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OS DESMEMBRAMENTOS DISTRITAIS 

J. B. PEÇANHA SOBRINHO 
(Serventuario) 

Já houve alguem que, é guisa de critica e, talvez, se atendo 
a um caso concreto, procurou ir de encontro ás disposições 
legais da atualidade que regulam a compensação devida pelo 
Estado aos oficiais do registro civil lesados por desmembra
mento distrital. 

A questão é simples. A titulo de melhorar a adminis
tração ou pelo interesse em pról da clientela ele iço eira, os 
deputados, cada quinquenio resolvem deixar cair uma chuva 
,desatinada de criações de distritos. Pouco importa aos nos
,sos representantes si o cartorio lesado continuará a ter meios 
para a subsistencia do seu titular. A verdade é que criam
se cartorios aos montões, empiricamente, desbragadamente. 
mal sabendo os srs. deputados que a mór parte deles não rende 
um vintem de mel coado. 

Agora, criado o cartorio, o assunto adquire outra feição. 
É o dever do Estado reparar o dano perpetrado contra 
o serventuario vitima da extravagancia legislativa. E' bem 
.de vêr que o Estado não pode fugir ao seu estrito dever de 
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ressarcir o pre]UlZO, por infimo que seja e com a maior 
rapidez, causado ao oficio retalhado. Acaso todos não são, 
ou melhor, não devem ser iguais perante a Lei? 

Si o Estado não tem a tendencia de melhorar as taxas 
do regimento de custas, isto é, aprimorar ou reajustar as 
situações dos serventuarios em geral, por que cargas dagua 
irá ele diminuir a renda de um determinado oficial? 

Pouco importa que o prejuizo seja insignificante, porque 
a questão deve ser encarada pelo prisma moral e a Justiça. 
deve ser reparada não se medindo o tamanho da arranha
dura nela causada. 

Só o interesse publico não pode prevalecer nessa multi
plicação desenfreada, descabelada, de cartorios. Ademais, a 
rigor, ao interesse publico não é licito, impunemente, calcar 
interesses privados, sem uma pronta satisfação ao ofendido~ 
E a vitaliciedade do serventuario não colide estrond6samente 
com a redução de proventos que sempre um fracionamento 
territorial ocasiona? 

Tambem o criterio sugerido na pretensa critica em apreço, 
em conceder "pontos" aos titulares prejudicados e encaixa-los 
nos concursos comuns, isto é, nos estabelecidos pela rei 819, 
não parece bom. Embora o criterio atual possa ser melho
rado, tomando-se em consideração o prejuizo distrital em 
proporção da área do distrito desmembrado ou permitindo 
a remoção só para distrito de população equivalente, ainda 
se afigura razoavel e digno de apreço. 

O criterio de dar "pontos" sofreria o primeiro impacto, 
quando surgisse o caso que exemplificamos adiante. 

Um serventuario, de cinco anos de efetivo exerci cio, por 
exemplo, teria um prejuizo de 60 ro na area do seu distrito. 
Como o cartorio somente dava para a sua manutenção, em 
que situação haveria de ficar com a redução de sua renda. 
naquelas proporções? 

Como o "ponto", á guisa de compensação, de nada lhe 
valeria nos concursos comuns, pois ele teria que competir com 
colegas já envelhecidos no oficio e esperar, consequentemente, 
30 ou 40 anos até chegar a sua vez. Por ai se vê que o 
criterio apregoado é inconsciente e não denota muito conhe
cimento do assunto de parte do seu autor. 

Si o Estado resolve desmembrar um cartorio, o certo .. 
o certissimo, é dar a devida compensação, no ato do desmem-
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bramento, e não acenar aos prejudicados ressarcimentos que 
jamais aparecem. Ou si, aparecem, é somente após prejuizos 
ja insanaveis. 

Agora, de que modo poderá o Estado compensar os ofi
ciais prejudicados, assim de pronto, isto é, no ato que ocasiona 
o desmembramento? Essa questão deixamos para os mais 
entendidos, si bem que podemos garantir, desde já, que não 
representa ela a pedra filosofaI ou quejandos. E' questão 
tão somente de boa vontade e ausencia de espirito de deslavado 
protecionismo, hoje a moeda corrente nesta politica de clien
tela das nossas camaras legislativas. 

CAMPANHA PELO REGIMENTO DE CUSTAS 

Está a Associação empenhada na aprovação de um novo' 
Regimento de Custas à altura do atual padrão de vida. 

A sua diretoria vem envidando todo o seu empenho nesse
sentido, e espera que muito em breve seja uma realidade êsse
desejo de toda a classe. 

Com o arcaico Regimento de Custas vigente, dia a dia 
vem se tornando mais difícil a vida dos serventuários e, con
sequentemente, a de seus auxiliares, pois que subiram vertigi
nosamente os preços do material e de aluguéis, e outra solu
ção não há senão melhorar o "quantum" dos emolumentos, 
afim de que haja um reajustamento equitativo. 

Pedimos aos nossos associados que apoiem a Associação 
nesta campanha, pois sómente assim poderemos alcançar êxito· 
e solução para os nossos problemas. 
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APOSENTADORIA À PRESTAÇÕES 
ANTONINO C1NTRA 

Sta. ADÉLIA 

Está fazendo jus a reparos a lei que instituiu a aposen
tadoria dos servidores de justiça. Pelo que passaremos a 
ventilar essa bem intencionada lei, não está correspondendo 
com a sua finalidade. Ha um entrave na sua estruturação 
que deve desaparecer porque a deixa inoperante. Para a sua 
manutenção ficou estabelecido dois meios de arrecadação de 
numerario: - aplicação de selos adesivos em todos os papéis 
e livros que estejam sujeitos á selagem em todos ·os cartorios 
de justiça e mais a taxa de 5 % cobrada dos servidores de 
justiça, na base da tabela de suas classificações. - Ternos 
certesa de sua exequibilidade no tocante á selagem. Entre
tanto, na parte referente á oontribuição dos servidores de 
justiça, nem todos estão contribuindo com suas quotas. E 
ha razão para essa revelia. Uns porque a renda deficitaria 
de seus cartorios não permitem essa despesa e outros porque 
ale.gam não encontrar fundamento basico nessa lei. São os 
inconformados com a modalidade de aposentadoria proviso
ria, e que por isso pouco interessa aos aposentados. E, real
mente, a aposentadoria ou deve ser definitiva ou então deve 
ser destituida. Aqui cabe a proclamação de Hamlet: - "ser 
ou não ser". Como acontece com todos os generos de apo
sentadoria, o que deve prevalecer é o tempo de serviço ou 
a idade do servidor, mas isso de aposentadoria temporaria 
fóge mesmo aos melhores raciocinios. O premio final na 
vida do aposentado deve ser efetivo, porque pouco efetivo será 
a duração de sua vida de trabalhos. - As praças de pret 
com 25 anos de serviço são apoesntadas (reformadas) não 
com os mesmos vencimentos que percebiam na ativa, pórém, 
com vencimentos da promoção que recebem de cabO ou de 
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sargento. O serventuario, o escrevente, o auxiliar de carto
rio, carcomidos pela idade avançada e com 30 ou 40 anos de 
serviço, só poderão ser aposentados quando houver fundos 
matematicos na "Carteira de Aposentadoria dos Servidores de 
Justiça". E, emquanto não houver esse fundo monetario, 
ficam numa fila interminavel e por tempo tambem indeter
minado. - É simplesmente estupendo! - A questão não 
será de "lana caprina", mas está requerendo profunda repa
ração! - Ou bem que essa aposentadoria deve prevalecer 
com a decência que dela deve promanar, ou deve ser desti
tuida afim de que os desiludidos se convençam da inopero
sidade de um premio que não passou de um sonho. - Os 
aposentados continuarão a perceber o que só a selagem dará 
para cobrir esses pagamentos, e aqueles que contribuiram 
na suposição de serem tambem aposentados um dia, deverão 
receber em devolução da Fazenda do Estado o numerario que 
dispenderam. - Por qualquer forma, assim como vai, não 
deve continuar. Que se poupe mais aflições ao grande numero 
dos aflitos. 

CARTEIRA DE IDENTIDADE DOS SERVIDORES 
DA JUSTIÇA 

De acôrdo com a Portaria n. 2/49, do Exmo. Sr. Corre
gedor Geral da Justiça. a Carteira de Ident~dade dos Serven
tuários da Jus":iça é um documento obrigatório e nas Correi
ções Gerais, é exigida a apresentação da mesma. 
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Leis e Decretos 

LEIS FEDERAIS 

LEI N. 2.375, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1954. 

Dispõe sobre a inscrição no Registro Público da emancipação 
por outorga do pai ou da mãe. 

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

ciono a seguinte lei: 
Artigo 1.° - A inscrição no Registro Público da eman

cipação por outorga do pai ou da mãe (Código Civil -
artigo 12 - n. 2) não depende de homologação judicial. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
públicaçáo revogadas as disposições em contrário, inclusive 
o parágrafo 2.°, do artigo 16, do Decreto n. 4.857, de 9 de 
novembro de 1939. 

Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 1954, 133.0 da lnde
pendencia e 66.0 da Repulbica. 

JOÃO CAFÉ FILHO. 
Miguel Seab1'a Fagundes. 

Pública do no Diário da União em 24 de dezembro de 1954. 

LEI N.o 2.514 - DE 27 DE JUNHO DE 1955 

Modifica o artigo 19 do Decreto-lei n.O 3.200, de 19 de abril 
de 1941, que dispõe sôbre a organização e proteção da 
família. 

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

eiono a seguinte Lei: 
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Art. 1.0 O art. 19 do Decreto-lei n.o 3.200, de 19 de 
~bril de 1941, que dispõe sôbre a organização e proteção da 
fam ili a, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 19. Não será instituído em bem de família, imó
vel de valor superior a Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cru
zeiros". 

Art. 2.° E' revogado o art. 18 do mencionado Decreto-
lei. 

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias 
após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 27 de junho de 1955; 134.° da Inde
pendência e 67.° da República. 

JOÃO CAFÉ FILHO. 
Prado Kelly. 
E'dmundo Jordão Amorim do Valle. 
Henrique Lott. 

Diário da União de 6/7/65. 

Raul Fernandes. 
J. M. Whitaker. 
Octavio Marcondes Ferraz. 
Munhoz da Rocha. 
Candido Motta Filho. 
Waldyr Niemeyer. 
Eduardo Gomes. 
Aramis Athayde. 

LEI N.o 2.505 - DE 11 DE JUNHO DE 1955 

Modifica o art. 180 e seu § 3.° do Decreto-lei 11,.0 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 Código Penal) e artigo 208 do 
Dec1'eto-lei 11,.0 6.227, de 24 de janeiro de 1944 (Código 
Penal Militar). 

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

ciono a seguinte Lei: 
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Art. 1.0 o art. 180 e seu § 3.° do Decreto-lei n.O 2.848: 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passam a vigorar
com a seguinte redação: 

"Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar, em proveito 
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou 
influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa 
de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez 
mil cruztiros). 

§ 3.° No caso do § 1.0, se o criminoso é primário pode 
o j,uiz, tendo em consideração circunstâncias, deixar de aplicar 
8 pena. No caso de receptação dolosa, cabe o disposto no, 
§ 2.° do art. 155". 

Art. 2.° O art. 208 do Decreto-lei n.o 6.227, de 24 de
janeiro de 1944 (Código Penal Militar), passar a ter a se
guinte redação: 

"Art. 208. Adquirir, receber ou ocultar, em proveito 
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou 
influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou 
oculte: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos". 
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 11 de junho de 1955; 134.° da lnde
pend0ncia e 67.° da República. 

JOÃO CAFÉ FILHO. 
Pr'ado Kelly. 

Diário da União de 16/6/55. 

LEI ESTADUAL 

LEI N. 3063, DE 12 DE JULHO DE 1955 

Dispõe sôbre inscrição de Servidores da Justiça na Carteira; 
de Se?'vidores da Justiça do Instituto de Previdência, 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

promulgo a seguinte lei: 
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Artigo 1.0 - Os servidores da Justiça não estipendiados 
-pelos cofres públicos não podem obter liicença, salvo para tra
tamento de saúde, permutar ofícios ou inscrever-se em quais
quer concursos sem a prova de quitação para com a "Car
teira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça", criada no 
lnstituto de Previdência do Estado, na qual serão inscritos 

. ('ex-officio ". 
Parágrafo único - Os referidos servidores, ainda não ins

critos, terão sua inscri'Ção efetivada dentro de 60 (sessenta) 
dias a contar da data da publicação desta lei. 

Artigo 2.° - O Instituto de Previdência do Estado bai
xará as instruções que se fizerem necessárias para a ex e
·cução da presente lei. 

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

Palácio do Govêrno do Estad ode São Paulo, aos 12 de 
julho de 1955. 

JÂNIO QUADROS. 
José Ad1·iano Marrey Júnior. 
José Adriano Marrey Júnior - Respondendo 
pelo Expediente da Secretaria do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
,'<los Negócios do Govêrno, ao s13 de Julho de 1955. 

Ca1'los de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral. 
D. O. 14-7-55. 

DECRETO EsrrADU AL 

DECRETO N. 24.537, DE 10 MAIO DE 1955 

Dispõe sôbre a arrecadação da majoração do impôsto terri
torial rural estabelecida na Lei n. 2.626, de 20 de janeiro 
de 1954. 

JÂNIO QUADROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO; usando de suas atribuições, e 
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Considerando que a Lei n. 2.626, de 20 de janeiro de 
1954, majorou de 50% o impôsto territorial rural, no quin
quênio 1955-59; 

Considerando que nos atuais avisos-recibos não ha espaço· 
para a menção discriminada daquela majoração; 

Considerando, face ao regime de compreensão de despesas 
adotado pela Administração, não ser conveniente a impressão 
de novos modêlos de avisos-recihos; 

Considerando, finalmente, a necessidade de ser regula
rizada no presente exercício, a arrecadação da referida majo
ração. 

Decreta: 
Artigo 1.0 - A importância correspondente a majora

ção do impôsto territorial rural, estabelecida na Lei n. 2.626, 
de 20 de janeiro de 1954, será arrecadada no presente exer
cício, de uma só vez, no mês de novembro, pela forma pre
vista nos artigos 34 e 36, do Livro lII, do Código de Impostos' 
e Taxas (Decreto n. 22.022, de 31 de janeiro de 1953). 

Artigo 2.° - f':ste decreto entrará em vigor na data de· 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 10 de 
maio de 1955. 

JÁNIO QUADROS. 
Oarlos Alberto Curvulho Pinto. 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno aos 10 de maio de 1955. 

10 -

Carlos de Albuquerque Seilfarth - Dire
tor Geral. 

D. O. 11/5/55_ 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Despacho Proferido no Proc. 10.624 - Secretaria da Jus
tiça e Negócios do Interior - Capital - Publique-se nova
mente a portaria n. 954, recomendando-se seu fiel cumpri
mento, para evitar prejuizos às partes, quanto as repartições 
e bancos e sob pena de responsabilidade - São Paulo 6/5/55-
(a) Pedro Chaves. 

PORTARIA N. 9-54 

o Desembargado?" Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, Cor
"egedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

Pela presente portaria, usando das faculdades que lhe 
são conferidas por lei e atendendo ao que foi solicitado pela 
Secretaria da Justiça na representação que lhe foi dirigida 
pela Junta Comercial do Estado: 

DRTERMINA a todos os tabeliães do Estado, que façam 
constar no reconhecimento de firma o nome ali indicado 
consoante recomendação em despacho proferido no processo 
n. 10624, de 16 de dezembro do ano findo, publicado no Diário 
da Justiça de 17 e repetido no Provimento n. 44/53 - Título 
do mesmo ano e publicado a 29. 

P. Cumpra-se. 

São Paulo, 30 de junho de 1954. 

(a) Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. 
Corregedor Geral da Justiça. 

Proc. 11.449 - Juizo de Direito da Comarca de Itápolis 
Esclarecendo o provimento da Corregedoria, responda-se 

ao consulente que o Cartório que adotara o "livro de registro 
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de inqueritos" poderão usá-la facultativamente, sem abandonar 
.a obrigatoriedade do "livro de registro de feitos". - Os Car.
tórios que não abriram o "livro de registros de inqueritos" 
<leverão continuar com o de "registr{)s de feitos" que é {)briga
torio. - São Paulo, 27-6-55. - (a) Pedro Chaves. - (Publi
cado novamente por ter saido com incorreções). 

Proc. 11.509 - Consulta o Oficial de Registr{) de Imoveis 
da comarca de Itapira, sôbre a incompatibilidade do exercicio 
simultaneo de suas funções com as de Vereador Municipal, es
clarecendo que as secpões da Camara Municipal daquela loca-

· lidade são noturnas e o cargo de vereador, não remunerado. 
- Não é p{)ssivel o exercício cumulativo do cargo de Verea
dor Municipal c{)m as funções de qualquer serventia de J .us
tiça, por força da proibição resultante da lei organica dos 
Municipios em combinação com as disposições do Estado. (I 

Não é de se considerar o disposto no § únic{) do art. 1.0 
da Lei n. 1.845, de outubro de 1952, porque esse dispositivo 
infringe a Constituição do Estado, e versa mais particular

_ mente a compatibilidade de horarios e acumulação de proven
tos, quando na hipoiese o que existe é uma incompatibilidade 
de função dadas as naturezas permanentes de ambas. 

Este assunto, já foi aliás, resolvido por decisão d{) ilustre 
Desembargador Dr. Marcio Munhóz, no processo 9.348 desta 
Corregedoria, publicado como pr{)vimento de carater geral. 

Como a materia é de relevancia e atualidade, mando que 
se publique ao pé deste despacho aquela decisão para conhe
cimento geral. 

Sã{) Paulo, 4 de Julho de 1955. 

(a) Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. 

Comunica o Dr. Juiz de Direito de Biriguí, que, nos ter
mos do art. 1.0, § único, da Lei n. 1.845, de 27 de {)utubro 
de 1952, concedeu a serventuários de sua comarca, vereadores 
·da Câmara Municipal de Biriguí, autorização para se afasta
rem das respectivas serventias, somente nos dias de sessões 
{)rdinárias e extraordinárias do aludido órgão legislativo. 

Esta Correged{)ria já deixou assentado, em despacho cOns
tante do Processo n. 8.580, oriundo da comarca de Eld{)rado 
Paulista, que não é possivel o exercicio cumulátivo das funções 

,·àe vereador municipal com as de serventuário de justiça, por 
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força das disposições proibitivas da Lei Orgânica dos Muni
cípios (art. 25, letra "b ", combinado com o art. 31, § 1.0) 
regidas, por sua vez, pelos preceitos constitucionais discipli
nares da matéria (art. 13, letra "b" e art. 13, em consonância 
com o art. 77, § 2.°, todos da Constituição do Estado). E 
por esse motivo, o Dr. Juiz de Direito de Eldorado Paulista, 
de acordo com a orientação desta Corregedoria, fez o serven
tuário optar por uma das funções e normalizou a situação 
resultante do acúmulo ilegal. 

Não se levou em consideração, no caso em apreço, a Lei 
n. 1.845, de outubro de 1952, nem é possível considerá-la agora, 
porque os seus dispositivos colidem, flagrantemente, com as 
citadas regras constitucionais. ' 

Comunique-se e publique-se, valendo o presente como de
terminação geral para, ser observada em casos identicos. 

São Paulo, 20 de março de 1953. 

(a) Márcio Munh6z. 
D. J. 5/7/55 .. 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

ACORDÃO 

Negaram provimento. 
"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de

petição n. 70.443, da comarca de São Paulo, em que são, agra
vantes o Banco Evolucionista S. A. e Alexandre Perrota e 
agravado o Oficial do Registro de Imóveis da 9.a Circuns
crição. 

ACORDAM, em Conselho Superior da Magistratura, por 
unanimidade de votos, negar provimento aos recursos e con
firmar a decisão agravada que bem resolveu a especie. Custas 
pelos agravantes. 

O Banco Evolucionista S. A., em liquidação, por escri
tura pública de 20 de março de 1954, vendeu a Alexandre 
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Perrota, um imóvel com oitenta mil metros quadrados de 
superficie, que teria desmembrado de maior área de sua 
propriedade, ·conforme transcrição n. 9.095, da l.a Circuns
CrIçao. Alexandre Perrota levou o título à transcrição na 
atual Circunscrição Imobiliária, a 9.a, onde, feita a prenota
ção, foi pelo Oficial suscitada a "duvida" de fls .. 2 O apre
sentante impugnou a duvida que foi regularmente processada, 
julgando-a afinal procedente o M. M. Juiz da Vara dos Regis
tros Públicos pela sentença de fls. 163 a 168 - Dessa decisão 
agravaram o Banco Evolucionista como terceiro interessado 
e o adquirente apresentante, respectivamente a fls. 178 e 236. 
Sustenta o Oficial suscitante, que o Banco Evolucionista não 
pode a]ienar e transmitir "coisa certa e determinada" com 
filiação na transcrição n. 9.095 da l.a Circunscrição, uma 
vez que essa transcrição tem por obj eto terras não individua
das e até hoje não apuradas. A "duvida" é realmente pro
cedente, como foi julgada. A transcrição não é simples arqui
vamento de papeis. Cumpre ao Oficial dos Registros Imo
biliários, verificar a legalidade e a validade do título, nos 
têrmos do artigo 215 do Decreto n. 4.857 de 9 de novembro 
de 1939. Na espécie, verificando o Oficial que a transcrição 
anterior a de n. 9.095, da l.a Circunscri'ção, se referia a "ter
ras devolutas" constantes de um memorial de medição, terras 
cuja área é incerta e já sofreu as consequências de uma res
cisão parcial, teve justificada duvida de fazer a transcrição 
de uma alienação de coisa certa e discriminada, baseada em 
transcrição anterior que embora vigente, não oferece garan
tia de identidade que influe necessàriamente na validade do 
ato, pois não pode alienar coisa certa aquele que se diz senhor 
de coisa íncerta com relação a sua quantidade e localização. 
A referência indispensavel a transcrição anterior, é uma 
garantia da transmissão e estabelece o elo da sucessão da 
propriedade, indispensavel até para a observância do disposi
tivo do art. 246 do citado decreto, e art. 589 n. I, do Codigo 
Civil. Nessas condições, se a transcrição anterior sofreu modi
ficações e sua área é incerta, não deve {) Oficial do Registro, 
fazer novas transcrições nela filiadas de alienações com área 
certa e determinada, gerando a incerteza nos registros. 

Fica assim mantida a sentença agravada. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 1955. 

14 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO D~ SÃO PAULO * 



(aa) Gomes de Oliveira, Presidente - J. Marcelino 
Gonzaga, Vice-Presidente - Pedro Chaves, Corregedor Geral 
da Justiça e Relator". 

Adv. - Jarbas Batista de Oliveira. 

Processo n. 71.653 - (G. 4734) - Piracicaba - Autos 
de Duvida - Agvte, Mozart Aguiar, Serventuario do 2.° Of. 
·de Notas e Anexos - Agvdo., O Oficial do Registro de Imo
veis da 1.a Circunscrição. 

D. J. 21-5-55. 

ACORDÃO 

Negaram provimento "Vistos relatados e discutidos estes 
'autos de agravo de instrumento n. 71.658, da comarca de 
Piracicaba, em que são, agravante Mozart Aguiar e agravado 
,o Oficial do Registro de lmoveis da La Circunscrição: 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, sem dis
crepancia de votos, negar provimento ao recurso para con
firmar a decisão agravada, pagas as custas pelo agravante. 
O agravante que é Tabelião "apresentou" ao agravado o tras
lado de uma escritura que lavrara, tendo por objeto a retifi
~ação de uma outra de compra e venda, para ser averbada a 
margem da transcrição. O Oficial do Registro recusou-se a 
fazer a averbação, por entender que a retificação só poderia 
ser feita pelo outorgante da compra e venda e não pela sua 
sucessora. A duvida foi regularmente processada e julgada 
procedente por outro fundamento pois ao M. Juiz pareceu que 
a pretendida retificação envolvia a substituição completa do 
imovel objeto da venda feita, por um outro. Dessa decisão 
'agravou Mozart Aguiar, na qualidade de "apresentante" do
título e o M. Juiz negou-lhe qualidade e interesse para recor
rer, mandando intimar pessoalmente o verdadeiro suscitado. 
Dessa ultima decisão, o presente agravo de instrumento. A 
decisão que denegou o agravo de petição é de ser mantida 
pelos seus proprios fundamentos e pelos que foram aduzidos 
no despacho de sustentação. O Tabelião que lavra uma escri
tura, com a pratica do ato e entrega do traslado exaure suas 
'atribuições funcionais e assim se aceita a incumbencia da 
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pratica de outros, o faz como simples intermediario, gestor 
encarregado ou mandatario, mas nunca como interessado. Na 
especie, teria havido um mandato verbal com poderes restri
tos, que não lhe atribuiam qualidade para representar o ver
dadeiro interessado no processo de duvida. Alega entretanto 
o agravante, que não agiu como mandatario e sim por direito. 
proprio, como "apresentante" do titulo e com legitimo "inte
resse moral" pela validade do ato que praticou como tabelião, 
invocando os textos dos arts. 217 do Decreto n. 4.857 e 2.° do, 
Código de Processo Civil, invocando ainda a qualidade de 
terceiro prejudicado, com fundamento no art. 815 do citado" 
estatuto processual. Falece razão ao agravante. O "apre
sentante" a que se refere o Decreto 4.857, no art. 217, não; 
pode ser outro que o "interessado" a que alude o mesmo de
creto no art. 233, qualidade que o agravante positivamente 
não tem. Não foi sem razão que o despacho de sustentação 
invocou o sempre atual ensinamento de Celso - Scire leges. 
non hoc est, verba earum tenere, sed vin ac potestatem ... 
Quanto ao legitimo interesse moral que justifica a ação, sem
pre se entendeu deva ele ser atual e direto, tocando direta
mente ao autor, como resulta do texto do Código Civil, art. 
76 § unico, circunstancia que não ocorre no caso. Com rela
ção a qualidade de terceiro prejudicado, em que o agravante 
se prende como ultima ratio para justificar o recurso dene
gado, é pacifico que sendo o direito de recorrer uma modali
dade do direito de ação quem não tem um não dispõe do outro. 
O recurso do terceiro prejudicado, só pode visar a defesa do
seu dire.ito, para reparação do seu prejuiw decorrente da sen
tença. Na especie a sentença não ofendeu qualquer direito
do agravante e não lhe acarretou prejuizo algum e nessas 
condições nada justifica sua intervenção e seu pretendido re
curso. Bem andou o magistrado denegando o agravo de peti-
ção interposto por quem não tinha direito de intervir e fica 
mantida sua decisão. 

São Paulo, 29 de abril de 1955. 
(aa) J. Marcelino Gonzaga, - Presidente, Theodomiro

Dias, Vice-Presidente, em exercicio, Pedro Chaves, Correge
dor Geral da JustiÇá e relator. Adv. Benedicto Glycerio Tei
xeira. 
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SECRETARIA DA JUSTIÇA 

No processo n. 235.095-55-S.J., em que o sr. Edgard Vieira 
Lima, serventuário vitalício do ofício de Distribuidor, da 
comarca de Santo André solicita a anexação ao Cartório do 
Distribuidor, Contador e Partidor daquela comarca, o anexa.
do Registro e Protesto de Títulos e Documentos: "A lei n. 
2420 de 18 de dezembro de 1953, ao criar a comarca de Santo 
André, determinou que nela haveria, dentre outros ofícios, um 
Registro de Imóveis e anexos. Desde as primeiras leis de 
organização judiciária do Estado, ao Registro Geral de Hipo
tecas - que é o Registro de Imóveis - vem cabendo o anexo 
do Serviço do Júri e o de protesto de letras e títulos (lei n. 
94-A de 17 de setembro de 1892, decreto n. 123 de 10 de 
novembro de 1892) ; e desde a lei n. 938 de 18 de agosto de 
1904 ~ que o criou isolado ou autônomo na Capital - no 
Interior vem cabendo ao Registro de Hipotécas o registro 
especial de títulos, contratos e documentos. Assim sendo, o 
requerente só poderá ser atendido pelo Poder Legislativo". 

D. O. 29-5-55. 

No processo n. 232.887-II-S. J. relativo à cobrança de 
balancetes da receita e despesa do exercício de 1954, aos 
serventuários de São Paulo: HE' obrigação dos serventuários 
da comarca da Capital, firmada pelo § 3.° do artigo 6.° do 
decreto n. 10719 de 27 de novembro de 1939, enviar dire
tamente à Secretaria da Justiça os balancetes da receita e 
despesa relativos ao exercício anterior. Ainda é obrigação 
do serventuário em geral atender com presteza as requisi
ções de informação, feitas pelo Secretario da Justiça, sob as 
penas estatuidas no artigo 34 do decreto n. 4786 de 3 de 
dezembro de 1930, relativo às correições. Nos termos do 
artigo 7.° do decreto n. 10.719, ficam sujeitos às mesmas pena
lidades - ex-vi - do disposto no artigo 8.° da lei n. 2821 
de 31 de dezembro de 1936 - os serventuários que apre
sentarem balancetes omissos ou que não traduzam realidade 
do movimento financeiro da Serventia. E' passivel, portanto, 
das mesmas penalidades o ·não cumprimento da obrigação de 
mandar os balancetes, tanto mais quanto por publicação feita 
pelo Diário Oficial, de 24 de abril deste ano, ficaram os ser-
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ventuários ali indicados cientes da exigencia legal, por mim 
expressa. 

Nestas condições, nos termos das disposições citadas e 
sem necessidade de outro esclarecimento, pela simples ver
dade sabida, imponho a cada um dos serventuários faltosos 
e relacionados à fls. 11, retro, que rubriquei, em numero de 
19, a multa de Cr~ 200,00 (duzentos cruzeiros) - Providen
cie-se na forma legal". 

D. O. 29-5-55. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Na representação formulada por Joaquim de Brito Perei
ra Junior relativa a pub1icações de relação de ofício que tem 
<os anexos de "Servi'ço de Menores": "A pretensão do reque
rente não pode ser atendida, conforme bem o demonstra a 
informação abaixo transcrita. S. P. 3. junho de 1955. a) 
Gomes de Oliveira". "Secção de concurso. Exmo Sr. Des. 
Presidente: Representa Joaquim de Brito Pereira Junior -
escrevente do cartório do 2.° Oficio Privativo de Menores da 
Capital, pleiteando que, quando se expedir editais de aber
tura de concurso para provimento de ofícios de justiça, faça
se constar, também, si têm ou não a seu cargo o "serviço de 
menores". Pede, também, seja publicada a relação de todos 
os cartórios do Estado que têm, como anexo, êsses serviços. 
Alega em abono a sua pretensão que muito dificil é obter 
informação nesse sentido e a prova necessária para que possa 
concorrer a cartórios que possuam anexo dessa natureza. 
Cabe-nos esclarecer a essa Eg. Presidência que esta secção 
quando expede editais, nos têrmos da lei que regula a matéria, 
nunca tem especificado quais os anexos que o cartório vago 
possui. Compete· aos candidatos, serventuários da justiça 
como são, estar a par das leis que regulam o assunto e conhe
cer suas possibilidades de inscrição. O que pede, portanto, o 
requerente não tem amparo algum e a satisfação ao que pre
tende, parece-nos impraticavel. Isto porque o "serviço de 
menores", é uma obrigação, na maioria das comarcas, que 
o próprio màgistrado determina ,por simples portaria, a qual-
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quer dos serventuários sob sua jurisdição e essa determinação 
pode ser a título precário, não exigindo ,mesmo, a prestação 
de tal serviço por um espaço de tempo certo. Dessa regra 
geral só fogem os cartórios que foram criados já com essas 
atribuições, como anexos. Assim, admitindo-se a hipotese de 
se atender o suplicante, uma relação que fosse publicada em 
um dia, já poderia não ser exata nos dias subsequentes. E 
a expedição de editais com êsse esclarecimento também nunca 
foi feita porque isso nunca foi exigido até o momento. Aliás, 
está sujeita, ainda, à interpretação do Eg. Conselho Superior 
da Magistratura a hipotese prevista pelo requerente de se 

,considerar oficial e legalmente, como anexo de um cartório 
e para efeito de inscrição em concurso o "serviço de Meno
res" quando éle é prestado por ordem do próprio juizo. E' 
o que nos cabe esclarecer para que V. Exa. se digne ordenar 
o que fôr de direito. S. Paulo, 25 de maio de 1955. a) 
'Cicero do A. Palmeira (Chefe de Secção) ". 
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INOVAÇÕES NO 
REGISTRO 

SERVIÇO DE 
CIVIL 

PROJETO DE LEI ENCAMINHADO AO CONGRESSO. 
PELO CHEFE DO EXECUTIVO - COMISSÃO TECNICA 

DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Em mensagem enviada pelo presidente Café Filho ao 
Congresso Nacional, acompanha do respectivo projeto de lei, 
adota-se novo pr0cesso auxiliar de registro civil, denominado 
"numero pessoal ", que consiste em atribuir a cada individuo 
registrado em cartorio um numero unico e exclusivo, intrans
ferivel e imutavel, de maneira a distingui-lo de qualquer outro. 
Além disso cria-se no Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores a Comissão Tecnica do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, com o objetivo de orientar o sistema, aperfeiçoá-lo. 
e promover o entrosamento com os serviços de identificação 
existentes no País. 

O trabalho teve origem numa sugestão do coronel aviador
Antonio Alves Cabral, adido aeronautico em Buenos Aires, 
tendo sido estudado por uma comissão especial da qual faziam 
parte diretores e representantes de serviços de identificação, 
do Registro de Estrangeiros, do IBGE, da Vara de Registros 
Publicos do Tribunal de Justiça e outros orgãos militares. 
O ministro Prado Kelly encaminhou ao chefe do Executivo 
os resultados dos estudos procedidos, manif-2stando-se favo
ravel á adoção do novo sistema. 

O TEXTO DA LEI 

Tem a seguinte redação o proj eto de lei: 
"Artigo 1.0 - Além dos requisitos exigidos pelas leis e 

regulamentos em vigor para o registro civil de nascimento 
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,da pessoa natural, dele constará obrigatoriamente a identifica
·ção, por meio de uma numeração composta nos termos da 
' presente lei, que se consignará ao respectivo assento de nas-
cimento e nos demais livros que forem criados para esse fim. 

§ unico - O numero pessoal não exclui a exigibilidade 
do nome como atributo da personalidade e condição indispen
savel para a validade da realização de todo e qualquer ato 
juridico. 

Artigo 2.° - O "numero pessoal" referido no artigo 
'..antecedente será constituido de duas ordens, com os seguin
tes elementos: 

a) - a primeira ordem compõe-se de cinco indices refe
rentes ao "ano ", "mês ", "dia ", "sexo" e numero de ordem 
no cartorio de registro civil. O "ano" será representado pelos 
três ultimos algarismos do ano. O "mês" será representado 
por dois algarismos. O "dia" será representado por dois 
algarismos. O "sexo" será representado pelas letras 1\1: ou F. 

,'O "numero de ordem" será representado pela serie natural 
dos numeros inteiros correspondentes á sequencia de ins
crição no cartodo no dia em que o cidadão é registrado; 

b) - a segunda ordem compõe-se de seis indices, refe
rentes ás coordenadas geograficas do cartorio de registro, 
com aproxima'ção de segundos. 

§ unico - No caso de existi r mais de um cartodo em 
cada localidade, as suas posições serão definidas em si, aumen
tando ou diminuindo de uma unidade os minutos das coorde
nadas geograficas da respectiva localidade. 

Artigo 3.° - O numero pessoal terá uma versão alfabe
tica em codigo que estabelecerá a correspondencia dos alga
rismos arabicos, com as letras do alfabeto latino, desta forma: 
'a - 1, e ~ 2, c - 3, d - 4, e - 5, f - 6, g - 7, h ~ 8, 
i - 9, o-O. 

§ unico - A regulamentação da presente lei disporá 
sobre o uso do numero pessoal e da versão alfabetica a que 
"Se refere o presente artigo. 

Artigo 4.° _ Os atuais livros de registro civil das pes
soas naturais serão adaptados aos requisitos da presente lei 
nos têrmos da respectiva regulamentação. 

Artigo 5.° - O Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística providenciará sobre a determinação das coordenadas 
geograficas das localidades onde existam cartorio de registro 
'Civil e, á medida que as fôr obtendo, fará publicá-las. 
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Artigo 6.° - O ministro da Justiça e Negocios Interio
res publicará, zelando pela sua atualização, a lista dos carto
rios de registro indicando de cada um as coordenadas geo
graficas, endereço e nome do serventuario responsavel. 

Artigo 7.° - No ato do registro de nascimento é for
necido pelo respectivo cartorio ao declarante uma carteira 
contendo a numeração prescrita no artigo 1.0, e sendo de uso 
obrigatorio pelas pessoas maiores de 18 anos até que seja 
substituida pela carteira de identidade. 

Artigo 8.° - As certidões de registro civil e todo e 
qualquer documento pessoal de identificação conterão obriga
toriamente o numero pessoal do registrando ou identificando. 

Artigo 9.° - Fica criada no Ministerio da Justiça e Nego
cios Interiores a Comissão Tecnica do Registro Civil das 
Pessoas Naturais a qual terá por finalidade: 1) elaboraI' o 
anteprojeto de regulamentação da presente lei; 2) orientar 
a implantação das medidas e principios nela consagrados; 3) 
sugerir medidas em proveito da eficacia dos serviços do re~ 

gistro civil, das pessoas naturais; 4) sugerir normas e pro
vimento dos serviços de registro civil das pessoas naturais 
e os de identificação pessoal. 

Artigo 10.° - O orgão a que se refere o artigo anterior 
será composto, mediante designação do presidente da Repu
blica por oito membros a saber: dois juristas, uma pessoa 
notoriamente conhecedora de assuntos relativos ao registro 
civil das pessoas naturais e representantes dos serviços mili
tares de identificação, do Instituto Felix Pacheco e do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

Artigo 11.° - O presidente da Comissão Tecnica do 
Registro Civil das Pessoas Naturais será designado pelo pre
sidente da Republica dentre os juristas que a compõem. 

Artigo 12.° - O Poder Executivo proporcionará á Comis
são a que se refere o artigo 9.°, os meios indispensaveis ao 
seu funcionamento e aprovará o respectivo regimento dentro
de 90 dias a partir da aprovação desta lei. 

Artigo 13.° - Revogam-se as disposições em contrario". 
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Notas sôbre o Serviço Eleitoral 

REQUISIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 

CIRCULARES DA PRESID~NCIA 

SERVIÇO ELEITORAL - Requisição de funcionário - Re
quisitos para o pedido dirigido ao T. R. E. - CirculcLr 
GP-21, de 16-2-1955, da Presidência do T. R. E. 

"Senhor Juiz Eleitoral. 

Nos pedidos de requisição de funcionário, endereçados a. 
êste Tribunal, êsse Juízo deverá indicar o nome do servidor, 
função, vencimentos, reparti'ção a que pertence e se houve ou 
não entendimento com a chefia da dependência a que o mesmo 
está diretamente subordinado. 

Sirvo-me do ensêjo para reiterar a V. Exa. os pr.otestos 
do meu elevado aprêço e distinta consideração - JOSÉ RA
BELO DE AGUIAR VALIM, Presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral." 
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RELAÇÃO DOS CARTORIOS VAGOS 

MENSAGEM N. 6379, DO SR. GOVERNADOR DO 
ESTADO 

São Paulo, 25 de julho de 1955 
Senhor Presidente: 

. Em resposta ao ofício R.G. 1.820/55, n. 2.108, de 28 de 
abril último, cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, para 
conhecimento dessa Augusta Assembléia Legislativa, cópias 
das informações prestadas pela Secretaria da Justiça e N egó
cios do Interior, a propósito da Indicação n. 358/55, do Senhor 
Deputado Alfredo Farhat. 

Tenho a honra de renovar a Vossa Excelência os meus 
protestos do profundo respeito. 

JÂNIO QUADROS 

Governador do Estado 

A Sua Excelência o Senhor Deputado André Franco Mon
toro, Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado. 

CÓPIA DAS INFORMAÇÕES A QUE SE REFERE A MENSAGEM 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS DO INTERIOR 

Relação dos Cartórios vagos e cujas vacâncias já foram 
comunicadas ao Tribunal de Justiça e dos que estão providos 
interinamente segundo os Assentamentos da Secção. 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E ANEXOS 

Classe - Interinos 

L" Aguas Clarà dó Sul 
2.- Aguas de Lindóia 
1.- Agüa da. Rosa 
L" Agulha 
2.- Aguas de São Pedro 
1.- Agua Vermelha 
1.- Aldeia - José Rodolfo Semm1er 
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L" Alto Porã 
8.' Alvares Florence 
2.a Alvaro de Carvalho Iberê Prado do VaI 
L" Amamdaba 
L" Ameliópolis - Sebastião Coutinho 
2.' Analândia 
1.' Arabela - João Evangelista Santana 
L" Araçaiba 
L" Arandú 
L' Arcadas 
2.' Arealva 
L' Ariri - Urbano Coelho Filho 
2.' Balbinos - José Atayde Alves 
L' Barão de Geraldo - Guido Camargo Penteado Sobrinho 
L' Barrânia 
L' Batatuba - Nilda Maria Mendes Rebouças 
2.' Bento de Abreu 
L' Botelho 
L' Boturuna 
L' Braço 
1.' Brejo Alegre 
2.' Buritama 
L' Campo Limpo 
L' Cândida - Antonio Jacinto de Casho Neves 
L" Capela do Alto - Hereno Lopes Plem< 
L" Capivarí da Mata - Joâo Batista de Barros 
L' Caramurú 
1." Cardeal - Alfredo João Lison 
2.' Clementina 
2.' Coroados 
2.' Corumbataí 
1.' Costa Machado 
L" Cruz,;lia - Nilza Ribeiro dos Santos 
L" Cuiabá Paulista 
1.' Domélia - Henrique Dina Filho 
1." Engenheiro Baldino - Walter Boschesi 
L" Esperança D'Oeste 
2.' Fernando Prestes 
L' Floresta do Sul - Anita Marini Mendes 
L" Frutal do Campo - Sergio Benedito de Queiroz Assis 
2.' Gastiío Vidigal - Clovis Gomes de Oliveil"a 
L" Guarhos 
L" Guariran~a 

1.' Guaraciaba d'Oeste - Alcebiades Silveira Castilho 
1.' Guarani d'Oeste Benedito Ig"l1acio de Oliveira 
L' Guarapiranga 
L' Guarir'anp"a 
1.' Hortolândia 
L' Iacri 
L' Ibioporanga 
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L" Icatuçú 
L" 19açaba - Adolfo Borges Figueiredo 
L' Indaiá do Aguapeí - J eovah Godoy Costa 
L" lngás 

.2." Irapuã 
L" ltaquerí da Serra - Olavo Baldissera 
L" Itororó do Paranapanema - Joaquim Francisco Gomes de Andradtl 
L" Uupeva 
L" Iubatinga 
L" Iupeba 
L' Jafa 
1.' Jamaica Balbino Benjamin Nogueira 
L" Juquiratiba 
L' Jurupema 
L" Lácio 
1." Lagõa Azul - Rubens Trabaldi Camargo 
L' Lauro Penteado - Josepha Simon Mendes Pereira 
2." Lavinia - Candido Alves Vilas Boas 
L' Louveira 
1.' ]\f angaratú 
2.' Mariápolis 
L' Meridiano - Margarida Abdo 
L' Monte Verde Paulista 
1.' Nantes 
2.& Nipoã 
L" Nova Guataporanga - Antonio Carmona Ferreira 
L' Nova Luzitânia J ovelino José Francisco 
L" Novo Cravinhos - Ricardo Augusto Soares Filho 
L' Onda Branca 
L' Parnaso - Viriato Soares Albergaria 
1.& Palmeira d'Oeste - Carlos José da Graça Veiga Calrson 
L' Paranabí 
L" Parisi 
L' Parnaso - Viriato Soares Albergaria 
2." Paulicéia - Isaias Mesquita 
2.' Pereira 
1.' Picinguaba 
1." Pioneiros 

·2." Piracaia 
.2.3 Planalto - N oral do Pereira da Silva 
L" Pontalinll - Alcides da Cunha 
1. & Port.o Martins 

.1.3 Quadra - Alexandrina Romenda de Figueiredo 
2. & ReQ"inópolis 
2." Ri7eira 
1. & Ribeiro do Vale 
1.& Roteiro 
1.& Rubinéa 
L' ~'l,.,dovalina - Antonio Na'·C'Íso Sannoval 
1. & Santa Albernita - Yvone Scarlate Cunha 
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2,6 Santa Barbará do Rio Pardo - Augusto de Godoy Bueno 
1.' Santa Clara d'Oeste - Lourdes bUda Fidelis 
1.' Santa Maria do Gurupá - Alzira América de Faria 
1.' Santana da Ponte Pensa - Saul Fernades de SO:lza 
1.' Santa Rita d'Oeste 
1,' Santópolis de Aguapei - Angelina Morangueira Siriano 
1.' São Benedito da Cachoeirinha - Epaminondas Duarte 
1." São Berto 
L' São João de ltaguaçú 
1.' São Joãc do Pau D'Alho - Aderso Pursino Ferreira 
1.' São Lourenço da Serra 
1.· São Martinhod 'Oeste - João Miguel Soler Torres 
2.' Sarapuí 
I." Sebãstianópolis do Sul - Deoquisia Ferreira Chibebe 
1.& Sebíistianópolis do Sul - Deoquisia Ferreira Chibebe 
I.' Secundino Veiga 
I.' Simões 
1 .' Simonsen 
L' Taboiio da Serra 
1.' Tapinas 
1.' Tnrabai 
L' Terra Nova d'Oeste 
2.' Terra Roxa 
J ." Torre de Pedra 
1.' Trabijú 
1.' T,';;s F!ont~ir~s - Aclayl 
1.' U\..l\rona - Olmindo Verginio dos Sa ntos 
1.' Urânia 
1 .' ' Ii' ente ne Carvalho - Andre Rodrigues Rodrigues 
1.' Vista Alegre do Alto 
I.' Vitória Brasil - Nersilío Alves 
1.' Zacarias - Aparecido Alves da Fonseca 

1.0 OFiCIO DE NOTAS E ANEXOS 

Classe - Interinos 

I.' Adamantina - Wilson Justino 
1.' Duartina - Sebastião Franchim 
3.' Franco da Rocha 
I.' General Salgado 
L' Guaíra 
3.' Guarulhos 
3.' Jaú 
I.' Lençois Paulista 
1.' Lucélia 
I.' Matão 
2.' Mocóca - Paulo Rezende de Carvalho 
L' Monte Azul Paulista - Eduardo Roberto Bastos 
1.' Nhandeára - Pedro Ayub 
1.' Oswaldo Cruz - Antonio Ferraz de Arruda 
1.' Paulo de Faria - José Correia Primo 
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2." Pindamonhangaba - Paulo A. Guisard de Camargo 
2." Pinhal - Anésio Miranda 
L" Pitangueiras 
L" Presidente Bernardes 
L" Regente Feijó 
1." Santa Rosa de Viterbo 
1." Sertãozinho - Cesar Vassimon 
1.' Tupi Paulista 
1.' Valparaiso - Braz Martinez F ernandez 

2.° OFfCIO DE NOTAS F. ANEXOS 

Classe - Interinos 

L" Adamantina - Edite Oliveira Costa 
2." Americana - Albery Silveira Ribeiro 
L" Bariri 
L" Duartina - Lazaro Evangelista Celli Ramalho 
L' Eldorado 
3.' Franco da Rocha 
L' General Salgado 
1." Getulina 
L" Guaira 
L" Iguape - José ltiberê Rebello 
3.' J aú - Agricio Braga N egrão 

Lençois Paulista L" 
2," 
L" 
L" 
" . ..... 
1.0 

Lorena 
Lucélia 
Matão 
Mogi Mirim 
Monte Azul Paulista - Eduardo Roberto Bastos 

L" Nhandeára - Alcinrlo Pedrazzoli 
L' 
L" 
I." 
L' 
L" 
L" 
L" 
I." 
3.· 
3." 
1." 

Oswaldo Cruz - Joaquim Masano Sampaio 
Palmital - Adão Pires da Cruz 
Patrocinio Paulista - Hélio Moreira 
Paulo de Faria - José Correia Primo 
Presidente Pernardes 
Reg-ente Feijó 
Re,g-istro 
~ilnta Rosa de Vitprho 
Riio .T oão da Bôa Vista 
Riio .Tosé do Rio Preto - Cícero Guimarães 
Tuni Paulista 

L" Valparaiso - Helio Leme Kosald 

3.° OFíCIO DE NOTAS E ANEXOS 

3." Ribeirão Preto - João Castanheira Braga 

5,° OFiCIO DE NOTAS E ANEXOS 

4." Campinas - Sebastiana Pimentel Tavares 
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8.° OFíCIO DE NOTAS E ANEXOS 

4." Santos - Aguardando certidão de óbito do ex-titular 

REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 

Classe - Interinos 

1." Adamantina - Cristovam Goulart Marmo 
2." Agudos - José Henrique de Azevedo 
,2." Americana 
1." Eldorado 
3." Franco da Rocha 
1.a General Salgado 
1." Getulina 
3." Guarulhos 
3." J aú (1." circunscrição) - Targino Melgach 
L" Lençóis Paulista - Luiz Vicente Rossi 
2,' Lorena - Geraldo do Nascimento 
1." Matão 
1.' Monte Azul Paulista - Benedito Silveira 
LU Nhandeára _ Paulo Laurito Basso 
1." Oswaldo Cruz - Luiz Gonzaga de Godoy Rosa 
1." Paulo de Faria - Mario Ferreira Gameiro 
L" Presiclente Bernardes - Milton Me:1caroni 
1." Rezente Feijó 
L" Redstro 
I: Ril::eirão Bonito 
1." Santa Rosa de Vitel'bo 
4." Santo André - Djalma Rodrigues Pinto 
2." Socorro 
1." Tuni Paulista 
I,' Valparaiso 

DISTRIBUIDOR CONTADOR E PARTIDOS COM OS ANEXOS DE 

Classe - Depositário - Interinos 

L' Adamantina - com anexo - Idilio Soares de Almeida 
2." Americana - com anexo - Waldomiro Aranha Neto 
3." Araçatuba - Sem anexo 
L" Campos do Jordilo 
2.' Casa Branca - Sem anexo 
1.' Duartina - com anexo 
3." Franco da Rocha - com anexo 
L" ('e~leral Salgado - com anexo 
L" Getulina - com anexo 
1." Guaira - com anexo 
3: Guarulhos - com anexo 
1." Lencóis Paulista - com anexo 
L" Matão - COm anexo 
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1.' Monte Azul Paulista - com anexo - José Caldeira Cardoso 
1." Mirandópolis - COm anexo 
1.' Nhandeára - com anexo - Amin Trabulssi 
1.' Oswaldo Cruz - com anexo - Aristides Fornazari 
L" Palmital - sem anexo 
L' Piratininga - sem anexo 
1.' Pitangueiras - sem anexo 
L' Pompéia - sem anexo - Miguel Fournier Vasques 
1.' Presidente Bernardes - com anexo 
2.' Rancharia - sem anexo 
1." Regente Feijó - com anexo 
1.' Registro - com anexo 
L' Santa Rosa de Viterbo - com anexo 
1.' Tanabí - sem anexo 
L' Tupi Paulista - com anexo 
I.' Valparaiso - sem anexo - Braz Martinez Fernandes 

DEPOSITARIO PUBLICO 

Classe - Interinos 

3," Amparo 
3.' Araçatuba - Esther Abreu Hildebrand 
2,' Atibaia 
3.' Avaré 
3," Barretos 
3,' Bauru 
2.' Bebedouro 
3,' Botucatú 
L" Campos do J oroão 
2," Capivari 
1." Conchas 
3,' Guaratinguetá 
2 ," Ibitinga - (livre provimento) 
~,' Itapetininga 
2," ltapeva 
2," ltápolis 
3,' Itú 
2," Jabuticabal 
3.' Jaú 
3.' Jundiaí 
3.' Limeira 
I.' Martinópolis 
I.' Mirassol 
2," Moc6ca 
3.' MOll'í das Cruzes 
3.' MOQ'i Mirim 
2.' Olfmnia 
2.' Orlândia 
L' Palmital 
2.' Pe~crnp.iras 

2.' Penápolis 
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L' Pereira Barreto 
3." Piracicaba 
2.' Pirajú 
L" Promissão 
1.' Quatá 
2.' Rancharia 
3." Rio Claro 
3." Santa Cruz do Rio Pardo 
3." São João da Bôa Vista 
2.' São José do Rio Pardo 
3. ' São José dos Campos - Leoncio Eras Porto 
L' Tanabí - José Cardoso de Toledo 
3.a Sorocaba 
2.' Taquaritinga 
3.' Tatuí 
3.' Taubaté 
2.' Tietê 
L" Votuporanga 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E ANEXOS 

Classe 

2.' A vai - Dependendo de mandado de segurança 
4.' Santo André - Dependendo de mandado de Segurança 
L' Baguaçú - Aguardando resposta do candidato remanescente clas-

sificado pelo Tribunal de Justiça 
L' Eleutério - Idem 
L' Jupiuba - Idem 
1.' Miraluz - Idem 
1.' São Roque da Fartura - Idem 
2.' Iporanga - Aguardando certidão de óbito do ex-titular 
1.' Tejupâ - Aguardando decisão do Tribunal de Justiça sôbre .. 

nomeação de um dos classificados 

CARTORIOS VAGOS DA CAPITAL 

CIasse Interinos 

4.' 2." Contador e 4." Partidor Daniel Giorgi 
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AVISO IMPORTANTE 

Tendo em vista o que dispõe a Lei n, 3.063, de 12 de 
julho de 1955, chamamos a atenção de nossos prezados 
associados, que há necessidade da apresentação de uma cer
tidão, provando que está quites com a "Carteira de Aposen
tadoria dos Servidores da Justiça, em casos de inscrição nos 
concursos dos cartórios, nas permutas dos ofícios, para obter 
licenças, salvo quando é para tra 'amento de saúde. O Insti
tuto de Previdência só fornece essa prova mediante requeri
mento selado e com a firma reconhecida. A certidão deverá 
ser requerida na época em que o servidor fará uso dela. 

AVISO AOS SÓCIOS 

Solicitamos encarecidamente a todos os nossos prezados 
associ.ados, que se encontram com suas contribuições em 
atrazo, e especial gentileza de regularizarem, o mais breve 
possível, esses pagamentos, pois, dependemos exclusivamente 
dessas contribuições para a manutenção de nossa séae social 
e da continuação deste boletim. 

Es"amos, nesta d~ta. enviando cartas de cobranças a 
todos os que se encontram nessa situação e acmeles que 
quizerem atender o presente apelo muito facilitarão o nosso 
trabalho. 
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