

., ~ M. Juiz 
-=~ 

ObserV8ç~es .. ~ 
':"" 

2 1/2 2 2 1/2 3 3 3 2 1/2 3 I 4 3 4 4 6 

22 x 33 22 x 33 



DESPACHOS PROFERIDOS 

Apelação n. 59.342 - Rio Claro - Dr. Augusto Schimidt 
Filho e sua mulher - apelantes. Manoel Antonio de Car
valho e sua mulher - apelados. - "Denego o recurso extraor
dinário interposto a fls. 281. O acórdão recorrido não deixou 
nem deixa de aplicar ao caso dos autos o artigo 505 do Código 
Civil, parte final". Não se deve, entretanto, julgar a posse 
em favor daquele a quem evidentemente não pertencer o domi
nio". Aplicou-o dando-lhe interpreta'Ção consentanea com a 
primeira parte do dispositivo de que "não obsta a manuten
ção, ou reintegração na posse, a alegação de dominio, ou de 
outro direito sobre a causa". Segui a opinião dominante na 
doutrina e na jurisprudência de que a extinção constante da 
final do preceito legal citado só tem lugar se a8 duas partes 
fundam o seu direito á posse do dominio, cousa que se não 
deu em relação aos autores, ou se a favor da posse dos litigan
tes é falha ou duvidosa. Acresce que, no caso dos autos, os 
recorrentes ao adquirirem os terrenos se comprometeram a 
respeitar o contrato de compromisso de permuta feita pelos 
vendedores com os autores, em virtude do qual estas entraram 
na posse da area disputada. O acórdão se baseou em apre
ciação de prova e numa interpretação jurídica da lei. São 
Paulo, 1 de Setembro de 1953. (a) Gomes de Oliveira". -
Advogados: - Drs. A. R. Marinho Jr. - Ruy Cassavia. 

D. J. 2/9/53. 

De Maria Aparecida Cabral e Silva - Escrevente do 
cartório do registro de imoveis e anexos da 1.a circunscrição 
da comarca de Campinas - Sobre desistencia do gozo de 
férias - "Indefiro. Só pode ser requerida a contagem de 
fér;as em dobro, depois de expirado o exercício. Aguarde-se, 
portanto, oportunidade. Acresce que a regra geral é a "obri
gatoriedade do gozo das férias". Trata-se de medida de 
higiene mental, com o proposito de permitir o justo descanso 
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a quem trabalha, voltando ao serviço com malS disposição, 
i! em condições de maior produtividade. É mais uma razão 
para se excluir a pretendida contagem de tempo, que se tor
nará admissivel somente em casos excepcionais, de acordo 
com os interesses da Justiça e as conveniencias do momento. L 

São Paulo, 31 de agosto de 1953. (a) .~l'1arcio Munhos". 

D. J. 2/9/53. 

De Manoel Mendes Silva - Escrevente do 1.° ofício dos 
feitos da Fazenda Municipal da Capital - Sobre afastamento 
do cargo de escrevente - "O interessado requer o afasta
mento por 2 (dois) anos, alegando ter sido contemplado com 
uma bolsa de estudos. Em primeiro lugar, o documento de 
f ls. 4, que se refere a esta bolsa, não declara qual o tempo 
que abrange. Em segundo lugar, o serviço do cartório não 
ficará prejudicado somente no caso de preencher a falta do 
requerente, com a nomea'ç2.0 de outro servidor. Deverá, por
tanto, o escrivão declarar se está disposto a assumir esse 
encargo. O suplicante, também, deverá provar que a bolsa 
,obtida é pelo prazo de 2 (dois) anos, esclarecendo ainda por
que não se socorre dos preceitos da lei 1.177, de 23 de agosto 
de 1951, vindo pleitear o afastamento não previsto em lei, 
de modo expresso". L - São Paulo, 31 de agosto de 1953. 
(a) Marcio MunhÓs. 

2/9/53. 

PR.OVIMENTO N. XXXVII 

o 'Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atri
buições legais 

Considerando o disposto na lei federal n. 1.869, de 27 
de maio de 1953, que permite sej am feitos depósitos nas Cai
xas Econômicas; 

Considerando que, dos entendimentos havidos entre a 
Presidência e a Corregedoria Geral da Justiça com os Dire
tores da Caixa Econômica Estadual, ficaram assentadas me
didas de ordem geral, consoante anexo, em benefício dos de
positantes e de acôrdo com os interêsses da Justiça, havendo 
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capitalização semestral dos juros de 5 %, a serem abonados,. 
indistintamente, em todos os depósitos; 

Considerando a conveniência dos depósitos individuais, à 
disposição do Juizo, com emissão de Cadernetas em nome 
de cada depositante, facilitando sobremaneira a fiscalização. 
e a contagem dos juros; 

Considerando que continuam as fiscalizações de secção. 
da Contabilidade da Secretaria do Tribunal de Justiça e da 
Secretaria da Fazenda, além das dos Juizes respectivos; 

Determina 

1.0 - Doravante, os drs. Juizes de Direito e os drs. re
presentantes do Ministério Público, quer da Capital quer do 
Interior, darão preferência à Caixa Econômica Estadual pa
ra os depósitos judiciais, diretos ou por intermédio de depo
sitários públicos, em nome de cada depositante, com emissão 
da "Caderneta de depósito" correspondente e contagem de 
juros de 50/0, capitalizados semestralmente. 

2.° - Paulatinamente ou de acôrdo com as convemen
cias da Justiça, os depósitos antigos poderão ser transferi
dos para o mencionado estabelecimento de crédito, sob as 
condições constantes do item anterior. 

3.° - No tocante aos depósitos propriamente ditos, mo
vimentação e levantamento, sejam obedecidas as determina
ções constantes de Provimento a ser baixado pela Correge
doria Geral da Justiça, na parte atinente a depósitos de di
nheiro. 

Pub., reg. e cumpra-se. 
São Paulo, 26 de novembro de 1953. 

D. J. 1/12/53_ 

PORTARIA N. 16-53 

o desembargador Mareio Munhós, Corregedor Ge 
ml da Justiça no Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a existência de praticantes, auxiliares da 
justiça e fiéis, em cartórios não oficializados; 
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Considerando que é necessano arquivar contrato de ven
cimentos em juizo, uma vez que os praticantes, auxiliares e 
fiéis não tem título de nomeação e vencerão o que combina
rem com o serventário (art. 21 § 1.0 do dec. 5.129 de 
23-VII-1931) ; 

Considerando que podem êles inscrever-se na Carteira de 
Aposentadoria dos Servidores da Justiça (leis 465 e 507 de 
23-IX-1941 e 17-XII-1949, respectivamente e dec est. 19.365 
de 20-IV-1950) ; 

Considerando porém, que o "tempo de serviço" só será 
contado depois do prazo de seis meses do arquivamento do 
contrato, sendo uma das vias enviadas ao Instituto de Pre
vidência do Estado (artigo 14 § 2.° do dec. 19.365); 

Considerando a necessidade de se tomarem providências 
que obstem a prática de abusos e irregularidades; 

Determina: 

1.0 - Que todo serventuário, ao admitir praticante, fiél 
ou auxiliar de cartório, lavre "contrato escrito", fixando a 
remuneração e a forma de pagamento, arquivando uma via 
no cartório da Corregedoria Permanente e enviando duas 
vias ao Corregedor Geral, para o arquivo da Corregedoria Ge
ral da Justiça e consequente remessa ao Instituto de Previ
dência do Estado; 

2.° - Que se organize a "folha de pagamento" mensal, 
consoante modêlo anexo, arquivando-se em cartório, depois de 
visada pelo Corregedor Permanente. 

Publ., reg. e cumpra-se. 

São Paulo, ... de Outubro de 1953. 

(a) Marcio Munhós 
Corregedor Geral da Justiça. 
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Jurisprudência 

ANOTA:ÇÕES E COMUNICAÇÕES 

SILVIO LUCIANO CARUSO 
Oficial Sue. do Reg. Civil de Nuporanga 

o art. 114 do Dec. 14.857, declara taxativamente que, 
deve ser anotad{) nos termos de nascimento, todas as ocor
rências relativas e decorrentes daquele ato, - tais, como 
casamento, óbito, retificações, emancipação etc. - é de todo 
conveniente mencionar-se no áto que o originou qualquer 
alteração nos assentos de nascimentos haver-c;~ cumprido as 
disposições do art. 114 do Dec. 4857; exemplifiquemos no 
caso de um casamento em que o contraente é natural de outro 
distrito e a contraente daquele onde se efetuou o ato, temos 
que proceder a comunicação e anotação, - feito isso, ano
taremos à margem direita do termo de casamento o se
guinte: - Comunicado ao Oficial de ?, para anotação no 
livro ? - ás fls.?, termo ?; - anotado neste Cartorio no 
livro A-?, fls.?, termo, - comunicado ao Departamento de 
Estatistica para anotação no Talão? pag.?, termo?, comu
nicações números: - em caso de óbito proceder-se da mesma 
fórma á margem direita do respectivo termo. 

Com essas cautelas, ficará evidenciado haver-se cumprido 
o disposto no art. 114 do Dec. 4857 e evita-se a remessa de 
comunicações mais de uma vez de um mesmo ato e também 
facilitará qualquer referência posterior que se tenha de 
fazer sôbre esses atos. 

Nuporanga, 7 de Outubro de 1.953. 
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Notas Eleitorais 

DEVEM SER ACEITAS COMO PROVA DE 
NACIONALIDADE 

RESPONDE o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
A CONSULTA DO JUIZ 

Respondendo em sua ultima sessão a uma con
sulta formulada pelo .Juiz eleitoral da 4.a Zona 
desta Capital, sr. José Cavalcanti Silva, o TRE 
decidiu que as cartei1'as de Identidade, forne
cidas pelo se1'viço de identificação do Estado de 
São Paulo, devem se?' aceitas como p1"ova de 

nacionalidade brasileira adquirida. 

o Codigo Eleitoral estabelece, no § 1.0 do art. 33, que 
o requerimento de alistamento, que dispensa reconhecimento 
de firma, será instruido com qualquer dos seguintes documen
tos: ..... d) carteira de identidade expedida pelo serviço 
competente de identificação no Distr ito Federál ou por orgão 
congenere nos Estados e nos Térritorios; ... f) documento 
do qual se infra a nacionalidade brasileira originaria ou 
adquirida, do requerente". Como, porem, alguns juizes elei
torais aceitavam as carteiras de identidade c'Jmo prova de 
nacionalidade brasileira adquirida e outros exigiam a apre
sentação do titulo declaratorio de nacionalidade, o juiz da 4.a 
Zona consultou o TRE para saber qual a melhor orientação 
em face dos citados dispositivos da lei eleitoral. 
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TITULO 

Ainda em relação aos naturalizados o JUIZ José Caval
canti Silva consultou o TRE a respeito dos que adquiriram 
a nacionalidade brasileira nos termos do art. 69, ns. 4 e 5, 
da Constituição de 1891. Em face da lei n.o 818, de 18 de 
setembro de 1949, que determina que os que hajam adquirido 
a nacionalidade brasileira por essa forma poderão requerer, 
em qualquer tempo, ao juiz de Direito do se!l domicilio, o 
titulo declaratorio, e tendo em vista que a Justiça tem deci
dido que os que se encontram nessas condições não são obri
gados a apresentar o titulo declaratorio para se alistarem, 
dado que a nacionalidade resultou do proprio dispositivo cons
titucional, indagou o juiz da 4.a Zona qual a orientação a 
seguir nesses casos. 

Frisou ainda que muitas das pessoas que obtiveram titulo 
eleitoral apenas com a comprovação do preenchimento dos 
requisitos dos ns. 4 ou 5 da Constituição de 1891, conservam, 
como decumento habil, a carteira modelo "19", que pela lei 
é dada aos estrangeiros. 

PARECER 

O TRE, acolhendo as considerações expendiaas pelo pro
curador regional, sr. L M. de Goes Calmon, respondeu que o 
estrangeiro, embora possuindo os requisitos citados da Cons
tituição de 91, para se alistar eleitor precisa apresentar o 
titulo declaratorio a que se refere a lei n.O 818. 

E' evidente que se o cidadão já obteve esse titulo ante
riormente, e com a sua apresentação na repartição policial 
competente obteve carteira de identidade em que conste a sua 
condição de brasileiro natura.lizado, é indispensavel a apre
sentação do titulo dedaratorio, de acordo com a decisão acima 
dtada, referente à primeira consulta dirigida ao TRE pelo 
juiz de 4.a Zona. 
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Noticias Militares 

ARRIMO DE FAMILIA 

- A fim de dirimir duvidas sobre a comprovação da con-
-dição de arrimo de familia, a l.a C. R. esclarece: E' arrimo 
de familia o filho unico de mulher viuva ou solteira, da aban
·donada pelo marido ou desquitada, às quais sirva de unico 
arrimo, ou o que ela escolher quando tiver mais que um, sem 
direito a outra opção; o filho de homem fisicamente incapaz; 
o viuvo que tiver filho menor (legitimo ou legitimado), se 
for o unico arrimo; o casado que tiver filho menor, desde 
.que seja o unico arrimo do casal; o irmão, o orfão de pai e 
mãe solteira ou viuva que viva em sua companhia; o filho, 
·()rfão de pai e mãe, que servir de unico arrimo a uma de 
.suas avós ou avô de crepito ou valetudinario, incapaz de prover 
os meios de sua subsistencia; o casado que servir de unico 
.arrimo à esposa. 
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N otas Varias 

PROCURAÇÃO E:M: CAUSA PROPRIA 

Objeto de acentuada divergencia tem sido a procuração 
em causa propria, no tocante a seus aspectos mais essenciais, 
quando os interessados se valem dela para efetivação de suas 
transações. 

A primeira questão cinge-se a sabel' se ela é suficiente 
para transferencia de dominio e conseçuente transcrição no 
Registro Imobi:iario da compra e venda de imovel. Para a 
pratica de atos especiais, inclusive o de alienação, é necessario 
que o m2.nc~ato contenha pcderes especiais e expressos (art. 
1.293, § 1.0 Cod. Civil). Porem, desde que a procuração em 
causa propria contenha todos os requisitos da compra e venda, 
revestida das formalidades legais, implica ela numa aTiena
ção, constitui cessão de direitos dominiais, é titulo habil para 
a t r ansmissão de dü'eitos reais, podendo S8f transcrita no 
Regisü'o de Imoveis (Mario Ferreira, " lVIandflto em Causa 
Propria", pago 117; Serpa Lopes, " Tratado", ~.o /332: Costa 
lHanw , " j'II:mdato em Causa P ropria", Rev. Trib. 162/481; 
Epinola, "Rev. FOi'ense", 45/18; Candido Oliveira Filho, 
"Pratica Civil", 5.°/216; Rev. Forense, 73/533; 76/336; 
100/273; 108/93; 114/392; Rev. Tribunais, 154/747; 143/84; 
162/705; 166/147; 104/519, 105/515; 117/159; 132/143; 
13/ 662; 106/709; 114/204; 80/479; 151/240; 179/293; Rev. 
Supremo Tribunal, 68/108; Rev. Direito, 64/~08). Tem-se 
aceito a validade do mandato mesmo na hipotese de não ter 
sido pago o imposto de transmissão, sob a asserção de que 
se trata aí àe aspecto puramente fiscal, podendo a Fazenda 
cobrar a sisa a que tem direito (art. 17, livro V, Cod. Imp. 
Tax2.s ; Rev. Tribunais, 143/84; 179/295). 
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Outra objeção reside na possibilidade ou não do manda
tario vender a ele mesmo o imovel, figurando ao mesmo tempo 
como procurador e adquirente. Nada impede que o procura
dor venda e imovel a si proprio, comparecendo no ato, simul
taneamente, como vendedor e comprador. Não ocorre a proi
bição contida na lei civil, referente à compra pejo mandatario 
(art. 1.133. letra "b" Cod. Civil). porque no contrato de com
pra e venda por via da procuração em causa pr'\lpria, inexiste 
conflito de interesses entre mandante e mandfctario, (Mario 
Santos, "Cod. Int. ", 16.°/140; Serpa Lopes, "Tratado", 3.°/ 
Ferreira, "Mandato em Causa Propria", pago 117; Carvalho 
331; Espinola, Rev. Forense, 45/21; Supremo Tribunal, Rev. 
Forense, 38/361; Rev. Tribunais; 101/583; 117/227), tanto 
mais quanto a pl'ocuração em causa propria pode ser levada 
diretamente a registro, a fim de ser transcrita, sem neces
sidade da escritura (Rev. Forense, 100/273; 108/93; 
114/392) . 

O terceiro dissidio surge a proposito da extinção ou não 
da procuração com a morte do mandante ou do mandatario. 
Isso porque, é da lei, o falecimento de uma das partes extin
gue o mandato (art. 1.316, n.o II Cod. Civil). Mas, se ocorre 
uma cessão de direitos, como acontece com a procuração em 
causa propria, obriga ela os herdeiros do mandante e apro
veita aos sucessores do mandatario. No primeiro caso, ficam 
os sucessores obrigados a respeitar o áto, por se tratar de 
condição de um contrato ou meio de uma execução conven
cionada, subsistindo após o falecimento do vendedor. E' 
irrevogavel (art. 1.317 Cod. Civil). Na segunda hipotese, 
os herdeiros do procurador sucedem a este nos direitos que 
ao morto competiam. Enfim, são donos do negocio, por 
direito de sucessão (João Luís Alves, "Código Comentado", 
art. 1.317; Lafayette, "Pareceres", 1.°/295; Serpa Lo
pes, "Tratado", 3.°/334; A. Nattini, "La Dottrina 
Generale Della Procura ", pago 246; Saggese, "La Reppresen
tanza", pago 359; Rev. Tribunais, 138/605; 113/662; 106/709; 
114/204; 80/479; 151/240, Rev. Forense, 99/673; 61/104; 
64/140) - MILTON CASTRO FERREIRA. 

(Transcrito da "Folha da Manhã", de 4-10-53.) 
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Noticias Forenses 

FALSO RECONHECIMENTO DE FIRMA 
OU LETRA 

N o artigo 300, o legislador penal dispôs: "Reconhecer 
como verdadeira, no exercicio de função pubJica, firma ou 
letra que não o seja". A pena é aumentada se se trata de 
oocumento publico. "Falso reconhecimdnto de firma ou 
letra" é o "nomen juris" do crime. Define-se aqui um delito 
especial, pois pressupõe-se no agente uma qualidade parti
cular: a de reconhecer firma ou letra. Têm-na o tabelião e 
outros que exercem função tabelioa, como os agentes consu
lares. S6 eles podem incidir na sanção ào artigo em exame. 
Ú que não exercer tal função não escapará, todavia, à repres
são penal, visto que praticará crime de falso, definido nos 
arts. 297 e 298 ou outro delito, tal seja a configuração da 
especie. 

Convem conhecer, entretanto, o alcance da disposi-ção, 
pois não é qualquer reconhecimento que não corresponda à 
realidade que corporificará o crime. Neste passo, a lei penal 
nao pode olvidar o direito privado, a fim de que não haja 
desarmonia entre eles, evitando-se conclusões antinomicas. 

De acordo com os praxistas, o reconhecimento de firma 
ou letra pode ocorrer por mais de uma modalidade: auten
tico, quando uma ou outra é iançada à vista do tabelião que 
conhece a pessoa ou vem a conhece-la no ato; semi-autentico 
quando escrita longe do oficial publico, afirma-lhe, entretanto, 
o autor ser sua; por semelhança quando resulta do confronto 
entre a firma apresentada e a que consta de seus arquivos, 
ou de que se lembra; finalmente, indireto quando duas ou 
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mais pesooas conhecidas do funcionario afirmam por escrito 
ser a assinatura de determinada pessoa. 

O reconhecimento autentico é tambem denominado "por 
.certeza" ou "verdadeiro". Evidentemente, é ele o modo mais 
seguro de reconhecer firma ou letra e porta maior fé. Toda
via, não é o mais usado. O vulto dos negocios, as atividades 
que se multiplicam, as exigencias profissionais etc., nos dias 
que vivemos, fazem com que o meio usual de reconhecimento 
de firma seJa o "por semelhança". 

Isso exposto, resta indagar como se configurará o delito 
definido no art. 300. Cremos não haver lugar discussão, 
desde que o dispositivo sôa: "Reconhecer como verdadeira ... 
firma ou letra". Se o tabelião não o declara expressamente, 
mas ao revés, limita-se a dizer que reconhece por semelhança 
ou simplesmente diz: "Reconheço a firma supra", ele não 
está dizendo ser a firma autentica. Para isso é necessaria 
a declaração: "Reconheço verdadeira a firma (ou letra) ... ". 
Somente este reconhecimento, como se disse, é que é genuino, 
só ele constitui prova plena. O "por comparação" não é 
certificado propriis sensibus visus et auditus e, assim, con
tem unicamente valor presuntivo. Consequentemente apenas 
na primeira modalidade é que se poderá apresentar o crime 
definido, uma vez que a lei pune o reconhecer como verda
deira firma ou letra que não o seja. Além diRso, é mister 
que o tabelião saiba não haver autenticidade, pois trata-se de 
crime doloso. 

Não concordamos, portanto, com o eminente Bento de 
Faria quando escreve: "Os notarios, ou outros funcionarios 
publicos com funções identicas s.ão responsaveis não somente 
pelo dolo, mas tambem por culpa, sendo que esta na ausencia 
de má fé, há de resultar demonstrada pela falta das referidas 
cautelas ou por negligencia, desde que devem eles, em caso 
de duvida, se certificar previamente da indivldualidade do 
respectivo subscritor. Não valeria qualquer dE'fesa, quando 
n5.o foram tomadas as recomendadas precauções ou as medi
das aconselhadas pela prudencia". (C. Penal Brasileiro, vo1. 
V, pg. 457). Não há responsabilidade criminal no caso de 
culpa, porque a lei não considerou a forma culposa e o 
art. 15 ~ unico do Codigo Penal veda a punição a esse titulo. 
O reconhecimento autentico há de ser feito, pois, dolosamente. 

Dir-se-á que se reduz de muito a responsabilidade cri
minal tabelioa no reconhecimento de firma ou letra. A res
posta é simples: é a lei que o quer. Além do mais, subsiste, 
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tal hipotese, a responsabilidade civil e por outro lado se exi
gem dos particulares e interessados cautela e diligencia maio
res,. sempre que o reconhecimento não fôr genuíno. 

Além disso, força é concluir, diante do art. 25 do estatuto 
penal, que se com as outras espécies de reconhecimento, o 
oficial publico não pratica o delito do art. 300, poderá con
forme as cil'cunstancias ser co-autor de outro delito, desde 
qlie dolosamente com aqueles atos concorreu para o referido 
crime. 

E. MAGALHÃES NORONHP_ 
(Transcrito do "Diário de São Paulo", 

de 4-10-53.) 

NENHUM VALOR LEGAL TftM OS 
"CASAMENTOS POR CONTRATO" 

Parecer emitido sobre o assunto pelo consulto?" 
j1[Túlico do Ministerio da Justiça - Pedidas 
p?"ovidencias da C01Tegedoria para imped'ir que 

os tabeliães lavrem esc1·itums do genero. 

RIO, 7 (Sucursal) - O ministro da Justiça, sr. Tan
credo Neves, despachou ao corregedor da Justiça do Distrito
Federal, para as devidas providencias, o parecer que lhe sub
meteu o consultor juridico do Ministro da Justiça, sr. Anor 
Butler Maciel, sobre os "casamentos por conh·ato". O con
sultOl' juridico conclui que o tabelião não pode lavrar tais 
escrituras, e que urgem providencias para coibir o abuso. 
Essas providencias são da competencia do desembargador-cor
l'egedor da J llstiça do Disti'ito Federal. 

Reportando-se aos fatos que determinaram seu parecer, 
o consultor afirma que a esci'Üura de "ajuste para manuten
ção", lavr2.clo pelo tabelião interino, l\'!ozart Lago Filho, con
substancia um "casamento per contrato", pratica que já teve 
sua voga no país, e que volta a ter curso no Distrito Federal, 
segundo se afirma. Cita então os dados cOnS![lntes do ajuste 
recentemente divulgado pela imprensa em que dois cidadãos, 
um d02C'(u itado e outro divorciado, por escritvra, no desejo 
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de uma vida em comum, sob o mesmo teto, contratavam obri
gações reciprocas. 

Adianta então que a vida em comum, que se pretende 
ajustada na dita escritura, inclui, é evidente, o convivio à 
maneira de casados, envolvendo as obrigações de concepção. 

A constituição, no artigo 163, dispõe sobre o organização 
da familia, constituida pelo casamento, disciplinado este pelo 
Codigo Civil. Outras uniões, que não as instituidas pelo 
casamento, celebrado na forma do art. 163, se excluem da 
proteção legal, são situações de fato, não reguladas pelo 
direito, nem por ele tuteladas. 

Afirma o consultor, em seguida, que embora não proibi
das, estão à margem do direito e por isso llão podem preten
der legalização por qualquer forma juridica. 

Ainda em seu parecer, diz o consultor que o tabelião 
que lavre conb'ato sobre a materia está pratica.ndo ato juri
dico nulo, por ilicitude do objeto. Compete a tais serventua
rios lavrar atos que as partes desejam, mas estes subordi
nados à disciplina juridica. Praticando atos sem base legal, 
induzindo as partes ao erro de acreditarem validos ajustes 
sem consistencia juridica, os referidos serventuarios faltam 
ao seu dever. 

Concluiu o consultor salientando que a falta em que 
incorrem deve ser levada ao conhecimento do desembargador
corrcg"ed8T da Justiça, a quem incumbe a fiscalização dos 
deveres funcionais dos serventuarios de Justiça, que poderá 
expe~lir providencias para impedir a continuação do abuso. 

OS TABELIÃES E AS UNIÕES LI\TRES 
EXTRALEGAIS 

RIO, 14 ("Estado" - Pelo telefone) - ° desembarga
dor Mario Guimarães Pinheiro, presidente d0 Tribunal de 
Justiça, distribuiu circular proibindo a lavratura de conve
nios, "qualquer que seja a sua redação, dada a manifesta 
ilicitude do seu objeto e por consequencia a nuli.dade do ato". 
E condena "a intervenção do tabelião para regular uniões 
livres extralegais", cuJas escrituras "são nulas quanto ao 
seu objeto". 

BOLrI'IM DA ASSOCIAÇÃo DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO * - 57 



DEPARTAMENTO DA RECEITA 

SERVIÇO DE CONSULTAS 

Pergunta n. 10.014: 
O consulente recebeu em doação, feita por sua tia, um 

prédio em Itatiba, dêste Estado, com a Cláusula de Usufruto, 
no valor de Cr$ 10.000,00, tendo sido posteriormente avalia
do pela Fazenda Estadual em Cr$ 15.000,00. 

O imposto de 287'0 foi pago integralmente pelo valor 
de Cr$ 15.000,00. 

Tendo agora, falecido a usufrutuária, foi requerido o 
cancelamento da referida clausula. 

E' devido novamente o imposto com base no § 3.° do 
Art. 18 do Livro V do Cod. Imp. e Taxas? 
Resposta n. 9.082 

Dispõe o Art. 37 do Livro IV do Cad. Imp. e Taxas que: 
"nas transmissões de propriedade "inter-vivos" a título one
roso ou gratuito em que houver reserva a favor do transmi
tente do usofruto ou renda, uso e habilitação, sôbre o imovel, 
o impôsto devido pela transmissão será pago sôbre o valor 
integral da propriedade no áto da escritura". 

Ao consolidar-se a propriedade plena do imovel, com o 
falecimento do usofrutuário, não será devido novamente o 
imposto, por já ter sido o mesmo pago, no dizer do legisla
dor sôbre "o valor integral da propriedade". 

A disposição contida no § 3.° do Art. 13 do Livro V do 
Cod. Imp. e Taxas por testamento, esclarecendo então que 
o impôs to "causa-mortis" será pago tanto pelo usufrutuário, 
como pelo nu-proprietário. E' hipótese diversa da ocorrida 
na consulta, na qual o usufrutuário não mais existe, consoli
dando-se a propriedade na pessoa do nu-proprietário. 

Jorge de Camargo 

De acôrdo: Labre de França - Chefe. 

58 -

D. O. de 30/10/53. 

BOLETIM DA ASSOClAC~O DOS SERVENTUARIOII 
DE JUSTICA DO ~TADO DE S..i.O PAULO * 



Dentre as medidas de cara ter financeiro, determinadas 
pela lei n. 2.412, de 15 de dezembro de 1953, que entrará 
em vigor em 1.° de janeiro de 1954, constam os seguintes; 

LEI N. 2.412, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1953 

Dispõe sôbre medidas de caráter financeiro. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO ES
TADO 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 - Fica instituido o adicional de 1070 (dez 
por cento) sôbre o valor integral de todos os impostos devidos 
a partir de 1.0 de janeiro de 1954 a ser arrecadado exclusiva
mente em moeda corrente. 

Artigo 10 - Fica prorrogada até 31 de dezembro de 
1954 a vigência da Lei n. 1.037, de 27 de maio de 1951. 

Artigo 11 - Passa a ter a seguinte redação o paragrafo 
1.0 do artigo 13 do Livro IH do Codigo de Impostos e Taxas 
(Decreto n. 22.022 de 31 de janeiro de 1953). 

"Sempre que se verificarem variações ou alterações apre
ciáveis nos valores territoriais em geral ou quanto a determi
nada zona, ou·ainda em relação a um imovel isoladamente, serão 
alterados os lançamentos vigorando a alteração a partir do 
exercício em curso desde que os rois ou editais sejam publica
dos ou afixados na forma e no prazo estabelecidos no artigo 18". 

Parágrafo único - Acrescente-se ao artigo 13, do Livro 
IH, do Código de Impostos e Taxas (Decreto n. 22.022, de 31 
de janeiro de 1953) como § 3.°, o seguinte. 

"3.° - Qualquer majoração do imposto territorial rural. 
resultante da alteração de lançamentos a que se refere o § 1.0 
não p<>derá, em hipótese alguma, exceder de 75% (setenta e 
cinco por cento) o valor dos lançamentos vigentes, admitindo-se' 
somente uma revisão em cada exercício financeiro". 

Artigo 12 - Fica revogado o artigo 30, do Livro IV, do 
Código de impostos e Taxas (Decreto n. 22.022, de 31 de ja
neiro de 1953), passando a ter a seguinte redação a alínea "b'" 
da Tabela n. 2 anexa ao mesmo Livro: 
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"b) - as permutas pagarão de cada imóvel pe~'mutado 
8'}'o (oito por cento) exceto as permutas de bens imoveis rurais, 
em que cada um dos contratantes pagará a metade do impôsto 
devido até concorrente valor, pagando o adquirente do imóvel 
mais valioso integralmente o impôsto devido sôbre o excedente". 

Artigo 13 - As taxas previstas nas alineas "a", "b", 
"d" e "e" da Tabela n. 3 anexa, ao Livro IV do Código de im
postos e Taxas (Decreto n. 22.022 de 31 de janeiro de 1953), 
ficam aumentadas para 870 (oito por cento). 

Artigo 14 - Os emolumentos devidos pelos reconheci
mentos de letra ou firma, ou de sinal ou firma somente, ficam 
acrescidos da importância fixa de Cr~ 1.00 que constituirá, 
integralmente, renda do Estado. 

Artigo 18 - O artigo 27 do Livro X, do Código àe im
postos e Taxas (Decreto n. 22.022, de 31 de janeiro de 1953) 
passa a ter a seguinte redação "revogado o seu parágrafo 
único: 

"Artigo 27 - Os atos de aquisição de bens imóveis pela 
Fazenda do Estado, inclusive sua transcrição nos registros de 
imóveis são isentos de custas e emolumentos". 

Artigo 25 - Em relação aos contratos de promessa ou 
compromisso de compra e venda de imóveis, ora em vigor, já 
quitados e os air.da não vencidos, é facultado ao promitente ou 
compromissario originário recolher, por antecipação e p810 va
lor do imóvel à data do contrato, o imnôsto de transmissão de 
propriedade imobiliária "inter-vivos", devido sôbre a transmis
são, desde que a faça dentro do prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data da vigência desta lei. 

Artigo 28 - Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
de 1954, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 15 de 
dezembro de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCES 
Theodoro Quartim Barbosa 
Antonio Carlos de Salles Filho 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 15 de dezembro de 1953. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral subs
tituo. 

~o -

D. O. de 10/12/53. 
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