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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SEHVENTU ÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESrrADO DE SÃO PAULO 

.. nECLARADA DEl UTILIDADE: PUBLICA PELA 
LEI N," 461, DE 26 DE' SETE:lIBRO DE 19.\9," 

ANO VI - 1954 JANEIRO-FEVEREIRO 

ELErros OS NOVOS ME:MBROS DA 

DIRETORIA DA ASSOCIAÇliO, para. 

o triênio de 1954 a 1956 

N.O 42 

Realizou-se dia 15 de dezembro de 1953, em nossa 
séde social, a elei<}50 para a renovação dos membros 
da Diretoria ela Associac:,üo, á qual compareceram 
inumeros associados, tanto da Capital como do Interior. 

Esta eleiçno tinha uma grande significação para 
os serventuários de jus6çn, eis que a classe tem pro
blemas muito serios e importfmtes para enfrentar neste 
E'xercicio: - Corno a Diretoria anterior, que alias 
muito fez peja classe, alem da transformação radical 
deste utilíssimo Boletim, insistiu na renovação total 
da chapa, para em rodizio c1emocratico atribuir a. todos 
as honras e os onus dos corpos diretivos, foram então 
eleitos os seguintes diretores, sob a presidência do 
Dl'. Antonio Augusto Firmoda Silva 4.° Tabebão de 
notas desta. Capital, nome esse que se tem drstacado 
pela sua inteligência, tenacidade e capacidade e 
trabalho. 
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A nova Diretoria eleita ficou assim constituida: -

DIRETORIA 

ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA ...... - Presidente 
OSCAR DE BARROS PEREIRA ................ - Tesoureiro 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA ............ - Secretário 
OCTAVIO UCHõA DA VEIGA 
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA DE BARROS 
BRENO DE TOLEDO LEITE 
OCTA VIO GODOY VAZ DE OLIVEIRA 
SEBASTIÃO MEDEIROS 
ALCIDES DE MELO VALE 

CONSELHO FISCAL 

HILDEBERTO VIEIRA DE MELLO 
FRANCISCO VERGUEIRO PORTO 
BRASILIO MACHADO NETO 
IBSEN DA COSTA MANSO 
ABNER RIBEIRO BORGES 

SUPLENTES 

- Presidente 

CASSIO DIAS DE TOLEDO .................... - Sa!ltos 
ALVARO PINTO DA SILVA NOVAIS FILHO .. - Santos 
EL VINO SILVA ................................. - Campinas 
AFFONSO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO .. . - Capital 
ABEL DE REZENDE VILARES ................ - São José do Rio Preto 
VIRGILIO BAPTISTA CEPELLOS .............. - Dracena 
CASEMIRO PINTO NETO ....................... - Capital 
ANTONIO FLAQUER ..................... . ..... - São C:>.etano do Sul 
GUILHERME DE ABREU CASTELO BRANCO .. - Capital 
CID BIERREMBACH DE CASTRO PRADO ..... - Capital 
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Colaborações 

EMANCIP AÇAO E MAIORIDADE 

SEBASTIÃO ALMEIDA OLIVEIRA 
Oficial do Registro Civil de Tanabí 

Aquisição da capacidade civil antes da idade legal é o 
que se chama de emancipação, isto é, estado daquele que, li
vre de toda e qualquer tutela, pode administrar livremente os 
seus bens. Para obtê-la, prescreve o Código Civil, em seu 
artigo 9.0 que, ,aos vinte e um anos completos acaba a meno
ridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da 
vida civil" e o parágrafo único, do mencionado artigo, vem 
assim redigido: "Cessará, para os menores, a incapacidade: 
I. Por concessão do pai, ou, se fôr morto, da mãe, e por sen
tença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito anos 
cumpridos. lI. Pelo casamento. IlI. Pelo exercício de em
prego público efetivo. IV. Pela colação de gráu científico 
€m curso de ensino superior. V. Pelo estabelecimento civil 
ou comercial, com economia própria". 

Das cinco proposições enumeradas, a que menos lógica 
se nos afigura na prática, por inoperante e, quiçá, inusitada 
(dado desconhecermos um só caso positivo e real de sua 
aplicação) é a que vem enunciada em último lugar, origem 
destes reparos. Segundo cremos, não foi e não está sendo 
usada e é bem possível tenha sido abrogada por inócua e 
obsoleta. Por isso mesmo, limitações inhibitórias, no trato 
cotidiano, impedirão o uso legal dessa forma de aquisição da 
capacidade civil. 

Exdruxula e contraproducente tornar-se-ia sua aplica 
ção, atendendo-se ao fato de que um menor de dezoito anos 
pudesse adquirir sua emancipa'Ção legal pelo simples motivo 
de estabelecer-se por conta própria, com economias pró
prias. Fazendo tábula. msa da possibilidade de originar bur
las para obviar a lei, dando-se de barato que tal acontecesse, 
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desde quando, e como, se operaria a emancipação, e qual o 
documento comprobatório de sua existência? O decreto 
n.o 18.542, de 24 de dezembro de 1928, que instituiu os re
gistros públicos, assim estabelece quanto ao registro de eman
cipações: este será feito mediante transcrição da sentença 
oferecida em certidão ou instrumento. Mas, como obter re
feridas certidões, ou instrumento, no caso do inciso V? 

Clovis Beviláqua, douto comentarista de nosso Código, 
e seu principal codificador, a quem nestas desataviadas li
nhas rendemos o preito de nossa homenagem de admiração, 
pelo muito que dignificou as letras jurídicas nacionais, não 
lhe passou despercebida essa antinómia da lei quando anota 
em suas observações comentários como estes: "Os outros ca
sos de emancipação, o exercício de função pública, a colação 
de gráu científico, e o estabelecimento civil ou comercial, re
presentam uma ociosa persistência do direito anterior, que 
se não concilia bem com o art. 391, lI. Não os contemplou 
o P1'ojeto primitivo; intrcduziu-os, no Código, uma emenda 
de Fausto Cardoso, contra a qual se opuzeram objeções no 
Em defesa, pág. 349 a 355. Por ocasião de se discutir o 
Código Civil Português, a mesma questão foi examinada, 
decidindo-se, com melhor critério, que não tinha razão de 
ser, na lei nova, a emancipação pela habilitação literária ou 
pelo exercício de emprego público. Veja-se Dias Ferreira, 
Código Civil Português, I, ao art. 304". 

Consultando o Código do Processo Civil, em seu arti
go 621, que trata das emancipações, verificamos: O menor 
que tiver 18 anos cumpridos poderá emancipar-se por meio 
de justificação onde, com a presença do órgão do Ministério 
Público, e do tutor se fôr o caso, provará o requerente ter a 
capacidade necessária para reger sua pessôa e administrar 
seus bens, 

À míngua de outras fontes, dado que nossa biblioteca ju
rídica é incipiente, consultamos o magnífico estudo de Afonso 
Dionisio da Gama, "Tmtado Teó1'ico e Prático do Direito Ci
vil Brasileiro", 1927, e aí nos foi dado ver que seu autor, 
enumerando as várias modalidades, meâiante as quais se ope
ra a alforria do pátrio poder, silencia completamente no que 
tange à outorga ao menor que se estabelece por conta própria 
e com suas próprias economias. 
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Dar-se-á o caso de ter sido abolido o inciso V, da pro
mulgação do Código aos nossos dias? Em caso contrário 
bom e conselhável seria disso cuidassem nos legisladores e 
jurisperitos para acabar de vez com um das poucas excres
cências de nossa lei máxima, com justeza considerada a maior 
obra legislativa do parlamento da República. 

LEI 819, DE OUTUBRO DE 1950 

No próximo numero deste Boletim, publicaremos a Lei 
819 ,de 31 de outubro de 1950, com todas as modificações que 
foram feitas desde a sua vigência. 

Pre:ad<J consócio. 

A tod.o8 aqueles que ainda não efetuaram o pagamento do 
lO'1'1'ente exercício, bem como aos que estão em debito com 08 

anos anteriores, solicitamos, encarecidamente, que enviem a 
BUa contribuição social, pois a manutenção desta revista, de
pende ezclusivamente da pequena parcela que cada serven
tuário dá de bom grado, para a vida de nossa Associação. 
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PREDESTINAÇÃO ANGUSTIOSA D'UMA 
CLASSE 

ANTONINO CINTRA 
Sta. Adélia 

Pela vida tormentosa porque se debatem quasi todas as 
camadas sociais, nem sempre tudo se pode ajustar por uma 
determinação igualitaria. Mas isso não obsta todavia de 
se concertar alguma coisa desajustada. Tudo depende do 
motivo exposto com precisão, com exatidão irretorquível. 

De bôa fé ninguém ignora o que se passa com os carto
rios de justiça, relativamente á sua vida e o mesmo aconte
cendo com o grande número de distritos de paz que não es
tão cor respondendo com a razão de sêr de sua creação, tal 
o número insignificante de habitantes que os mesmos possuem. 

E sem a menór relutancia de espirito, proclamamos alto 
e bom som que, distritos de paz que não contiverem pelo 
menos cinco mil habitantes, não poderão lograr existência 
por não oferecerem os meios necessários para a manutenoãç 
de serventuarios de justiça. O seu funcionamento não passa
rá de um entrave ás exigencias da bôa produção de tra
balho. 

Já nos ocupamos desse caso em trabalho anterior, e 
somos forçados pelas circunstâncias que se nos impõe a 
respigar o mesmo assunto, agora, naturalmente, com dados 
mais condizentes e ao nosso alcance. É induvitável que, com 
número deficiente de habitantes não se formam distritos, 
porque ensejariam cartorios com rendas precarissimas. E 
em tal circunstância o único remedio estaria na sua oficia-
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lização. Entretanto, resta saber se compensa ao Erário crea
ção de distritos cuja renda não comportem a sua manutenção. 

Pará. melhor elucidaçào passaremos a fazer uma breve 
demonstração, com cálculos mais ou menos aproximados e 
-que por sua vez possam bem expressar a razão de nosso si
cero objetivo. 

Tomaremos por exemplo dois casos: distritos com 5 mil 
habitantes e distritos com 2.500 habitantes. Vejamos a 
produção mensal dos distritos do 1.0 caso: nascimentos, 20; 
casamentos, 5 a 6; óbitos, 6 

Se o cartório acumular tabelionato: 4 a 5 escritu ras; 
procuração, 1; assim mesmo escrituras de pouco valôr, por
que as de grande valôr, quasi sempre canalisam-se aos ta
beliães das sédes das comarcas. 

Distritos do 2.° caso: nascimentos, 5 a 6; casamentos, 1; 
óbitos, 2. Com am~xo de tabelionato, base bem inferior ao 
1.° caso. R.estam UR certidões que são variáveis e que só se 
recomendam pelo número elevado e busca com pensadora. 
Banalidades, pura um e outro caso os reconhecimentos de 
firmas. 

Assim sendo, chegaremos á seguinte conclusão: para o 
primeiro caso vent ilado, renda provável de 3 mil cruzeir08 e 
para o 2.° mil e quinhentos cruzeiros. 

E verdade que poderá variar de cartorio para cartorio 
e de serventuario para serventuario, porque nem todos ob
servam o regimento de custas, mas não com grande diferen
ça do que fôra e!'!tabelecido neste pequeno relato rio. De 
sorte que, de tudo quanto aqui vai exposto é fácil de se ava
liar o que seja a penuria de serventuarios que empregam a 
sua atividade em cartorios, cuja insignificante renda, mal dá 
para o sustento da família e a educação de seus filhos. É 
simplesmente penoso, mas é a realidade do quadro pungente 
de infelizes creaturas que um dia erraram o seu meio de 
subsistencia. 

Passaremos agora a abordar em separado os distritos 
baldos de habitantes e de movimentos para cartorios, entre 
novos e velhos. Esses distritos só poderão ser providos pela 
facilidade que oferece a nomeaçã.o, na conformidade do que 
dispõe a letra "b" do art. 37 da Lei 11.° 819 de 31-10-53. Os 
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candidatos aos cartorios desses distritos, a maioria deles têem 
em vista dois objetivos - permutar ou aguardar oportuni
dade para deixa-los. 

Os que são abonados de capital, procuram permutas com 
colegas da mesma classe que seja detentor de cartorio mais 
rendoso, ajustando a volta da diferença e os que são desa. 
bonados, ficam aguardando eventual r emoção ou promoção, 
até que possam livrar-se da pinóia. Na verdade esses distri
tos estão servindo de trampolim para as negociatas. Seria 
um áto de moralisação da própria classe que, esses falhos 
distritos fossem extintos. 

O TABELIÃO DE NOTAS 

O tabelião de notas representa nos paizes cultos relevan
te papel na vida da sociedade em virtude dos atos por êle prati
cados, atos esses que, de acôrdo com as legislações de todos 
os países civilizados tem fé pública, como se fossem emanadas 
dos poderes públicos. 

Os atos do tabelião têm fé pública, por isso êles só podem 
ser invalidados por prova plena e cabal em contrário do que 
neles se acha declarado. (Rev. Dir., 5/145 e 30/519; Rev. Trib., 
15/256 e 96/143. (Novo Manual dos Tabeliães - Sylvio 
Brantes de Castro ~ 3. a edição). 
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PRE-NOMES E NOMES INCONVENIENTES 

(Um problema de higiene mental e social) 

RENATO KEH L 

Da Academia Nacional de Medicina 

Não poucas criaturas tem aversão ou, mesmo, horror 
ao pre-nome ou ao nome que possuem, e de bom grado os 
trocariam por outros. 

Algumas receberam, realmente, nomes banais ou inex
pressivos, quando não, rebarbativos ou chocan~es, a ponto 
de se encalistrarem, quando os ouvem em voz alta ou são 
obrigados a menciona-los em público. 

Para certos indivíduos a influencia psicológica do p-r-e
nome ou do nome de família, quando se prestam ao ridículo 
ou à zombaria, pode ter sobre a personalidade efeito depri
mente ou, mesmo, nocivo. 

Quando procedem de pais de lingua exótica, alguns são 
estravagantes ou dissonantes, outros são cacofonicos ou dão 
margem à cacoftons. 

Entre nós, progenitores com pretensa originalidade, ig
norantes do mal que praticam, pespegam nos filhos designa
ções insensatas, quiçá, estupidas, que às vezes os tornam in
felizes por toda a existência. 

Em condições normais de senso e de responsabilidade, 
ninguém dará aos filhos pre-nomes que os possam tornar 
vitimas da risota ou do escarneo dos semelhantes, influindo
lhes maléficamente sobre o psiquismo, a ponto de transformar 
muitos deles em frustrados psico-sociais. 

Por influxo excentrico, nimiamente psicopático, inúme
ros se descuidam da importancia desta escolha ou, proposita
damente, dão aos pobres rebentos nomes, que desde a escola 
primaria provocam chistes ou caçoadas, prejudicando o seu 
portador de forma mais ou menos acentuada ou grave. 
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Exemplos de nomes nestas condições citam-se aos milha
res p21a originalidade ou comicidade, como a de um sacerdo
te pernambucano que se chamava Padre Pedro da Purifica
ção Pais e Paiva, paroco da cidade de Panelas, onde exercia 
também a função de professor público. A sequencia dos 
"pp" o perseguiu de modo implacável! . 

Dado, talvez, o acendrado regionalismo de seus progeni
tores, um grande cientista patricio recebeu, em seguida ao 
pre-nome, o nome do país, a designação do Estado e da 
cidade em que nasceu. 

Os nomes cumulativos do sacerdote e do cientista nada 
apresentam de inconveniente, nem de chocante. São apenas 
orlgmais. Os de tantos outros, porém, como se diz na giria 
carioca, "fão de amargar"! Descambam para a estulticie e 
dão margem a troças e a zombaria, às vezes, pesadas e in
sultantes. 

Pode-se bem avaliar o constrangim!mto de certos indi
divíduos, sujeitos a chacotas atormentadoras, como os infe
lizes que receberam nomes como estes. João Colica, João da 
l'i!et~ma Data, Manoela da Hora Pontual, Esburro de Oliveira, 
Gradosa Rodela e Himeneo das Dores Conjugais! 

De uma relação que me forneceram, destaco apenas os 
seguintes: Chevrolet Ford da Silveira, a do pratico de far o 
macia, baiano, João Peçanha Farol da Ean-a e o de João 
Cara de Jesus. 

A excentricidade paterna, com ou sem anuencia materna, 
e tolo de despertll.r a atenção sobre os próprios progenitores 
ou concorrer para a popularidade barata e fácil dos filhos, 
a despeito do prejuízo que lhes possa sobrevir. 

Certos nomes, (refiro-me também a nome de família), 
deviam ser retificados, quando incompatíveis com o meio, 
com a pronuncia ou com a grafia do país. Os escrivães dos 
cartórios de registro deveriam estar habilitados a neg,ar a 
anotação dos mais bizarros ou fantasistas, que possam entrar 
no rol da vulgaridade ou da insensatez, e capacitados para 
retificar os nomes de famma., com o previ o ass::mtimento do 
juiz, quando houver motivo justificado 

De longa data é conhecida e 3ssinD,lada a importancia 
atribui da à escolha dos nomes individuais e de família. 

Chamfort, pensador e moralist2. francês do século XVII!, 
era filho natural e se chamou, inicialmente, Nicolás. Com 
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este nome fez os estudos na Universidade de París. Desejoso 
de apresentar-se ao mundo com um nome de relev,o, adotou, 
segundo Saint Beuve, o de Senhor de Chamfort. 

Um dia, conta o notável crítico francês, cO Marqués de 
Créqui I e disse: - "Senhor de Chamfort, parece-me que 
hoje, 11111 homem de espírito é igual, em qualquer situação, 
não obstante o nome que tenha". - "Falais bem a vosso 
gosto, Senhar Marquês", replicou Chamfort. - "SuponcIe, 
entreb. ' lto, que ao invés do Senhor de Créqui, vosso l1DlUe 
fos~e S(:Tl1" or Criquet. Entrai num salão e vos certificareis 
si o efei to é o mesmo!" 

Ântes de Chamfort, já Voltaire den1 acordo da impor
tancia psicológica do nome, fato a que certos povos não dão 
valor , t.m to assim que entre eles se apontam nomes estra
vaganfs, imos. Com o uso e a tradição, tornam-se familia
res e não provocam estranheza ou gracejo de mau gosto. 
Voltai 'e, contudo, não esteve pelos autos, nem pela tradição, 
e mude'H de nome, Aos vinte e quatro anos trocou o nome 
de fa n íli a , que era Al'ouct, para o que adotou e com o qual 
se tom ou célebre. 

Ot~ C j;neses davam aos filhos um "nome de leite", isto 
é, um primei ro liClme que os próprios filhos, mais tarde, po
deriam .ou não modificar , de acordo com as predileções. 

Como não é pos ível, pelo menos no presente, imp1antar 
o si,.ten,a Je dar aos filhos urn prenome provisório, substituÍ
vel r~a ma ioriclaJe, lu o recurso ]eg-al de requerer ao juiz a 
sua retifieD.ção, de acordo COEI o artigo 72 e o respectivo pa
rr. .rafo único, d.o decreto 5.857, de 9-11-1939. Mesmo o 
no me da família, quando contrario à moral, ou ridículo, pode 
ser l'ptif cDd o, correção essa que não é difícil, complicada, 
ner'1 rl L~peEdi o;~ ;:l . 

NOf; Esbdos Unidos da América do Norte é comum a 
"americanização " dos nomes de família. Um exemplo ex
pressivo é o do :o tt1 al presidente, descendente de alemães, ins
talados no país por volta de 1850. O nome originário era 
Eisenhouer, modificado para Eisenhower. Os Kehl que para 
lá imigraram na mesma época, com exceção de alguns, 2me
ricanizaram" o nome para Kehlin e Kehlen, segundo infor
mação da senhora do cónsul geral americano em Hamhurgo, 
senhor John Eehl, falecido ha poucos anos. 
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Não ha mal algum nesse processo de nacionalização, 
quando possível ou ajustável, sobretudo dos nomes de famí
lia de difícil pronuncia ou de difícil fixação na memoria, 
como sucede com os originários de países nos quais predomi
nam as consoantes ou as formações ortográficas arrevezadas. 

De acordo com o que me informaram, bastará um reque
rimento ao juiz, o qual, diante dos inconvenientes apontados, 
dará autorização para ser expedido um mandato ao oficial do 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, para 
averbar, à margem do assentamento de nascimento, a retifi
cação solicitada, fazendo-se a devida publicação pela im
prensa para conhecimento dos interessados. 

Tal é a medida que se poderá denominar "reparadora" 
para a modificação dos pre-nomes e, excepcionalmente, para 
os patronímicos ou nomes de f amília . A medida profilática, 
contudo, deve consistir num dispositivo legal que regule, ta
chativamente, o processo de registro de nascimento, tendo 
em vista impedir a anotação de nomes de fantasia, quando 
absurdos, estapafurdios ou atentatorios ao bom senso, preju
diciais às pobres vítimas de pais bizarros ou inconsequentes. 

Com relação aos nomes de família de origem estrangei
ra, a questão deverá ser cuidada com o máximo rigor, afim 
de evitar abusos, confusões, apropriações ou caprichos injus
tificáveis. Admitir-se-à apenas a "nacionalização" da pro
nuncia, por conseguinte, da grafia, como é usual nos Estados 
Unidos da América do Norte. 

O que urge, no presente, é combater a excentricidade 
das nomenclaturas condenáveis pela higiene mental e social; 
propagar entre as famílias os inconvenientes das escolhas de 
nomes que possam prejudicar os seus portadores; divulgar, 
enfim, entre os interessados, a possibilidade de retificação 
legal para os casos justificáveis. 

O pre-nome e o nome de família constituem patrimonios 
sagrados, que se deve resguardar através dos tempos, por 
todos os modos, impedindo que se tornem simples designa
ções sujeitas a caprichos ou a alterações geradoras de con
fusão e de desordem. 

Assim, pois, cumpre evitar os nomes inconvenientes, 
assim como retificar, criteriosamente, apenas os que devem 
ser modificados para bem dos seus portadores e da coleti
vidade. 
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Leis e Decretos 

LEI N. 2.535, DE 13 DE JANEIRO DE 1954 

Dispõe sôbre acréscimo de parágrafo ao artigo 
99 da Lei n. 819, de 91-10-50. 

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

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

Artigo 1.0 - O artigo 33 da Lei n. 819, de 31 de outu
bro de 1950, fica acrescido do seguinte parágrafo: 

"Parágrafo único - Os serventuários, com mais 
de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, pode
rão inscrever-se em concurso para provimento de 
ofícios dê qualquer classe". 

Artigo 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 13 de 
janeiro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Carlos de Saltes Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
·dos Negócios do Governo, aos 13 de janeiro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffartll, 
Diretor Geral - Substituto 
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LEI N. 2410, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953 

Dispõe sôbre as aposentadorias aos serventuÓ/i'io8 
da justiça. 

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

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

Artigo 1.0 - As aposentadorias aos serventuários da 
justiça sucedidos por invalidez, concedida nos têrmos da Lei 
n. 889, de 11 de dezembro de 1950, considerar-se-ão definiti
vas, desde que, decorrido o prazo de 4 (quatro) anos entre 
a inspeção de saúde para a nomeação do sucessor, prevista 
no Decreto n. 6986 de 25 de fevereiro de 1935, e a levada 
a efeito para a concessão da aposentadoria provisória, a que 
alude a Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, o laudo 
médico desta última confirme a perdurabilidade da moléstia 
atestada no laudo inicial. 

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

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 10 de 
dezembro de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Ca·',.zos de Salles Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 14 de dezembro de 1953. 

14 -

CaTlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral - Substituto 

D. O. de 15/12/53. 
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LEI N. 2392, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1953 

Revoga os itens VI, VIII e IX da letm "a" do 
artigo 20 da Lei n. 819, de 31-10-50. 

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

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

Artigo 1.0 - Ficam revogados os itens VI, VIII e IX 
da letra "a" do artigo 20 da Lei n. 819, de 31 de outubro 
de 1950. 

Artigo 2.° - O item VII da letra "a" do artigo 20 a 
que se refere o artigo anterior passa a ter a seguinte reda
ção: 

"VII - serviço à Justiça Eleitoral, como anexo 
ao cargo, pelo prazo de dois anos, nos têrmos do artigo 
18, § 2.°, da Lei federal n. 1.164, de 24 de julho de 
1950 - 1 ponto". 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 10 de 
dezembro de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Ca1'Zos de Salles Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Governo, aos 10 de dezembro de 1953. 

Carlos de Albuque1'que Se1ffa1·th 
Diretor Geral - Substituto 
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LEI N. 2.656, DE 21 DE JANEIRO DE 1954 

Dispõe sôbre provimento de ofícios de justiça não 
oficializados. 

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

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

Artigo 1.0 - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 2.° - Fica acrescentado à letra "a" do artigo 

20 da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950, o seguinte 
item: 

"XI - exercício interino do escrevente, durante três 
anos, no cargo de serventuário - 1 ponto". 

Artigo 3.° - Vetado. 
Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 21 de 

janeiro de 1954. 
LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Carlos de Salles Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Governo, aos 21 de janeiro de 1954. 

Carlos de Albuquerq'ue Seiffarth 
Diretor Geral - Substituto 

D. O. de 22/1/54. 

LEI N. 2485, DE 5 DE JANEIRO DE 1954 

Dispõe sôbre os períodos de ferias forenses. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, 
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FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e 
eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Os períodos de férias coletivas a que se 
referem o artigo 10 do Decreto-lei n. 11.058, de 26 de abril 
de 1940, o artigo 21 do Decreto-lei n. 14.234, de 16 de outu
bro de 1944, e o artigo 6.0 do Decreto-lei n. 17.274, de 6 
de junho de 1947, são os seguintes: 

I - de 2 a 31 de janeiro-, inclusive; 
11 - de 2 a 31 de julho, inclusive; e 

111 - a Semana Santa. 

Artigo 2.0 - 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 5 de 
janeiro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Carlos de Salles Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 5 de janeiro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral - Substituto 

D. O. de 6/1/54. 

LEI N. 2576, DE 14 DE JANEIRO DE 1954 

Dispensa de novo exame de suficiência física o 
funcionário reclassificado ou nomeado para outro 
cargo. 

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

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

Artigo 1.0 - O funcionário reclassificado ou nomeado 
'Para outro cargo, sem interrupção de exercício, não está sujei-
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to a novo exame de suficiência física desde que tenha mais 
de dez anos de serviço, contados da data da admissão ao 
serviço público até a do ato que lhe atribui a nova inves
tidura. 

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

Palácio do Govêmo do Estado de São Paulo, aos 14 de 
janeiro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José FeTTe'im Keffer 

Pllblicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, H.oS 14 de janeiro de 1954. 

Carlos de Albuque1'q1.le Seiffa1·th 
Diretor Geral - Substituto 

D. O. de 15 /1/54. 

LEI N. 2.533, DE 13 DE JANEIRO DE 1954 

Dispõe sôbre a l'emuneTCtção dos fiscais nomea
dos pelos Juizes de Dire'ito, e dá outras p1'ovidêneias. 

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

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

Artigo 1.0 - Os emolumentos dos fiscais nomeados pelo 
Juízes de Direito, na conformidade do disposto no artigo 632 
do Código de Processo Civil, serão de meio por cento sôbre 
a importância recebida, não podendo ser inferiores a ..... . 
Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) nem superiores a Cr$ 1.000,00 
(mil cruzeiros). 

Artigo 2.° - Quando a nomeação de fiscal recair em 
membro do Ministério Público, este, ainda que não tenha fun· 
cionando no processo, desincumbir-se-à do encargo em razão de 
suas atribuições, sem direito a quaisquer emolumentos. 
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Parágrafo único - Sómente poderão ser nomeados fis
cais os membros do Ministério Público de primeira instância. 

Artigo 3.° - Os fiscais S8,0 obrigados a, no prazo de 
quarenta e oito horas, recolher em nome dos interessados, 
80 estabelcimento de crédito indicado pelo Juiz e à disposição 
dêste, quantias recebidas oe venda ele bens inalienáveis e, 
no de 5 (cinco) dias, prestar contas ao Juiz. 

Parágrafo único - Perderá os emolumentos, e ficará 
sujeito às oominações legais, o fi scal que deixar de cumprir 
essas obrignções. 

Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 13 de 
janeiro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Ca,rlos de Salles Filho 

Publkada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Governo, aos 13 de janeiro de 1954. 

Ca/rlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral - Substituto 

D. O. de 14/1/54. 

LEI N. 2.626, DE 20 DE JANEIRO DE 1954 

Dispõe sôbre rnajomção do impôs to territorial 
rural é dá outras providências. 

LUCAS NOGUEIRA GAR CEZ, GOVE~NADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando da3 atribuições que 
lhe são conferidas por lei, 

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

Artigo 1.0 - O impôsto territorial rural fica majorado, 
a partir de 1.° de janeiro de 1955, nas seguintes proporções: 
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I - no quinquênio de 1955 a 1959 50% 
11 - no quinquênio de 1960 a 1964 601)'0 

111 - no quinquênio de 1965 a 1969 701)'0 
IV - no quinquênio de 1970 a 1974 80% 
V - no quinquênio de 1975 a 1979 90% 

VI - no quinquênio de 1980 a 1984 1001)'0 

Artigo 2.° - Será dispensado do pagamento da majora
ção prevista no anterior o proprietário que provar: 

I - que sua propriedade está coberta por florestas nati
vas ou artificiais, já formadas ou em formação, nas seguin
tes áreas mínimas: no quinquênio de 1955 a 1959, 107~ da 
área total da propriedade; no quinquênio de 1960 a 1964, 
201)'0 e, a partir dêste, 301)'0; 

11 - que não obteve, em tempo hábil, do Serviço Flo
restal do Estado, através do chefe do distrito florestal res
pectivo, do engenheiro agrônomo regional ou do viveiro muni
cipal, as necessárias mudas ou sementes para florestamento 
ou reflorestamento de sua propriedade; 

111 - que suas terras, tendo em vista as normas te c
nicas que regem o uso racional do solo, não podem ter flo
restamento ou reflorestamento nas bases referidas no item I. 

Parágrafo único - A prova prevista nos itens I e 11 
será feita por atestado fornecido peJo chefe do distrito flo
restal ou pelo engenheiro agronomo regional, gratuitamente, 
ou ainda pelo Prefeito Municipal juntamente com o Coletor 
estadual ou com o fiscal de rendas; a prova prevista no item 
111 será feita mediante atestado do agrônomo regional. 

Artigo 3.° - Nas propriedades rurais com área inferior 
a 50 hectares, computar-se-á, para efeito do disposto no item 
l, do artigo 2.°, além da cobertura florestal de qualquer natu
reza, também a vegetação de porte arbóreo, seja frutícola, 
ornamental ou industrial. 

Artigo 4.° - As propriedades de área inferior a 10 
hectares ficarão isentas da majoração prevista no artigo 1.0, 
desde que contenham 1/5 de suas terras com vegetação arbó
rea de qualquer tipo, mesmo que disposta em renques, grupos 
esparsos ou pomares. 

Artigo 5.° - Ao Serviço Florestal do Estado cabe a indi
cação das essências florestais mais apropriadas a cada tipo 
de exploração e do solo, e ainda de acôrdo com as caracte-
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rísticas regionais, sem prejuizo do disposto no artigo 7.°, do 
Decreto-lei federal n. 1.631, de 27 de setembro de 1939. 

Artigo 6.° - Anualmente o orçamento do Estado con
signará, independentemente da dotação ordinária, verba cor
respondente ao total obtido com a majoração prevista no 
artigo 1.0 que se destinará ao custeio dos trabalhos de defesa, 
fomento e pesquisas florestais, e, especialmente, à produção 
de sementes e mudas para fornecimento gratuito aos proprie
tários rurais, bem como financiamento, a êstes, para flores
tamento ou reflorestamento. 

Artigo 7.° - O Poder Executivo expedirá, dentro de 90 
(noventa) dias, o regulamento da presente lei. 

Artigo 8.° - Vetado. 
Artigo 9.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 20 de 

Janeiro de 1954. 
LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Theodo1'o Qua1·tim Barbosa 
R enato Costa Lima 

PubIicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 20 de janeiro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffa1'th 
Diretor Geral - Substituto 

D. O. de 21/1/54. 

"Os lucros na alienação de imóveis havidos PO'I' hemnça, ou 
em pa,gamento de 11I,eiação, estão su,ieitos lã, t'ributação, 
qua'ndo o valo?' da venda fôr supe1'Íor ao laudo de ava
liação". 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SÉ'RVENTUARJOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO * - 21 



Lei Federal 

LEI N.o 2.084 - DE 12 DE NOVEl\'IB o DE 1953 

Dispõe sêb1·e o uso de retratos nos títulos eleito
rais, e dá outras p?"ovidências. 

o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos tê r
mos do artigo '20 parágrafo 4.°, da Constituição Federal, a 
seguinte Lei: 

Art. 1.0 Os títulos eleitorais, sem o retrato do eleitor, 
devem ser expedidos com os requisitos do artigo 37, da Lei 
número 1.164, de 26 de julho de 1950. 

Parágrafo único. O retrato do eleitor, no respectivo 
título, passará a ~er exigido no alistamento que se verificar 
a partir de 1.0 de janeiro de 1956. 

Art. 2.° As despesas decorrentes da execução do disposto 
no artigo 1.0 ficarão a cargo da Justiça Eleitoral. 

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revcgadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 12 de novembro de 1953. 
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JOÃO CAFÉ FILHO 
Presidente do Senado Federal. 

D. da União de 19/11/53. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 16-53 

o Desembargador Marcio Munhós, Corregedor Geral da Jus
tiça no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais. 

Considerando a existencia de praticantes, auxiliares da 
justiça e fiéis, em cartórios não oficializados; 

Considerando que é necessário arquivar contrato de ven
cimentos em Juizo, uma vez que os praticantes, auxiliares e 
fiéis não têm título de nomeação e vencerão o que combina
rem com o serventuário (art. 21 § 1.0 do dec. 5.129, de 23-
VII-1931) ; 

Considerando que podem eles inscrever-se na Carteira de 
Aposentadoria dos Servidores da Justiça (leis 465 e 507 de 
28-IX-1941 e 17-XI-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 (art. 14 § 2.° do dec. 19.365); 

Considerando a necessidade de se tomarem providencias 
que obst~m 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 e consequente re
messa ao Instituto de Previdência 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, 31 de outubro de 1953. 
(a) Marcio Munhós. . 
Con'egedor Geral da Justiça. 
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CARTÓRO 

N,o ,I ESCREVENTE 
cQ 
,~ .... 

de 

ordem,1 
!l 

Nome I Assina- .... 
tura cQ 

I tl.. 

15 MM 100 MM 90 mm 85 MM 

I 

, 
I 

'I 

FOLHA DE PAGAMENTO 
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Gratifica_ ., 
~ 

ções 10 ., 
li) Rasas Total 

Mensais ·s 
Fixas (3 

35 MM 35 MM ar; 111" 40MM 

I 

CORREGEDOR PERMANENTE 

Contribui-
çOes para 
a Caixa de Liquido Observações 
Aposento-

,doria 

15 Jlf)f 40 MM 60 lflM 

VSTO MENSAL 

Corregedor Pe:manenle 



DESPACHOS PROFERIDOS 

N. 9.888 - Cia. Nitro Q.uímica Brasileira - São Miguel 
Paulista - "Ocorrendo o fa lecimento de empregados solteiros 
da Companhia Nitro Química Brasileira, caso os parentes 
residam em local distante, não sendo possivel a aplicação dos 
primeiros incisos do art. 90 do decreto n. 4.857 de 9-XI-1939, 
para fins de assento de óbito, as respectivas declarações pode
rão ser feitas por pessoa que tiver assistido aos últimos mo
mentos do finado: o médico, ou o sacerdote, ou o vizinho que 
do falecimento tiver notícia (artigo 90, item 5.° do citado 
decreto) . Em tais hipóteses, bastará que o Escrivão consig
ne, no corpo do assento, em seguida ao nome do declarante 
que "compareceu F ..... na falta ou no impedimento de pes
soa competente. P. e r. São Paulo, 12 de outubro de 1953 
(a) Marcio Munhós". 

D. J. 15/10/53. 

N. 10.112 - Antonio Ignacio Sobrinho - Alto Porã -
"Indaga o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Alto Porã: a) se pretendentes habilitados pelo Cartório de 
Registro Civil, da residência de ambos ou de um dêles, na 
forma do artigo 181, §§ 1.0 e 2.°, do Código Civil, estão 
impedidos de se casar em outro Distrito, que não seja o da 
sua residência? - b) em caso afirma ti vo qual a interpretação 
a ser dada ao artigo 192 e 199, § único do Código Civil e 
à Lei n. 379, de 16 de janeiro de 1937, que regulam a cele
bração do casamento civil e religioso? 

A representação, de fls. 2, sob a forma consulta envolve 
assunto de interêsse geral e essa circunstância justifica seu 
conhecimento. 
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A lei não estabelece a obrigatoriedade da realização do 
casamento, no distrito da residência dos nubentes. "Para 
tanto -ensina Serpa Lopes - necessário se tornava preceito 
expresso do Código Civil, pois a validade de um ato solene 
não pode ficar à mercê de deduções, mais ou menos ambi
guas" ("Tratado dos Registros Públicos", 2.° ed. voI. 1, pago 
227) . Macedo Soares manifestou igual opinião, invocando 
até Avisos do Govêrno da República assim redigidos: "não 
sendo os nubentes obrigados a realizar o casamento perante 
o juiz do seu domicilio, qualquer juiz de casamentos tem com
petência, no seu distrito, para presidir o ato, uma vez que os 
contraentes, residentes em outro exibam certidão de confor
midade com artigo 3.° da Lei n. 181, de 1890 provando acha
rem-se habitados nos têrmos do artigo 1.0, observando o 
caso do artigo 4.°" ("Casamento Civil" 4.í ed., pago 12). 

Acontece, entretanto, que motivos de ordem legal aconse
lham ser conhecido o distrito em que se vai celebrar o casa
mento, como salientou a Corregedoria, em despacho proferido 
pelo eminente Desembargador, J. Marcelino Gonzaga, então 
Corregedor Geral, (no processo n. 9134, da Capital) mostran
do que "a lei concede a faculdade para a oposição de impedi
mento até no ato da celebração do casamento, permitindo, 
também, que até aquele momento, os pais, autores e curadores 
retratem seu consentimento - "artigos 187 e 198 do Código 
Civil) . 

Torna-se, portanto, necessario conciliar a falta de proi
bição legal com a vantagem de se acautelar, em todos os 
momentos, o eventual oferecimento de impugnação nos casos 
acima mencionados. 

Para sé chegar a êsse resultado conciliatório considero 
admissivel o casamento fora do distrito residencial dos con
traentes, mas sujeito às seguintes providências complementa
res: a) a publicação dos editais de proclamas far-se-á nos 
têrmos do artigo 181 e seu § 2.° do citado Código Civil, con
forme a hipótese; b) se os nubentes, entretanto, pretende
rem contrair nupcias, em distrito diferente do seu domicilio, 
manifestarão êsse desejo, mediante petição dirigida ao Juiz de 
Casamentos, a fim de que o pedido conste dos autos de habi-
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litação; c) - no edital de proclamas designar-se-á o distrito 
eleito para o casamento, encaminhando-se uma copia ao Car
torio do respectivo Registro Civil, para ser, alí, publicado e 
fixado, no prazo legal. 

Publique-se como instrução de ordem geral. 
São Paulo, 12 de novembro de 1953. 

(a) Marcio Munhós". 

D. G. J. 17/11/58. 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

ACORDÃOS 

Processo n. 61.007 - São Pa.ulo - Agravo de Petição 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo 
-de petição interposto por Felicina Lanza da decisão do dr. 
Juiz de Direito da Vara dos Registros Publicos, que julgou 
procedente a duvic1a suscitada pelo Oficial da 15.a Circuns
crição do Registro de Imoveis da Capital. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, por votação 
unanime, em negar provimento ao recurso para confirmar 
a sentença recorrida pelos seus fundamentos. 

A agravante adquiriu da Monções Construtora e Imobi
liaria SI A., pela importancia de Cr$ 190.000,00, um aparta
mento integrante de um predio objeto de condominio e preten
deu pagar o imposto de transmissão "inter-vivos" apenas sobre 
a quantia de Cr$ 28.650,00, que representl'lriria o valor de 
uma fração ideal do terreno, no qual a vendedora levantara 
o edificio, alegando, para tanto, que a construção fora feita 
mediante contrato de empreitada. 

Verifica-se, entretanto, pelos elementos constantes dos 
autos, que a convenção ajustada primitivamente entre a alu
dida empresa construjor~ e a agravante retrata um contrato 
tipico de compromisso de compra e venda. Nenhuma alusão 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SE:!VENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P.\ULO * - 27 



faz a contrato de empreitada. A chamada "unidade auto
noma" é descrita como coisa certa, pertencente à promitente 
vendedora, tanto que a edificação havia sido averbada à mar
gem das transcrições aquisitivas do terreno. Somente na 
escritura definitiva, em discordancia com o negocio bem defi
nido na promessa de compra e venda, é que surje a tardia 
referencia a "empreitada de construção". 

Ademais, o simples fato de ser a construção financiada 
pela Caixa Economica Federal, mediante hipoteca global do 
predio, exclui a ideia de obra empreita a pela agravante. 
Assim, procedeu acertadamente serventuário, ao exigir da 
agravante o pagamento de sisa sobre o preço total da aqui
sição. 

Custas ex-lege. P. e I. 
São Paulo, 16 de outubro de 1953. 

(aa) Paulo Colo'rnbo, Presidente. 
J. M. Gonzaqct, Vice-Presidente. 
Ma?'cio Munhos, COlTeg. Geral e Relator. 

D. J. 23110/ 53, 

REGISTRO CIVIL 

"O Registro Civil no Brasil, foi instituido pela lei n. 1.829, 
de 9 de setembro de 1870 e, em virtude da autorização do art. 
2, do Dec. 9.886, de 7/ 3/ 1888, dando regulamento e instrução 
para os registros civil de nascimento, casamento e óbitos que 
ocorressem no então império. - O Decreto n. 10.044, de 
22/9/1888, determinou que o registro civil seria obrigatório 
em "todo o território da nação, do dia 1.0 de janeiro de 1889 
em diante". 
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