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QUOSQUE TANDEM ... 

J. ODILON DE ARAUJO 
(Ofie. Reg. de Imóveis de Mogi das Cruzes) 

N.O 48 

Está tramitando na Assembléia Legislativa do Estado, 
a passos vertiginosos - registe-se - ao apagar das luzes da 
presente legislatura, o projeto de lei n.O 615 do corrente ano, 
de autoria dos Deputados Salgado Sobrinho e Luiz Augusto 
de Oliveira, já aprovado em primeira discussão. 

Tive dele conhecimento atravez da leitura do parecer 
emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, publicado no 
Diário Oficial de 26 do passado de novembro, do qual foi 
relator o Deputado Arruda Viana. :E:sse parecer foi aprovado 
por unanimidade (helas!) naquela Comissão, adotado o subs
titutivo apresentado pelo nobre Deputado relator. 

Cogita o projeto em apreço de atribuir ao Serventuário 
ou Escrevente que PERMANEÇA AFASTADO DO EXER
CíCIO DE SUAS FUNÇõES, a~fim-de ocupar qualquer car
go eletivo, por legislatura ou periodo governamental, 2 (DOIS) 
pontos, nos concursos para provimento de Ofícios de Justiça. 

Trata-se, como está patente, de mais uma tentativa ou 
melhor dizendo de uma nova investida que se pretende dar 
no sentido de se modificar a já tão modificada lei n.o 819, de 
31 de odubro de 1950 que, conforme tive j á ensêjo de referir-
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me em artigo anterior, não deveria estar sofrendo alterações,. 
tão à miude, objetivando exclusivamente acomodar situações 
personalissimas de candidatos, em detrimento daqueles que, 
confiantes, aguardam a oportunidade que, um dia, lhes possa 
sorrir. 

:8:sse malsinado projeto em tramitação representa um ver
dadeiro atentado às conquistas já obtidas pelos Serventuá
rios e Escreventes com a vigência da mencionada lei n.O 819 
que, como está, sem embargo das recentes modificações so
fridas, é, realmente, muito bôa. Qualquer alteração que se 
lhe introduza, como a que óra se projeta, posso adiantar -
sem receio de errar - virá trazer os maiores dissabores à 
numerosa classe dos Serventuários e Escreventes, tornando-se 
necessário assim que uma vóz altiva, autorizada, independen
te e combativa, como muitas há no Legislativo paulista, se 
erga para focalizar isso que se pretende fazer, evidentemen
te em benefício de uns poucos em prejuizo de muitos ... 

Senão vejamos. 

A lei n.O 819, de 31 de outubro de 1950, que regula o pro
vimento de Cartórios, é a lei que instituiu a carreira nas ser
ventias de Justiça. No artigo 20 e seus itens vêm enumerados 
os pontos a que têm direito os Serventuários e Escreventes 
para os concursos que se realizam. 

Pretende-se agóra, com o projeto em apreço, PREMIAR 
(é êsse bem o têrmo a ser empregado) aqueles que, volunta
riamente, venham a afastar-se do exercício de suas funções 
precipuas de Serventuário ou Escrevente para ir ocupar car
gos eletivos, muita vêz rendosos e sinecurescos, e o que é mais 
(e êste o motivo destas ponderações) dando-lhes em cada le
gislatura ou periodo governamental (DOIS) 2 pontos! 

O que ocorrerá, se aprovado em definitivo o projeto, é 
que todos os Serventuários e Escreventes irão agóra, ardilo
samente, procurar afastar-se de suas funções para OBTER 
AS VANTA:GENS NÃO PEQUENAS que o projeto oferece e 
isso com grande sacrifício também para os interesses da Jus
tiça, á qual estarão assim desservindo] mantendo-se afastados 
dos Cartórios de que são titulares e entregando o exercício 
de suas funções a interinos, nem todos perfeitamente cônscios 
das graves responsabilidades que lhe são cometidas com a in
vestidura que recebem, o que sabidamente muita vêz tem ocor
rido. 
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Dir-se-á, em defesa do projeto, que o pretendido por êste 
é não prejudicar os Serventuários e Escreventes, .investidos em 
funções eletivas, com a 1'edução de seu tempo de efetivo exer
cício para o cômputo do ponto que a mesma lei n.O 819 lhes 
confére e que segundo o entender, aliás muito acertado e ju
dicioso do Egrégio Consêlho Superior da Magistratura, aco
lhido também pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado, é 
no sentido de CONTAR O TEMPO DE SERVIÇO sómente 
àqueles que, de fato, no exercício de suas funções estejam. 

Cumpre, no entanto, neste passo, não confundir as coi
sas, misturando-se alhos com bugalhos, o que o atabalhoa
mento dos trabalhos de encerramento de uma legislatura po~ 
deria conduzir lamentavelmente, como sóe acontecer. 

Considerar-se como de EFETIVO EXERCíCIO, para 
o efeito de contagem de tempo, o afastamento do Serventuá
rio ou Escrevente, quando estejam êles ocupando cargos ele
tivos, prestando assim um serviço á coletividade - aceitando
lo - seria uma coisa. Agóra, pretender-se conferir 6s 2 
(DOIS) pontos, por LEGISLATURA OU PERIODO GOVER
NAMENTL é outra coisa bem diversa, com a qual não po
derão conformar-se os Serventuários e Escreventes em geral, 
excetuados bem de ver aqueles para os quais casuisticamente 
haja a proposição sido apresentada. 

Aliás, nenhum dos itens do art.o 20 da,vigente lei R.o 819 
- pondere-se bem sôbre este aspeto ~ confere pontos por 
essa f6rma, digamos, progressiva. Assim é que pelo serviço 
prestado á Justiça Eleitoral confere a lei apenas 1 (UM) 
ponto (qualquer que seja o número de vezes que haja o Ser
ventuário prestado êsse serviço, sempre muito trabalhoso, não 
se somando as várias ve~es em que haja servido para atribuir 
um ponto por vês). Igualmente, por obra publicada confere 
a lei em apreço 2 (DOIS) pontos (qualquer que seja o nú
mero de obras, não se atribuindo tantos pontos quantas se
jam as obras). Sómente no caso do projeto em critica é 
que se pretende estabelecer essa CONTAGEM PROGRES
SIV A DE PONTOS ou sejam 2 (DOIS) pontos por legisla
tU1'a ou periodo governamental e, talvez ainda, com efeitos re
troativos, o que seria uma verdadeira enormidade. 

É de notar que da lei n.O 819, aHás muito acertada
mente e com todo o fomento de justiça, foram já suprimidos 
êsses pontos assim conferidos progressivamente, em virtude 
de modificação havida, esta muito salutar, referente a CADA 
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CLASSIFICACÃO EM CONCURSOS ANTERIORES EM 
QUE NÃO TIVESSE SIDO O CANDIDATO NOMEADO. 
Era essa também uma modalidade de que frequentemente 
usavam e abusavam - mais abusavam do que · usavam os 
"pretendentes" a Cartórios por êles não desejados, mas que 
sómente a êsses Cartórios concorriam para obter aquelas 
vantagens dos pontos progressivos ou somados que a lei lhes 
dava e que, providencialmente, foram extirpados da lei por 
força de modificação havida nesse particular, o que veio tra~ 
zer um grande desafôgo aos da classe, tais foram as clamo
rosas injustiças que a vigência desse dispositivo legal propi
ciou. Outro argumento - e êste verdadeiramente tranchant 
- para evidenciar o injusto do projeto em fóco, é o que que 
segue. A lei vigente n.O 819, em seu artigo 20, confere ao 
Serventuário ou Escrevente que esteja á testa de seu cargo, 
CINCO ANOS de exaustivo e diligente trabalho e - pasmem 
todos - o projeto em tramitação pretende Conferir ao Serven
tuário ou Escrevente que se MANTEM AFASTADO DO CAR
GO, indiferente às ocurrências da serventia de que é titular 
ou em que trabalha ou deveria trabalhar, numa displicência 
gritante para a função precípua que deve ter, afastando-se 
voluntariamente do Cartório para ir ocupar cargos eletivos 
que, via de regra, lhes conferem vantagens econômicas e ou
trastras mais - o projeto, repito - pretende dar assim, como 
PRÊMIO para êsse afastamento condenavel, a vantagem de 2 
(DOIS) pontos, de cada quatro anos ou seja de cada periodo 
governamental ou legislatura. Resumindo-se: por cinco (5) 
anos de árduos trabalhos, dá-se 1 ponto apenas e por quatro 
(4) anos de afastamento das funções, dá-se 2 (DOIS) pontos!! 
Não é mesmo engraçado, para não avançar proposição mais 
causticante? 

Finalmente, há a considerar-se ainda êste outro aspeto -
e êste fulmina a meu ver o projeto de inconstitucional, segun
do os doutos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça 
{ia Assembléia Legislativa, fá expedidos recentemente em casos 
semelhantes, em que se procurou introduzir modificações na 
lei sôbre provimento de Ofícios de Justiça. Entende essa douta 
Comissão, aliás muito judiciosamente, que a materia é de or
ganização judiciária e invoca para tanto os sábios ensina
mentos do grande João Mendes, para concluir que falece, 
dess'arte, àquela Assembléia competência para propôr alte
rações, fóra dos quinquênios constitucionais, como a que o 
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projeto em critica sugere. Nesse sentido são os pareceres 
n.os 201, 1761 1834 e outros, recentissimos, publicados no 
Diário Oficial do Estado, subscritos todos por uma pleiade 
de parlamentares cultos, inteligentes e, sobretudo, senhores 
das responsabilidades que recaem sôbre ,seus ômbros ao 
opinarem com relação a projetos legislativos que lhes são 
submetidos a exame. 

São estas, pois, as ponderações que me permito fazer a 
proposito em transmitação na Assembléia Legislativa e acre
dito ter trazido aquí subsidios bastantes e argumentos ir
respondiveis para que se possa evitar um mal danoso á classe 
em geral e apenas gaudioso para poucos. 

• Seria de mistér que os interessados se dirijissem a As-
sembléia Legislativa do Estado, atravez de deputados ami
gos, protestando contra o atentado que se pretende levar a 
efeito. 

Se forem em vão os nossos esforços nesse sentido - o 
que não acredito ~ somente restaria então aquele desabafo 
que teve Cicero, no Senado Romano: QUOSQUE TAN
DEM ... 

A V I S O 

Solicitamos encarecidamente a todos os nossos associados, 
que enviem as suas contribuições relativas ao exercicio de 1955. 

Como todos sabem, esta Associação é mantida exclusiva
mente com essas contribuições e delas não pode prescindir. 

Com a alta de tôdas as utilidades esta Associação é obri
gada a fazer êste apêlo sincero aos seus associados. 
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DOS IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS 

SILVIO LUCIANO CARUSO 

Of. do Reg. Civil de Nuporanga 

Dos impedimentos relacionados no art. 183 do Codigo 
Civil, encontramos o item XIII que diz: O viuvo ou a viuva 
que tiver filhos do conjuge falecido, enquanto não fizer in
ventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; de
duz-se portanto, a obrigatoriedade da apresentação da pró
va de haver sido procedido o inventário e dado partilha aos 
herdeiros; no caso porem, em que o casamento se reallse 
com separação de bens, quando ambos ou um dos nubentes 
estiverem enquadrados no item ,11 do art. 258 do C. C. é 
cabivel ou não a exigência da prova de ter sido procedido 
o inventário? - a primeira vista parece que não, uma vez 
que, os nubentes são maiores de ,60 e 50 anos de idade, a 
fôrça do item 11, do art. 258 se faz sentir e, os filhos dêsses 
nubentes, quando os têm, já atingiram a maioridade, por
tanto, não estariam mais gozando o uso-fruto, que seria o 
castigo do art. 225 se porventura convolassem novas nupcias 
sem a apresentação da próva de ter procedido o inventário 
c dado partilha aos herdeiros; mas, o citado art. 225, não 
estabelece idade, caso contrário, por certo diria que, os maio
res de 60 e 50 anos, estão isentos da apresentação da pr6va 
de haver procedido o inventário e dado partilha aos herdei·· 
ros; abalei-me em escrever este modesto e despretencioso 
artigo em virtude de ter em mãos um caso dêsses, dois viuvos 
maiores de 60 e 50 anos, vão convolar novas nupcias, exigi
lhes a certidão de que trata o art. 183, item XIII, pois, em
bora éssa certidão, em parte, perde o seu rigor, tem o me rito 
de fôrçar a abertura do inventário, si ainda não tiver sido 
processado. E portanto, aconselhavel a exigência dês se do
cumento. -
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AINDA PELA CAUSA DOS OFICIAIS DO 
REGISTRO'" CIVIL DO BRASIL 

OTAVIO J. ALVARENGA 
(Oficial do Registro Civil de Coqueiral - Sul de Minas) 

Reportando-nos ainda aos nossos reiterados apelos con
substanciados em circulares _ e artigos estampados em jornais 
<lo interior e de diversas capitais do país, estamos, de novo, 
prezados Colegas, chamando-lhes a atenção para os projetos 
1. 846 e 2.025, respectivamente de autoria dos nobres De
putados Pe. Medeiros Neto e Vasconcelos Costa. 

Como já é do seu conhecimento, essas proposições de 
lei, com as quais se pretende fazer justiça à nossa abando
nada classe, graticando-nos com Cr$ 2.000,00 mensais pelos 
numerosos serviços gratuitos que nos são impostos pela legis
lação federal, tiveram aprovação unânime da douta Comis
são de Justiça da Camara dos Deputados. 

Foi alí relator do projeto 1.846 o ilustre Deputado An
tónio Peixoto, que expendeu brilhante e convincente parecer, 
aprovado por todos os membros presentes da colenda Comis
são, na memorável reunião de 23 de Fevereiro último. (1953). 

O primeiro Deputado para quem, de inicio, foi distribui
do o referido projeto - Oswaldo Trigueiro - houve por bem 
~o1icitar, a respeito do mesmo, audiência do Ministério da 
Justiça e Negocios Interiores, cujo ilustre titular, além de 
outras cousas, alegou: 

a) Que há outros funcionários estaduais e, até, munici
pais, aos quais foi cometido igual volume de encargos gratui
tos. 

b) "Que, remunerados pelos cofres federais, aquêles fun
cionários ficariam sendo, ao mesmo tempo, funcionários do 
Estado e da União, com maI disfarçada acumulação de pro
ventos. " 
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c) Que o autor do projeto se esqueceu do ônus dêste 
decorrente para o Tesouro Nacional, se c0]lvertido em lei. 

O esclarecido parlamentar mineiro - Dr. Antônio Pei
xoto -, em seu brilhante e bem fundamentado parecer, (fes
truiu tôdas as alegações respeitáveis, mas, "data venia", de 
todo inconsistentes e insustentáveis. 

a) Não temos noticia de outros funcionários estaduais 
ou municipais a quem seja imposto o mesmo acêrvo de tais 
serviços graciosos, e ainda por leis julgadas inconstitucionais. 
Também, se os houvesse, apesar de já receberem dos cofres 
públicos pelos serviços inerentes ao cargo (o que não acontece 
com os -Oficiais do Registo Civil, que somente recebem das 
partes pelos atos do seu ofício e ainda fixados os emolumen
tos em Regimentos anacrônicos), que se lhes desse igualmen
te a gratificação. 

Nesta hora em que tanto se fala em justiça social e 
quejandos, o princípio universalmente consagrado, segundo 
o quaJ "ninguem é obrigado a trabalhar sem um salário ou 
gratificação", não pode mais ser desprezado. Tanto é assim, 
que a Lei n. 1.711, de 28-10-1952 (Estatutos dos Funcioná
rios Públicos da União), em seu artigo 4.°, veda "a prestação 
de serviços gratuitos". 

No caso em téla, além do fundamento de ordem social. há. 
também o de ordem jurídica, ou, melhor,. de ordem constitu
cional. 

Nenhuma dúvida, nêste particular, deixa o já por nós ci
tado § 3.° do artigo 18 da Constituição Brasileira: "Mediante 
acordo com a União, os Estados poderão encarregar funcio-· 
narios federais da execução de leis e serviços estaduais ou de 
atos e decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a 
União poderá, em matéria de sua competência, cometer a 
funcionários estaduais encargos análogos, provendo àsne
cessárias despesas." 

Assim tem acontecido com relação a alguns Ministérios, 
notadamente o da Agricultura, segundo muito bem frizou 
Temístocles Cavalcanti. 

"O 'Que, porém, se vem praticando, no caso dos Oficiais 
do Registo Civil (diz o Deputado Antônio Peixoto), é que 
constitui flagrante violação do princípio constitucional con
sagrado no art. 18, § 3.°, e formal desrespeito à autonomia dos 
Estados." 
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Por isso mesmo, não acreditamos estar o ilustre Minis
tro da Justiça disposto a referendar novos atos em desacordo 
com os postulados constitucionais vigentes. 

b) Não podendo a justa gratificação pleiteada ser equi
parada a vencimento, exclui, sem dúvida, no caso em fóco, 
na suspeita de acumulação remunerada". 

c) O respeitável receio do sr. Ministro, de aumento de 
despesas para <> Tesouro, "data venia", também não procede, 
mesmo partisse êle do titular da Fazenda. Temos de nós que 
não há de ser apénas com relação à nossa sacrificada classe 
e ainda com inobservância de mandamentos da nossa Carta 
Mágna, que se há de alegar insuficiência do erário. 

'" '" '" 
Estão, agora, os projetos em causa nas doutas Comissões 

de Serviço Público (relator Armando Corrêia) e de Finanças 
da Câmara Federal. Dirij amo-nos, caros colegas, em massa, 
a esta última, a todos os demais Deputados, aos Senadores 
e ao Chefe da Nação, que, em face do exposto -, e segunilo 
tantas vezes tem afirmado, não vetará uma lei feita à luz da 
justiça social, reparadora de gritante injustiça e da falta de 
observância à Constituição da República. 

A pedido nosso, a União Mineira dos Serventuários de 
Justiça já se dirigiu ao Deputado Alberto Bottino, a quem 
foi distribuido o projeto 2.025. Também apelámos, de novo, 
para a egrégia Assembléia Legislativa do Estado, no sentido 
de que, a mesma, por meio de uma nova indicação, se dirija, 
em nosso favor, às duas Casas do Poder Legislativo. 

'" * * 
Unamo-nos todos. Se continuar, repetimos, a nossa clas

se apática, inerte, descrente, comodista, desunida, continuará 
também abandonada, somente lembrada na hora de se lhe co
meterem encargos, mas nunca na de "prover às necessárias 
despesas" . Vozes isoladas apenas, embora heróica, com'o a 
nosso sacrificado colega da longíngua e calcinada Terra de 
Iracema, não bastam. 

Unidos, seremos uma fôrça em marcha capaz mesmo de 
pedir que se nos faça justíça e que, também, quanto a nós, 
se observe o que preceitúa o Estatuto mágno da República. 
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DELENDA CARTHAGO D'UMA CLASSE 

ANTONINO CINTRA 
Sta. Adélia 

Surto vertiginoso e ascencional do custo de vida, leva 
ao sofrimento classes médias e pobres que, dificilmente, po
dem acompanhar o ritmo da elevação de preços das coisas 
mais indispensaveis de vida. - E, nesse cortejo melancolico 
bem que se pode alinhar servidores de justiça que estão vi
vendo sob regime de uma tabela de emolumentos irrisoria. 
Tabela que se não coaduna mais com os dias que passam fus
tigados, desassombradamente, pela solércia nem sempre jus
tificavel da exploração. Por todos os sectores das atividades 
trabalhistas, se ha procesado uma majoração de ordenados 
e salarios. O funcionalismo em geral teve o seu aumento 
condigno. Os operarios industriais e agricolas, tiveram 
aumentados os seus salarios de acordo com o atual padrão 
de vida. Todos aqueles que se ocupam em qualquer trabalho, 
aumentaram os preços. Medicos, farmaceuticos, emfim todos 
que exercem profissões livres, tiveram necessidade de eleva
rem os seus trabalhos, porém os infelizes serventuarios de 
justiça, continuam sob o regime de uma tabela de emolumen
tos que não bastando para si, como melhorar os vencimentos 
de seus pobres fiéis escreventes e auxiliares de cartorio? -
Não pode mais prevalecer essa tabela de emolumentos no 
seu statu quo, descontrolador e inadmissivel! - E o panora
ma se torna mais tétrico se se confronta com alguma coisa 
que melhor possa justificar as nosas afirmativas. Damos 
por exemplo um unico caso dos muitos que temos em vista. 
Um graxeiro de Estrada de Ferro Araraquara, percebe men
salmente, quasi o dobro do que percebe um infeliz serven~ 

tuario em conjunto coro seu escrevente-! Parece uma utopia, 
mas é uma realidade! E, para mais ainda agravar a situa
ção já calamitosa, a série enorme de serviços gratuitos que 
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têm de arcar o serventuario e seus escreventes. Serviços 
gratuitos com fornecimento de materiais de custos elevados. 
Compreenda-se que não falamos da generalidade da classe dos 
serventuarios de justiça, porém, referimo-nos áqueles des
tituidos de rendas ou de rendas precarissimas, e que vem ser 
a maioria. O desenvolvimento do serviço forense na comar
ca da Capital do Estado, obrígou o acrescimo de magisfra
dos e que pudesse melhor corresponder com o montante do 
serviço. Pois bem, a creação de escrivania privativa do 
crime e que pode acumular executivo fiscal, eleitoral e assis
tencia gratuita no interior do Estado, é uma medida que se 
impõe pelo acervo de trabalho que oferece, que ora sobre
carrega um pobre serventuario e que nada lhe rende por um 
trabalho cheio de responsabilidade. Aos oficiais do registro 
civil pagasse o erario aquilo que é feito gratuitamente ás pes
sôas pobres e que não é justo que o faça o serventuario. Esses 
oficiais já prestam concurso valioso á patria no fornecimen
to de certidões eleitorais e nas certidões para serviço militar. 
- Se a Justiça Trabalhista representa uma vitoria do socia
lismo, ela então deve-se manifestar em todos os meandros 
do trabalhismo e seja esse trabalhismo da natureza que fôr. 

o Serviço de Consulta do Departamento da 
Despesa, da Seco da Fazenda, decidiu que, tratando-se 
simplesmente de tran.sformação de uma sociedade de 
uma espeCle para outra, não há incidência do 
impôsto de transmissão "inter-vivos" nessa operação. 
(D. O. 22-1-55J. 
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Leis e Decretos 

LEI N. 2.934, DE 28 DE DEZ~MBRO DE 1954 

Dispõe sôbre o pagamento do impôsto "causa-mortis". 

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 
pl'omulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O pagamento do impôsto "causa-mortis" 
poderá ser feito em doze prestações mensais e consecutivas 
( . .. vetado ... ). 

§ 1.0 - O impôsto "causa-mortis" a ser pago em pres
tações será acrescido dos juros de mora de 6ro ao ano. 

§ 2.0 
- A primeira prestação do Impôsto deverá ser 

recolhida dentro de 30 (trinta) dias da data da homologação 
do cálculo, por uma guia (... vetado ... ). 

§ 3.0 - O não pagamento de qualquer prestação acar
retará a exigência do restante do impôsto, acrescido da mul
ta de 20%. 

Artigo 2.0 - O Poder Executivo, dentro de 30 (trinta) 
dias, regulamentará e aprovará o modêlo da guia de que trata 
o § 2.0 do artigo 1.0 desta lei. 

Artigo 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 28 de 
dezembro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Sebastião Paes de Almeida 

Publicada na Díretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 29 de dezembro d~ 1954. 

12 -

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral, Substituto. 

D. O. 4/1/55. 
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LEI N. 2888, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1954 

Dispõe sôb1'e a contagem de tempo do serviço que especifica. 

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 tempo de serviço prestado como serven
tuário, escrevente, fiel, auxiliar ou datilógrafo de cartorio será 
contado ao funcionário público estadual, para os efeitos de 
disponibilidade e aposentadoria. 

Artigo 2. - O tempo de· serviço referido no artigo an
terior será provado com certidão fornecida (... vetado ... ) 
pela Corregedoria Geral da Justiça. 

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

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 21 de 
dezembro de 1954. 

LUCAS NOGUE[RA GARCEZ 
Edgard Baptista Pereira 

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

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral, substituto. 

D. O. 22/12/54. 

LEI N. 2.872, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1954 

Acrescenta itens à letra rr a" do artigo 20 da Lei n. 819, de 31 
de outubro de 1950. 

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

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e 
eu promulgo a seguinte lei:. 
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Artigo 1.0 - A letra "a" do artigo 20 da Lei n.O 819, 
de 31 de outubro de 1950, é acrescida dos seguintes itens: 

"XII - carta ou carteira de solicitador - 2 pontos; 
XIII - efetivo exercício, durante 10 (dez) anos, na 

função de oficial maior - 1 ponto". 
Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrllo do Estado de São Paulo, aos 18 de 

dezembro de 1954. 

LUCAC NOGUEIRA GARCEZ 
Edgard Baptista Pereira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Governo, aos 18 de dezembro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth -
Diretor Geral, substituto. 

D. O. 19/2/54. 

ALGUMAS ALTERAÇÕES SOBRE A "LEGIS
LAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA" 

LEI N. 2.356, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1954 
Pub. D. da União de 29/11/54 

LEI N. 2.354, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1954 
Pub. D. da União de 10/l/55 

LEI N.O 2.354, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1954 

Altera a legislação do impôsto sôbre Renda, e dá outras pro
vidências. 

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

siono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 Continuam em vigor as leis que se referem ao 

impôsto de renda, consolidadas pelo decreto n.o 24.239, de 22 
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de dezembro de 1947, por fôrça do art. '2!l da lei n.o 154, de 
25 de novembro de 1947 e modificadas pelas leis n.O 986, de 20 
de dezembro de 1949, n.O 1.473 de24 de novembro de 1951, 
n.o 1.474 de 26 de novembro de 1951, n.O 1.474 de 26 de no
vembro de 1951, n.O 1.628, de 20 de junho de 19'52, n.o 1.772 
de 18 de 14 de dezembro de 1953 com as seguintes alterações: 

Art. 7.° Suprimam-se na Seção I, do Capítulo II do Tí
tulo lI, os artigos 124, 136 ( ... vetado ... ) do decreto n.O 
24.239, de 22 de dezembro de 1947, e acrescentem-se os se
guintes: 

"Art. A fiscalização do impôsto de renda compete às 
repartições encarregadas do lançamento dêsse tributo e, es
pecialmente aos agentes fiscais do impôsto de renda mediante 
ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes". 

"Art. A ação fiscal direta externa e permanente consis
te no comparecimento do agente fiscal do impôsto de renda 
ao domicilio do contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê··lo 
no umprimento dos seus deveres fiscais bem como para ve
rificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência do 
impôsto, lavrando quando fôr o caso, o competente têrmo". 

"Art. Tôdas as pessoas fisícas ou jurídicas, contribuin
tes ou não são obrigadas a prestar as informações e os escla
recimentos exigidos pelos agentes fiscais do impôsto de renda 
no exercicio das suas funções, sendo tais declarações tomadas 
por têrmo e assinadas pelo declarante." 

Art. 9.° Substitua-se o art. 1.° do Decreto n.O 24.239, de 
22 de dezembro de 1947, pelo seguinte: 

"Art. As pessoas fisicas domiciliadas ou residentes no 
Brasil que tiverem renda líquida anual superior a Cr$ 50.000,00 
(cinquenta mil cruzeiros), apurada de acôrdo com este regu
lamento, são contribuintes do impôsto de renda sem distinção 
de nacionalidade, sexo, idade, estado ou profissão." . 

Art. 10. Substitua-se o art. 5.° do Decreto n.O 24.239, de 
22 de dezembro de 1947, pelo seguinte e acrescente-se-Ihe o 
§ 7.°: 

"Art. 5.° Ressalvado o disposto nos § § 4.° e .5.0 do art. 
24, serão classificados, na cedula "C", os rendimentos do tra
balho proveniente do exercício de empregos, cargos e funções, 
tais como vencimentos, soldos subsidias ordenados, salários, 
percentagens comissões, gratificações, diárias, cotas-partes de 
multas, ajudas de custo, representações e quaisquer proventos 
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ou vantagens pagos, sob qualquer título e forma contratual, 
pelos cofres públicos federais, estaduais ou municipais, pelas 
entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista, pelas 
firmas e sociedades ou por particulares." 

"§ 7.° Nos casos em que, além de remuneração fixa, per
ceber o contribuinte rendimentos variáveis espeCificados neste 
artigo, prevalecerá, quanto à totalidade dêsses proventos, o 
sistema de arrecadação nas fontes, exceto se os mesmos exce
derem de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensalmente." 

Art. 11.° Substitua-se a alinea e do Decreto n.o 24.239, 
de 22 de dezembro de 1947, modificado pela alínea e do art. 
1.° da lei n.o 1.474, de 26 de novembro de 1951, pelo seguinte: 

"e) os encargos de família à razão de Cr$ 30.000,00 
(trinta mil cruzeiros) anuais pelo outro cônjuge, e de ...... . 
Cr~ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) para cada filho menor 
ou inválido; filha viúva sem arrimo, solteira ou abandonada 
sem recursos pelo marido; descendente menor ou inválido, 
sem arrimo de seus pais; obedeciáas as seguintes regras: 

I - Na constância da sociedade conjugal, qualquer que 
seja o regime de bens, somente ao cabeça-do-casal cabe a isen
ção de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) do art. 26 e os 
abatimentos relativos ao outro cônjuge e aos filhos sendo que 
se forem apresentadas declarações de rendimentos em separa
do, de acôrdo com o facultado nos § § 1.0 e 2.° do art. 67, caI
cular-se-á porção de renda até Cr$ 60.000,00 (sessenta mil 
cruzeiros) a taxa de 310 (três por cento) ; 

II - No caso de dissolução da sociedade conjugal em 
virtude de desquite ou anulação do casamento a cada cônju
ge cabe a isenção de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) 
do art. 26 e o abatimento relativo aos filhos que sustentar, aten
dido, também, o disposto no paragrafo único do artigo 327 
do Código Civil." 

Art. 12. Acrescente-se ao art. 24 do Decreto n.O 24.239, 
de 22 de dezembro de 1947, os seguintes parágrafos: 

"§ 4.° Os rendimentos do trabalho provenientes do exer
cício de empregos, cargos e funções, especificados no art. 
5.° dêste regulamento, quando inferiores a Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros) mensais, ficarão sujeitos ao desconto 
de impôsto na fonte, no ato do respectivo pagamento de 
8.côrdo com o disposto no inciso 6.° do artigo 98." 

"§ 5.° Serão deduzidas do impôsto total, apurado na 
declaração, as importâncias descontadas pela forma indica-
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da no parágrafo anterior, quando os contribuintes tiverem 
rendimentos de mais de uma fonte ou de outra natureza que 
não do trabalho, ou ainda perceberem rendimentos anuais su
periores a Cr$ 12'0.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros)." 

"§ 6.° Não caberá ao empregador responsabilidade algu
ma sôbre as informações prestadas pelos empregados para 
contrôle dos seus rendimentos." 

Art. 13. Substitua-se o art. 26 do Decreto n.O 24.239, de 
22 de dezembro de 1947, pelo seguinte: 

"Art. 26. As taxas progressivas são as seguintes: 

Até ............... . 50.000,00 .......................... Isento 
Entre ............. 50.000,00 e 60.000,00 . ........... 30/0 
Entre ............ . 60.000,00 e 90.000,00 ............ 50/0 
Entre ............. 90.000,00 e 120.000,00 o ••••••••••• 70/0 
Entre ............ . 120.000,00 e 150.000,00 o ••••••••••• 90/0 
Entre ............ . 150.000,00 e 200.000,00 ............ 120/0 
Entre ............ . 200.000,00 e 300.000,00 ............ 150/0 
Entre ............ . 300.000,00 e 400.000,00 ............ 180/0 
Entre ............ . 400.000,00 é 500.000,00 ............ 210/0 
Entre o •••••••••••• 500.000,00 e 600.000,00 ............ 240/0 
Entre ............ . 600.000,00 e 700.000,00 ............ 270/0 
Entre ............ . 700.000,00 e 1.000.000,00 ............ 300/0 
Entre ............ . 1 .000.000,00 c 2.000.000,00 ............ 350/0 
Entre o •••••••••••• 2.000.000,00 e 3.000.000,00 . . . . . . ~ . . . . . 400/0 
Acima de ........ . 3 . 000.000.00 .......................... 500/0 

Art. 23. Substitua-se o § 1.0 do art. 63, do Decreto n. 
24.239, de 22 de dezembro de 1947, pelo seguinte, e acres
cente-se-Ihe um parágrafo: 

"Art. 63 ........................................ . 
"§ 1.0 Não haverá essa obrigação para as pessoas físicas, 

salvo exigência de autoridade fiscal: 
a) quando a soma dos rendimentos brutos não exceder 

a Cr$ 50.000,00 anuais; 
b) quando os rendimentos brutos do trabalho, especifi

cados no artigo 5.°, não excederem de Cr$ 10.000,00 mensais e 
o contribuinte não perceber rendimento de outra natureza nem 
de mais de uma fonte pagadora." 

"§ 9.° As pessoas físicas que perceberem rendimentos de 
mais de uma fonte pagadora ou de outra natureza que não do 
trabalho, ou que tiverem rendimento bruto mensal superior a 
Cr$ 10.000,00 em qualquer caso, ficam obrigadas a apresen
tar declaração dos seus rendimentos quando não ocorrer a hi
pótese prevista na alínea a do § 1.0 dêste artigo." 
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Art. 24. Substitua-se o § 1.0 do art. 96 do Decreto n.O 
24.239, de 22 de dezembro de 947, pelo abaixo e acrescenta
se-lhe um inciso. 

"Art. 96. . ...................................... . 
traba[ho provenientes do exercício de empregos, cargos ou 
funções até CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais." 

"§ 1.0 As taxas a que se referem os incisos 1.0, e 2.°, 3.°, 
4.° e 5.° dêste artigo, incidirão sôbre os rendimentos brutos." 

Art. 25. Substitua-se o § 3.° do art. 102 do dec. n. 24.239 
de 22 de dezembro de 1947, pelo seguinte: 

"Art. 102. . ..................................... . 
§ 3.° O recolhimento do impôsto de que trata o inciso 

6.° do art. 96 será efetuado pela fonte pagadora dos rendi
mentos global e mensalmente, dentro do mês segufnte àquele 
em que houver sido efetuado o crédito ou o pagamento ao 
respecti vo beneficiário". 

Art. 27. Acrescentem-se ao artigo 85 do dec. n.o 24.239 
de ,22 de dezembro de 1947 os seguintes parágrafos: 

"§ 4.° O pagamento do impôsto no ato de entrega da de
claração de rendimentos será efetuado na sua totalidade in
clusive nos casos de extinção na pessoa jurídica. 

§ 5.° Deverá ser efetuado também em sua totalidade o pa
gamento do impôsto devido nos casos de lançamento ex-officio". 

Art. 32. Substitua-se o art. 144 do dec. n. 24.239 de 22 
de dezembro de 1947, pelo seguinte: 

"Art. 144. Por infração das disposições do Capítulo I 
da Parte Quarta do Título I, serão aplicadas as muitas: 

a) de mora de 1 % ao mês, sôbre o impôsto devido no 
caso de apresentação espontânea, mas fora de prazo da decla
ração de rendimentos; 

b) da mora de 1 % ao mês, sôbre a totalidade ou diferen
ça do impôsto devido, se o contribuinte, espontâneamente, in
dicar rendimentos que omitira em sua declraçaão, depois de 
encerrado o prazo de entrega; 

c) de 100 % (cem por cento) sôbre a totalidade ou di
ferença do impôsto devido, resultante da reunião de duas ou 
mais declarações, quando o contribuinte não observar o dis
posto nos artigos 65, 67 e 69; 

d) de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00 às firmas, sociedades que 
não instruirem devidamente as declarações pela forma estabe
lecida no art. 38, quando remetidas pelo correio." 
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Art. 33. Substituam-se os arts. 146 e 147 do dec. 24.239 
de 22 de dezembro de 1947, pelos seguintes: 

"Art. 146. Dos contribuintes que não pagarem o impôsto 
ou qualquer das cotas nos prazos fixados de acôrdo com o § 
1.0 do art. 90' será cobrada a multa de mora à razão de 170 
(um por cento) ao mês. 

"Art. 147. A não observância dos preceitos do Título II 
será punida: 

a) com a multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 2.000,00' quando o 
contribuinte apresentar a comprovação· de que trata o art. 92, 
fora do prazo estabelecido se não houver impôsto a cobrar; 

b) com a mu1ta de mora de 1 % ao mês sôbre a totali
dade ou diferença do impôsto devido quando não fôr apresen
tada dentro do prazo a comprovação de que trata o art. 92; 

c) com a multa de mora de 170 ao mês sôbre o impôsto 
àevido quando as fontes ou os procuradores do contribuintes 
domiciliados no estrangeiro efetuarem espontâneamente o re
colhimento do impôsto fora dos prazos estabelecidos no art. 
102 e parágrafos; 

d) com a multa de mora de 170 ao mês, sôbre a tota
lidade ou diferença de impôsto devido, se as fontes ou os 
procuradores dos contribuintes domiciliados no estrangeiro não 
efetuarem o recoUiimento do impôsto nos prazos marcados, nos 
casos de exigência de recolhimento pela repartição competente 
ressalvado o disposto na alínea seguinte; 

e) com a multa de .50 % sôbre o impôsto devido, nos 
casos de exigência do recolhimento pela repartição competen
te, se a fonte descontar o impôsto no ato do credito ou do 
pagamento do rendimento não efetuar o recolhimento quando 
a falta tenha sido apurada m~diante ação fiscal direta na 
fonte pagadora. 

§ 1.0 Será cobrada multa igual à de mora prevista na 
alínea d quando esta fôr superior à multa aplicável, de acôrdo 
com a alínea e dêste artigo. 

§ 2.° Se a falta fôr imputável a funcionário federal, es
tadual ou municipal, será levado o fato ao conhecimento do 
respectivo Govêrno para efeito da sanção disciplinar. 

Art. 34. Acrescente-se ao art. 151 do Decreto n.O 24 
de 22 de dezembro de 1947, o seguinte parágrafo único: 

"Parágrafo único. Impostas as multas, os infratores te
rão o prazo de 20 dias para se defenderem perante a auto
ridade administrativa de primeira instância." 
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TABELA PARA DESCONTO DO IMPóSTO DE RENDA NA FONTE, 
SóBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO (INC. 6.0 DO ART. 96) 

Valor mensal do desconto do impõsto em cruzeiros 

Sendimentos mensais I 11 III IV V 

I Casado Casado Casado 
sujeitos ao desconto Solteiro ou Solteiro ou sem filhos com 1 filho com 2 filhos 

I 
viuvo viuvo Solteiro ou Solteiro ou Solteiro ou 

Entre Cr$ Cr$ sem filhos com 1 filho viuvo viuvo viuvo e 
com 2 filhos com 3 filhos com 4 filhos 

4.167,00 4.300,00 5 - - I - -
4.301,00 4.400,00 10 - - - -
4.401,00 4.500,00 15 - - - -
4.501,00 4.600,00 20 - - - -
4.601,00 4.700,00 25 - - - -
4.701,00 4.800,00 30 

I 

- - - -
4.801,00 4.900,00 35 - - - -
4.901,00 5.000,00 40 - - - -
5.001,00 5.100,00 45 - - - -
5.101,00 5.200,00 50 - - - -
5.201,00 5.300,00 55 - - - -
5.301,00 5.400,00 60 - - - -
5.401,00 5.500,00 65 2 - - -
5.501,00 5.600,00 70 8 - - -
5.601,00 5.700,00 75 13 - - -
5.701,00 5.800,00 80 18 - - -
5.801,00 5.900,00 85 23 - - -
5.901,00 6.000,00 90 28 - - -
6.001,00 6.100,00 95 33 - - -
6.101,00 6.200,00 100 38 - - -
6.201,00 6.300,00 105 43 - - -
6.30!l.,OO 6.400,00 110 48 - - -
6.401,00 6.500,00 115 53 - - -
6.501,00 6.600,00 120 58 - - -
6.601,00 6.700,00 125 63 - - -
6.701,00 6.800,00 130 68 5 - -
6.801,00 6.900,00 135 73 10 - -
6.901,00 7.000,00 140 78 15 - -

VI 
Casado 

com 3 filhos 
Solteiro ou 

viuvo 
com 5 filhos 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



7.001,00 7. 00,00 145 83 20 - - -
7 . 101,00 7.200,00 150 88 25 - - -
7.201,00 7.300,00 155 93 30 - - -
7.301,00 7.400,00 160 98 35 - - -
7.401,00 7.500,00 165 103 40 - - -
7 . 501,00 7.600,00 170 108 45 - - -
7 . 601,00 7.700,00 175 113 50 - - -
7 .701,00 7.800,00 180 118 55 - - -
7.801,00 7.900,00 185 123 60 - - -
7 .901,00 8.000,00 190 128 65 3 - -
8.001,00 8.100,00 195 133 70 8 - -
8.101,00 8.200,00 200 138 75 13 - -
8.201,00 8.300,00 205 143 80 18 - -
8.301,00 8 .400,00 210 148 85 23 - -
8.401,00 8 .500,00 215 153 100 28 I - -
8.501,00 8 .600,00 220 158 90 33 - -
8.601,00 8.700,00 225 163 95 38 - -
8.701,00 8.800,00 230 168 105 43 - -
8.801,00 8.900,00 235 173 110 48 - -
8.901,00 9.000,00 240 178 115 53 - -
9.001,00 9.100,00 245 183 120 58 ~ -
9.101,00 9.200,00 250 188 125 63 - -
9.201,00 9.300,00 255 193 130 68 5 -
9.301,00 9.400,00 260 198 135 73 10 -
9.401,00 9.500,00 265 203 140 78 1.5 -
9.501,00 9.600,00 270 208 145 83 20 -
9.601,00 9.700,00 275 213 150 88 25 -
9.701,00 9.800,00 

I 
280 218 155 93 30 -

9.801,00 9.900,00 285 223 160 98 35 -
9.901,00 10.000,00 290 228 165 103 40 -

NOTAS: 
I - Não estão sujeitos ao desconto do impôsto na fonte os rendimentos mensais inferiores a Cr$ 4.167,00. 

11 - Os abatimentos relativos ao outro cônjuge e aos filhos, na constância da sociedade conjugal, cabem so
mente ao cabeça do casal. No caso da dissoiução da dissolução da sociedade conjugal, em virtude de 
desquite ou de anulação de casamento a cada cônjuge cabe o abatimento relativo aos filhos que sustentar. 

111 - Ressalvádo o caso previsto na primeira parte da Nota 11, a mulher casada fica equiparada à solteira 
c à viúva para os efeitos do desconto do impôsto na fonte, pela forma estabelecida nesta tabela, sôbre 
os rendimentos do seu trabalho. 

IV ~ Os abatimentos de encargos de família de (jue tratá esta tábela são os definidos na letra e do art. 20. 



Art. 35. Substitua-se o art. 152 do Decreto n.o 24.239, de 
2 de dezembro de 1947, pelo seguinte: 

"Art. 152. Para os efeitos do cômputo mensal da multa 
de mora prevista nos arts. 144, 146 e 147, será contado com 
um mês completo qualquer período de tempo inferior a um 
mês, desde que ultrapasse os prazos marcados nas leis e re
gulamentos." 

"Art. 156. O julgamento das reclamações é da compe
tência exclusiva dos Delegados Regionais e SeccÍonais do Im
pôsto de Renda." 

Art. 37. Substitua-se o art. 160 do Decreto n.o 24.239, de 
22 de dezembro de 1947, pelo geguinte, e acrescente-se-Ihe os 
§ § 3.° e 4.°: 

"Art. 160. Das decisões favoráveis aos contribuintes ou 
às fontes haverá recurso ex-ofticio: 

a) quando o ato fôr do Diretor da Divisão do Impôsto 
de Renda, para o Primeiro Conselho de Contribuintes; 

b) -quando o ato fôr dos Delegados Regionais e Seccio
nais do Impôsto de Renda, para o Diretor da Divisão do Im
pôsto de Renda." 

§ 3.° Não haverá recurso ex-oflicio quando a importân
cia em lítigio fôr inferior a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 
ou .quando houver desclassificação de infração capitulada no 
processo, ou a exigência do impôsto tiver resultado de engano 
do contrô[e da declaração de rendimentos equívoco da fonte 
informante ou simples êrro de fato. 

§ 4.° Das decisões contrárias aos contribuintes ou às 
fontes, nos casos de provimento de recurso ex~officio de que 
trata a alínea b dêste artigo, Caberá o recurso voluntário pre
visto no art. 157." 

Art. 41. Acrescente-se ao Decreto n:o 24.239, de 2'2 de 
dezembro de 1947, os seguintes artigos: 

"Art. 'Os contribuintes sujeitos ao regime do art. 96, 
inciso 6.° consoante os § § 4.° e 5.° do art. 24, que, no ano de 
1954, tiverem percebido rendimentos do trabalho superiores 
a Cr$ 120.000,00 ou rendimentos de outra natureza que não 
do trabalho, apresentarão declaração no exercício de 1955, 
abatendo da importância devida em função dessa declaração o 
impôsto anual que seria descontado, de acôrdo com a tabela 
de que trata o inciso 6.° do art. 96, sôbre os rendimentos até 
Cr$ 120.000,00. 
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Art. Continuam em vigor as disposições constantes dos 
arts. 2.° e 3.° da Lei n.O 1.474, de 26 de novembro de 1951. 

Art. Sofrerão o desconto na fonte à razão da taxa de 
lO% as cotas-partes de multas, recebidas por funcionários em 
virtude de leis fiscais. 

§ 1.0 O produto bruto da cota-parte referida nesse ar
tigo será incluido na declaração, para efeito do impôsto com
plementar progressivo, abatendo-se do impôsto calcu1ado" em 
função da mesma declaração e que houver sido recolhido na 
fonte. . .......................... . 

§ 2.° A compensação do impôsto prevista no parágrafo 
anterior não permitirá, em nenhuma hipótese, restituição. 

Art. O impôsto de renda e multa notificados ou vencidos 
ate a data da publicação desta lei poderão ser liquidad'os den
tro do exercício de 1955 em prestações mensais, iguais, em
bora arredondadas. 

§ 1.0 O contribuinte que quiser aproveitar-sê dos favo
res desta lei poderá iniciar o pagamento até o fim de j u
nho, desde que pague de. uma vez as prestações vencidas. 

§ 2.° O não pagamento de duas prestações após os pri
meiros seis meses importará na perda do favor. 

§ 3.° Se a divida já estiver em cobrança judicial, s6 se 
aplicara o disposto nesta lei ao contribuinte que pagar duran
te o mês de janeiro todas as despesas judiciais." 

Art. 42. O Poder Executivo baixará regulamento de exe
cução desta lei, o qual consolidará tôda a legislação do Im~ 
pôsto de Renda. 

Art. 43. Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, aplicando-sê as taxas nela previstas aos rendimen
tos tributáveis a partir de 1 de janeiro de 1955, embora ante~ 
riormente produzidos, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1954: 133.° da Inde
pendência e 66.° da República. 

JOÃO CAFÉ FILHO 
Eugênio Gudin. 
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(*) LEI N.o 2.354 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1954 

Promulga dispositivos do projeto que se transformou na Lei 
n.O 2.354, de 29 de novembro de 1954, vetado pelo Pre
sidente da Repít,blica e mantido pelo Congresso Nacional. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu pro

mulgo, nos têrmos do art. 70. § 3.°. da Constituição Federal, 
o sseguintes dispositivos da Lei n.o 2.354, de 29 de novembro 
de 1954: 

Art. 39. Substitua-se o § 1.0 do artigo 188 do Decreto 
n.o 24.239, de 22: de dezembro de 1947, pelo seguinte: 

"§ 1.0 A faculdade de proceder a novo lançamento ou 
a ]ançameRto suplementar extingue-se em cinco anos, conta
dos da terminação daquele em que se efetuar o lançamento 
anterior". 

Art. 40. E' revogado o § 2.° do artigo 188 do Decreto n.o 
24.239, de 22 de dezembro de 1947. 

Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de 1955; 134.° da In
dependência e 67. 0 da República. 

24 _. 

JOÃO CAFÉ FILHO. 
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Provimentos 

CONSELHO SUPEHIOH DA MAGISTRATURA 

ACóRDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRA
TURA 

Processo n. 69.227 - (G. 4379) - São Paulo - Agrnvo 
de Petição - Agvte., Benedita Francisca de Sá Barbosa Wan
derley - Agvdo., MM. Juiz de Direito da Vara de Registros 
Públicos. 

ACÓRDÃO 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de 
petição n. 69.227, em processo de "duvida" da comarca de 
São Paulo, em que são agravante D. Benedita Francisca de 
Sá Barbosa Wanderley e agravado o Oficial do Registro de 
Imóveis da 15.a Circunscrição: 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, por vo
tação unânime, dar provimento ao agravo, para reformar a 
decisão agravada e mandar em consequência, seja feita a 
transcrição do formal de partilha passado a favor da agra
vante e prenotado sob n.O 36.369. Custas na forma da lei. 
Verifica-se na espécie que apresentado dito formal a trans
crição, o sr. Oficial levantou dúvida, alegando não poder 
proceder ao registro porque as certidões negativas de res-
ponsabilidades fiscais não eram atuais, tendo sido expedidas 
em 1952. A duvida foi acolhida pelo MM. Juiz da Vara dos 
Registros Públicos que na sentença de fls. 47 sustentou que 
a quitação fiscal deve ser "atual, por ocasião do registro. 
O agravo interposto pela interessada mereceu o provimento·· 
dado. Trata-se de formal, expedido com todas as formalida
des da lei de partilha que foi homologada por sentença de 
28 de setembro de 1953, constando do instrumento as certi
dões negativas de impostos. O Código de Impostos e Taxas, 
exige é certo a apresentação das certidões negativas, no ato 
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dos registros, quando não estejam elas transcritas e nenhuma 
lei determina que no título sejam transcritas as certidões atua
lizadas na época do registro. O aludido Código, no Livro Xn, 
Capo lII, art. 17, é claro quando exige para o registro, que a 
quitação conste do título e nada mais deve ser exigido, além 
da observância da lei. 

São Paulo, 14 de outubro de 1954. 

(aa) Gomes de Oliveira, Presidente. 

Foi voto vencedor o do Exmo. Sr. Desembargador Paulo 
Colombo. 

Pedro Chaves, Corregedor Geral da Justiça e relator. 

Advogado: Frederico da Costa Carvalho. 

D. O. Justiça 25/11/54. 

O casamento, de acôrdo com a legislação brasileira, é um 
áto que não tem fôro obrigatório. É de jurisdição graciósa, 
() que equivale dizer que as partes têm o direito de preparar 
os papéis de habilitação e celebrar o áto, onde lhes convier, 
uma vês que façam perante a autoridade competênte. É da 
mesma opinião o grande processualista italiano Chiovenda, que 
enquadra o casamento, como um feito de jurisdição graciosa. 
(Ligeiros comentários sobre o Registro Civil - José S. de 

Mello) . 
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Noticias Varias 

Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Dos Feitos da Fazenda 
Estadual. 

OCTAVIO MACHADO, brasileiro, viuvo, serventuário 
da Justiça, aposentado, residente e domiciliado nésta Capi
tal, em Santo Amaro, - a Travesso Manoel Borba, n.o 216, 
vem por seu procurador infra-assinado - (doc. incluso) pro
mover a presente AÇÃO DECLARATÓRIA, pelo que expõe 
e requer a V. Excia., o seguinte: -

La - Que, contando o suplicante mais de trinta anos 
de efetivo exercicio, como Serventuário da Justiça, sucédeu
lhe no oficio, Oswaldo Machado, o qual vem exercendo as 
funções no Cartório do Registro Civil do 30.0 Sub-Distrito, 
Santo Amaro, do Municipio e Comarca da Capital; 

2.0 - Havendo a sucessão, requereu o Suplicante a apo
sentadoria, pois, a · lei assim o permite, sendo que o pedido 
processou-se regularmente, tendo sido a mesmo concedida 
por Decreto de 26 de Agosto de 1952, publicado no D. O. do 
dia imediato, cujos proventos foram fixados em Cr$ 11.000,00, 
mensais; -

3.0 - Concedida a aposentadoria, surgiu uma divergen
da entre o Aposentado e o Instituto de Previdencia do Es
tado de São Paulo. - Este no firme proposito de descontar 
do aposentado, por ocasião dos pagamentos, a taxa de 59'0 
de que fala a letra "a" do art. 12 da Lei 465 de 29 de Setem
bro de 1949, e aquele protestando contra tal orientação do 
Instituto, não concordou em receber os seus proventos com 
o desconto daquela taxa, por entender não ser a mesma de
vida, nos têrmos do art. 17 da Lei 507 de 17 de Novembro 
de 1949, que modificou a redação da Lei 465 de 28 de Setem
bro de 1948; 

4.0 - Assim, requereu o Suplicante ao Instituto, na es
perança de que através de seus órgãos tecnicos, estudasse o 
assunto e ordenasse que se fizesse os pagamentos dos proven
tos integralmente, isto é, sem o desconto da taxa de 5% já 
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aludida. Concluindo o estudo pelo Instituto, o pedido do Su
plicante foi indeferido. Recorre então ao Sr. Secretário do 
1'rabalho que nega-lhe provimento, vendo-se então o supli
cante na contigência de receber os proventos, embora com o 
desconto da taxa de '5 '1'0, mas, sob protesto; 

5.0 - No entanto, data venia, parece não ter razão o 
Instituto ao querer fazer aquele desconto dos proventos do 
Suplicante, pois, - embora que a lei diga que a contribuição 
de 5 '1'0 mensal é obrigatoria (art. 12 letra "a" da Lei 465 de 
29/9/49), admite excessões, nos regimes de sucessão ('art. 
17 da Lei 507 de 17/11/49) ; 

6.° - Ora, no caso presente o Suplicante é o Serven
tuário sucessedido, sendo sucessor seu fillio Oswaldo de Souza 
Machado, que está em pleno exercicio do oficio; 

7.° - É no sentido do não pagamento daquela taxa o 
parecer do Dr. Edgard de Toledo Malta, óra oferecido, que 
confirma a ilegalidade de tal pretensão do Instituto de Pre
vidência do Estado de S. Paulo com referencia ao caso sub
judice ; 

8.° - Pelo exposto, requer mui respeitosamente a V. 
Excia., se digne de mandar citar o Instituto de Previdência 
do Estado de S. Paulo, na pessoa de seu representante legal, 
para a acompanhar a presente ação que afinal deverá ser 
julgada procedente e declarada a não obrigação do reque
rente de pagar a taxa de .5 % que está sendo exigida pelo Ins
tituto, deverá efetuar o pagamento dos proventos integral
mente; 

9.° - Nêstes têrmos, D. R. e A. com os inclusos documén
tos, protesta-se provar o alegado mediante a juntada de do: 
cumentos, depoimentos, inquirição de testemunhas e demais 
provas em direito permitidas; 

10.° - Da-se à presente o valor de Cr$ 20.000,00. 
E - Deferimento. 
S. Paulo, Outubro de 1954 

28 -

pp. - Octavio Machado 
- PEDRO H. PRADO 
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COPIA 

PARECER. O snr. Octavio Machado, serventuário sUce
dido do oficio do Registro Civil das pessôas naturaes do 30.0 

subdistrito~Santo Amaro - do distrito da séde da Comarca 
de S. Paulo, foi aposentado com os proventos mensaes de 
Cr$ 11.000,00, nos termos do Decreto de 26 de Agosto de 
1952, contando 35 anos, 7 meses e 10 dias de efetivo exerci-
cio. Agora reclama-se do aludido serventuário a regulariza
ção do seu pedido de aposentadoria, com o pagamento da por
centagem de 5 '1'0, segundo se diz, prevista na alienea a do art. 
12 da lei 465 de 28 de Setembro de 1949, acrescida da multa de 
10'1'0 nos termos do art. 14 da referida lei. Acontece, porem, 
que o artigo 4.0 da referida lei 465 esta tu e que: "O servIdor 
terá direito a aposentadoria com proventos integraes, indepen
dente de qualquer formalidade desde que conte trinta anos de 
efetivo exercicio". - Se a propria lei assim determina, põe-se 
de manifesto que, para o serventuari obter a sua aposentado
ria com vencimentos integraes, outra formalidade não se lhe 
exige a não ser a de haver completado o tempo de 30 anos de 
serviço efetivo no exercicio do cargo. Nada mais exige a 
lei, razão pela qual nenhuma repartição ladminij;trati
va pode se sobrepor a lei, para reclamar a satisfação de for
malidades outras não previstas na lei, o que constituiria ma
nifesta arbitrariedade e abuso de poder. Demais, a lei 507 
de 17 de Novembro de 1949, que fez algumas modificações na 
lei 465, no seu art. 17, estabelece que: - Nos oficios de jus
tiça sob o regime de sucessão, apenas o serventuario sucesso?" 
pagará a taxa de cinco por cento (5%) de que trata a letra a 
do art. 12. Em virtude deste dispositivo, redigido con clareza 
meridiana, o pagamento da taxa de 5 % é devida, não pelo ser
ventuário sucedido, mas tão somente pelo seu sucessor. Assim 
sendo, torna~se ainda mals- evidente que o serventuario snr. 
O. Machado está sendo vitima de uma exigencia ilegal e des
cabida, a que nenhuma lei o obriga, antes pelo contrario, o isen
ta em termos claros e insofismaveis. E, tanto é verdade, que, 
o art. 1 7da lei 507 diz de modo a não deixar a mais leve estilha 
de duvida - apenas o serventuário sucessor pagará a taxa de 
5 '1'0 da letra a do art. 12 da lei 465. Sendo pois o snr. O. Ma
chado serventuário sucedido e não sucessor, jamais, com fun
damento na letra a do art. 12 da lei 465, se poderá exigir dele 
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o pagamento de quaesquer taxas, a menos que se lhe queira 
fazer uma extorção, o que não deixa de constituir urna ilegali
dade com a qual não se compadecem nem a lei 46'5, nem a lei 
507. Todavia, se o Instituto de Previdencia persistir no seu 
proposito violento, arbitrario e ilegal, poderá o snr. O. Ma
chado recorrer ao poder judiciário nos termos do § 4.° do art. 
141 da Constituição Federal, intentando contra o Instituto uma 
ação declaratoria para ser declarada a sua não obrigação de 
pagar a taxa que ilegalmente lhe é exigida ou nos termos do § 
24 do citado artigo, impetrar um mandado de segurança, de 
vez que, em face dos dispositivos das leis 465 e 507, é liqui
do e certo o seu direito ao não pagamento da taxa aludida. 
Este é o meu parecer o qual submeto ao dos mais doutos. 
S. Paulo 9 de Março de 1953. (a.) Edgard de Toledo Malta, 
Juiz de Direito aposentado da 2.a Vara da Familia e das 
Sucessões e Corregedor dos Cartórios do Registro de Imó
veis da Capital. -Segue reconhecimento de firma. -

Santo Amaro, 7 de Dezembro 1954 

OCTAVIO MACHADO 

DEPARTAMENTO DA RECEITA 

SERVIÇO DE CONSULTAS 

p.ergunta n. 10.620 

3) De conformidade com o parágrafo único do art. 15, 
do Livro IV do Cod. Imp. e Taxas, con referência a majora-
ção de 170 sobre imóveis de valor igualou superior a ..... . 
Cr$ 100.000,00, ficou determinado que essa majoração so
mente é devida se o quinhão de cada adquirente, na parte do 
imóvel pertencente a cada transmitente, for igualou supe
rior a Cr$ 100.000,00. Nestas condições, pergunta-se: Na 
hipótese dos transmitentes serem marido e mulher (dois 
transmitentes) será devido aquela majoração? Exemplifi
quemos: Numa escritura de valor de Cr$ 100.000,0€l, na qual 
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figurem como vendedores marido e mulher e apenas um ad
quirente, estará essa transação sujeíta aquela majoração? 

b) Estando o Posto Fiscal local exigindo a apresentação 
de declaração imobiliária em nome do comprador no ato do 
pagamento do imposto de transmissão devido, pergunta-se: 
é essa exigencia regular, ou essa declaração deverá ser pres
tada de acordo com o que dispõe o artigo 41, Livro IV do 
Cod. Imp. e Taas? 

Resposta n.O 9.855 

a) Segundo dispõe o § único do art. 15 do Livro IV do 
Cod. Imp. e Taxas "sendo dois ou mais os transmitentes a 
majoração de que trata este artigo somente será devida se 
o quinhão de cada adquirente, na parte do imóvel pertencente 
a cada transmitente for igualou superior a Cr$ 100.000,00 
(cem mil cruzeiros) ". 

Quando a transmissão é feita pelo casal, ocorre uma uni
dade na alienação da propriedade, propriedade, pois o regime 
de comunhão se caracteriza justamente pelo fato dos bens 
de ambos os cônjuges constituirem "uma só massa de que os 
consortes são comproprietários e compossuidores indivisa
mente" - (Pontes de Miranda, Tratado de Direito de Fa
milia, 2.° VoI. Pago 256). 

Para o Dr. Washington de Barros Monteiro, ilustrado 
Juiz do Tribunal de Alçada, o "regime de comunhão univer
sal consiste na comunicação de todos os bens e futuros dos 
cônjuges, assim como de suas dividas. Todos os bens do 
casal seja qual for a sua natureza, móveis e imóveis 
direitos e ações, passam a constituir uma só massa, um 
só acervo, que, permaneça indivisivel até a dissolução da 
sociedade conjugal. Cada cônjuge tem direito a uma metade 
ideal dessa massa; ambos formam uma verdadeira sociedade, 
embora regida por normas especiais". (Curso de Direito Ci
vil - Direito de Família, Pág. 129). 

Não existem portanto dois transmitentes na alienação de 
bens de um casal, de forma. que não deve ser bipartida a trans
missão para efeito de aplicação da taxa, segunóo o nosso en
tender. 

b) Não é regular a exigencia de declaração imobiliária 
no nome do comprador, no ato do pagamento do imposto "in
ter-vivos", eis 'que essa exigencia não está prevista em nenhum 
dos artigos (48, 49, 50 do Livro IV que disciplina o preen
chimento das guias. 
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Este "Serviço dE' Consultas" já teve oportunidade de es
clarecer processo que dizia respeito ao assunto, que "não 
estão obrigados os adquirentes de imóveis rurais, a fazer de
clarações prévias do imposto territorial, pois a isso só estão su
jeitos após a transmissão, ou seja, depois de pago o imposto 
"inter-vivos" (Parecer n. 239-52). 

Tendo em vista a relevância dos assuntos tratados na 
Consulta, submetemos a resposta deste "Serviço à aprovação 
ào Diretor do Departamento da Receita". 

D. O. 14/1/55. 

Pergunta n. 10.832 
Possuindo diversos bens imóveis e pretentendo trans

formar-se em sociedade anônima, formula a seguInte con
sulta: 

Em face da legislação em vigor, incide impôsto de trans
missão "inter-vivos" (sisa) sôbre os bens da firma consulente, 
no caso desta vir a transformar-se em sociedade anônima, sa
bendo-se, de antemão, que tanto os sócios como o capital serão 
os mesmos, havendo tão s6mente modificação na modalidade 
jurídica da sociedade? 

Esclarecimento: - No caso presente não se trata de en
trada de bens para formação de capital, nem de transferência 
de bens a terceiros e, muito menos, de fusão de sociedade. 

32 -

D. O. 22/1/55. 
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CAS SIO DIAS DE TOLEDO .................... - Santos 
ALVARO FI NTO DA SILVA NOVAIS FILHO .. - Santos 
ELVINO SILVA .. . .... .. ... . . . . .. . ............... - Campinas 
AFFONSO BOTJ<;LHO DE ABREU SAMPAIO ... - Capital 
ABEL DE :rtEZENDE VILARES . .. . . .. . .. . ..... - São José do Rio Prcto 
VIRGILIO BAPTISTA CEPELLOS .. . o o o. o . o o ••• - Dracena 
CASEMIRO PINTO NETO o o •• o o o 0'0 • • o • o o o o o o o o •• - Capital 
ANTONIO FLAQUER ... . . o • • • o o • o o • o o •• o o • • o • o o - São Caetano do Sul 
GUILHERME DE ABREU CASTELO BRANCO .. Capital 
CID BIERREi'vIBACH DE CASTRO PRADO ..... - Capital 
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