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MOGI DAS CRUZES 

COM REFERÊNCIA AO SUBSTITUTO N,o 1 AO 
PROJETO DE LEI N.o 1360, DE 1953 

Está tramitando presentemente na Assembléia Legisla
tiva do Estado um projeto de Lei n.O 1360/53, de autoria do 
Deputado Derville Alegretti, propondo modificações substan
ciais á vigente Lei n.o 819, de 31 de outubro de 1950, que regu:a 
atualmente o provimento, mediante concurso de remoção ou 
promoção, das serventias de justiça. 

A êsse projeto tem sido apresentadas diversas emendas 
por parte de vários outros Deputados. culminando pela apre
sentação do substituto nO 1, de autoria do Deputado Paes de 
Barros Netto, a quem me permito enviar esta critica constru
tiva. 

Neste passo, cumpre ponderar, data vênia, que seria de 
conveniência estabilisar-se a legislação pertinente ao concurso 
~)ara provimento de ofícios de justiça, de fôrma a que não 
venha essa lei ser tão amiude modificada, como vem aconte
cendo. 
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Impõe-se que, em benefício dos Serventuários e Escreven
tes de Cartórios, assim como em benefício do proprio inte
rêsse da Justiça, não sofra a lei que disciplina o provimento 
Cle cartórios tão frequentes alterações, de forma a pretender
se acomodar situações personalíssimas de cada Serventuário
ou Escrevente toda vês que se abre um concurso, para o que 
são apresentadas aos Srs. Deputados sugestões as mais dis
pares por parte de interessados. 

Força é convir que, realmente, a lei em apreço tem já 
sofrido modificações que ~ diga-se de passagem se impunham, 
&,-fim-de corrigir algumas imperfeições só mente verificadas 
no início de sua aplicação e que, infelizmente, perduraram du~ 

rante tempo suficiente para trazer prejuizos irreparaveis a le
gitimas aspirações e impostergaveis direitos de Serventuários e 
Escreventes. 

Assim, vejamos: 
A supressão de contagem de pontos, por exemplo, por clas

sificação em lista triplice para concursos anteriores e não no
meação, contagem essa pela maneira ampla e indiscriminada 
por que era feita, segundo a lei então vigente, foi já uma das 
maiores conquistas em benefício da melhor e mais justa apli
cação da lei nO 819, de 31 de outubro de 1950, notadamente se 
fôr encarada a situação dos Serventuários. -

Igualmente sábia e proveitosa foi a supressão de pontos 
pelo conhecimento (helas!) de taquigrafia, que propiciou a apre
i>entação de documentos muita vês graciosos e adrede obtidos 
para fazer jús ao ponto que a lei conferia aos portadores de 
certificados ou diplomas dessa disciplina, o que levou o Egrégio
Conselho Superior da Magistratura, antes de operar-se a salu
tar modificação da lei que suprimiu a contagem desse ponto, a 
adotar, prudentemente, normas rigidas para a verificação do 
exato conhecimento de taquigrafia por parte dos concurrentes, 
submetendo êstes a exame prévio perante os Juizes de Direito. 

Outras providênciais modificacões foram introduzidas na 
lei nO 819, que está hoje, assim, escóimada de suas imperfeições 
c possiveis cochilos ou inadvertências dos legisladores que a 
elaboraram. 

Acontece, porém, que um novo prurido reformista daquela 
lei vem, no momento, atuando no espirito de alguns interessados 
imediatos, os quais encaminham aos Senhores Deputados novas 
e incriveis sugestões, no afã de introduzirem modificações na 
já tão modificada lei nO 819. Isso faz lembrar-nos, tirante a 
jrreverência, a operação que o Diabo pretendia fazer no olho e 
que quasi o furou ... 

* * * 
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Sem embargo do acatamento e do respeito que devem me
recer as justificativas apresentadas pelos Senhores Deputados 
que vêm trazendo a sua cooperação para a reforma que, mais 
lima vês, se pretende fazer da lei nO 819, quero congratular-me 
aqui com o eminente Deputado Paes de Barros Netto, a quem 
tomo a liberdade de encaminhar estes subsidios, pelo magni
fico substitutivo que apresentou ao projeto de lei nO 1360/53, 
êste de autoria do Deputado Derville Alegretti. ftsse subs
titutivo vem, de fato, ao encontro dos desejos e das mais lidi
mas aspirações de todos os Serventuários e Escreventes. 

Seja-me lícito, no entanto , alguns pequenos reparos que 
têm apenas o propósito construtivo, como bem há de com
preender o ilustrado autor do substitutivo apresentado e tão 
brilhantemente justificado. 

Ao item II (diploma de qualquer curso de nivel médio 
liU secundário arquivado na Secretaria do Tribunal de Jus
tiça ou registrado em repartição pública federal ou estadual 
- dois (2) pontos) talvez fosse de conveniência uma con
ceituação mais explicita do curso de nivel médio ou secun
dário a que alude, de maneira a que não houvesse duvidas na 
apreciação pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura. 
Uma exemplificação desses cursos (notadamente o de nivel 
médio) obviaria as incertezas da conceituação, cumprindo 
ponderar que mister se faz ainda a referência expressa de 
que êsse diploma ou certificado não será computado se tiver 
servido par-a a obtenção do diploma de bacharel em direito, 
como é obvio. 

Se êsse não fôr, no entanto, o pensamento do legislador, 
dever-se-á levar em conta que, anteriormente ao curso gina
sial ou colegial hoje existente, havia os exames parcelados,· 
com os quais se conseguia o ingresso nas Faculdades Supe
riores. A conferir-se ponto aos portadores de diploma de 
curso de uiveI médio (conviria discriminar quais sejam êsses 
cursos, exemplificadamente - reitero aqui a observação) ou 
secundário, dever-se-ia também conferi-lo aos que tenham os 
certificados de exames paTcelados ou então esclarecer-se que 
tais diplomas ou certificados não seriam computados, assim 
como os de curso médio ou secundário, se forem êles necessá
rios para a obtenção do diploma de bacharel em direito. Aliás, 
essa restrição consta já da lei nO 819 ~ conveniente seria que 
com ela permanecesse o item a ser substituido. 

*" ::< * 
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Todos os demais itens do substitutivo do Deputado Paes 
de Barros Netto estão impecavelmente justificados e devem, 
pois, merecer a aprovação das Comissões a que sejam sub
metidos. 

Faz-se necessário, porém, a esta altura, uma rápida apre
ciação de emendas apresentadas por outros Senhores Deputa
dos ao projeto de lei nO 1360/53. 

Assim é: 
O Deputado Amaral Lyra apresenta uma emenda confe

rindo um ponto ao portador de Diploma da "MEDALHA DE 
GUERRA", por serviços de guerra, prestados, de que trata 
('I artO 100 da Constituição Estadual. Ignoro se houve por 
força de alguma lei a expedição dessa "MEDALHA" 011 Di
ploma aos que participaram ativamente da Revolução de 1932. 
Se a emenda a êstes pretende atender, o que seria por todos 
os títulos justo e louvavel, bastaria a emenda fazer menção 
expressa á participação efetiva naquele movimento constitu
cionalista, eis que a "MEDALHA" ou "DIPLOMA" poderia 
não ter sido por todos os participantes obtida, não sendo ra
zoavel conferir-se o ponto a uns, em detrimento de outros que 
possuem documento autentico e da época em que seus servi
ços foram prestados, requisito êsse que deveria ser de todos 
exigido para fazer jús ao ponto que se pretende conferir e 
não tão sómente aos portadores do Diploma ou Medalha de 
Guerra. 

O Deputado Abreu Sodré apresenta emenda conferindo 
um ponto para cada periodo de 5 (cinco) anos de antiguidade 
em ofício de justiça. 

~sse periodo não é o mesmo já constante da vigente lei 
]1

0 819? Porque essa nova redação, que a justificativa apre
sentada por aquele Deputado não esclarece satisfatoriamente? 
Não seria preferivel deixar com a redação atual que é bôa, 
clara e atende aos interesses gerais, sem quaisquer dúvidas 
de interpretação? 

Pretende também aquele mesmo Deputado a redução para 
um ponto apenas a publicação de obra ou obras, trabalho de 
apreciavel mérito, cuja publicação date comprovadamente de 
mais de dois anos. 

Razoabilissima se nos afigura a exigência da comprova
ção da publicação da obra ou trabalho pelo prazo acima alu
dido. No entanto, não nos parece razoavel a redução para 
um ponto apenas, quando a lei vigente confere dois pontos. 
Aliás, a. justificativa oferecida não dá esclarecimentos para 
li redução que propõe aquele Deputado. 

Quanto ao substitutivo apresentado pelo Deputado Cas-
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do Ciampolini, como relator do projeto de lei nO 1360/53, 
penso que a adoção do substitutivo do Deputado Paes de Bar
ros, com os reparos aqui feitos, se impõe, tendo em vista a 

convincente justificativa deste :Dé,putado que,1 de maneira 
criteriosa, bem apreciou os vários aspectos da questão, sendo 
de referir-se de uma fórma especial á pretendida redução do 
dip~oma de Bacharel em Direito para um (1) ponto, o que 
~eria verdadeiramente incompreensivel, custando-se mesmo a 
crer que 0 DeputadQ DerviUe Alegretti, que é também Bacharel 
em Direito, assim extranhamente entendesse, substimando o 
pr6prio título de que é portador e galhardamente conquistado 
na nossa tradicional Faculdade de Direito de S. Paulo. 

:1= * * 

Finalmente, como remate a estas ligeiras considerações 
sôbre a pretendida reforma da lei nO 819, desejo ponderar que 
l'\ lei que regula o provimento de ofícios de justiça, por meio 
de concurso de provas e títulos, deveria permitir que os Ser
ventuários ou Escreventes que fossem Bachareis em Direito, 
há mais de 25 anos, pudessem inscrever-se em concurso para 
Cartórios de qualquer natureza ou classe, sem acharem-se 
adstritos tão sómente àqueles de que sejam titulares. 

Tramitando também na Assembléia Legislativa e já apro
vado mesmo em 1.a discussão e cuja aprovação final plena
mente se justifica, está um projeto de lei nesse sentido. 

Ao invés de fazer-se na lei nO 819 um substitutivo para 
atender á situação desses Serventuários e Escreventes, mais 
prático seria o apressamento do projeto já em trânsi0 ~a 
Assembléia Legislativa sôbre o assunto, com o que se eVItarIa 
maiores delongas na modificação pretendida para a lei nO 
819. 

São essas as ponderações que me parecel'am acertadas. 
,~omo contribuição para a modificação pretendida. 

P ALECI}I ENTO 

Faleceu em junho último, o Dr. João Silveira Prado, Escri
vão do 9.° Ofício Civel desta Capital e ex-Diretor desta Associa
ção. O falecido pessôa muito relacionada no forum de S. Paulo, 
exercia aquele cargo desde 1942. À família nossas sinceras 
condolências. 
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NOMENCLATURA E OUTRAS DISSONANCIAS 
NO REGISTRO CIVIL 

ANTONINO CINTRA 

Sta. Adelia 

Temos assinalados por mais de uma vêz que, nem tudo 
se timbra pelas nórmas perfeitas no registro civil das pes
sôas naturais. - O dr. Renato Kehl focalisou com muita: 
precisão, em seu trabalho, nomenclaturas absurdas notadas 
em alguns cartorios do registro civil. - Infelizmente o caso 
é típico e generalisado. - As cincadas observadas, vem mai!'! 
de um passado onde quasi tudo se nivelava por uma inconce
bivel obscuridt,ade das realisações. - Hoje, tudo se afina 
por um espirito de melhor compreensão, mas nem por isso 
deixam de existir falhas que só serão corregidas com o per
passar do tempo. - As estravagancias de nomes dados aos 
nascituros, cabem aos pais e alguma culpa aos escrivães 
incumbidos dos lançamentos dos registros. - Em tais emer
gencias, com boa vontade, os escrivães podem orientar pais, 
ás vezes, analfabetos quando desejam registrar filhos com 
nomes que se não primam por ética apresentavel. - Com 
bôas maneiras tudo se consegue sem deslustre para ninguem. 
~ Conseguimos uma vêz dissuadir um pai que á viva força 
desejava registrar uma filha com o nome dê zebra. E assim 
üutros casos com que tivemos ocasião de defrontar. - Re
lacionado com o nome a definição sexual é outro caso de ca
pital importancia. - No cartorio onde ora estamos funcio
nando, tivemos só de uma feita a necessidade de retificar tres 
Leonor, por motivQ de sexo trocado. - O escrivão, ao fazer 
o assentamento, provavelmente, só perguntou o nome da cri
ança e o sexo da mesma aplicou ao seu livre arbitrio. - Con
sequencia: - masculanisar tres crianças registradas como mu
lheres e que sem a necessaria retificação poderiam contrair 
matrimonio. - O escrivão deve concorrer para que pais atra
sados não dêem aos filhos nomes incompativeis com o bom 
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senso. Nomes que mais tarde deverão ser repudiados pelos 
proprios filhos. - Além desses casos escabrosos, existem as 
manias de comparação e de improvisação. - Funcionavamos 
em um subdistrito da Capital, depois da revolução do general 
lzidoro Dias Lopes. Era de se vêr quantos Izidoros regis
tramos naquela ocasião, notadamente filhos de italianos. 
Outros, por sua vez procuram de preferencia dar aos filhos no
mes de pessôas em evidência na época, {;omo por exemplo: 
Ruy, Hermes, Washington Luiz, etc. Assim como ha pais que 
se deixam influenciar pelos nomes de artistas de cinema, e ás 
vezes até por nome de pelicula de grande publicidade na época. 
- Neste mesmo cartorio foi registrado uma criança com o no
me de Ben-Rur. Felizmente, salvou-se o prenome. - Nomes 
,'{em significação alguma aqui se encontram, tambem, registra
dos nos livros de nascimentos, tais como: - Fotinha, Monito, 
Virtude, (este ainda serve), Belimio, Jedeon, Sista, Ramore, 
Granfina, (salvo seja), Bensinho, etc. - Não cumpre apenas 
ao escrivão fazer o assentamento do registro com as cautelas 
de oficio, mais, e precipuamente, procurar evitar que no seu 
<,artorio sejam registrados nomes que por seu turno venham a 
servir de risotas e criticas. - Antes da lavratura de um re
gistro de nascimento, quando declarado pelo pai, deve o escri
vão perguntar-lhe o seu nome completo. Porque acontece que, 
éÍs vezes, dão só parte do nome e ao assinarem o fazem com no
me completo. Como por exemplo: João da Silva, por João 
Jose da Silva. Isso vicia o assentamento, porque já não ha
verá mais espaço para resalva, se o livro tem os termos impres
gos. E, antes de se perguntar o nome da criança, deve-se 
informar-se primeiramente do sexo, pelo fato de haver nomes 
i1ue aplicam aos dois sexos. Exemplo: - Darcy, Floripedes, 
Dinorah, Eurides, Ozirides, e outros que tais. Com especia
iidade nos termos de nascimentos e de casamentos. Com os 
-nomes estrangeiros, demanda atenção muito cuidadosa, onde 
o escrivão deve se cingir pela grafia de que usam os pais. 
É muito faeil de se equivocar com nome, principalmente de 
filhos de japonezes, em atenção a uma pronuncia viciada. -
Nomes como: Tetsuzo, Takako, Yaehashi, Shichiro, Taka.hashl. 
de. S6 em ouvir a pronuncia, quasi sempre peculiar e sem 
vêr a grafia das palavras, nenhum escrivão fará o assenta
mento com toda a precisão. A alteração da grafia, prejudica 
·c registro feito. Por falta da observação feita, é o motivo 
Que estamos assistindo neste mesmo cartorio, 03 processos de 
retificação. - O nosso fito não é dar lições a quem delas 
não precisa, mas a alguns colegas novatos nas lides de oficio. 
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Leis Federais 

LEI N.o 492, 30 de agôsto de 1937 

Regula o penhor rural e a cédula pi,qnoratícia. 

o Presidente da República: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono 

a seguinte lei: 

CAPITULO I 

DO PENHOR RURAL 

Art. 1.0 - Constitue-se o penhor rural pelo vinculo real, 
resultante do registro, por via do qual agricultores ou criado
res sujeitam suas culturas ou animais ao cumprimento de 
obrigações, ficando como depositários daquelas ou dêstes. 

Parágrafo único. O penhor rural compreende o penhor 
agricola e o penhor pecuário, conforme a natureza da coisa 
dada em garantia. 

Art. 2.° ~ Contrata-se o penhor rural por escrit),lra 
pública ou por escritura particulaJr, tran~crita no registro 
imobiliário da comarca em que estiverem situados os bens ou 

. animais empenhados, para valimento contra terceiros. 
§ 1.0 - A escritura particular pode ser feita e assi

nada ou somente assinada pelos contratantes, sendo subscrita 
por duas testemunhas. 

§ 2.° - A escritura deve declarar: 
I - os nomes, prenomes, estado, nacionalidade, profis-

.'ão e domicilio dos contratantes; 
II - o total da dívida ou sua estimação; 
III - o prazo fixado para o pagamento; 
IV - a taxa dos juros, se houver; 
V - as co usas ou animais dados em garantia, com as. 

suas especificações, de molde a individualizá-las; 
VI - a denominação, confrontação e situação da pro

priedade agrícola onde se encontrem as coisas ou animais 
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Rmpenhados, bem assim a data da escritura de sua aquisição, 
{lU arrendamento, e número de sua transcrição imobiliária; 

VII - as demais estipulações usuais no contrato mú
tuo. 

Art. 3.° - Pode ajustar-se o penhor rural em garan~ 

tia de obrigação de terceiro, ficando as coisas ou animais em 
poder do proprietário e sob sua responsabilidade, não }he 

,sendo lícito, como depositário, dispor das mesmas, senão com 
II consentimento escrito do credor. 

§ 1.0 - No caso de falecimento do devedor ou do ter
ceiro penhorante, depositários das coisas ou animais empe
nhados, pode o credor requerer ao juiz competente a sua ime
diata remoção para o poder do depositário, que nomear. 

§ 2.° - Assiste ao credor ou endossatário da cédula ru~ 
l'al pignoratícia direito para, sempre que lhe convier, verifi
car o estado das coisas ou animais dados em garantia, ins
pecionando-os onde se acharem, por si ou por interposta pes
soa, e de solicitar a respeito informações escritas do devedor. 

§ 3.° - A provada resistência ou recusa dêste ou d8 
quem ofereceu a garantia ao cumprimento do disposto no pa
rágrafo anterior, importa, se ao credor convier, no venci
mento da dívida e sua imediata exigibilidade. 

§ 4.° - Em caso de abandono das coisas ou animais 
empenhados, pode o credor, autorizando o juiz competente, 
encarregar-se de os guardar, administrar e conservar. 

Art. 4.° - Independe o penhor rural do consentimento 
do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de pre
lação, nem restringe a extensão da hipoteca, ao ser executada. 

§ 1.0 _ Pode o dJev~dor, independentemente de con
sentimento do credor, constituir novo penhor rural se o va
lor dos bens ou dos animais exceder ão da divida anterior, 
ressalvada para esta a prioridade de pagamento. 

§ 2.° - Paga uma das dívidas, subsiste a garantia 
para a outra, em sua totalidade. 

§ 3.° - As coisas e animais dados em penhor garantem 
ao credor, em previlégio especial, a importância da dívida, 0[0 

juros, as despesas e as demais obrigações constantes da escri
tura. 

Art. 5.° - Entre os direitos do credor pignoratício es
uecificados na escritura compreendem-se ainda: 

I - o valor do seguro dos bens ou dos animais empenha
dos no caso de seu perecimento; 

JI - a indenização a que estiver sujeito o causador da 

perda ou deterioração dos bens ou animais empenhados, po~ 
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riendo eXIgIr do devedor a satisfação do prejuizo sofrido por 
vício ou defeito oculto; 

III - o preço da desapropriação ou da requisição dos bens 
ou animais, em caso de utUidade ou necessidade pública. 

SEX:çÃO I 

DO PENHOR AGRíCOLA 

Art. 6.° - Podem ser objeto de penhor agrícola: 
I - ~olheitas pendentes ou em via de formação, quer re

:óultem de prévia cultura, quer de produção espontânea do solo; 
II - frutos armazenados, em ser, ou beneficiados e acon

;licionados para venda; 
III - madeira das matas, preparada para o corte, ou em 

tóras, ou já serrada e lavrada; 
IV - lenha cortada ou carvão vegetal; 
V - máquinas e instrumentos agrícolas. 
Art. 7.° (DECRETO-LEI N.o 4.360, DE 5 DE JUNHO 

DE 1942, ART. 1.0) O prazo do penhor agricola não excederá 
de dois anos, prorrogáveis por mais dois devendo ser mencio
nada, no contrato, a época da colheita da cultura apenhada e, 
embora vencido, subsiste a garantia enquanto subsistirem os 
bens que a constituem. 

§ 1.0 - Sendo objeto do penhor agrícola a colheita pen
riente ou em via de formação, abrange êle a colheita imediata
mente seguinte no caso de frustar-se ou ser insuficiente a dada 
pm garantia. Quando, porém, não quizer ou não puder o cre
dor, notificado com 15 dias de antecedência, financiar a nova 
safra, fica o devedor com o direito de estabelecer com terceiro 
novo penhor, em quantia máxima equivalente ao primitivo con
frato, considerando-se, qualquer excesso apurado na colheita~ 
apenhado à liquidação da dívida anterior. 

§ 2.° - Nesse caso, não chegando as partes a ajustá-lo, 
:lssiste ao credor o direito de, exibindo a prova do tanto quanto 
a colheita se lhe consignou, ou se apurou, ou de ter-se frustado' 
no todo ou em parte, requerer ao juiz competente da situação 
,1a propriedade agrícola que faça expedir mandado para a aver
Dação de extender-se o penhor á colheita imediata. 

§ 3.° - Da decisão do juiz cabe o recurso de agravo de 
petição para a Côrte de Apelação, interposto pelo credor ou 
pelo devedor. 

§ 4.° - A prorrogação do prazo de vencimento da dí
vida garantida por penhor agrícola se efetua por simples es-
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erito, assinado pelas partes e averbado à margem da transcri
ção respetiva. 

Art. 8.° - Pode-se estipular, na escritura de penhor 
agrícola, que os frutos, tanto que colhidos e convenientemente 
preparados para o transporte, sejam remetidos pelo devedor 
ao credor, ou para que se torne simples depositário dêles, ou 
para que os venda, por conta e segundo as instruções do de
'ledor ou os usos e costumes da praça, marcando-se os prazos 
e quantidades das remessas. 

Parágrafo único. Nesse caso, o credor, sujeito às obri
gações e investido dos direitos de comissário, prestará contas 
ao devedor de cada venda que for realizando. 

Art. 9.° - Não vale o contrato de penhor agrícola ce-
1ebrado pelo locatário, arrendatário, colono ou qualquer pres
tador de serviços, sem o consentimento expresso do proprie
tário agrkola, dado prévia mente ou no ato da constituição do 
penhor. 

Parágrafo único. Na parceria rural, o penhor somente 
pode ajustar-se com o consentimento do outro parceiro e recai 
somente sôbre os animais do devedor, salvo estipulação diversa. 

SECÇÃO 11 

DO PENHOR PECUÁRIO 

Art. 10.° - Podem ser objeto de penhor pecuarro os 
animais que se criam passando para a indÓstria pa-storil, agrí
cola ou de laticinios, em qualquer de suas modalidades, ou de 
que sejam eles simples accessórios ou pertences de sua explora
ção. 

Parágrafo único. Deve a escritura, sob pena de nulidade 
designar os animais com a maior precisão, indicando o lugar 
onde se encontrem e o destino que têm, mencionando de cada 
11m a espécie, denominação comum ou cientifica, raça gráu de 
mestiçagem, marca, sinal, nome, se tiver todos os característi
cos por que se identifique. 

Art. 11.° - É o penhor pecuário ajustável independente
mente do penhor agrícola; nada, porém, se opõe a que se cele
hre conjuntamente com ele, para a garantia da mesma dívida, 
ficando, neste caso, subordinado à disciplina dêste, no qual se 
integra. -

Parágrafo único. Como o agrícola, o penhor pecuário 
independa de outorga uxória. 

Art. 12.° - Não pode o devedor vender o gado, nem 
qualquer dos animais empenhados, sem prévio consentimento 
Ido credor. 
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§ 1.0 - Quando o devedor pretenda vendê-lo ou, por ne
gligente, ameace prejudicar ao credor, pode êste requerer se 
depositem os animais, sob a guarda de terceiro ou exigir que 
incontinente se lhe pague a dívida. 

§ 2.° - Os animais da mesma espécie, comprados para 
substituir os mortos, ficam subrogados no penhor, que se es
tende às crias dos empenhados. 

§ 3.° - Esta substituição presume-se, mas não vale 
contra terceiros se não constal' de menção adicional ao respec
tivo contrato. 

Art. 13. (DECRETO-LEI N. 4.360, DE 5 DE JUNHO 
DE 1942, ART. 2.°). O penhor pecuário não admite prazo 
maior de três anos, mas pode ser prorrogado por igual per iodo, 
averbando-se a prorrogação na transcrição respectiva. 

Parágrafi único. - Vencida a prorroga~ão, deve o penhor 
ser reconstituido, se não executado. 

CAPITULO rI 

DA CÉDULA RURAL PIGNORATíCIA 

Art. 14.° - A escritura pública ou particular, de penhor 
rural deve ser apresentada ao oficial do registro imobiliário da 
circunscrição ou comarca, em que estiver situada a propriedade 
agrícola em que se encontrem os bens ou animais dados em 
gara.ntia, a fim de ser transcrito, no livro e pela forma por que 
re transcreve o penhor agrícola. 

Parágrafo único. Quando contraido por escritura par
ticular, dela se tiram tantas vias quantas julgadas convenien
tes, de modo a ficar uma, com as firmas reconhecidas, arquivada 
no cartório do registro imobiliário. 

Art. 15.° - Feita a transcrição da escritura de penhor 
rural, em qualquer de suas modalidades, pode o oficial do re
gisto imobiliário se o credor lho solicitar, expedir em seu favor, 
averbando-o à margem da respectiva transcrição, e entregar
lhe, mediante recibo, uma cédula rural pignoratícia, destacan
do-a, depois de preenchida e por ambos assinada, do livro 
próprio. 

§ 1.0 - Haverá, em cada cartório de registo imobiliário, 
11m livro talão de cédulas rurais pignoratícias, de folhas duplas 
e de igual conteúdo, de mo dê lo anexo, numerado e rubricado 
pela autoridade judiciária competente, contendo cada uma: 

I - a desinência do Estado, comarca, município, distrito 
ou circunscrição; 
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II - o número e data da emissão; 
111 - os nomes do devedor e do credor; 
IV - a importância da dívida, seus juros e data do ven

cimento; 
V - a denominação e individua.\ização da propriedade 

agrícola em que se acham os bens ou animais empenhados, in
dicando a data e tabelião em que se pass'Ou a escritura de aqui
sição ou arrendamento daquela ou o título por que se operou, 
número da transcrição respetiva, data, livro e página em que 
esta se efetuou; 

VI - a identificação e a quantidade dos bens e dos ani
mais empenhados; 

VII - a data e o número da transcrição do penhor rural; 
VIII - as assinaturas, de próprio punho, nas duas fo

lhas, do oficial e do credor; 
IX - qualquer comprimento anterior nos casos dos arts. 

4.°, § 1.0 e 6.°, 1. 
§ 2.° - Se o credor pignoratício não souber ou não pu

der assinar, será o título assinado por procurador, com poderes 
especiais, ficando a procuração, por instrumento público, ar
quivada em cartório. 

Art. 16.° - A cédula rural pignoratícia é transferível~ 
sucessivamente, por endôsso em preto, em que à ordem de pa
gamento se acrescente o nome ou firma do endossante, setl 
domicilio, a data e a assinatura do endossante. O primeiro
endossante só pode ser o credor pignoraticio. 

§ 1.0 - O endôsso é puro e simples, reputando-se não. 
escrita qualquer cláusula condicional ou retritiva; e investe o 
endossatário nos direitos do endossante contra os signatário~ 
anterioreS', solidàriamente, e o contra devedor pignoratício. 

§ 2.° - O endôsso parcial é nulo. 
§ 3.° - O endôsso cancelado é inexistente, mas hábil 

para justificar a série das transmissões do título. 
§ 4.° - O endossante responde pela legitimidade da cé.

dula rural pignoratícia da existência das coisas ou animais em
penhados. 

§ 5.° - O endôsso pode ser garantido por aval. 
Art. 17.° - Expedindo a cédula rural pignoratícia, dá. 

o oficial, imediatamente, por carta, mediante recibo, aviso, ao 
credor pignoratício, e os endossatários devem apresentar-Ih~ 
para que, averbando o endôsso à margem da transcrição, nela Q 
anote. 

Parágrafo único. Ao averbar o endôsso, o oficial aver
bará os anteriores ainda não anotados. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU LO * - 13 



Art. 18.0 - Emitada a cédula rural pignoratícia, passa 
a escritura de penhor a fazer parte dela, de modo que os di
reitos do credor se exercem pelo endossatário, em cujo poder 
f':e encontre, e inválido é o pagamento porventura efetuado pelo 
devedor sem que o título lhe seja restituido ou sem que nêle 
registre o endôssatário o pagamento parcial realizado, dando 
recibo em separado, para o mesmo efeito. 

§ 1.0 - Quando o empréstimo estabelecido na escritura 
do penhor rural for entregue em parcelas periódicas ao devedor 
será permitida a expedição de várias cédulas pignoratícias, 
(~onforme as quantias e prazos acordados, devendo, porém, 
constar nas respetivas cédulas o número da transcrição dn 
escritura e a quantia total do penhor contratado. 

§ 2.0 - Não podem os bens, nem os animais empenha
dos ser obj eto de penhora, arresto, sequestro ou outra medida 
judicial, desde que expedida a cédula rural pignoratícia, obri
gado o devedor, sob pena de responder pelos prejuizos resul
tantes, a denunciar aos oficiais incumbidos da diligência, para 
que a não efetuem, ou ao juiz da causa, a existência do título, 
j:untando o aviso recebido ao tempo de sua expedição. 

Art. 19.0 - É a cédula rural pignoratícia resgatável a 
qualquer tempo, desde que se efetue -o pagamento de sua im
portância, mais os juros devidos até ao dia da liquidação; e 
em caso de recusa por parte do endossatário constante do regis
tro, pode o devedor fazer a consignação judicial da importância 
total da dívida capital e juros até ao dia do depósito, citado 
aquele e notificado o oficial do registo imobiliário competente 
para o cancelamento da trancrição e anotação no verso da 
folha do talão arquivando a respectiva contra fé, de que COnt;

tará o teor do têrmo de depósito. 
Parágrafo único. A consignação judicial libera os bem; 

ou animais empenhados, subrogando-se o vínculo real pigno
ratício na quantia depositada. 

Art. 20.0 - Tentando o devedor ou o terceiro, como 
depositário lega), desviar, no todo ou em parte, ou vender, sem 
consentimento do credor pignoratício ou do endossatário da 
cédula rural pignoratícia os bens ou animais empenhados, tem 
este direito para requerer ao juiz que os remova para o poder 
do depositário público, se houver, ou particular, que nomear, 
correndo todas as custas e despesas por conta do devedor. 

Parágrafo único. Desviados ou vendidos, com infração 
do disposto neste artigo, póde o juiz determinar-lhe o sequestro, 
cuja concessão importa no vencimento da dívida e sua exigi
bilidade. 
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Art. 21.° ~ Cancela-se a transcrição do penhor rural; 
I - a requerimento do credor e do devedor, conjuntamen

te, se não expedida a cédula rural pignoratícia; 

11 - pela apresentação da cédula rural pignoratícia, caso 
em que o oficial, depois de lançar, no verso da primeira via, no 
livro talão, o cancelamento, a devolverá ao apresentante com 
.anotação idêntica; 

lU - pela consignação judicial da importância total da 
.dívida, capital e juros, até ao dia do depósito; 

IV - por sentença judicial. 

CAPITULO III 

DA EXCUSSÃO PIGNORATíCIA 

Art. 22.° - Vencida e não paga a cédula rural pigno
ratícia, o seu portador, como endossatário, deve apresentá-Ia 
ao devedor, nos três dias seguintes, a fim de ser resgatada. 

§ 1.0 - A apresentação pode ser feita por via do oficial 
de protestes, pessoalmente ao devedor, ou por carta, mediante 
recibo, em que lhe dê o aviso de achar-se em seu cartório, <1 

fim de ser resgatada, sob pena de protesto. 

§ 2.° - Findo o prazo de três dias, sem pagamento, o 
-oficial tirará nos três dias seguintes, o instrumento do protesto, 
com as formalidades do protesto cambial, dando dêle aviso a 
todos os endossantes, naquele prazo, por carta registada, na 
impossibilidade ou dificuldade de fazer a notificação pessoal. 

§ 3.° - Se o devedor pignoratício, por não encontrado 
tiver de ser citado por edital, neste não se mencionarão os no
mes dos endossantes. 

§ 4.° A falta de interposição do protesto desonera o:; 
endossantes de qualquer responsabilidade pelo pagamento da 
cédula rural pignoratícia. 

Art. 23.° - Tirado o protesto, o devedor é citado para, 
110 prazo de quarenta e oito horas, que correrá em cartório, a 
contar do momento da entrega, neste, da fé de citação, efetuar 
u pagamento ou depositar, em juizo, as coisas ou animais em
penhados. 

§ 1.0 - A petição inicial é instrui da com a cédula rural 
pignoratícia e instrumento de protesto. 
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§ 2.° - Quando o penhor tiver sido dado por terceiro,. 
será este o citado para efetuar o deposito, em prazo igual, se: 
não tiver sido o pagamento efetuado. 

§ 3.° - Não realizado o deposito, pode o credor reque
rer o sequestro dos bens ou animais empenhados, dando-se-lhes 
depositário judicial. 

§ 4.° - Efetuada a prisão preventiva, o juiz determina 
ao escrivão tire, em cinco dias, traslado dos autos e imedita
mente o encaminhe ao juiz criminal competente, se tambem 
ele não tiver jurisdição criminal e competência para o processo, 
caso em que o instaurará. 

§ 5.° - Recebido e autuado o traslado no juizo crimi
nal, o promotor público oferece a denúncia para o devido pro
cesso, na forma da lei. 

§ 6.° - O credor pignoratício ou o endossatário pode 
apresentar queixa, antes de dada a denúncia, e o promotor 
público aditá-la e promover as diligências que julgar necessá
rias, sem prejuizo das de iniciativa do queixoso. 

§ 7.° - Se o querelante não der andamento ao processo,. 
incumbe ao promotor público dar-lhe movimento. 

Art. 24.° - O credor pignoratício, quando não expe
dida a cédula rural, juntando uma das vias da escritura par
ticular ou certidã.o da pública, pode praticar as diligências cons
tantes do art. 23 e parágrafos, independentemente de protesto. 

Art. 25 - Feito o deposito ou sequestro, tem o devedor
o prazo de seis dias para defender-se por via de embargos. 

§ 1.0 - Sendo estes irrelevantes, pode o juiz despreza
los, condenando o devedor ao pagamento pedido, despesas ju
diciais e custas. 

§ 2.° - Sendo relevantes pode recebê-los e mandar con
testar, dando ao processo o curso sumário. 

§ 3.° - Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, man
dará o juiz expedir,. incontinente, alvará para a venda dos bens 
ou animais empenhados, insuspensível sob qualquer pretexto 
ou por qualquer recurso, respondendo êle e o escrivão, solidá
riamente, pelo retardamento. 

§ 4.° - Provado, documentalmente, o pagamento, o 
juiz julgando extinta a ação mandará cancelar a transcrição do 
penhor, condenando o autor nas despesas judiciais e custas. 

Art. 26.° - Se tiver sido ajustada a venda amigável, 
esta se fará nos têrmos convencionados e sempre que possível 
por corretor oficial. 
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Parágrafo único. A venda judicial se realizará em leilão, 
público, por leiloeiro, ou, onde não existir, pelo porteiro dos 
auditórios ou quem suas vezes fizer. 

Art. 27. - No caso de venda amigável, se o resultado 
se mostrar insuficiente para o pagamento integral da dívida, 
assiste ao credor o direito de prosseguir na excussão penhoran
do tantos dos bens do devedor, quantos bastarem, seguindo-se· 
('orno na ação executiva. . 

§ 1.0 - Procede-se, nesse caso, ao cancelamento da 
transcrição, por mandado judicial. 

§ 2.° - Se a excussão tiver sido de cédula pignoratícia, 
(. endossante prestará, em juizo, contas da execução, citando a 
todos os co-obrigados para a impugnarem se quizerem, por 
embargos, que serão processados como na ação de prestação 
de contas. 

Art. 28.° - No caso de venda judicial, o preço será de
positado em juizo e levantado pelo exequente, depois de efe- · 
tuado o pagamento: 

I - das custas e despesas judiciais; 
II - dos impostos devidos. 
§ 1.0 - O saldo, se houver, se restitue ao credor. 
§ 2.° - Pela importância que faltar para o pagamento , 

integral da dívida, seus juros, despesas, custas, tem o endossa
tário ação executiva contra o devedor pignoratício e os endos
santes, avalistas ou co-obrigados, todos solidáriamente respon- · 
sáveis; a ação pode ser proposta contra todos conjuntamente 
ou contra cada um ou alguns separadamente, como lhe convier. 

§ 3.° - Cada endossatário tem direito de rehaver do · 
::leu endossante, por ação executiva, a importância que pagar. 

§ 4.° - Se os bens, em leilão público, não encontrarem 
licitantes, é permitido ao credor requerer-lhes a adjudica- · 
ção, pela avaliação constante do contrato ou pela que, em juizo, 
se fizer, prosseguindo na ação pelo saldo creditício. 

Art. 29 - Perde o direito e ação contra os co-obrigados 
no pagamento de cédula rural pignoratícia, por efeito de en
Jôsso ou de aval, o endossatário último, se não praticar as 
diligências do art. 23 e seguintes dentro em quinze dias depois 
rle tirado o instrumento do protesto. 

Art. 30.° - Não se ~uspende a execução do penhor pela 
morte ou pela falência do devedor, prosseguindo contra os her
ueiros e o síndico ou liquidatário. 
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CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 31.0 - Aplicam-se ao penhor rural, no que lhe for 
permitido, as disposições sôbre os direitos reais de garantia e 
os contratos de sua instituição. 

Art. 32.0 - Não excederão de 8% ao ano os juros de 
obrigações contraidas para o fina.nciamento de trabalhos agrí
colas e pecuários, e para a respetiva compra de maquinismos e 
utensílios, desde que tenham a garantia do penhor agrícola. 

Art. 33.0 - A gara.ntia subsidiária de penhor para a 
cédula rural ou título cujo devedor, aceitante ou emitente exer
ça a sua atividade na agricultura ou pecuária ou em indústrias 
derivadas ou conexas, e cujo endossante, seja firma bancária 
idônea, confere-lhe o direito de redesconto, Sf::m outro limite, 
em importância ou garantia, que o estabelecimento pelo Con
selho da Carteira de Redesconto para as cooperativas e, em 
um máximo de 50 ,/0 dos capitais e fundos de reserva, para cada 
Banco. 

Art. 34. - Pela transcrição do penhor rural as custa:; 
do oficial do registo imobiliário são as do regimento em vigor, 
em hipótese alguma excedente de Cr$. 50,00; pela expedição da 
cédula. pignoratícia, de Cr$. 10,00; e pela averbação dos endos
HOS, Cr$. 5,00, cada vez, cabendo-lhe importância igual pelo 
cancelamento da transcrição. 

Parágrafo único. O oficial não pode, sob pena de respon
sabilidade, recusar ou demorar a transcrição e a expedição da 
cédula rural pignoratícia. 

Art. 35. - O devedor, ou o terceiro que der os seu!!! 
bens ou animais em garantia da dívida, que os desviar, aban
donar ou permitir que se depreciem ou venham a perecer, fica 
sujeito às penas de depositário infiel. 

Parágrafo único. Pratica o crime de estelionato e fica 
sujeito às penas do art. 338 da Consolidação das Leis Penais 
aquele que fizer declarações falsas acêrca da quantidade, da 
qualidade e dos característicos dos bens ou animais empenha
dos ou omitir, na escritura, a declaração de estarem eles jl\ 
sujeitos ao vínculo de outro penhor. 

Art. 36 - Entrará esta lei em execução trinta dias de
pois de publicada no Diário Oficial da União, revogadas a8 
liisposições em contrário. 
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(MODELO) 

a que se refere o § 1.0 do art. 15 

Estado de 

Comarca de .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. ... . . . . . 
Município de .. . . . ... .. . .... .... . .... . . 
Distl"ito de . .... .. . . .. ....... .. . . . .... . . 

. . . . . . . . . . . . Circunscrição. 

N .o .. . . . . ... . 

CÉDULA RURAL PIGNORATíCIA 

expedida, nos têrmos da lei n. . ... . ... . .. . , de . . .. .. de .. . .. . . . . .. . 
de 195 , em favor de .... . . . ...... .. .. . . .. . . ...... .. . .. .... . . ..... . 
por efeito da transcrição, sob n ......... . .. . à pago .. . ... .. do Livro 
n. . ....... , de .......... de ............ de 195 .... do Cartório do 
Reg-isto Imobiliário da Comarca de ... ... . . . .... . . .. ... . . . . . . .. , da es-
critura .......... de ........ de . . ..... . ... . .... . de 195 . . . , por via 
da qual .............................. .... . . . . , brasUeiro, agricultor, 
domiciliado em .......................... , constituindo-se-lhe devedor 
da quantia de ........................... . .. .. . .. . contos de r éis 
(Cr$ ............ 00), se obrigou a fazer-lhe o devido pagamento, 
com os juros de ........ por cento ( ... 0/0 ) ao ano, no dia . .... . . 
de ..................... de 195 .... , dando-lhe em penhor . . ... . . . os 
seguintes: 

Os .. . . ... . ........ empenhados se acham depositados em poder do 
devedor, nesta propriedade agrícola denominada .. . . .. ..... .. . . . ... . 
situada nesta comarca e município, bairro de .... . .. . . . . ..... . .. . . .. . 
distrito de .. . .. . . .. . . . . . . ... .. . , e adquirida por escritura de . . .. . . 
de . .. . . . .. . . . .. . .. . de 195 .. . ... , das notas. do .. . .. . . . . .. . tabelião 
(L. N . .. .. .. fls .. .. . ) desta comarca, transcrita sob N .. . .. . ... em 

de ..... ..... . . . .. . ..... de 195 . .. . 

O Oficial 
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LEI N.o 2.252 - DE 1 DE JULHO DE 1954 

Dispõe sôbre a corrupção de menores. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 Constitui crime, punido com a pena de reclusão 

de 1 (um) a 4 (quatro) anos de e multa de Cr$ 1.000,00 (mil 
cruzeiros) a 10.000,00 (dez mil cruzeiros), corromper ou faci
litar a corrupção de pessôa menor de 18 (dezoito) anos, com 
ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la. 

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 1 de julho de 1954; 133.° da Independên

cia e 66.° da República. 

GETúLIO VARGAS. 
Tancredo de Almeida Neves. 

NULIDADE DE TESTAMENTO 

"Não se anula testamento, quando não se comprova satis
fatóriamente a falsificação da assinatura do testador e os demais 
elementos não convencem a respeito da existência de falsidade. 
Também não constitui nulidade, mas simples irregularidade, o 
fato de se lançar ó testamento em livro de notas só depois aberto 
e rubricado péla autoridade judiciária." (O Téstaménto PÚ
blico de D. Sadie Brimi Hawker ~ Defesa de sua validade e 
autenticidade, pelo advogado Dimas de Oliveira Cesar). 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N. 154 

o desembargador Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no exer
cicio de suas atribuições e para fiel observancia da lei federal 
n. 1.869, de 27 de maio de 1953, de acordo com o decreto esta
dual 12.502, de 8 de janeiro de 1942 e com os "Provimentos" 
cloEgrégio Conselho Superior da Magistratura n. XXXVII de 
26 de novembro de 1953 e XXXIX de 14 de julho de 1954 deter
mina, para melhor inteligencia e cumprimento do "Provimen
to" n. 43/ 53, na parte referente aos depositários Públicos, o 
cumprimento das instruções que seguem. 

Aos depositários públicos incumbe. 
"a" - Recolher à Caixa Econômica do Estado de São 

Paulo quantias em dinheiro que lhes forem entregues em "ca
derneta de Depósito Judicial" em seu nome na forma dos arts. 
4.° e 5.°, do decreto 12.502, de 8 de janeiro de 1942; 

"b" - Escriturar em seus livros os "depósitos" em con
tas individuais, para cada depositante computando em favor 
de cada um os juros que forem abonados pela Caixa Econômica, 
em proporção sem exceções; deduzidos os emolumentos que 
lhes couberem na forma do Regimento de Custas. 

"c" - De cada depósito ou levantamento a Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo, expedirá vias que encaminha
rá ao Juiz para ser junta aos autos), ao Depositário e à Direto
ria de Contabilidade. 

"d" - Os levantamentos serão feitos por "mandado" ou 
"oficio" expedidos sempre em duas vias reconhecida na pri
meira a firma do Juiz; 

"e" - A primeira via será entregue ao beneficiário ou 
:::eu bastante procurador, de cujo mandato se fará menção no 
texto, sendo a segunda, junta mediante aos autos. 

"f" - Cumprido o "mandado" ou "ofício" o Depositá
rio arquivará a La via e comunicará em 48 horas ao Juiz do 
feito o seu cumprimento, fazendo constar da comunicação l:!. 
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quantia paga, o nome de quem recebeu e o número do cheque, 
8e assim se fez o pagamento. 

"g" - Poderá o Depositário fazer o pagamento por meio 
de cheques nominais contra a Caixa Economica do Estado de 
São Paulo em favor de quem seja indicado no mandado ou 
oficio como beneficiaria do levantamento, sendo nessa hipo
tese o cheque visado pela secção de Depósitos Judiciais da 
Secretaria do Tribunal de Justiça. 

"h" - Os depositários públicos comunicarão à Caixa 
Economica à secção de Depósitos Judiciais da Secretaria do 
Tribunal de Justiça o nome dos escreventes sob sua respon
sabilidade autorizados a subscrever oficios, mandados e ordens 
de levantamentos e a emitir cheques, cujas firmas consta
rão de fichas especiais para confronto tanto na Caixa Eco-
110mica como na Secretaria do Tribunal. 

"i" - Os depositários públicos enviarão semanalmente 
à Diretoria de Contabilidade do Tribunal de Justiça e à Con
tadoria Central do Estado, em três vias, 'o balancete demons
trativo das entradas e sai das de numerário e do movimento 
das contas da Caixa Economica e do Banco do Brasil, refe
rentes à semana anterior. 

"j" - Na semana em que forem escriturados os juros, 
o balancete será acompanhado da relação pormenorizada dos 
lançamentos a eles referentes. 

"k" - Verificada a exatidão dos balancetes, uma das 
vias, com a nota de "conferido" ou outra que a represente, 
se~á devolvida ao depositário. 

"I" - Nos meses de abril a outubro de cada ano os depo
sitários apresentarão à Diretoria de Contabilidade do Tribu
nal de Justiça e à Contadoria Central do Estado, relações de 
todos os depósitos em seu poder, para verificação dos saldos e 
valores depositados. . 

"m" - Para cumprimento das obrigações decorrentes 
dos arts. 9, 18 e 19 do decreto n. 12.502 de 8 de janeiro de 
] 942, os depositários poderão levantar mediante cheques vi
sados pela secção de Depósitos Judiciais as -quantias necessa
rias. 

"n" - Os "balanceies" a que se refere a letra "i ", serãl> 
publicados no "Diário da Justiça". 

São Paulo, 16 de julho de 1954. 
(a) Pedro Rodovalho Marcondes chaves - Corregedor 

Geral da Justiça. 
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PROVIMENTO N. XXXIX 

O Conselho Superior da Magistratura, nQ uso de suas 
~tribuições, na conformidade da lei federal n. 1.869, de 27 de 
maio de 1953, do decreto estadual n. 12.502 de 8 de janeiro 
de 1942 e do "Provimento n. XXXVII", de 26 de novembro 
de 1953: 

Determina 
I - Os depositos judiciais de quantias em dinheiro, se

rão recolhidos preferencialmente à Caixa Economica do Es
tado de São Paulo, mediante emissão de "Caderneta dle Depó
sito" com juros de 59'0 ao ano, capitalizados semestralmente; 

II - No tocante aos depósitos em geraI, procedimento, 
movimentação, levantamentos e escrituração, serão observa
das as diretrizes constantes do "Provimento" n. 43/53, da 
Corregedoria Geral da Justiça, com as modificações que forem 
ordenadas. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se'. 
São Paulo, 14 de julho de 1954. 
(aa) Manuel Gomes de Oliveira, Presidente - J. M. 

Gonzaga, Vice-Presidente - Pedro Chaves, Coregedor da Jus
tiça. 

D. O. 15/7/54. 

DESPACHOS PROFERIDOS 

N. 12.000 ~ Juizo de Direito - Pitangueiras. 

"Aprovo a interpretação dada aos dispositivos da Lei 
2.177, em conjunto com os provimentos n. 41-53 e Portaria 
n. 13. 

Simplificando e concentrando o serviço de registro de fé-
rias, facilita-se o trabalho e evita-se a dispersão de atos. 

Publique-se para orientação geral. 
S. Paulo, 13-7-54. (a) Pedro Chaves". 
Decisão a que se refere o Despacho supra: 
Vistos, etc. 
O sr. Adhemar Guimarães Spinola. Oficial do Registro 

ele Imóveis e Anexos, desta comarca, consulta esta Corregedo
ria Permanente sôbre o alcance da expressão "cada cartório" 
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,,::ontida no V. Provimento n. 41-53, emanado da E. Corregedo
ria Geral da Justiça. 

Alega o consulente que nas comarcas vizinhas os Drs. 
· Juizes corregedores permanentes estão exigindo que cada car
tório do 1.0 e 2.° Oficio, de Paz, do Juri dos distritos e muni
cípios) possua o seu livro de registro de ferias, e não apenas 
o cartório do Júri, como acontece nesta comarca, e dai a dú
vida ora suscitada e que pretende resolvida. Mantendo a mi
nha determinação verbal já conhecida do consulente, isto é, 
no sentido de que o livro de registro de férias deve ser um 
único e da responsabilidade do cartório do Júri dispensando-se 
outros livros para cada cartório. E assim decido pela seguin
tes razões. 

A lei que modificou o regime de férias e licenças para 
· os serventuários limita-se a dizer, de modo genérico, que "os 

cartórios possuirão um livro de "registro de Férias" rubricado 
pelo respectivo Juiz de Direito corregedor permanente para 
lançamento do inicio e término das férias de seus servidores 
~nclusi ve do serventuário". 

Posteriormente em 3 de setembro de 1953, veio a lume a 
Portaria n. 13 da E. Corregedoria Geral da Justiça através 
da qual foi determinado que "o livro de registro de férias deve 

· ser I.l mesmo livro de "movimento de autoridade~ e fundonâ
l'ios" existente no cartório do .JÚri do interior e nos várioq 
cartórios da capital, ajustado às exigências da lei nova, re
servando-se uma fôlha para os lançamentos referentes a cada 
funcionário ", 

Logo no mês seguinte a mesma E. Corregedoria Geral 
haixou o V. Provimento n. 41-53, ordenando que cada cartó
rio tivesse um livro de "registro de férias" que seria "simul

. taneamente o de movimento de autoridades e funcionár ios e fa
zendo expressa remissão a Portaria n. 13 de 3 de setembro 
do mesmo ano. 

Por isso. 
Ora, se a lei 2.177 não desce a minúcias, dispondo apenas 

que os cartórios possuirão livros proprios para o registro de 
:érias; se a Portaria n. 13, sanando a lacuna ordenou que tal 
iivro fosse o mesmo destinado ao movimento das autoridades 

· e funcionários, se o V. Provimento n. 41-53 refrindo-se a "ca
da cartório" ainda assim completou que o livro seria simul
taneamente o de movimento de funcionarios e autoridades 

· existente nos cartórios do Júri das comarcas do interior; se 
c único cartório, no Interior que possui livro para registro 
de movimento de autoridades e funcionários é exatamente o 

· cartório do Júri segue-se que o livro de registro de férias é 
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privativo do cartório do Júri, não havendo necessidade de: 
que cada cartório possua, numa mesma comarca, outros livros 
para o mesmo fim. 

Em outras palavras: conjugando-se o que vem disposto 
na lei n. 2.177 com os termos em que foi vasada a Portaria 
n. 13 e com as expressões usadas no V. Provimento n. 41 é 
~omo se êste último dispusesse da seguinte forma: "cada car
tório do júri terá um livro de "registro de férias" que será 
simultaneamente o de movimento de autoridade e funcioná
rios", etc., etc. 

Fica, por essa forma resolvida a dúvida suscitada, de
vendo o Sr. Escrivão "ad hoc" remeter copia desta decisão à 
E. Corregedoria Geral da Justiça que em sua alta sabedoria, 
(~irá a última e definitiva palavra sôbre o assunto interno. 

PitangU€liras 30 de junho de 1954 (a) João Roberto Mar
tins Juiz Corregedor permanente. 

N. 11.504 - Alipio Valente Filho - Votuporanga. 

"Não conheço da especie como recurso que não cabe de 
Rolução de consulta dirigida ao Juiz por seu Serventuário, 
mas como se trata de assunto de interesse gera] qlle deve ser 
aplicado com igualdade em todo o Estado manifesto-me de 
inteiro acôrdo com a decisão dada pelo dr. Juiz de Direito da 
comarca de Votuporanga. Seja a referida decisão publicada 
com êste despacho, para servir de orientação geral. S. Paulo, 
26-6-54. (a) Pedro Chaves". 

Decisão a que se refere o despacho supra. 
Consulta o sr. Oficial interino do Registro de Imóveis 

e anexos com posterior retificação do oficial titular, sôbre 
:oi deve ou não cobrar custas a que tem direito, com 20% de 
abatimento ou integralmente, de acôrdo com o artigo 21 da 
Lei n. 2.412, de 15-12-1953: ou com o Regimento de Custas 
do Estado. 

Expõe o consulente que jornais da Capital publicaram C< 

notícia de que teriam sido reduzidos de 50 % 0S emolumentos 
dos contratos celebrados com o Banc0 do Brasil S. A., ex-vi 
do artigo 21 da Lei n. 2.412, de 15-12-53 que estende os be
nefícios constantes do artigo 32 do Código de Impostos e Ta
xas (Dec. 22.022, de 21-1-1953) então conferidos às operações 
efetuadas por agricultores com o Banco do Estado de S. Paulo 
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À primeira vista, sem maior exame da matéria, é de ~e 

-supô r que as custas e emolumentos percebidos pelos escrivães, 
tabeliães e oficiais do Registro de Imóveis sofreram um aba
timento de 50'1'0, mas tal interpretação não pode ser dada por
. que o Código de Impostos e Taxas rege exclusivamente a ar
recadação de impostos e taxas reguladas pela legislação tribu
taria do Estado e não introduziu nenhuma modificação espe
cífica no Regimento de Custas de S. Paulo, consequentemente 
a redução feita só se pode entender concernente a custas e 
t'molumentos pertencente ao E stado, não às custas recebidas 
pelo serventuário de Justiça não estipendiados pelos cofres 
públicos, e que são percebidos na modalidade de salário ex-vi 

·do artigo 1.0 do decreto n. 3.965 de 21-12-1925. 
Ademais a lei n. 2.412 de 15-12-1953, de caráter finan

ceiro, e que elevou de 10% todos os impostos devidos ao Es
iado, além de não ter alterado o Regimento de Custas, não 
iria reduzir tabelas de um regimento velho de trinta anos, 
quando os serventuários estão aguardando um novo Regimen-

-to que reajuste os emolumentos ao custo da vida atual. 
Refere ainda o consulente, que a lei n. 492 de 30-8-19~3 

que regula os penhores agrícolas e pecuários estabeleceu para 
os mesmos custas especiais, as quais porem de acôrdo com 

-decisões do Egregio Tribunal de Justiça e Egregia Correge
doria Geral da Justiça, passaram a ser cobrados pelo Regi

-mento de Custas do Estado. 
Passo a decidir: 
A lei de introdução ao Código Civil, Brasileiro (Decreto 

n. 4.657, de 4-9-1942) estabelece que a lei posterior revoga 
."3 anterior quando expressamente o declare quando seja com 
aquela incompatível ou quando regule inteiramente a ma
téria de que tratava a lei anterior. A lei nova, que estabelece 
disposições gerais ou especiais a par das já existentes não 
revoga nem modifica a lei anterior. Na aplicação da lei o 

-Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigen
das do bem comum (artigo 2.° §§ 1.0 e 2.° e artigo 5.°). 

O Regulamento de Custas e o Código de Impostos e Taxa3 
do Estado de São Paulo contém normas da mesma hierar

' quia e como leis territoriais têm a mesma origem, e não geram 
-problema de prevalencia. 

O Regimento de Custas e emolumentos dos serventuários 
de Justiça é o Decreto-lei n. 14.978, de 29-8-1949 que introdu
ziu alterações no Decreto n. 3.965, de 21-12-1925 aprovado 
;>ela Lei n. 2.260 de 21-12-1927. 
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o Código de Impostos e Taxas; Decreto n. 32.022 de 
21-1-1953, nada mais é do que a consolidação da legislação 
fiscal do Estado que andava dispersa e desatualizada. 

E essa sistematização em verdade não foi alcançada por
quanto se reconhecem que as taxas e contribuições nele não 
previstas continuarão a ser arrecadadas de acôrdo com a le
gislação em vigor, e porque a Lei n. 2.412, de 15-12-1953, 
introduziu inúmeras alterações na<!uelecódigo. 

Acontece, porem que as custas, porcentagens e emolu
mentos que constituem renda do Estado ou que por seu in
termédio são recebidos, não constam de tabelas do "Regimen
to de Custas", mas do "Código de Impostos e Taxas". Livro 
X, o que mostra bem a afinidade de tais leis. 

Mas essa afinidade vai mais longe, o legislador não dis
tingue bem os dois corpos de lei, e, ao estabelecer medidas de 
caráter financeiro, engloba dispositivos de Código Tributá
rio com os de custas que constituem renda do Estado, e cus
tas de atos praticados pelos serventuários, cujos cartórios não 
8ão oficializados. 

Não há dúvida de que todas as disposições da Lei n. 
2.412, de 15-12-1953, envolvem medidas de carater financei
ro sej am elas o aumento de 10 '10 de todos os impostos e taxas 
ou o reexame das isenções, criando umas, suprimindo ou al
terando outras, inclusive no setor custas e emolumentos do 
Esta.do ou não. 

Há que ver nisso, sómente uma ausência de técnica le
gislativa por parte de um orgão competente para legislar sô
bre aqueles assuntos. 

De toda forma, porem não há que dizer-se que o Código 
de Impostos e Taxas revogou o Regimento de Custas, tanto 
mais quanto aquele é um decreto executivo, e êste uma lei; 
mas ainda que fossem pesquizar aquelas leis esparsas e codi
ficadas, não se encontraria a revogação, pois que tais disposi
ções, a par das já existentes, nasceram para atuar lado a Ila
do, sem incompatibilidade. 

As alterações introduzidas nesta ou naquela tabela de 
custas neste ou naquele caso de isenção, constituem atuaH
zação de politica financeira que não revogam nem modificam 
a lei anterior. 

Já se verificou que o Código de Impostos e Taxas não 
rege exclusivamente a arrecadação de impostos e taxas regu
ladas pela legislação tributária do Estado nem consolidou to
das as leis de arrecadação daqueles impostos e taxas. 
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No artigo 32 do Livro X, dando concessão de 50'10 em 
custas e emolumentos nas operações efetuadas por agriculto~ 
res com o Banco do Estado de São Paulo, não o fez sómente 
daquelas pertencentes ao Estado, basta que se leiam os arti
gos 27 e seguintes. E observem-se, especialmente, o pará. 
grafo único do artigo 27 (já revogado pelo artigo 18 da Lei 
]1. 2.412, de 15-12-53), e o parágrafo único do artigo 29, onde 
se declara que determinando beneficio alcança exclusivamen
te a parte dos emolumentos devida ao Estado. 

A própria redação do artigo 32 o que mais interessa nesta 
consulta, e claro: "Em se tratando de qualquer operação efe
tuada no Banco do Estado de São Paulo por agricultores, 
observar-se-á a redução de 50 ,/,0 (cinquenta por cento) nas 
custas e emolumentos devidos ao Estado e aos tabeliães es
Crlvaes, oficiais do registro e de protestos, que incidam ou 
venham a incidir sobre quaisquer atos relativos a ditas ope
rações. Ora trata-se de um dispositivo de lei especial (des
tinada a classe dos agricultores) que não revoga nenhum dis
positivo especial anterior. O Regimento de Custas, que só 
contem dispositivos de ordem geral na tabela vigente para os 
serventuários da Justiça, não foi revogado. A tabela espe
cial, coesiste com a tabela especial, pois ambos são iguais em 
qualidade e merecimento. 

E é essa tabela especial, ou seja a tabela geral com 50% 
que foi estendida aos mesmos agricultores nas suas operações 
com o Banco do Brasil S.A., pelo artigo 21 da Lei 2.412. de 
15-12-1953, que "dispõe sobre medidas de caráter financeiro". 

Esta lei, como a própria ementa indica, não teve o escopo 
único e restrito de aumentar em 10ro todos os impostos devi~ 
dos ao Estado, mas de impôr outras medidas de caráter fi
nanceiro. 

A contradição - só aparente em que, a pãr de aumento 
decretado em todos os impostos e taxas sejam concedidas isen
ções totais ou parciais, porisso que facilitando determinadas 
L'perações, o Estado está criando ou desenvolvendo riquezas, 
concorrendo para aumentar a produção, e consequentemente, 
o campo de incidencia dos impostos. 

As me<f.id~s de caráter financeiro adotadas~ por vias 
direta~ ou indiretas, devem trazer ao Estado, os recursos de 
que ele precisa. 

N em se alegue que os serventários da Justiça ficaram 
necessáriamente prejudicados no quantum dos salários que 
iriam perceber, pois que é de presumir-se que no regimen 
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atual tenham multiplicados os seus serviços, e embora pres
tando-os com menor salário, ainda ficarão atrativamente me
lhor remunerados, sem qualquer aumento da duração de seus 
trabalhos. Com tais fundamentos, respondo à consulta, de
terminando que o consulente dê cumprimento aos artigos 
32 do 1.0 X. do Decreto 22.022, de 31-1-53 e art. 21 da Lei n. 
2.412, de 15-12-53, cobrando as custas a que tem direito, com 
50 % de redução especial, e calculada pela tabela geral apli
cável do Regimento de Custas, nos termos do Provimento vi. 
gente - Votuporanga 10 de maio de 1954. (a) Joaquim 
Francisco de Macedo Costa - Juiz de Direito. 

PHESIDÊNCIA 
ATO N. 430 

D. o. 1/7 54. 

Substitui o Ato 1042, de 27-1-1941 dando inst1·uções para o cum
primento do disposto no art. 918 do Código de Processo Civil, 
(execução de sentença contra a Fazenda Públiccc) e outras 
providencias. 
O Presidente do Tribunal de Justiça, do Estado de São Paulo, 

em exercício des. Paulo Colombo Pereira de Queiroz - Deter
mina, para execução do disposto no art. 918, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil: 

1.0) - que os ofídos requisitorios das diversas Varas da 
Capital e do Interior do Estado, no sentido de serem expedidas 
ordens de pagamento contra a Fazenda Pública (Estadual e 
Municipal), em virtude de sentença judicial, contenham os se
guintes requisitos, alem de outros julgados necessários ou con
venientes, pelos MM. Juizes de Direito: 

I - que declarem se do quantum da condenação foram 
intimadas ambas as partes e se estas se manifestarem dentro do 
prazo legal; 

II - que indiquem a quem deve ser paga a quantia requi
sitada, ou quais os títulos que devem ser depositados, no caso de 
renda mensal, mencionando que o pagamento ou o deposito far
-se-á mediante termo de quitação nos autos, com a assitencia do 
representante legal da Fazenda; 
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111 - que no caso de pedido de custas acrescidas, declarem 
se foi intimada e se manifestou a Fazenda Pública. 

IV - que, em duas vias, sejam acompanhados das seguin
tes peças, (tambem em duas vias), bem .como quaisquer outras 
j ulgadas necessárias à instrução do processo requisitório. 

a) - cópia autêntica ou certidão da sentença condenatória 
e do~ acórdãos que a tenham confirmado ou reformado; 

b) - cópia autêntica ou certidão da conta de liquidar; 
c) - cópia autêntica ou certidão na sentença que julgou a 

referida conta, se houver; 
d) - certidão ou traslado de procuração com poderes ex

pressos para receber e dar quitação no caso de pedido de paga
mento a procurador. 

V - que passem sempre pelo Protocolo Geral, para efeito 
de data e número, para observancia rigorosa da ordem de entrada 
no pagamento. 

2.°) - que quanto se tratar de execução de sentença com 
origem em desapropriação movida pela Fazenda Pública (Esta
dual, Municipal ou DER.) , seja a l.a via do ofício requisitório 
enviado diretamente pelo MM. Juiz de Direito ao expropriante, 
para o pagamento, acompanhado dos requisitos já enumerados, 
devendo Sua Exa. encaminhar a 2.a via ao Tribunal, para con
sulta. no caso de posterior pedido de sequestro ou de intervenção 
federal pela parte. . 

São Paulo, 18 de junho de 1954. 
Presidente do Tribunal de Justiça, em exerdcio. 

Lei Estadual 

LEI N. 2.704, DE 23 DE JULHO DE 1954 
Dá nova redação ao item V, da letra "a", do artigo 20, da Lei n. 

891, de 31 de outubro de 1950. 
LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, usando das atribuições qúe lhe são coferidas 
por lei, 

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

Artigo. 1.0 - O item V da letra" a" do artigo 20 da Lei 
n. 819, de 31 de outubro de 1950, passa a ter a seguinte redação: 

30 -

"V - Cada periodo de dnco anos de efetivo exer
cicio como serventuário, escrevente, (... vetado ... ), 
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solicitador ou outra função relacionada com o Poder 
Judiciário, inclusive advocacia, arredondando-se para 
mais o último período, se exceder de metade - 1 
ponto ". 

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

palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 23 de 
julho de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edgctrd Baptista Pereira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos. 
Negócios do Governo, aos 23 de julho de 1954. 

Altino Santarem 
Diretor Geral - Substituto. 

NOTA: - A palavra vetada pelo Sr. Governador do Estado. 
é a seguinte "auxiliar de cartório". 

COLltGIO NOTARIAL 

PORTARIA N.o 118 DE 23 DE JULHO DE 1954 
DAS RENDAS INTERNAS DO TESOURO NACIONAL, tendo 

en vista a autorização concedida, em caráter excepcional, pelo Exmo. 
Sr. Ministro da Fazenda, através despacho proferido no processo fi
chado sob o n .o S. C. 137.866/54, resolve expedir à Recebedoria Federal 
em São Paulo as seguintes instruções: 

I 
A R.F.S.P. não mais efetuará a cobl'ança por verba, em seus 

guichês, do impôsto do sêlo previsto do Art. 75 da Tabela anexa à 
Consolidação respectiva (Decreto n.O 32.392, de 9-3-1953, sôbre "livros 
de escrituração ou cópia exigidos ou previstos em lei ou r egulamento". 

II 
O pagamento do tributo, no caso em aprêço, passará a ser feito 

pelo próprio interessado, mediante a colagem das estampilhas corres
pondentes ao valor do impôsto devido, na última página numerada do· 
livro. 

III 

A aposição e a inutilização das estampilhas deverão ser feitas com 
integral observância do dispostos nos artigos 17 e 19 das Normas Gerais 
da Referida COhsolidação, verbis: 

" Art. 17 - As estampilhas deverão ser coladas segui
damente e sem se sobreporem." 
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"Art. 19 - A inutilização das estampilhas far-se-á 
com a indicação do lugar, a data e a assinatura." 

"§ 1.0 . A data, que poderá deixar de ser do próprio 
punho, compreende o dia, mês (por extenS0) e ano e de
verá ser repetida sôhre cada estampilha, em algarismos." 

"§ 2.0 • A assinatura será lançada, parte no papel 
e parte nas estampilhas, de forma que abranja tôdas, po
dendo para isso ser repetida." 

IV 
Dentro do pt"azo de oito (8) dias a contar da data da selagem e 

antes de iniciada a escrituração, os livros fiscais sujeiros à autenticacão 
deverão ser apresentados para a necessária rúbrica, cabeNdo a0S fun
cionários incumbidos dêsse serviço, sem prejuizo da verificação externa, 
examinar a exatidão do pagamento do impõsro feiro em estampilhas e 
a sua regular inutilização, promovendo a revalidação das mesmas, 
quando fór o caso. 

V 
Cabe aos funcionários que exercem atividades fiscalizadoras ve

rificar nos estabelecimentos comerciais e industriais a sua fiscalização 
e exato pagamenro do impõsro do sêlo de que trata a presente portaria 
e se foram observadas as demais formalidades relativas àquele ato, 
agindo de conformidade com os dispositivos legais em vigor sempre 
que ocorrer a inobservância das normas ora previstas . 

.. VI 
A R.F.S.P. resolverá as dúvidas dos interessados em relação à 

matéria disciplinada por estas instruções, tendo bem em vista o dis
posro na Observação 3.0. da Tabela acima mencionada bem como as 
Notas ao Art. 75, já citado. 

VII 
A presente portaria entrará em vigor quinze (15) dias após a data 

·de sua publicação. 
(a) O·dando B. Villela 

A RECEBEDORIA FEDER.AL EM SÃO PAULO 
ESCLARECE O SEGUINTE: 

o sêlo em que incidem os livros está previsto no art. 75, Tabela, 
da vigente Lei do Sêlo, que reza: 

"Livros de escrituração ou cópias exigidos ou pre
vistos em lei ou regulamento: 
Pelos têrmos de abertura e encerramento .... Cr::; 10,00 
Por fõlha ... "............................... C'"S 0,20 

Quando a fõlha do livro exceder o tamanho de 0,33 mm x 0,22 mm, 
o sêlo será devido em dobro, isto é, Cr~ 0,40 por fôlha (Tabela, Ob8. 3.a ). 

A Recebedoria Federal está a disposição dos interessados para 
todos os esclarecimentos que forem necessários. 
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