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IBSEN DA COSTA MANSO 

N.O 52 

A Associação dos Serventuários da Justiça do 
Estado de São Paulo, qlw congrega quase todos os 
serventuários do Estado, vem trazer ao seu inolvi
davel ex-presidente, uma palavra de aféto e de satt
.dade. 

Não podial1ws ficar ú~diferentes ante o impacto 
brutal e únzyrevisto que nos surpreendeu. 

Ibsen 1JWrl"erc7J no cU1np-rimento do Dever. H á 
criat'lwas predestinadas em que, até na morte, são 
dife'rentes. 

Este moço, que pontilhou a sua v'ida profissional 
nu,ma lin71a 'réta únpecnvel, se1'ltpre foi mn perfeito 
servidor da· Just·iça. 

111 ercê ela lhane.::a do seu, trato e da, S'lW inteli
gência s'Ubtil, quer cmte ?nagistrados, a'UtoridcLdes, ad
vogados e partes, cU1npritt úLteg'ralrnente esta norma 
adn'Lirável de elesprend'/:mento e de abnegação, sempre 
- U deu ma1:s de si do que pensou em si". E assim 
chegou à P.residê'ncia, da. 'Associação dos Serventuá
r-ios de Justiç(};, onele a sua notável eficiência e espí
rito de or,qam:,zação fTansformaram a nossa Assoáa,ção 
em um grande órgão de Classe. Tal !ni a projeção 
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de scu no'me e dc SlUt ação que a Justiça Ele'ito'ral: 
reclumo'u os seus serviços e êlc como bom patl'-iota~ , 

para lá foi e graças a sua extraordinária capacidade 
de orgatúza,ção e dc execução tmnsfonnou o nossO" 
TribUinnl Eleitoral em n:wdêlo para todo o país, sendo· 
a sua palavrc~ autorizada ouvida se'mp're com acata
mento, tanto na televisão como 1W rádio e na impren
sn, sempre 'cone01'rendo com a luz da sua intel'igência 
pnra orienta.r e esclarecer as subtilezasda lei eleit01·al. 

E assim foi que, em 'Uma tarde cinzenta de sá
bado, en~ pleno vôo, corno que buscando no enCl"tnta
'mento do infinito azu~ a paz de espú'üo de que o 
Brasil tanto necessita, êle tombou co·mo um Bandei
rante do dever cumprido. 

A. saudade é a presença dos ausentes. 
Você .Ibsen, estará semp1'C presente. 

PASCUAL QUAGLIATA 

Cumprimos o penoso dever de comunicar aos nossos asso
ciados o infausto falecimento, em Montevidéo, aos 9 de Agôsto 
p.p. do nosso distinto colega, Don PASCUAL QUAGLIATA, 
que exerceu a sua profissão na cidade de Montevidéo, Capital 
da República Oriental do Uruguay e foi um dos maiores pro
pulsores do progresso da instituição notarial de seu país e 
um dos mais eficazes colaboradores da União Internacional 
do Notariada Latino. 

Professor e ex-conselheiro da Faculdade de Direito e 
Ciencias Sociais e posteriormente da Faculdade do N otariado 
de seu país, interveio decisivamente na refórma dos planos 
de estudo para a carreira do Notariado, à qual procurou dar 
todo o conteúdo juridico requerido por essa especialização. 

Desempenhou diversos cargos na Comissão Diretora da 
Associação dos Escrivães do Uruguay, da qual foi presidente, 
assinalando, a todo momento, sua atuação por uma série de 
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iniciativas que contribuiram notavelmente para o aperfeiçoa
mento da instituição notarial e ao prestigio e maxima autori
dade da entidade que dirigiu. 

Presidiu a delegação uruguaia ao Primeiro Congresso 
Internacional do Notariado Latino, no qual teve uma desta
cada atuação sendo designado Tesoureiro do Primeiro Comité 
Permanente e mais tarde Presidente da Oficina Permanente 
de Intercambio Internacional. 

Dirigiu com o maior acerto a "Revista da Associação de 
Escrivães do Uruguay" e suas inquietudes profissionais fica
ram refletidas em numerosos artigos, publicações, discursos, 
conferencias e livros especialisados. Entre as obras publica
das merecem destaque as seguintes: "Regime do Notariado 
Nacional" (1932); "Protestos" (1934); "La Propriedade 
Industrial" (1937); "Registros" (1948); e "Lei de Direitos 
Civis" (1949), todas elas de ampla difusão. Os restos mor
taes do ilustre extinto foram velados na Faculdade de Direito 
e Ciencias Sociais de Montevidéo, e o áto do sepultamento 
constituiu uma sentida demonstração de dôr de todo o nota
riado uruguaio, ao qual aderiu o Conselho Permanente da 
União, que designou seu representante ao Vice Presidente 
Honorario, escrivão Don Adhemar H. Carámbula. 
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Colaboração 

IBSEN DA COSTA MANSO 
(UM AMIGO) 

Está de luto a Associação dos Serventuarios da Justiça. 
O nosso queridissimo amigo e admiravel colega deixou, 

prematura e repentinamente, de fazer parte do nosso convivio, 
ficando, por isso mesmo, a nossa Associação privada do insubs
tituivel companheiro. 

O nosso Ibgen não é só insubstituivel na nossa classe, como 
O é tambem, o que é de todos sabido, na Secretaria do Tribunal 
Regional da Justiça Eleitoral. 

A grande amisade que dedicavamos ao Ibsen era tal que 
será dificil e mesmo impossivel descrever. 

Em afirmativa dessa asserção convem narrar o seguinte 
fato: 

Certa ocasião, estavamos nós insatisfeitos com a relativa 
inatividade da nossa Associação. Resolvemos então nos de
mitirmos do seu quadro social. Manifestamos nossa intenção 
áquele nosso colega, num dos nossos encontros na séde social. 
Aconselhou-nos, então, a que desistissimos da nossa intenção 
e que, se, porventura, fosse ela efetivada, não seria a::eita. 
Ao que, respondemos-lhe que éra firme o nosso proposito de 
pedir demissão e que, caso ela não fosse aceita, deixariamos 
de pagar as mensalidades para sermos demitiàos por falta de 
pagamento das mesmas. Ibsen então nos afirmou: "se voce 
deixar de pagar as mensalidades eu as pagarei por voce, por
que eu em aqui estando, voce não poderá, absolutamente dei
xar de fazer parte da Associação". Diante de tal resposb. 
emudecemos e desistimos do nosso intento 

Mas, porque assim agimos? Não foi porque não tivesse
mos razão para aquele nosos procedimento. Não foi porque 
tivesse Ibsen qualqu€r ascenção espiritual sobre nós. Não 
foi por espirito de gratidão a qualquer favor ou obsequio que, 
porventura, lhe devessemos. Foi tão só e exclusivamente de
vido a grande, a imensa amisade que lhe dedicavamos. 

Não desmerecendo a extraordinaria cooperação que á 
nossa Associação dedicaram os incansaveis colegas Brasílio 
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Machado Neto, Arnaldo Leal, Francisco Porto Junior, Abner 
Borges, Antonio Augusto Firmo da Silva e Francisco Teixeira 
da Silva Junior e outros, afirmamos convictos que Ibsen da 
Costa Manso foi a vida, foi a alma da nossa Associação de 
classe. 

Existiu em São Paulo, um serventuario da justiça: 
Climaco Cesar de Oliveira, que foi o maior amigo da clasge 
dos advogados. 

Ibsen da Costa Manso foi, em São Paulo, pela sua in
teligencia, pEla sua competencia, pela sua capacidade de tra
balho, pelo seu espirito de organização, pela sua franquesa e 
lhanesa no trato o serventuario mais querido e de maior pres
tigio, não só entre os seus colegas, como tambem na classe 
dos advogados. 

Ao querido Ibsen, pois, esta ultima e sincera homenagem. 
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Colegio Notarial de S. Paulo 

IV JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

Sob os auspícios do Colégio Notarial do Estado do Rio de 
J" aneiro, realizou-se de 10 a 17 de setembro p. p., na cidade 
de Niteroi, a IV Jornada Notarial Brasileira. 

Mais uma vez, reuniram-se os tabeliães do Brasil para 
estudo e discussão de diversos temas de relevante importância 
para a classe. 

O grande número de notários presentes vindos de diver
,sos Estados e o entusiasmo com que se discutiram as téses, de
monstram o interesse ,que no seio da classe vêm despertan
do êsses conclaves. 

Dedicam-se os tabeliães do Brasil ao estudo de interes
santes assuntos jurídico-notariais que tendem a elevar o nível 
cultural da classe, colocando-a à altura do prestígio e rele
vância da Instituição Notarial. 

A sessão inaugural compareceram o representante do 
Exmo. Sr. Governador do Estado, o Exmo. Sr. Desembargador 
Horácio Braga, Presidente do Egrégio Tribunal de J'ustiça 
do Estado do Rio, o Exmo. Sr. Desembargador Miguel Maria 
de Serpa Lopes, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal, o Sr. Dr. Thomé Tostes Machado, Pre
sidente da Secção Fluminense da Ordem dos Advogados do 
Brasil, o Dr. Antonio Augusto Firmo da Silva, Vice-Presi
dente do Conselho Permanente da União Internacional do 
Notariado Latino e seu representante no conclave, o Dr. Luiz 
Ca valcanti Filho representando a Federação Brasileira de 
Colégios N otáriais e o Colégio dos Tabeliães do Distrito Fe
deral, os Drs. Francisco Teixeira da Silva Junior, Antonio 
Tupinambá Vampré e Ãlvaro Pinto da Silva Novais Filho 
representando o Colégio Notarial do Estado de São Paulo, o 
Dr. Themístocles Silva, Presidente do Conselho Diretor do 
Colégio Notarial do Estado do Rio de Janeiro, o Dr. José 
Campos de Souza, representando o Colégio Notarial do Estado 
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-de Sergipe, o Dr. Jacinto Vasconcellos Moreira de Castro, 
representando os tabeliães do Estado do Pará, grande nú
mero de notários, senhoras e pessôas gradas. 

Desenrolou-se ') programa estabelecido em ambiente de 
grande cordialidade, coroando-~e de pleno êxito os esforços 
dispendidos pelos ilustres membros da Comissão Organizado
ra, merecendo todos êles os mais.francos elogios pelo seu mag
nífico trabalho, tornando-se credores da gratidão da classe 
notarial brasileira pela grande dedicação e carinho que de
monstraram ter pelos nossos problemas e pela nossa causa. 
Sem desmerecer a qualquer um deles, acreditamos cumprir 
um dever de justiça salientando, em merecida homenagem, os 
nomes de Themístocles Silva, José Ignácio da Rocha Wer
neck, Murilo Augusto Esteves da Costa e Hermes Loyola. 
Foram êles, sem dúvida, os principais baluartes da IV Jor
nada Notarial Brasileira. 

Como representante da União Internacional do Notaria
do Latino, o nosso companheiro Dr. Antonio Augusto Firmo 
da Silva pronunciou na sessão inaugural o seguinte discurso: 

"Cumprindo o seu objetivo precípuo, a União Internacio
nal do Notariado Latino que, como Vice Presidente do seu 
Conselho Permanente, tenho a honra de representar nesta 
solenidade, traz aos ilustres colegas participantes desta J or
nada, o seu apoio incondicional e a solidariedade de notários 
dos vinte e sete países que congrega. 

É realmente expressivo, meus senhores, que contando so
mente sete anos de existência, no interregno dos quais realizou 
apenas três congressos internacionais, na verdade de invul
gar sucesso e ampla repercussão, possa a União Internacional 
do Notariado Latino, tendo por obj'etivos a defêsa de princí
pios tradicionais, de união espiritual, de elevação cultural, 
congregar quasi todo o notariado do mundo latino. 

i!:sse movimento institucional que nasceu na Argentina 
por iniciativa de seus notários, tendo à frente essa figura 
impar do notaria do universal que é José Adrian Negri, alas
trou-se rapidamente por todos os quadrantes. O brado de 
alerta na defêsa de uma instituição báSIca na organização ju
rídica do Estado, fez-se ouvir em todo o mundo. Mais do que 
os interêsses pessoais dos profissionais, muito acima dêles, 
iniciou-se em Buenos Aires, no ano de 1948, a pregação dos 
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princlplOs jurídicos da instituição notarial que na confusão
de idéias novas e exdruxulas, se procurava relegar, se não ao 
esquecimento, pelo menos a um plano inferior. Daí a reação 
que, por ter a instituição notarial o fim social e jurídico de 
criar, prevenir, defender e extinguir direitos e obrigações, ou
tra fórma não poderia ter senão a de união espiritual, de ele
vação cultural, para a maior difusão de uma verdadeira ciên
cia jurídica. 

Os mais eminentes tratadistas da ciência notarial de há 
muito vinham em suas obras estimulando essa reação. O Dl'. 
Fernando Tavares de Carvalho, ilustre jurista e notário por
tuguês, como argumento para o seu magnífico trabalho "A 
dupla figura mora} e jurídica do notário", escolheu o seguinte 
trêcho de um artigo publicado em 1906 na revista "Evolu
ción Notarial ", de To~tosa: "Qual é a nossa missão social? 
Dar fé dos contratos e 'demais atos extra-judiciais. A isto nos 
autorisa a lei que nos atribui o caráter de funcionários. Pois 
bem: entre que função das de Estado pode categorizar-se a 
de dar fé? Sabe-Q alguém? Sabe-o a lei que não o disse? 
Sabem-o, os que escrevem sôbre estas questões? Trataram de 
averiguá-lo uns e outros? E contudo, se isso soubéssemos, se, 
sabendo-o, pudéssemos fazê-lo compreender ao poder legisla-o 
tivo, ao poder executivo, ao público, aos próprios notários, 
saberíamos tudo e poderíamos tudo; não haveria receio de 
que a órbita da nossa função se confundisse com qualquer 
outra; não existiriam, como existem na atualidade, múltiplos 
organismos ~ara uma função única, e teríamos assentado para 
sempre a pedra miliária em que se havia de basear, sem te
môr de ulteriores cerceamentos, o edifício da nossa institui
ção". 

No velho continente europeu os problemas institucionais 
do notariado resolveram-se pela adoção de leis orgânicas, 
entre as quais deve-se citar a espanhola que é considerada 
uma das mais perfeitas da civilização - jurídica atual. 

Em nosso continente, o notariado da maiora dos países,
acompanhando a evolução da moderna ciência notarial, depois 
de passar por várias dificuldades institucionais, já conseguiu 
a necessária compreensão dos poderes competentes, obtendo .. 
leis próprias para a sua organização. 

José Adrian N egri, em seu livro "O problema notarial ", 
editado em 1932, demonstrava as dificuldades de organização 
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-por que passava o notariado argentino. Como mal básico 
indi~ava a indiferença de próprios e extranhos, a despreocupa
ção, o anacronismo - da lei orgânica do notariado alí vigente. 

Também o Dl'. Rector Gerona, ilustre professor de Prá
tica Notarial, na Faculdade de Ciências Econômicas e de 
Administração de Montevideu, ao tratar dos problemas insti
tucionais do notal'iado uruguaio em seu livro "La reforma 
notarial", editado em 1934, mostrava a importância das 
questões de órdem notarial, dizendo que pelos valores morais 
e patrimoniais que representam, são sempre de caráter prin
cipal, desempenhando um papel transcendente na vida da 
sociedade moderna. Mas, afirmava o eminente professor, tais 
questões não conseguem interessar senão a um número muito 
limitado de pessôas e não - logram atrair a atenção geral. 
E conclui dizendo que, por isso, para se obter nessa matéria 
uma reforma ou uma conquista qualquer, se fazia necessário 
realizar um esforço heroico, rompendo-se de início o círculo 
de indiferença glacial ,que a envolve e imprimir movimento, ca
Jôr e vida ao que tem permanecido, ordináriamente, em um 
quietismo estéril e infecundo, próximo do nada. 

Os resultados de tão elevada pregação não se fizeram 
esperar. Realizado o I Congresso Internacional do N otariado 
Latino, surgem como órgãos da União Internacional, a "Ofi
cina Notarial Permanente de Intercâmbio Internacional", com 
séde em Montevideu e a "Revista Internacional do N otaria
do", com séde em Buenos Aires e uma versão francêsa publica
da em Paris. Essas organizações, como veiculos de doutrina, 
de leis, de Jurisprudência e das mais variadas notícias sôbre o 
que possa importar ao notariado e aos notários, se incumbem 
de manter com as instituições e com os profissionais um con
tacto direto, trazendo-os permanentemente informados de tu
do o que se passa n0 mundo relativamente ao campo da cien
cia jurídico-notarial. Organizam-se em vários países con
gressos e j'ornadas nacionais para discussão dos problemas 
internos e debate de téses jurídicas. O movimento cresce. 
Estimulados por tão grande solidariedade internacional, saem 
de seus gabinetes de estudos os líderes intelectuais procla
mando suas idéias, suas convicções e suas conclusões. Sur
gem as mais variadas obras sôbre a ciência jurídico-notarial, 
,escreve-se sôbre a importância da identificação dos contra
tantes, publicam-se compêndios sôbre o instrumento público 
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notarial, justifica-se a aplicação de meios mecanizados e mo-
dernos ao h'adicionai processo notarial, empenha-se em defi
nir exatamente o notário, dando-lhe o conceito e as atribui
ções que lhe competem, locali,?a-se com exatidão a instituição · 
notarial na organização jurídica e social do Estado. E por 
êsse caminho ascendente chega-se ao III Congresso Interna
cional do Notariado Latino que em 1954 se realiza na França. 
E no berço da mais tradicional legislação notarial, pelas mais. 
ca tegorizadas vozes da ciência jurídico-notarial, proclama-se 
a existência do Direito Notarial como ramo autônomo do
Direito. Resolve a Assembleia onde se acham reunidos repre
sentantes de 19 países, que a etapa de investigação quanto 
à existência do Direito Notarial está superada, graças aos 
trabalhos anteriores e que é necessário prosseguir na sua ela
boração sistemática e científica. 

E neste ponto culminante, meus senhores, nos encontra
mos às vésperas do IV Congresso Internacional do N otariado
Latino que no próximo ano se realizará na cidade maravilho
sa do Rio de Janeiro. 

É que o notariado brasileiro recebendo os influxos dessa 
reação cultural, a ela aderiu de corpo e alma. Temos a cer
teza de que em todos os Estados do Brasil a realização destas 
Jornadas Notariais recebe ampla adesão, pois que a todos êles 
se tem feito chegar a voz da União Internacional do Nota-
riado Latino com a elevada pregação dos princípios que de
fende. 

Com a realização destas J o!:'nadr..s, rompe o notariado 
brasileiro aquele círculo de indiferença glacial de que nos fala 
Gerona, e começa a dar movimento, vida e calôr aos seus 
obj-etivos. Demonstram os notários do Brasil que estão dis
postos a defender e elevar a instituição a que pertencem, e a 
não se deixar vencer pela indiferença ou pela desprocupação 
'profissional, atitudes suicidas, para usar a expressão de Ne
gri. Soaram também 'para o notariado brasileiro os clarins 
da reação. 

É para êste movimento espiritual, de cuUura e de inteli
gência, que hoje aquí nos reunimos. E é para apoiá-lo que 
aquí está a União Internacional do Notariado Latino tra-
zendo a sua mais cordiat saudação aos notários do BrasiL" 

Transcrevemos à seguir as 
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RESOLUÇÕES DA IV JORNADA NOTARIAL 
BRASILEIRA, REALIZADA EM NITEROI DE 

10 A 17 DE S:B~TEMBRO DE 1955. 

RESOLUÇõES: 

I - A INSTITUIÇÃO NOTARIAL: sua posição na so
ciedade juridicamente organizada. 

Reconhece o plenário a importância social e juridica da 
instituição notarial na organização do Estado e declara ser o 
maior desejo de todos que a ela servem mantê-la na prestigio
sa e relevante posição que sempre desfrutou, propugnando 
pela sua crescente elevação cultural. 

II - ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NOTARIAL aos 
princípios do notariado de tipo latino, definido pe
las resoluções dos congressos anteriroes: 

a) organização corporativa; 
b) formação jurídico-profissional; 
c) competência funcional. 

Resolve o plenário adotar o proj'eto de lei dispondo sôbre o 
exercício da função notarial aprovado pela Federação Brasi
leira dos Colégios Notariais, onde, na medida das atuais pos
sibilidades para a organização notarial brasileira, se encon
tram adaptados os princípios do notariado de tipo latino re
lativamente a organização corporativa formação jurídico-pro
fissional e competência funcional. 

IH - INTERVENÇÃO DOS NOTÁRIOS: 

a) nos Testamentos e Sucessões; 
b) nas Sociedades. 

Dada a limitação da intervenção dos notários brasileiros 
nos testamentso, sucessões e socieda_des, limitação que se res
tringe à lavratura dos instrumentos públicos quando por lei 
exigidos ou facultados, resolve o plenário aguardar os conhe-
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cimentos mais amplos que dessa matéria advirão da realiza
ção do IV Congresso Internacional do Notariado Latino. 

IV - DEFINiÇÃO DE RESPONSABILIDADES: 

a) dos Tabeliães titulares; 
b) dos Tabeliães substitutos; 
c) dos Escreventes e Auxiliares. 

Declara o plenário que êste ítem foi examinado sob o pon
to de vista da responsabilidade civil, criminal e fiscal e resolve: 

a) que caiba ao tabelião titular ou substituto que tenha 
subscrito o ato, a responsabilidade civil pela indeniza
zação a terceiros prejudicado por erro, dólo ou culpa; 

b) que o tabelião titular, o substituto, bem como o es
crevente e auxiliar, na parte criminal e fiscal, respon
da cada um pessoalmente pelo ato que praticar; 

c) que, quanto à responsabilidade civil pela indenização 
de prejuizos a terceiros, caiba ao tabelião titular ou 
substituto, ação regressiva contra escreventes, auxi
liares ou terceiros que, de fórma direta ou indireta, 
a ela tenham dado causa. 

V - BRASIL, Sl!:DE DO IV CONGRESSO INTERNA
CIONAL DO NOTARIADO LATINO EM 1956, 
NO RIO DE JANE'IRO. 

Faz o plenário um apelo a todos os notários brasileiros 
para que dêm toda a colaboração aos trabalhos da Comissão 
Organizadora, concitando-os a prestigiar o conclave com a sua 
presença. 

VI Sl!:DE DA V JORNADA NOTARIAL BRASILEI
RA. 

Por unanimidade de votos foi eleita a cidade da Fortale
za, Estado do Ceará, como séde da V Jornada Notarial Bra
sileira, a reaiizar-se em 1957, em época a ser escolhida e com 
temário e programa a serem organizados pela Comissão Orga
nizadora que se constituir. 
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RESERVAS FLORESTAIS 

DECLARAÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO FLORESTAL 
FEDERAL SOBRE O REFLORESTAMENTO EM NOSSO PAÍS 

Cada vez mais o problema do reflorestamento e da prote
ção ás matas naturais vem preocupando o governo. E com 
muita razão, pois são conhecidas as inumeras e funestas con
sequencias que a destruição indiscriminada das florestas acar
reta para a vida do País. 

No Brasil, onde a opinião publica ainda não compreendeu 
e acatou de maneira irrestrita principias cons€rvacionistas que 
garantam a continuidade de suas riquezas, assistimos frequen
temente a cenas dolorosas de destruição. 

É necessario reagir contra a ignorancia e a indiferença. 
É preciso que o governo, as entidades privadas e cada um dos 
habitantes desta terra compreendam o alcance de todas as 
medidas sãs adotadas visando reflorestar certas areas e prote
ger as matas ainda existentes. 

Sobre o problema do reflorestament.o no País, o sr. Cunha 
Bayma, presidente do Conselho Florestal Federal, i'alando á 
nossa reportagem afirmou que o numero de arvores plantadas 
é inexpressivo "em face da impressionante derrubada de matas 
a que se procede no Brasil, para a crescente produção anual de 
madeira, lenha e carvão". E acrescentou: "Só em relação ao 
pinho, o gronomo Koscink, do Serviço Florestal do Estado de 
São Paulo, demonstra que deveriamos já ter plantado seiscen
tas vezes mais do que o fizemos". 

Destacou ainda que a situação decorre de causas diversas, 
entre as quais citou as seguintes: inexistencia de mentalidade 
florestal; falta de recursos materiais e humanos para os orgãos 
competentes fazerem cumprir o Codigo Florestal vigente, ou 
formarem grande florestas nacionais; capacidade financeira 
dos particulares para efetuarem reflorestamento; falta de cre-
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dito adaptado âs condições de empreendimento a longo prazo 
e ausencia de medidas estimulantes, premios, isenção de impos-
tos sobre a terra florestada e sobre as matas. . 

Depois de citar o exemplo de países como a Inglaterra, 
França e Estados Unidos, disse que no Brasil o fundo florestal, 
previsto no Codigo Floresta] vigente, "nunca teve sequer um 
principio de realidade, apesar das tentativas do Conselho Flo
restal Federal, de vez que a DASP achou que o mesmo impli
cava em dualidade orçamentaria proibida pela Constituição". 
Observou ainda que o Serviço Florestal, do Ministerio da Agri
cultura, apenas nos ultimos anos tem tido uma dotação irrisoria 
de cinco milhões de cruzeiros, para trabalhos de reflorestamen
to em todo o País. "Só muito recentemente - frisou -
pôde realizar acordos com os Estados, cujo valor global não 
atinge a Cr$ 14.000.000,00. E' desse total, destinado a va
rios encargos, a parte para reflorestamento é relativamente 
reduzida ". 

14 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO * 



Colégio Notarial de São Paulo 

ARMAS DA REPÚBLICA 

Ministério da Fazenda 

I 
,Oficio n.o 1.709 

Em 19 de Setembro de 

Do Diretor da Recebedoria Federal em São Paulo 

1955
1 

Ao Sr. Presidente do Colégio Notarial desta Capital 
Assunto - Encaminha cópia de portaria. 

Sr. Presidente: 

Passo às vossas mãos a inclusa cópia da Portaria n. 1.009, 
,de 16 de setembro corrente, desta Recebedoria que transcreve I 

a Circular n. 82, da Diretoria das Rendas Int€rnas do Tesouro 
Nacional, de 3 dêste mês, publicada no Diário Oficial de 12 
seguinte. 

Referida Circular consolidando decisões do Exmo. Senhor 
Ministro da Fazenda e do Poder Judiciário, além do que já 
vem declarado na Circular n. 162/ 51 da mesma Diretoria, 
declara que as autarquias, os serviços patrimoniais descentra
lizados e entidades paraestatais não gozam da imunidade tri
'butária outorgada pelo art. 15 § 5.° da Constituição Federal. 

Assim sendo, solicito vossas providências no sentido do 
que sejam remetidas cópias da mesma Portaria aos Senhores 
'Tabeliãos desta Capitai, facilitando-lhes dess'arte resolver os 
,casos que lhes são apresentados diáriamente, e, evitando o 
'Vultoso número de consultas que surgem sobre assunto já 
.solucionado. 

Saudações. 

(a) Leonardo de Barros Carvalho. 
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ARMAS DA REPÚBLICA 

Ministério da Fazenda 

PORTARIA N.o 1009 DE 16 DE SETEMBRO DE 1955. 

O Diretor da Recebedoria Federal em São Paulo, no uso 
de suas atribuições transcreve para conferimento da Repar
tição a "CIRCULAR N.o 82 ", de 3 de setembro corrente, 
publicada no Diário Oficial de 12 do mesmo mês, do Diretor 
das Rendas Internas do Tesouro Nacional, consubstanciada 
nos sfguintes têrmos: 

16 -

"O Diretor das Rendas Internas do Tesouro 
N acionaI, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista recentes decisões proferidas pelo Senhor Minis
tro da Fazenda nos processos fichados neste Minis
tério sob 159.958-52, lG6.90ô-52, 183.980-52 - os 
números 233.829-51 - 33.455-52 - 82.872/52 -
159.958-52 - 166.906/52 - 183.986/52 - 218.364/52 
- 22G.916/52 - 237.652/52 - 265.337/52 -
278.467/52 - 18.753/53 - 81.422/53, dando p::ovi
mento a Recursos do Representante da Fazenda junto 
ao 1.0 Conselho de Contribuint2s, e 

Considerando que esta Diretoria bEm interpre
tando a lei, declarou pela Cir"-ular número 162, de. 
1951, no seu item 2.°: 

"A imunidade tributária prevista no artigo· 
15 § 5.° da Constituição Federal, só alcança os 
atos e contratos em que figurem dir8tamente a 
União, os Estados ou Municipios, pelos seus re
presentantes legais, ficando, em conseqüência, 
sujeitas ao tributo as autarquias, e sel'viços pa
trimoniais descentralizados, salvo se gozal'em de 
isenções outorgadas por leis especiais, caso em 
que terá aplicação o preceito do artigo 2.°, § 3.°,. 
da lei do selo vigente"; 

Considerando ter êsse Entendimento merecido _. 
aprovação de autoridade máxima em matéria de in
terpretação fiscal que é o Senhor Ministro da Fa
zenda; 
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Considerando que o Poder Judiciário através do 
Tribunal Federal de Recursos, decidindo o agravo em 
Mandado de Segurança originado de São Paulo, em 
Tribunal Pleno. reconheceu não gozarem as autar
quias da imunidade constitucional, lastreando, desta 
forma, o decidido por êste Ministério (Diário da Jus
tiça de 16 de agôsto de 1955); 

Considerando constituir, hoje, ponto de vista 
incontroverm o disposto naquela Circular; 

Declara aos senhores chefes das repartições su
bordinadas, para seu conhecimento e devidos fins, que 
as autarquias, os serviços patrimoniais descentralizados 
e entidades paraestatais não gozam da imunidade tri
butária outorgada pelo artigo 15, § 5.°, da Constitui
ção Federal, ficando destarte, sujeitas ao impôsto do 
sêlo nos atos e contratos por si celebrados salvo se 
gozarem de isenção expressa concedida pelas suas leis 
institucionais, caso em que terá aplicação o disposto 
no artigo 2.°, § 3.°, da atual Consolidação das Leis 
do Impôsto do Sêlo, baixada com o Decreto n.o 32.392, 
ele 9 de março de 1953. 

As eEtidades previdenciais que gozarem da isen
ção do impôsto nos atos e contratos firmados com 
seus associados e outorgada por suas leis não poderão 
extender êsse favor a terceiros, a menos que as mes
mas lEis expressamente o declarem. - AUGUSTO, 
DE BULHüES". 

a) Leonardo de Barros Carvalho 
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Leis e Decretos 

PAGAMENTO ANTECIPADO DE SISA 

LEI N. y 143, DE 6 DE SETEMBRO DE 1955 

Revigora, com nova redação, o aJ'tigo 25 da Lei n . . 2.412, de 
1,1'; de dezembro de 1953. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - É revigorado, com a seguinte redação, o 
artigo 25 da Lei n. 2.412, de 15 de dezembro de 1953: 

"Artigo 25 - Em relação aos contratos de pro
messa ou compromisso de compra e venda de imóveis, 
ora em vigor, já quitados e os ainda não vencidos, é 
facultado ao promitente ou compromissário originá
rio, bem como ao primeiro cedente ou cessionário, re
colher, por antecipação e pelo valor do imóvel à data 
do contrato, o impôsto de transmissão de propriedade 
imobiliária "inter-vivos", devido sôbre a transmissão, 
desde que o faça dentro de 120 (cento e vinte) dias 
da data da promulgação desta lei". 

Artigo 2.° - Vetado. 
Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, ( ... vetado ... ) revogadas as disposições e m 
eontrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 6 de 
setembro de 1955. 

JANIO QUADROS 
José Adriano Marrey Jnior 
Ca1'los Alberto Carvalho Pinto 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 6 de setembro de 1955. 

Carlos de Albuquerq'ue Seiffarth - Diretor Geral. 
D. O. 7-9-55. 
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LEI N. 3108, DE 23 DE AGOSTO DE 1955 

Eleva de primeira para segunda enh-ância a comarca de Cam
pos do Jordão. 

O VICE-GOVERNADOR D OESTADO DE SÃO PAULO, 
em exercício no cargo de Governador: 

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

Artigo 1.0 ~ Fica elevada de primeira para segunda 
entrância a comarca de Campos do J ordão : 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não importará 
na promoção dos ocupantes dos cargos de Juiz de Direito e de 
Promotor Público da comarca. 

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

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 23 de 
.agôsto de 1955. 

JOSÉ PORPHYRIO DA PAZ 
José Ad1'iano Marrey Jnior 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 24 de agôsto de 1955. 

CaTlos de AlbuqueTque Seiffa1·th - Diretor Geral. 
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Provimentos 

CONSELHO SCPERIOR DA MAGISTRATCRA 

PROCESSO N. 71.979 - (G. 4852) - PIEDADE 
Agravo de Petição - Agvte., Luiz Diniz e Irmãos - Agvdo., 

O Oficial do Registro de Imóveis. 

Negaram provimento. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 
petição n. 71.979, da comarca de Piedade, em que são, agra
vante Luiz Diniz e Irmão e agravado o Oficial do Registro 
de Imóveis: 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura sem discre
pância de votos, negar provimento ao recurso e confirmcu' 
a decisão agravada que bem decidiu a espécie. Custas pelo 
agravante. Ao Oficial do Registro de Imóveis, foi apresen
tada para transcrição, uma escritura de compra e venda de 
certo imóvel em que figura como outorgada a firma agravante; 
para o efeito da indispensável continuidade do registro, foi 
também apresentada para o mesmo fim o título de aquisição 
do alienante, escritura pública lavrada nas notas do Tabelião 
do Distrito de Pilar do Sul. O oficial recusou a prática do 
ato e suscitou "dúvida" por não constar dessa escritura a 
participação de testemunhas instrumentárias. Foi a dúvida 
impugnada e o M. M. Juiz de Direito julgou-a procedente. 
Não mereceu. provimento o agravo interposto. Embora seja 
discutível a exigência da presença de testemunhas nas escri
turas públicas, presença sempre recomendável, existe no caso 
falta muito mais grave que é a falta de assinatura das pessoas 
que deveriam assinar a rôgo dos outorgantes analfabetos. 
Essa circunstancia importa na falta de assinatura dos pró-
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prios outorgantes o que torna o título imperfeito para trans
crição. 

São Paulo, 2 de junho de 1955. 

(aa) Gomes de Oliveim, Presidente 
Marcelino Gonzaga, Vice-Presidente 
Ped1'O Chaves, Corregedor Geral da Justiça e Relator. 
Adv.: Hélio Rosa Baldy. 

D. J. 19-7-55. 

ACÓRDÃO 

Deram provimento. 

"Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 
petição n. 73.048, da comarca de São Paulo, em que são agra
vante Oswaldo Magalhães e agravado o Oficial do Registro 
de Imóveis da 15.a Circunscrição. 

Acordam em Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, dar provimento ao agravo e reformar a 
decisão agravada para ordenar seja feita a transcrição com 
a av@rbação necessária. O agravante adquiriu um imóvel 
(terreno sem benfeitorias) onde anteriormente existira uma 
casa. Essa circunstancias consta da escritura e os alienantes 
autorizaram qualquer averbação que se fizesse neces
.saria para a transcrição. Levada dita escritura ao re
gistro entendeu o Oficial que era necessária a averba
ção da demolição, mas que essa averbação só poderia ser 
feita à vista de certidão fornecida pela Municipalidade, pre
notando o título e suscitando "dúvida". O M. M. Juiz da Vara 
dos Registros Públicos julgou a dúvida procedente e o inte
ressado agravou habi! e oportunamente. O agravo me
receu o provimento dado. A averbação pode ser feita inde
pendentemente da certidão exigida, porque a demolição consta 
da própria escritura, porque existe nos autos prova de certidão 
negativa de imposto predial sôbre o imóvel, e ainda, porque a 
certidão exigida pelo Oficjal é impossível, uma vez que em se 
tratando de edificios construídos fora do alinhamento da rua, 
sua demolição não exigia alvará, como informou a Prefeitura 
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Municipal por ofício constante dos autos. Custas na forma 
da lei. 

São Paulo, 9 de Agôsto de 1955. 

(aa) Gomes de Oliveira, Presidente. 
Paulo Colombo, Vice-Presidente. 
Pedro Chaves, Corregedor Geral da Justiça e Relator. 
Advogado: - Mario Manoel Rey. 

Processo n. 72.080 (G-499) - São Paulo - Agravo de 
Petição Agvte. Joaquim Caruso. 

D. J. 13-9-55. 

ACóRDÃO 

Deram provimento. 

"Vistos, relatado se discutidos êstes autos de agravo de 
petição n. 72.080, da comarca de S. Paulo, em que são agravan
tes Joaquim Caruso e agravado o Oficial da 7.a Circunscrição: 

Acordam em Conselho Superior da Magistratura, por vo
tação unânime, dar provimento ao recurso e reformar a deci
são agravada para julgar improcedente a dúvida e mandar 
seja feita a inscrição requerida. Custas na forma da lei. Por 
escritura pública Matahei Harada e sua mulher prometeram 
vender a Joaquim Caruso um determinado lote de terreno. O 
outorgado compromissário comprador levou o título para re
gistro e o Oficial teve dúvida Em fazer a inscrição, porque em 
planta que se encontra arquivada em seu cartório o aludido 
terreno figura como já alienado, muito embora não seja objeto 
de registro algum a não ser em nome do alienante. Foi a 
dúvida impugnada e afinal o M. M. Juiz julgou-a procedente. 
Inconformado agravou o compromissário comprador e seu re
curso mereceu o provimento dado. O imóvel está transcrito em 
nomE do promitente vendedor e dentro das suas disponibilida
des. A planta levantada em outro processo com o fito de es
clarecer dúvidas, não constitue impedimento para o registro e 
ficou suficientemente esclarecido que a referência feita nela ao· 
terreno como alienado, provinha de um compromisso anterior, 
por documento particular e já declarado sem efeito. Assim 
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revestindo o docum€l1to levado a registr,o de tôdas as formali- 
dades legais, verificada a transcrição em nome do alienante, a 
disponibilidade do imóvel e a ausência de qualquer outro re
gistro anterior, nada impedia se fizesse a inscrição agora 
ordenada. 

São Paulo, 9 de agôsto de 1955. 

(aa) Gomes de Oliveira, Presidente. 
Paulo Colombo, Vice-Presidente. 
Pedro Chaves, Corregedor Geral da Justiça e Relator. 
Adv. - Afonso Caruso. 

Processo n.73.470 - (G.-025. 
São Paulo - Correição Parcial. 

- Reqte, Mario Sergio Cardim Filho. 
D. J. 13-9·55_. 

CORREGEDORIA DA JUSTIÇA 

PROCESSO 11.751 - Secretaria da Justiça e Negócios 
do Interior - Capital - Esta Corregedoria é contrária à 
reforma parcial do Regimento de Custas. 

O atual Regimento pr€cisa ser atualizado por inteiro para 
atender à necessidade do pessoal do serviço forense e evitar 
a exigência de pagamento ilegal que escapa a qualquer vigi
lância. QUEro acrescentar que já foi remetido a ilustre As
sembréia Legislativa um projeto de reforma do Regimento de 
Custas, elaborado pela Corregedoria Geral, na gestão de um 
dos mE us antecessores. 

É o que me cumpre informar a V. Exa. a quem mais uma 
vez reitero os protestos de elevada consideração. São Paulo, 
27-8-55. (a) P. Chaves. 
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'fRIBUN AL DE IMPOSTOS E TAXAS 

IMPOSTO DE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" 

PROCURAÇÃO EM CAUSA PRóPRIA - Ca
racterização da existencia de lJ1'OCU7'ação em causa 
propria. Mandato que equivale á cessã.() de direitos 
reais, apresentando todas as ca1'acterist'icas necessa
rias: acordo entre as pa1'tes, individuação dos úno
veis, preço da transferencia, isenção de prestações de 
contas etc, Aplicação do art, 27 da lei n, 185/.~8. 

A. L. G. e sua mulher contrataram os serviços de K. A. 
para lotear e vender uma gleba de sua propriedade, cedendo
lhe, em pagamento parcial desses serviços, creditos seus de
correntes de compromissos de compra e venda já existentes e 
referentes a lotes da mesma gleba. Na mesma escritura, cons
tituiram K. A. seu procurador, em carater irrevogavel e sem 
qualquer obrigação de prestar contas, "para fazer cumprir 
pelos compromissarios compradores, em todas as suas clausulas 
e condições, os respectivos compromissos", inclusive: receber e 
dar quitação; outorgar escrituras definitivas; anuir a cessões 
ou transrerencias de ditos compromissos; compromissar de 
novo ou revender os mesmos lotes, a quem entender e pelo 
preço que quiser, no caso de rescisão dos compromissos etc. 

Entendeu o Fisco tratar-se de mandato em causa propria, 
previsto no art. 27 de lei 185/48 e intimou o procurador a reco
lher o imposto devido, acrescido de 20'70 de multa de mora. 

Defendeu-se a parte, sustentando tratar-se de simples 
cessão de direitos credito rios ; não ter aplicação ao caso o 
texto legal invocado; que aquela procuração era um mero 
"pacto acessorio de garantia" e que não se pode confundir 
mandato em causa propria, que é sempre obrigação principal, 
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com simples procuração em cara ter irrevogavel, que funcionli.~· 

unica e exclusivamente como garantia acessoria. 
Vistos e exami11ados os autos na 3.a Camara do Tribunal 

de Impostos e Taxas, para a qual foram distribuidos, o juiz 
relator Mauro Brandão Lopes estudou, detidamente, a questão, 
opinando pela procedencia da ação fiscal e, portanto, pela 
caracterização da existencia de procuração em causa propria. 

Com a procuração tornou-se o "do11o do 11egocio", sub-ro
gou-se em todos os difeitos e obrigações dos proprietarios, em 
Cal'ater irrevogavel e ainda sem qualquer obrigação de prestar 
c011tas dos seus atos. Exame demorado da escritura demo11s-· 
tra que o contrato pri11cipal é o mandato, que equivale á cessão 
de direitcs reais, apresentando todas as caracteristicas 11eces
sarias, desde o acordo até a isenção de prestação de contas. E 
esse p011tO é de importância capital; o preço pelo qual recebeu' 
os imoveis independe do preço mediante o qual, usa11do o man
dato, poderá transferir afinal os mesmos a terceiros, fica11do 
com todas as prerrogativas dos proprietarios. 

Por esses fundamentos, negou o relator provimento ao 
recurso, 110 que foi acompanhado pelos juizes Manoel de Si
queira e Octavio Sampaio Via11a. Foi voto vencido o do juiz' 
Luiz Arruda Filho. 

Decisão da 3.a Camara, em 8-1-55; proc. R-25524/51, 
Capital; relator, Mauro Brandão Lopes. 

FATOR DEVALORIZANTE 

Ocorrendo mais de um fator desvaloriza11te, deve ser C011-· 
sidfrado apenas aquele que representa maior desco11to. 

(Decisão da 7.a Camara, 12-3-55; proc. R-40774/53; re- 
lator, Mario Tavares Neto. 

NOTIFICAÇÃO 

Tra ta11do-se de 11otificação expedida por via postal, o pra
zo conta-se da data do respectivo registro, nos termos da alinea 
"c", § 2.° art. 3.°, L. XVIII do C. L T. 

Decisão u11a11ime. La Camara, 22-1-55; proc. R-50038/53. 
Relator, Rafael Giusti. 
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AVALIAÇÃO JUDICIAL 

Aquisição, em 1951, de quinta parte ideal de imovel si
tuado no Patio do Colegio, por Cr$ 1.300.000,00. Avaliação 
do Fisco em Cr$ 3.100.000,00, já descontado o fator desvalo
rização referente á existencia de condominio. Recurso em 
prazo ao T. I. T·, baseando-se em avaliação judicial feita em 
1950. Mantida a estimativa fiscal, isso porque - segundo o 
criterio adotado pelo Tribunal - as avaliações judiciais tem 
valor meramente subsidiario e o laudo fiscal estava bem fun
damentado. 

Decisão unanime, La Camara, 29-1-55; proc. R-3680/53, 
Capital; relator, Americo Oswaldo Campiglia. 

CONDOMINIO 

lmovel rural em comum, num todo de maior porção. Fator 
desvalorizante que equivale a 2070 do valor, conforme criterio 

Decisão unanime, La Camara, 18-1-55; proc. R-21173/53: 
relator, Rafael Giusti. 
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Jurisprudência 

HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO DE 
NUBENTES ESTRANGEIROS 

DISPENSA DE PROVA DE REGISTRO - O PRONUN
CIAMENTO DO CORREGEDOR PERMANENTE 

Os nubentes Felipe Carbone e Assumpta Cavalo, no res
pectivo processo de habilitação para casamento, ofereceram 
justificação, conforme permissão legal e independentemente 
das providencias do art. 87 do dec. fedo 4.857 de 9-11-1939. 
O curador de casamentos competente impugnou, implicita
mente, essa prova supletiva das certidões de idade, sob a ale
gação de que os nubentes, sendo estrangeiros, devem exibir 
prova de registro nos termos do dec. 3.010 de 20~8-1938. 

Inconformados com essa exigencia, requereram os nuben
tes o pronunciamento do juiz corregedor permanente. Conhe
cendo o pedido, assim decidiu o dr. José Cardoso Filho: 

" ... as justificações em apreço são permitidas e há pro
vimento expresso no sentido dessa permissão, nos casos de 
dificuldades na obtenção das certidões de nascimento (Prov. 
n.o 4.948, da Egregia Corregedoria Geral da Justiça)". "Esse 
mencionado Provimento torna facultativa e não obrigatoria a 
exibição de carteira especial para os estrangeiros". E, com 
efeito, o n.o I do art. 180 do Cod. Civil não especifica a quali
dade da prova equivalente á certidão de idade exigida. Es
tabelece, então, esse provimento que, na falta dessa os nubentes 
poderão fazer justificação no caso especificado, e "Os estran
geiros poderão fazer essa prova (de idade) mediante a cader
neta especial ou passaporte". Por esse provimento se vê que 
o art. 180, inc. I, do Cod. Civil, não foi modificado ou revoga
do pelo Dec. 3.010, citado. Nem o poderia ser porque uma lei 
vige enquanto não modificada ou revogada por outm lei (Art. 
2.° da Lei de Introdução ao Cod. Civil) e, a despeito do dr. 
Curador mencionar dito 3.010 como decreto-lei, ele é mero 
decreto, sem força. para modificar ou revogar, apesar da dis-
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poslçao, até certo ponto permissiva, do art. 84 do dec. lei 406 
de 4-5-1938, do qual se originou o malsinado regulamento. 

É verdade que, durante o periodo discricionario, em cujo 
clima foram expedidos esse dec. lei e seu regulamento, a vo
lupia legisferante misturava uma coisa com outra. Cumpre, 
entretanto, aos que velam pelo regime legal, aplicar a lei na 
conformidade dos salutares principios normativos de discipli
na j uridica ou de defesa do sistema geral de direito ". "A 
vigorar a interpretação dada pelo dr. Curador ao art. 157 do 
dec. 3.010 citado, os alienigenas não poderão casar-se, no Bra
sily, mesmo com certidão de idade, sem exibir, também, prova 
de seu registro como estrangeiro! Sim, porque se a "prova 
equivalente", quando desacompanhada de tal registro, não 
satisfaz, o mesmo há de acontecer com a certidão de idade. 
Isto porque esta e aquela "prova equivalente" são colocadas 
em pé de igualdade no inc. I do art. 180 do Cod. Civil, que 
contêm uma alternativa expressa, visivel e inequivoca: ou! 
Deve-se ter em vista, ainda que o nubente varão, como já 
acentuado ,acha-se em estado precario de saude. Menciona 
essa situação e consta dos autos que os nubentes vivem aman
cebados há mais de quarenta anos, objetivando, agora, legiti
mar esse estado de fato. É impossivel esquecer, então, o 
di.sposto no art. 5.0 da mencionada lei de introdução do Codigo 
Civil: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais 
a que ela se dirige, e as exigências do bem comum". 

"É bem de ver-se, na especie, que os nubentes querem 
contribuir espontaneamente para o anseio etico-moral que pal
pita na alma de toda a nação civilizada: A consolidação do 
instituto legal da família (art. 229 do Cod. Civil)". "Como, 
porque e para que há de um juiz aferrar-se á letra fria de 
um dispositivo de exceção (Art. 157 do dec. 3010) contra o 
direito positivo salutar, vigente e sancionado ao tempo de um 
regime da legalidade e de paz social". "Os nubentes invocam 
o art. 199 do Cod. Civil e fazem prova que justifica a invoca
ção. O apoio tem base, também no dec. lei estadual 13.856 
de 28-2-1944. Assim andaram bem no peticionar e eu os 
atendo, dispensando a exigencia feita pelo dr. Curador, e or
denando que a habilitação se processe sem aquela exigencia, 
observadas as demais formalidades legais". 

28 -

"O Estado de São Paulo", de 28-8-55. 
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UMA INTERESSANTE QUESTÃO 
LEGISLATIVA 

o QUADRO TERRITORIAL, ADMINISTRATIVO E 
.JUDICIARIO DO ESTADO Só PODE SER MO
DIFICADO NOS ANOS DE MILESIMOS 3 E 8 

- DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Tem constituido materia de inumeras proposições na 
Assembléia Legislativa Estadual a alteração do quadro terri
torial administrativo e judidario do Estado. Por motivos 
varios, inclusive proteção a correligionarios e perseguição a 
inimigos politicos, os deputados apresentam projetos visanào 
a alteração de comarcas, municipios, distritos, subdistritos e 
circunscrições imabiliarias e se empenham junto aos seus 
pares para a sua aprovação. Entretanto, a competencia plena 
da Assembléia para legislar sobre esse assunto apenas se 
reabre de 5 em 5 anos, por ocasião das chamadas leis quinque- • 
nais, de acordo com os dispositivos constitucionais. Fora desse 
prazo, semente mediante solicitação do Poder Judiciario, quan
to á alteração da divisão e organização judiciarias, pode o 
Poder Legislativo encaminhar projetos com esse objetivo. 

Recentemente esse assunto foi objeto de importante de
cisão do plenario do Tribunal de Justiça do Estado, que, uma 
vez por todas, firmou jurisprudencia sobre a materia. Essa 
decisão foi proferida num mandado de segurança impetrado, 
por intermedio do seu advogado, dr. Joviro Foz, pelo titular 
do cartorio de registro de imoveis da Segunda Circunscrição 
de Presidente Prudente, que viu o territorio da sua circuns
crição totalmente alterado, em beneficio da primeira, por uma 
lei estadual que tinha o n.o 2.879, de 21 de dezembro de 1954. 
O impetrante apresentou solidos fundamentos para demonstrar 
que a referida lei era duplamente inconstitucional, ferindo 
dispositivos da Constituição Federal e Estadual. Aquela, fir-
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mando que "serão inalteraveis a divisão e a organização judi
ciarias, dentro de 5 anos da data da lei que a estabelecer, salvo 
proposta mútivada do Tribunal de Justiça" (art. 124) - e 
esta, que "o quadro territorial administrativo e judiciario 
do Estado será fixado em lei quinquenal, baixada nos anos 
de milesimos 3 e 8" (art. 151) serviram de fundamento para 
o pedido. 

No ambito da organização judiciaria ficou estabelecido" 
nessa decisão, que ela consiste na nomenclatura,enumeração,. 
disposição, competencia material e territorial, tanto dos juizes 
como dos orgãos auxiliares do Juízo, de acordo com a conhe-· 
cida . lição de João Mendes. Assim, estão sob o amparo desse 
dispositivo constitucional não só os juizes, como todos aqueles 
qué prestam o seu auxilio á distribuição da justiça, tais como 
membros do ministerio publico, tabeliães, oficiais do registro 
civil e de imoveis e úutros. Não só as suas atribuições e 
competencia não podem ser alteradas por disposições legisla
tivas, fora das leis quinquenais, a não ser no caso de provo
cação do Poder J udiciario, como igualmente os territorios, 
dentro dos quais praticam os seus atos de oficio, também não 
podem ser alterados. 

Admitindo-se que todo ú territorio do Estado esteja di
vidido em quadros administrativo e judiciario, conclui-se que 
nenhuma alteração nele poderá ser produzida, a não ser nos 
anos d.e milesimos 3 e 8, por ato de iniciativa propria do Poder 
Legislativo. E nesse quadro ficam incluidas desde as celulas 
de maior extensão, como as comarcas, como igualmente aquelas 
de menor, como os distritos e subdistritos. 

Assim, em face dessa decisão, ficaram os deputados bem 
esclarecidos sobre os limites das suas atribuições. Inu
til será tentar fazer passar lei que infrinja dispositivos le
gais, porque isso, além de demonstrar o precario conhecimento 
dos ilustres mandatarios do povo, principalmente dos mem
bros da Comissão de Constituição e Justiça, nos quais se pre
sumem ditos conhecimentos, irá fatalmente encontrar pela 
frente o Poder Judiciario, que, cioso das suas prerrogativas, 
não dará vida legal ao diploma legislativo. 

Juntamente com essa decisão, o Tribunal de Justiça, tam
bém por máioria esmagadora, decidiu duas preliminares inte
ressantissimas. A primeira delas referia-se ao caso da possi~ 
bilidade de atacar-se a lei em tese pelo mandado de segurança 
- reconhecendo o Tribunal que, em se tratando de leis auto-' 
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executorias, é de se admitir esse recurso. Ficou estabelecido 
"que ao principio que se veda conhecer da lei em tese, para 
lhe proclamar a inconstitucionalidade, Se deve admitir tempe-

. ramento, nos casos em que a lei dispensa ato posterior, para 
que se individualize ° sujeito passivo da sua aplicação" - se
gundo o ensinamento de Seabra Fagundes. 

A segunda tese preliminar foi a de que, em casos tais, 
mesmo que o governador não tenha sancionado a lei visada, 
será ele sempre, e não a Assembléia Legislativa, cujo presi
dente fez promulgar o decreto legislativo, o réu nesses proces
sos, em face do dispositivo constitucional estadual que reza 
verificar-se, no caso, sanção implicita por parte do governador, 
tornando-se, portanto, r€sponsavel pela executoriedade da lei. 

.. O Estado de São Paulo", de 3 9 55_ 
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REGISTRO DE NASCIMENTO 

o oficial do registro civil do 3.° subdistrito recusou-se a 
·proceder ao registro de nascimento de uma criança do sexo 
feminino a quem o pai pretendia dar o nome de Dinasaura. 

Em face, porém, da insistência do interessado, nos ter
mos do artigo 69, parágrafo unico, do decreto 4.857, de 9 de 
fevereiro de 1939, Gncaminhou o caso ao juiz de direito da 
l.a Vara da Família e Sucessões, competente para decidir a 
materia. 

O Magistrado, dr. José Cardoso Filho, apreciando a es
pecie afirmou que a razão estava com o serventuario, que se 
acha impedido, por lei, de registrar prenomes suscetiveis de 
expor ao ridiculo os seus portadores. Teceu, s. exa., consi
derações, que, pela sua oportunidade, não podem deixar de 
ser repetidas. 

Visando resguardar o futuro social da criança - disse o 
ilustre juiz - o legislador sobrepôs a sua autoj.'idade á paterna. 
E assim convem que seja. Os pais, que escolhem os nomes 
de seus filhos, não podem esquecer que a criança de hoje é o 
homem de amanhã. A criança, no l"eCeSSO do lar, onde im
pera a harmonia, cordialidade, o puro amor não estará ex
posta ao ridiculo, aos vexames e aos apôdos. Amanhã, porém, 
pe"·tel1cerá a sociedade, não mais contando com aquele apoio; 
e não faltará quem, no campo de competições desleais que o 
mundo oferece, invista: sem pied~lde contra o protegido de 
ontem, apegando-se a tudo quanto possa servir p~!ra espesi
nha-Io. Ora, o prenome Dinasaura, pela sua Mmelhança com 
o fossil, poderá, de futuro, sérvir a esses pl'opositos. 

Em suma - finaliza.ndo o despachO - o ser humano não 
é, apenas, individual, mas sobretudo social, modificando até 
pela sociedade no que tp.m de maís intimo. Convem, assim, 
prevenir o futuro dú ser que, em razão de sua idade, possa 
ser considerado, hoj'e, apenas, como individual. 
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DIRETORIA 

ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA - P r es idente 
OSCAR DE BARROS PEREIRA ....... . . ..... . . - Tesoureiro 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA ... .. .. ..... - SCéretúrio 
OCT A VIO UCHóA DA VEIGA 
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA DE BARROS 
BRENO DE TOLEDO LEITE 
OCTAvIO GODOY VAZ DE OLIVEIRA 
SEBASTIÃO MEDEITIOS 
AI~CIDES DE MELO VALE 

CONSELHO FISCAL 

HILDEBERTO VIEIRA DE MELLO 
FRANCISCO VERGUEIRO PORTO 
BRASILTO l\lA~HADO NETO 
GUILHERME DE ABREU CASTELO 
ABNER RIBEUW BORGES 

BRANCO 

SUFJ.,ENTES 

- Pres;ôente 

CASSIO DIAS DE TOLEDO .................. . . - Santos 
ALVARO PINTO DA SILVA NOVAIS FILHO . . - S:.mtos 
EL VINO SILVA .. . ... .... . . .. . . . .. .. .... .. .. . . . .. - Campinas 
AFFOKSO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO . .. - Capita l 
ABEL DE REZENDE VILARES . . .. .... .. .. . . .. - São José do Rio Preto 
VIRGILIO BAPTISTA CEPELLOS .. . .. . .. .. . .. . 
CASEMIRO PINTO NETO .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . 
ANTONIO FLAQUER ... . . .. .... . .... .. .. . .... . . 
GUILHERME DE ABREU CASTELO BRA.JCO . . 
CID BIKRREl\IBACH DE CASTR0 FHADO ..... 

- Dracena 
- Capital 
"'- São Caetano do Sul 

Capital 
- Capital 
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