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ANO VII DEZEMBRO 1955 N.O 53 

DA FISCALIZAÇL->cO T A VE NDA DE BE~S 

IN ALIENA VE IS 
SYL VíO BRANTES DE CASTRO 

De conformidade com o artigo 632 do Código do Processo 
Civil brasileiro, quando fôr concedida a autorização para a 
venda de bens inalienaveis e esta tiver de se verificar, o Jt.iz 
nomeará um fiscal, que receberá o respectivo preço, proce
dendo, a seguir, a compra de bens, nos quais será transferido 
o onus. 

Em cumprimento a esse dispositivo, nas comarcas do in
terior 00 Estado, eram sempre nomeados fiscais os promoto
res publicos, os quais percebiam uma determinada porcenta
gem sobre o valor da transação então efetuada, a titulo de 
emolumentos, iguais aqueles estabelecidos pelo Regimento de 
Custas, para os depositarios judiciais. 

Atuaimente, porem, is to é, a partir de 13 de janeiro de 
1954, data da promulgação da Lei n. 2.533, não têm os referi
dos membros do Ministerio P ublico, direito a percepção ele 
qmdsquer emolumentos pelos encargos decorrentes daquelv.s 
funções. 

A pezar 'o que expressame~1te dispõe o a rtigo 2.° da Lei 
n. 2.583, de LJ de j aneiro de 1954, ainda exi st em tabeliães no 
interiol' do E stado, que, in:eO'ularmente, exigem das pa rtes, 
com ciencia dos respectivos membros do l'iT in 'stério Publico, 
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talvez por desconhecimento da citada lei, o deposito, em car
torio, da impol'tancia correspondente a dita percentagem, 
destinada ao fiscal nomeado. 

Se tal afirmamos, o fazemos em consequencia de fáto 
concreto, no qual fomos parte interessada. 

Os membros do Ministério Publico em primeira instancia, 
que são nomeados fiscais nas vendas de bens inalienaveis, não 
têm, como já ficou dito, direito a percepção de quaisquer 
emolumentos decorrentes da fiscalis::l('.o a que alude o citado 
artigo 632 do Codigo do Processo, consoante preso;reve à 

supra citada Lei n. 2.533, cujos dispositivos, a fim de evitar 
futuras duvidas a respeito, aqui transcrevemos. 

2-

ART.o 1.° - Os emolumentos àos fiscais nomea
dos pelos Juizes de Direito, na conformidade do dis
posto no artigo 632 do Codigo do Processo Civil, serão 
de meio por cento sobre a importanci::! recebida, não 
podendo ser inferior a Cr.$ 50,00 (cincoenta cruzei
ros), nem superiores a 1.000 cruzeiros. 

ART.o 2.° - Quando a nomeação de fiscall"ecair 
em membro do Ministerio Publico, este, ainda que não 
tenha funcionado no processo, desincumbÍl·-se~.á db 

encargo em razão de suas atribuições, sem direito a 
quaisquer emolumentos. 

§ unico - Somente poderão ser nomeados fis
cais os membros do Ministedo Publico de primeira 
instancia. 

ART.o 3.° - Os fiscais são obl"ig'ados a, no prazo 
de 48 hOl"aS, recolher em nome dos interess<1dos, HO 

estabeleeimento de credito indicado pelo J uiz f) á dis
posição deste, quantias de venda de bens inuIienaveis 
e, no de cinco dias, prestar contas ao Juiz. 

§ 1111ico - Perderá -os emolumentos e fic<li"á 
sujeito ás cominações legais, o fiscal que deixar de cum
prir essas obrigações. 

ART.o 4.° - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con 
trario. 
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APOSENTADORIA A PRESTAÇÕES 
ANTONINO CINTRA 

Sta. ADÉLIA 

II 

Em continuação a trabalho anterior, passaremos a aduzir 
mais alguns dados, com outra coordenação sobre o mesmo tema 
ventilado na primeira publicação. Procuraremos analisar fria
mente a matéria que está Eervindo á nossa observação e estudo 
meticuloso e que o fazemos escoimados de todo e qualquer pre
conceito. Porque entendemos que a aposentadoria dos servi
dores de justiça deve passar por uma completa reforma no 
legislativo, de maneira que possa corresponder com a finali
dade para que foi instituida numa hora tão louvavel. Quando 
e como foi instituida essa creaçào humanitar ia? A principio 
pela lei n.O 465 de 28 de outubro de 1.946. ]',Ilodificada poste
riormente em alguns de seus incisos pela lei n.o 507 de 17 de 
novembro de 1949.- Lei, que se diga de passagem, vem, desde 
o inicio de sua vigência sofrendo, obstinadamente, o impacto 
de sua evolutiva distribuiçào. Porque as aposentadorias con
cedidas até o presente, têm sido parceladamente, esparsas e 
após longas intermitências.- Pelo que se inferé das aposen
tadorias concedidas e pelo que se depreende de publicação feita 
num matutino da Capital ::om data de 3 de agosto do ano cot<

rente, nem todo o numerario carreado aO Instituto de Previdên
cia foi aplicado ás aposentadorias. A referida publicação 
ainda traz em seu bojo o montante de numerario que foi apli
cado a outras distribuições pela Secretaria ela Fazenda, esca
pando assim á sua justa finalidade. Pois não é de justiça que 
I!e lance mãos de vérbas destinadas exclusivamente ás referidas 
aposentadorias, quando é sabido que essas vérbas ainda são 
insuficientes para se fazer face a um grande encargo, qual seja 
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de aposentar o maior numero de servidores de justiça.- Que 
esperança poderão alimentar dezenas de servidores que ha 
muito tempo permanecem em longa fila aguardando o premio 
de sua longa jOl'l1ada de trabalho?- Na sua maioria, servi
dores velhos, alquebrados e muitos doentes, que por isso já 
deviam estar ha muito tempo Hposentados, e não obstante 
continuam nutrir alguma esperança, embora um tanto desa
lentadcs por se manterem cal'pindo amarguras num prolon
gado "dolce far niente".- O caso ainda se apresenta mais las
timavel áqueles que chegam a sucumbir na espéra, deixando 
viuva ao desamparo, ao léo da sorte. A lei estabeleceu idade 
e tempo de serviço para as aposentadorias, mas por motivos 
varios, nem idade e nem tempo de serviço estão sendo obser
vados.- E, porque achamos .que para tudo ha remedios neste 
mundo, apresentamos, á guisa de fraca sugestão, um meio de 
ser sanado o grande mal que está afetando a lei em apreço.
A atual taxa de 50/0 nas selagens, passaria a 100/0. As con
tribuições de servidores de justiça, passariam ser pelas mo
dificações seguintes:- os serventuarios, escreventes e auxilia
res com renda mensal inferior a mil cruzeiros mensais, nada 
pagariam; servidores que percebem vencimentos ou rendas até 
5 mil cruzeiros: 2, 1/2 % . De 5 até 10 mil cruzeiros: 5 % ; 
de 10 mil até 50 mil cruzeiros: 7, 1/2 0/0. Finalmente, de 
50 mil cruzeiros para cima: 150/0. O criterio adotado nesta 
tabela experimental é que a tributação seja aplicada na confor
midade do que percebe o servidor no desempenho de suas 
funções. Porque a contribuição "per capita ", não ficará so
brecarregada a quem menos percebe e nem a quem mais per
~ebe. Na logicidade do equilíbrio financeiro do servidor ai 
repousará a estabilidade de uma lei, que digamos de passagem, 
se acha num beco sem saida. Argumentar-se-á, como saber 
da renda dos serventuarios e de seus axiliares de cartorio?
Facilmente comprovaveis, embora com alguma inexatidão. 
Senão vejamos: os auxiliares e escreventes, têm os seus ven
cimentos ou ordenados registrados na Corregedoria Geral de 
Justiça e os serventuarios, mantêm, obrigatoriamente um "Dia
rio" para ser lançado diariamente todo o movimento de seus 
cartorios. Haverá sempre alguma sonegação, mas não será 
de monta. Ora, desde que a selagem e as contribuições se 
afinem mais ou menos pelo que aqui expusemos, com toda a 
sonegação que por vp.ntUl'a haja, mesmo assim dará para se 
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fazer face a todas as aposentadorias requeridaf. Em suma, 
O alvitre aqui fica lançado até que outros colegas mais cultos 
e mais credenciados apresentem melhor sugestão. A conclu
são a se tirar de todo este arrazoado é que a aposentadoria dos 
servidores de justiça, 118.0 pode permanecer mais nesse "Rtatu 
quo" indefinido.- E se tudo is~o não fô ~' verdade, que digam 
melhor "os sabias da escritura". 

A VI O IMPOH1'AN1'E 

Quitação com a " Carteira de Aposentadoria dos Servidores 
da Justiça". 

Chamamos a atenção de todos os nossos associados, que o 
Instituto de Previdência do Estado só fornece a certidão de qui
tação da Carteira, mediante requerimento selado com Cr$ 59,00 
estadual e com a firma devidamente reconhecida. Além desse 
selo, deverá ser pago pela certidão, mais 20,00. A certidão 
deverá ser solicit ada na época em que fôr utilizada. 

Tendo o Instituto de Previdência, facilitado o pagamento 
em prestações aqueles que se encontram com suas contribuições 
atrazadas, informamos que só será fornecida a certidão, se 
forem pagas todas de uma só vez. 
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A DISPENSA DE PROCLAMAS E SUA 
INTERPRETAÇÃO 

SEBASTIXO EMYGDIO MONTEIRO 

Escrevente habilitado do Cartório do Registro Civil do 
27.0 Subsdistrito (Vila Prudente) da Capital. 

Dentre as complexas atribuições impostas ao Registr:o 
Civil destaca-se sobremaneira a "dispensa da publicação de 
edital para casamento". 

Embora tal faculdade esteja consagrada em um disposi
tivo legalmente reconhecido e comprovado pelo Art. 182 § 
único, do Código Civil Brasileiro, consubstanciado, ainda, no 
Art. 744 do Código de Processo Civil e Comercial Brasileiro, 
ela suscita, freqüentemente, em nossos meios profissionais, in
tensa dúvida quanto à interpretação de seu objetivo. Uma vez 
gpresentados em cartório os documentos exigidos pelo Art. 180 
do Código Civil, e desde que seja integralmente comprovada a 
urgência, justificando-se portanto a imediata celebra'ção do 
matrimônio, estão os nubentes no direito de expor, em recurso 
os relevantes motivos existentes para tal fim, dando, poste
riOl'mente, ciência ao poder competente, que deferirá ou não 
a pretensão formulada, É nesta fase que esporádicamente 
surgem as mais variadas e controvertidas opiniões quanto à 
objetividade da solicitação. 

Não fôsse o leal cumprimento das normas legais, tão bem 
desempenhado pela augusta e eficaz competência dos nossos 
dignos órgãos representantes do Ministério Público, e estaria 
completamente esfacelado o organismo que regula e orienta as 
normas do "casamento civil". 

Todavia, casos há em que se faz mister tal dispensa, pro
duzindo sua recusa grave QU mesmo irreparável dano aos con
traentes. Aliás, tal prática tem sido seguida desde épocas 
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tigas, pois, nos têrmos do Dec. 181 de 24-1-1890, os Juízes 
ativos dos casamentos, além das provas documentárias, 

. 'am, em todos os casos, o depoimento de três pessoas maio
Analisando também as recomendações sôbre êsse fato, 

aos juízes de paz, nas correições efetuadas nas comarcas do 
interior do Estado, pelo então D. D.Desembargador Dr. Ma
nuel Carlos de Figueiredo Ferraz, em 15-6-1935, em que os 
advertiu sôbre a necessária cautela na execução dessa parti
eularidade, concluiremos pelo que acima se diz. Em diversos 
países é igualmente adotada essa precaução disciplinar, e isso 
se comprova pelo Art. 109 do Cód. Nap.; pelo Art. 78 do Cód. 
ltaI.; pelo Art. 27 do Cód. Belga; pelo Art. 5 elo Cód. Alemão, 
-etc, 

Pelo exposto, deduziremos que não obstante tantas for
malidades, e principalmente tantos requisitos a serem obser
vados e cumpridos fielmente, cabe ao Serventuário o papel 
principal para solucionar, com decidido aeêrto, e de maneira 
expressiva, a questão ora focalizada, que afeta tão de perto 
.a vida social. 

Publicaremos em um dos 11róximos numeros do nosso bo
letim, a lei que regula a carreiyu dos servidores da j llstiça, lei 
n. 819, de 31 de outubro de 1950, com todas as suas mGdifica
ções. - Na mesma oportunidades, iremos apresentar um tra
balho sobre as leis que regulam a aposentadoria, reunindo em 
um unico boletim, todas as leis. 
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Leis e Decretos 

LEI FEDERAL 

LEI N.o 2.620 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1955 

Estende à locaçüo de imóveis 1'U1'ais o disposto no § 5.° do Ct1'L 

15 da Lei 11..° 1.300, de 28 de dezemb1'o de 1950 (Altera a 
Lei do InqlliN~wto). 

o Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1.0 O disposto no § 5.° do artigo 15 da Lei n.o 1.300, 
de 28 de dezembro de 1950 (Altera a Lei do Inquilinato), é 
extensivo à locação de imóveis rurais. 

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1955: 134.° da Indepen
dência e 67.° da República. 

JOÃO CAFÉ FILHO. 
Prado Kelly. 

D. da União de 7/10/55_ 

IMPOSTO DE REi DA 
DECRETO N.o 2-6.773 - DE 13 DE JANEIRO DE 1955. 

Aprova o Regulamento lJa/'n (i COU/'MIÇct c ji8calizcu;c7o elo Im
pôsto de Renda·. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 87, n.O I, da Constitui'ção, e 110S têrmos do 
art. 42 da Lei n.O 2.354, de 20 de novembro de 1954, decreta: 
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Artigo único. Fica aprovado o Regulamento que com êste 
'baixa, assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fa
zenda, para a cobrança fiscalização do impôsto de renda. 

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1955; 134.° da Indepen
dência e 67.° da República. 

JOÃO CAFÉ FILHO 
Eugenio G'Udin 

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO 
N.o 36.773, DE 13 DE JANEIRO DE 1955 

TíTULO I 

Da Arrecadação pür Lançamento 

PARTE PRIMEIRA 

Tributação das pessoas físicas 

CAPíTULO I 

DOS CONTRIBUINTES 

Art. 1.° As pessoas físicas domiciliadas ou residentes 
no Brasil que tiverem renda líquida anual superior a Cr8 .. 
50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), apurada de acôrdo com 
êste regulamento, são contribuintes do impôsto de renda, sem 
-distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado ou profissão. 
(Lei n.O 2.354). 

Parágrafo único. São também contribuintes as que per
ceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como se 
lhes pertencessem, de acôrdo com a legislação em vigor. 

CAPíTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS REDIMENTOS 

Art. 2.° Para os fins do impôsto, os rendimentos serão 
-classificados em oito cedulas, que se coordenam e denominam 
pelas primeiras letras do alfabeto. (Lei n.O 154). 
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Art. 6.° Na. cédula D serão classificados os rendimen
tos do trabalho não compreendidos na cédula anterior, tais 
como: (Lei n.o 154) 

a) honorários do livre exercício das profissões de mé
dico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, contador e 
de outras que se lhes possam assemelhar;. (Lei n.o 154) 

b) proventos de profissões, ocupações e prestação de 
serviços não comerciais; 

c) remunerações dos agentes, representantes e outras 
pessoas que, tomando parte em atos de comércio, não os pra
tiquem, todavia, por conta própria; 

d) emolumentos e custas dos serventuários, oficiais pú
blicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamen
te pelos cofres públicos; 

e) corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e 
despachantes, seus prepostos e adjuntos; 

f) lucros da exploração individual de contratos de em
preitada unicamente de lavor, qualquer que seja a natureza, 
quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos, terra
plenagem, construções de alvenaria e outras congêneres, quer 
de serviços de utilidade pública, tanto de estudos como de 
construções; 

g) ganhos da exploração de patentes de invenção, pro
cessos ou fórmulas de fabricação quando o possuidor auferir 
lucros sem as explorar diretamente. (Lei n.O 154) 

CAPíTULO III 

DO RENDIMENTO BRUTO 

Art. 11. Constituem rendimento bruto em cada cédula, 
os ganhos derivados do capital, do trabalho ou da combinação 
de ambos, e demais proventos previstos neste regulamento. 

§ 1.0 Entrarão no cômputo do rendimento bruto, nas cé
dulas em que couberem: 

a) a importância com que fôr beneficiado o devedor, nos 
casos de perdão ou cancelamento de dívida, em troca de ser
viços prestados; 

b) as importâncias originais dos títulos que tocarem ao 
meeiro, herdeiro ou legatário, ainda que cor respondam a pe
ríodo anterior à data da partilha ou adjudicação dos bens, 
exciuída a parte já tributada em poder do espólio; 
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as importâncias recebidas para custeio de viagem e 
e as de contribuições para a constituição de fundos de 

2.0 Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: 
ti) O capital das apólices de seguro ou pecúlio, pago por 

do segurado; 
b) o valor dos bens adquiridos por doação ou herança; 
e) os prêmios de seguro restituidos em qualquer caso, 

elusive no de renúncia do contrato; 
d) O valor locativo do prédio construído, quando ocupa

do pelo seu proprietário; 
e) as importâncias recebidas pelos assalariados, a título 

de indenização, nos casos de rescisão de contrato de trabalho; 
(Lei n.O 154) 

f) as importâncias relativas aos proventos de aposenta
doria ou reforma, quando motivada por tuberculose ativa, alie
nação mental, neoplasia malígna, cegueira, lepra ou paralisia. 
(Lei n.o 154) 

§ 3.° Nos casos das alíneas a, b, c, e e f do § 2.° dêste 
artigo, os juros ou qualquer outro interêsse dêsses capitais 
serão incluídos na declaração de rendimentos. (Lei n.O 154) 

CAPfTULO IV 

DAS DEDUçõES CEDULARES 

Art. 12. Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as des
pesas referidas neste capítulo, necessárias à percepção dos 
rendimentos, inclusive os impo:ltos específioos relativos ao 
exercício da profissão. (Lei n.O 154) 

§ 1.0 As deduções permitidas serão as que correspon
derem a despesas efetivamente pagas. 

§ 2.° As despesas deduzidas numa cédula não o serão 
noutras. 

§ 3.° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprova
ção ou justificação a juízo da autoridade lançadora. 

§ 4.° Se forem pedidas deduções exageradas em relação 
ao rendimento bruto declarado, ou se tais deducões não forem 
cabíveis, de acôrdo com o disposto neste capítulo, poderão ser 
glosadas sem audiência do contribuinte. 

§ 5.° As deduções glosadas por falta de comprovação 
ou justificação, exigidas na forma dêste regulamento não po-
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derão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível 
na órbita administrativa. 

§ 6.° As deduções de aluguel, comissões, corretagens, 
salários, ordenados e gratificações, referidas neste capítulo, 
só serão admitidas quando forem indicados os nomes e resi
dências das pessoas que os receberem, bem como as importân
cias pagas. ' 

Art. 15. Na cédula D será permitida a dedução das 
seguintes despesas: 

a) de viagem e estada, atendidú o disposto na letra a do 
artigo anterior; 

b) de expediente, correspondência e publicidade; 
c) de contribuições às associações científicas, aquisição 

e assinatura de jornais, revistas e livros técnicos e compra 
úu aluguel de materiais, instrumentos e utensílios, indispen
sáveis ao exercício profissional; 

d) de aluguel do imóvel destinado ao exercício da ati
vidade produtora do rendimento; 

e) de água, luz, fôrça e telefone, quando realizadas no 
local destinado ao exercício da atividade produtora do ren
dimento; 

f) de prémios de seguro contra fogo e outros riscos àas 
instalações destinadas ao exercício da atividade produtora do 
rendimento; 

g) de salário, ordenados, gratificações e outras remu
nerações por serviços recebidos em razão da profissão; 

h) de aluguel ou custeio de veículos usados pelos mé
dicos ou seus auxiliares, quando em serviço profissional; 

i) de impostos relativos aú exercício da profissão, in
clusive o impôsto sindical. (Lei n.o 154) 

j) de contribuições de empregador a Institutos de 
Previdência Social; (Lei n.O 154) 

k) de taxas, emúlumentos e custas processuais, somente 
quando cobrados englobadamente, com os honorários. (Ler 
n.o 154) 

§ 1.0 Além das enumeradas neste artigo, poderão ser 
concedidas as seguintes deduções: 

a) as cotas razoáveis de depreciação do capital do pri
meiro estabelecimento, fixadas em relação ao valor de aqui
sição das instalações e à sua duração; 
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b) as cotaft-partes de lucros distribuídos a terceiros, 
quando indicados os nomes e as residências das pessoas e as 
quantias pagas. 

§ 2.° Quando fôr utilizada, para o exercício da ativi
dade, a casa alugada de moradia particular, será permitido 
deduzir a quinta parte do aluguel, desde que não tenha sido 
concedida a dedução da letra d dêste artigo, pelo exercício 
da profissão em outro local. 

CAPiTULO V 

DO RENDIMENTO LíQUIDO 

Art. 18. Constitui rendimento líquido, em cada cédula, 
a diferença entre o rendimento bruto e as deduções cedurares. 

Parágrafo único. Quando não fôr solicitada dedução ou 
quando esta não tiver cabimento, tomar-se-á corno líquido o 
rendimento bruto declarado. 

CAPiTULO VI 

DA RENDA BRUTA 

Art. 19. Consi.dera-se renda bruta a soma dos rendi
mentos líquidos das cédulas. 

Parágrafo único. Havendo rendimento apenas de uma 
cédula, considerar~se-á a importância líquida correspondente 
como renda bruta. 

CAPiTULO VII 

DOS ABATIMENTOS DA RENDA BRUTA 

Art. 20. Da renda bruta, observadas as disposições 
dos §§ 1.0, 3.° e 5.° do art. 12, será permitido abater: 

a) os juros de dívidas pessoais, quando indicados o nome 
e a residência do credor, o título da dívida e a importância 
paga, excetuados os decorrentes de empréstimos contraidos 
para a manutenção ou desenvolvimento de propriedade agrí
cola, no caso do art. 57; 
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b) os premlOS de seguros de vida pagos a Companhias 
nacionais ou autorizadas a funcionar no país, quando forem 
indicados o nome da Companhia e o número da apólice, até o 
timite máximo de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), não 
podendo ultrapassar, em cada caso, a 1/6 um sexto) da renda 
bruta declarada, nem ser incluído na dedução o prêmio de 
seguro dotal a prêmio único; (Lei n.o 1.474) 

c) as perdas extraordinárias, quando decorrerem exclu
sivamente de casos fortuitos ou de fôrça maior, como incêndio, 
tempestade, naufrágio ou acidentes da mesma ordem, desde 
que não compensadas por seguros ou indeniza'ções; 

d) as contribuições e doações feitas às instituições fi
lantrópicas de existência legal no país, desde que seja apre
sentado, com a declaração de rendimento documento compro
tório fornecido pela instituição; 

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

2.354) 
I - Na constância da sociedade conjugal, qualquer que 

seja o regime de bens, somente ao cabeça do casal cabe a 
isenção de Cr$ 50.000,00 cinqüenta mil cruzeiros) do art. 16 
e os abatimentos relativos ao outro cônjuge e aos filhos, sendo 
que se forem apresentadas declarações de rendimentos em 
separado, de acôrdo com o facultado nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 
67, calcular-se-á o impôsto complementar, quanto ao outro 
cônjuge, aplicando-se à porção de renda até Cr$ 60.000,00 
(sessenta mil cruzeiros) a taxa de 3 % (três por cento) ; 

II - No caso de dissolução da sociedade conjugal em 
virtude de desquite ou anulação de casamento, a cada cônjuge 
cabe a isenção de Cr~ 50,000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) do 
art. 26 e o abatimento relativo aos filhos que sustentar, aten
dido, também, o disposto no parágrafo único do art. 327 do 
Código Civil; 

f} os pagamentos feitos a médicos e dentistas pelo con
tribuinte ou pessoas compreendidas como encargos de família 
neste artigo, desde que tais pagamentos sejam especificados 
e comprovados, a juízo da autoridade lançadora, com indica
ção do nome e enderêço de quem os recebeu; (Lei n.o 1.474) 
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g) os alimentos prestados em virtude de sentença ·judi
<:iaI. ou admissíveis em face da lei civil, desde que comprova
damente prestados a ascendentes e a irmão ou irmã, por 
incapacidade de trabalho, a prudente critério da autoridade 
lançadora; (Lei n.O 154) 

h) a importância de Cr $ 6.000,00 a cada criança pobre 
que o contribuinte comprovadamente crie e eduque, desde que 
não reúna as condições jurídicas para adotá-la; (Lei n.o 154) 

i) as despesas de hospitalização do contribuinte, seu 
cônjuge e filho menor ou filha solteira. (Lei n.O 1.474) 

§ 1.0 Os juros em conta corrente debitados pelas pes-
80as jurídicas serão considerados como efetivamente e pagos; 

a) na data do débito dos juros e pelo valor que o saldo 
.comportar no caso de ser credor o saldo da conta; 

b) na data do crédito da importância que fôr depositada 
ou entregue, após o lançamento dos juros, e pelo valor que 
êsse crédito comportar, caso seja devedor o saldo da conta; 

§ 2.° Para efeito da letra e dêste artigo, só se compu
tarão os filhos legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e 
adotivos, que não tiverem rendimentos próprios, ou, se os 
tiverem, desde que tais rendimentos estejam incluídos na de
claração do contribuinte. 

§ 3.° Aos filhos menores a que se refere a letra e dêste 
artigo se equiparam os maiores, até 24 anos de idade, que 
.ainda estejam cursando estabelecimentos de ensino superior, 
salvo quando possuam rendimentos próprios. (Lei n.O 1.474) 

§ 4.° Na hipótese da letra g dêste artigo, abater-se-á 
a importância respectiva no caso de o juiz a ter fixado, ou à 
razão de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) anuais, nos demais 
<!asos. 

CAPíTULO VIII 

DA RENDA LíQUIDA 

Art. 21. Considera-se renda líquida a diferença entre 
a renda bruta e os abatimentos de que trata o capítulo anterior. 

Art. 91. N o caso de falência, considerar-se-ão venci
-dos todos os prazos, providenciando-se imediatamente a co
brança judicial da dívida. 
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TiTULO 11 

Da Arrecadação nas Fontes 

PARTE PRI~mIRA 

Tributação dos lllcros a!mrados pelas pessoas físicas na venda 
de propriedades imobiliárias 

CAPíTULO I 

DA INCIDENCIA DO IMPõSTO 

Art. 92. O lucro apurado pelas pessoas físicas na ven
da de propriedades imobiliárias está sujeito ao pagamento do 
impôsto à razão da taxa de 101'0 (dez por cento). (Lei n.o 
1.473) 

§ 1.0 O impôsto de que trata êste artigo somente se 
aplica às vendas de bens imóveis corpóreos (art. 43 do Código 
Civil) e incide sôbre a diferença entre o valor da venda e o 
do custo do imóvel para o vendedor, permitidas as seguintes 
deduções; (Lei n.o 154) 

a) impôsto de transimssão pago pelo vendedor, quando 
da aquisição do imóvel; (Decreto-lei n.o 9.330) 

b) benfeitorias e juros dos empréstimos contraídos para 
a sua realização; (Decreto-lei n.O 9.330) 

c) comissões pagas para a realização da venda. (De
creto-lei n.O 9.330) 

§ 2.° Além das deduções permitidas no parágrafo an
terior, poderá o vendedor abater as seguintes percentagens, 
calculadas sôbre a diferença entre o valor da venda e o do custo 
do imóvel e das benfeitodas, quando houver: (Lei n.o 154) 

10 % (dez por cento), quando o imóvel tiver sido adqui
rido dentro do prazo de dois anos anteriores à realização da 
venda; 

15 % (quinze por ceito), quando êsse praso fôr superior 
a dois anos, não excedendo, porém, de cinco anos; 

25% (vinte e cinco por cento), quando êsse prazo fôr 
superior a cinco anos, não excedendo, porém de dez anos; 

30 % (trinta por cento), quando êsse praso fôr superior 
a dez anos. 

§ 3.° Estão sujeitos a comprovação do valor do custo 
do imóvel e as deduções de que trata êste artigo, admitindo-
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para suprir a comprovação do custo das benfeitorias, na 
em que foram feitas, a valiação judicial. 

§ 4.° A avaliação judicial a que se refere o parágrafo 
terior processar-se-á perante o juízo competente para co

'ílhecer as causas em que a União é interessada, devendo sem
pre funcionar, em qualquer hipótese, e perito avaliador lou

ado pelo representante da União. (Decreto n.O 36.597) 
§ 5.° Nos casos de venda de imóveis havidos por he

rança, será considerado como valor de custo o que constar 
do laudo de avaliação nos autos de iventário, e nos de venda 
de imóveis havidos por doação, o valor que tenha servido de 
base para efeito de pagamento de impôsto de transmissão. 

§ 6.° Na impossibilidade de ser feita, no ato do reco
lhimento do impôsto, a comprovação exigida no § 3.° dêste 
artigo, serão aceitos os valores indicados na respectiva guia, 
ficando o vendedor obrigado a comprová-los dentro do prazo 
de 60 (sessenta) dias, contado da data daquele recolhimento. 

§ 7.° Findo êsse prazo, a juízo dos chefes das repar
tições lançadoras do impôsto de renda, poderá ser prorrogado, 
mediante requerimento, serão glosadas as deduções e percen
tagens não comprovadas. 

§ 8.° As deduções e percentagens glosadas na forma 
do parágrafo anterior não poderão ser restabelecidos depois' 
que o ato se tornar irrecorrível na órbita administrativa. 

CAPíTULO 11 

DAS ISENÇõES 

Art. 93. Estão isentas do impôsto referido no artigo 
f.nterior a vendas de imóveis rurais, de valor até Cr$ 
100.000,00 (cem mil c!'Uzeiros) , (Lei n.O 154) 

CAPíTULO III 

DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 

Art. 94. Os tabeliães de notas ou os serventuários 
que exerçam função de notário público, federal ou estadual, 
não poderão, sob pena de multa de Cr~ 2.000,00 (dois mil cru
zeiros), lavrar escritura de compra e venda de propriedades 
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imobiliárias, sem que seja feita, pelo vendedor, prova do re
colhimento do impôsto, mediante exibição da guia prevista 
no art. 95, com o respectivo recibo, cujo número e data de
verão ser indicados na mesma escritura. (Decreto n.o 9.330) 

§ 1.0 Quando a transação não proporcionar lucro tri
butável, será admitida, em substituição à prova exigida neste 
artigo, a guia negativa, que será visada pelos chefes das re
partições lançadoras do impôsto de renda ou pelos exatores 
federais. 

§ 2.0 Na hipótese do parágrafo anterior, deverão cons
tar da escritura o número e a data da guia negativa e a reparti
ção em que foi visada, bem como a declaração de que o vende
dor se compromete a, no prazo de dez dias, contado da ciência 
do débito fiscal, recolher o impôsto que porventura as repar
tições do Impôsto de Renda venham a apurar na revisão dessa 
guia. 

§ 3.0 Os tabeliães e serventuários referidos neste artigo 
não poderão lavrar a escritura por valor superior ao constante 
da guia de que trata o art. 95. 

CAPíTULO IV 

DO RECOLHIMENTO DO IMPôSTO 

Art. 95. O recolhimento do impôsto compete ao vende
dor do imóvel e será feito por meio de guia própria, fornecida 
pela repartição. (Decreto-lei n.O 9.330). 

Parágrafo único. São competentes para receber o impôs
to, em dinheiro ou por cheque, as Recebedorias Federais, Al
fândegas, Mesas de Rendas e Coletorias Federais. (Lei n.o 

154) 
Diario da União de 17/1/55. 

DECRETO N. 25.017, DE 14 DE OUTUBRO DE 1955 

T1'aça n01·mas pam a concessão de licença nos tê1'1nos da lei 
n.o 2/50, de 1949. 

JÃNIO QUADROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e 
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Considerando que a Lei n. 250, de 3 de março de 1949, 
cuja vigência foi prorrogada pela Lei n. 2.747, de 29 de se
tembro de 1954, instituiu uma licença especial de vinte e 
quatro (24) meses, prorrogavel por mais doze (12) meses, aos 
funcionários públicos civis efetiv-os para tratar de interesses 
particulares, com perda total dos vencimentos, remunerações, 
gratificações ou quaisquer outras vantagens do cargo; 

Considerando que a referida Lei teve por finalidade desa
fogar os quadros do funcionário público, dando aos servidores 
beneficiados a possibilidade de se iniciarem em outra atividade 
é prevendo a extinção dos cargos, se seus ocupantes não reas
sumissem O exercício; 

Considerando, por outro lado, que a referida lei subor
dina a concessão do afastamento a determinadas condições, 
entre elas a de que não estejam afastados de seus cargos mais 
·da metade dos ocupantes de cargos da mesma carreira; 

Considerando que essa condição deve ser aferida tendo
se em vista os funcionári-os em exercício em cada repartição, 
de maneira a manter a necessária proporcionalidade, sem o 
que poderia ocorrer o colapso dos trabalhos pertinentes a qual
quer delas; 

Considerando que o afastamento por licença nos têrmos 
da Lei n. 250, de 1949, de professores primários de escolas 
isoladas, em que há um só professor, ou de professores secun
dários de estabelecimentos de ensino médio em que existe um 
só titular para cada disciplina, com funções distintas traz 
graves prejuizos para o ensino; 

Considerando que Q funcionário durante os 2 (dois) pri
meiros anos de exercício é demissível independentemente de 
processo, constituindo assim esse período a fase de estágio 
probatório, em que não se justifica a concessão de licença nos 
têrmos da Lei n. 250, de 1949; 

DECRETA: 

Artigo 1.0 - Na concessão de afastamentos nos têrmos 
do artigo 1.0 da Lei n. 250, de 1949, deverão ser atendidas 
as seguintes condi'Ções: 

a) tempo de exercício de maneira que caiba o afasta
mento ao funcionário que tenha maior tempo de exercício, 
nunca inferior a dois anos; 
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b) possibilidade de concessã.o do afastamento, sem que 
seja afetado o serviço normal da repartição em que o funcio
nário se encontrar lotado e em exercício; 

c) a existência de candidato à substituição, devidamen
te habilitado, de maneira a que não fiquem prej udicadas as 
funções do cargo, se f.or de natureza docente, ou de direção e 
chefia; 

d) oportunidade, de sorte que os afastamentos não sejam 
concedidos em ocasião que possa prejudicar o andamento nor
mal dos trabalhos afetos à repartição. 

Artigo 2.° - Os funcionários e docentes em goso de 
licença, nos têrmos da mesma lei, sofrerão prejuízo de todas as 
vantagens do cargo, inclusive os de promoção, remoção e 
permuta. 

Artigo 3.° - Os funcionários e docentes que requere
rem licença, de acôrdo com a aludida Lei n. 250,. de 1949, terão 
canceladas suas inscrições em concurso. 

Parágrafo único - Para os fins deste artigo as autorida
des escolares farão a devida comunicação às comissões de con
curso, dos nomes dos funcionários ou professores em goso dessa 
licença, ou que a requererem. 

Artigo 4.° - O disposto no artigo anterior não se apli~ 
ca aos funcionários e professores atualmente em goso de 

licença nos têrmos da Lei 250, de 1949, que reassumirem o 
exercício de seus cargos no prazo de quinze (15) dias a partir 
da data da vigência deste decreto, dela desistindo. 

Artigo 5.° - tste decreto entrará em vigor na data 
da sua publicação. 

Palácio do Govêrno <lo Estado de São Paulo, em 14 de 
outubro de 1955. 

JÂNIO QUADROS 
Carolina Ribeiro 

Publicado na Diretoria Geral da Secretnria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 14 de outubro de 1955. 
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Carlos de Albuquerque SeiffU1·th - Diretor Geral 

D. O. de H/lO/55. 
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DESPACHOS DO SR. SECRETARIO DA JUSTIÇA 

Do sr. Manoel Marques de Oliveira, Esqrivão do 16.0 

Ofício Criminal da comarca de São Paulo, que solicita mais a 
sexta parte de seus vencimentos: 

"Segundo as informações da Fazenda (fls. 10), o reque
rente Manoel Marques de Oliveira, escrivão do 16.0 Ofício 
Criminal da comarca da Capital, foi escrevente habilitado, 
e posteriormente com o encargo de .oficial maior, desde 4 de 
maio de 1918 a 30 de setembro de 1954; e é escrivão efetivo 
desde 1.0 de outubro desse último ano. 

A Fazenda contou-lhe, pois, para .obtenção da 6.a parte 
·0 períod.o de trinta e seis anos, cinco meses e doze dias de 
exercício, incluindo quinze dias de exercício no cargo de es
CrIVa0. Nesse cargo, até o presente, conta o requerente um 
ano e doze dias de exercício. 

Com base na certidão da Fazenda, quer o requerente a 
concessão da 6.a parte, no~ têrmos do art. 98 da Constituição 
do Estado. Solicitados esclarecimentos, ])restou-os a Fazenda, 
dizendo que o requerente, fl.té ser nomeado escrivão, fôra ape
nas escrevente. 

O funcionário público - que ora é o requerente - nos têr
m.os da lei n. 2.888 de 21 de dezembro de 1954 - pode contar 
o tempo de escrevente - para efeito de disponibilidade e 
-aposentadoria. 

A Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, regulando a 
aposentadoria dOR escreventes, concede-lhes, aos trinta anos, 
de efetivo exercício, com proventos integrais (art. 4.°) e 
manda contar-lhes integralmente - para dito efeito de apo
sentadoria - o tempo de serviço público federal, estadual ou 
municipal, como o de qualquer trabalho, em cartório, ainda 
que a título de interinidade. 

A meu ver, portanto, ao escrevente que passou a ser es
crivão não se conta o tempo de exercício anterior, senão para 
disponibilidade ou aposentadoria. Até ser nomeado escrivão 
o escrevente não exerceu cargo público; foi méro empregado 
do serventuário, com vencimentos pagos por ele, apenas com 
direito à férias, e, após à Lei n. 465 à aposentadoria. A sexta 
parte de vencimentos será, entretanto, deferida ao funcioná
rio efetivo, que completar vinte e cinco anos de efetivo exer-

DOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO * - 21 



CICIO, nos termos expressos do art. 98 da Consti~uição do 
Estado. 

Nestes têrmos, parecendo-me não haver disposição em 
contrál'io, indefiro o pedido do escrivão do 16.° Ofício Crimi
nal - Manoel Marques de Oliveira. 

Comunique-se à Fazenda, para os devidos fins e consi
derações que merecer". 

D. O. de 14/10/55. 

De Abílio Ferreira Guarita, escnvao do 9.° Ofício Cri
minal da Capital, sôbre pedido de mais a sexta parte de seus 
vencimentos: 

"Indeferido o pedido de concessão da sexta parte, feito 
pelo escrivão do 9.° Ofício Criminal desta comarca da Capital 
- que, nos têrmos do artigo 98, da Constituição do Estado, 
cabe tão somente ao funcionário com vinte e cinco anos de 
efetivo exercício. O referido serventuário é de nomeação po
de-se dizer recente. A meu ver não se lhe poderá contar o 
tempo de serviço como tabelião de notas e anexos em São João 
da Boa Vista, porque êsse só poderá socorrê-lo para o fim 
de disponibilidade ou aposentadoria, nos têrmos da Lei n. 
2.888, de 21 de dezembro de 1954. Igualmente dispõe a Lei 
n. 465, de 1949, no artigo 6.°, e, embora não admitindo a 
acumulação de férias, a Lei n. 2.177, de 1953, determina que 
se contem em dobro - somente para aposentadoria - as 
férias não gozadas no ano anterior. Não há a meu vêr, dis
posição em contrário". 

D. O. de 15/10/5~ 

Nos processo ns. 230 728-54 e 233, 637-55, em que o sr. 
Justiniano Alves Delfino, escrivão do 18.° Ofício Criminal da 
Comarca de São Paulo, requer, respectivamente, concessão da 
sexta parte de vencimentos e aposentadoria: "Lavre-se de
creto de aposentadoria - à considera'ção do Senhor Gover
nador - do escrivão do 18.0 Ofício Criminal desta Comarca 
da Capital, nos têrmos do art. 91, da Constituição do Estado, 
e com vencimentos integrais, porque, segundo informação da 
Fazenda - que expediu o respectivo título de líquidação do 
tempo de serviço - o aludido serventuário sr. Justiniano 
Alves Delfino, conta, para aposentadoria, até 19 de agosto 
de 1954, quarenta e um anos, onze meses e vinte e oito dias. 
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Indefiro-lhe, porém, o pedido de aumento e incorporação 
da sexta parte, formulado no processo anexo de n. 230.728-5l. 
porque, nos têrmos do art. 98, da Constituição do Estado, essa 
gratificação só cabe ao funcionário que tenha vinte e cinco 
anos de efetivo exercício. O escrivão do 18.° Ofício Criminal 
- para essa serventia - foi nomeado a 19 de agosto de 1954, 
já às vésperas da compulsoria, tendo exercido anteriormente 
cargo e serventias não remunerados pelo Estado. Assim êsse 
tempo - que lhe foi contado - só o favorece para a aposen
tadoria, nos têrmos do art. 6.°, da Lei n. 465, de 28 de setem~ 

bro de 1949 e do art. 1.°, da Lei n. 2.888, de 21 de dezembro 
de 1954". 
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Provimf'ntos 

CONSEHO SUPEIUOR DA MAGISTRATURA 

Processo n. 72.299 - (G. 4979) - São Paulo - Agravo 
de Petição - Agvte, Auto Diesel Importadora SI A - Agvdo, 
O Oficial do Registro de Imóveis da 12.a Circunscrição. 

ACÓRDÃO. 

Deram provimento. 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de 
petição n. 72.299, da comarca de São Pa ulo, em que são agra
vante Auto Diesel Importadora S. A. e agravado o Oficial do 
Registro de Imoveis da 12.:> Circunscrição. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, sem dis
crepancia de votos, dar provimento ao agravo para reformar 
a decisão recorrida, nos têrmos e para os efeitos que seguem. 
Por escritura pública de 23 de abril de 1953, João Franco e 
sua mulher, outorgaram a favor da Auto Diesel Importadora 
S. A., compromisso de compra e venda de um imovel. A com
promissoria compradora levou o título ao Cartol'Ío da 12.a Cir
cunscrição Imobiliaria para inscrição e teve o Oficial "duvida" 
em praticar o ato por entender que havia falhas na filiação, 
reconhecidas pelos proprios por meio de aoção deusocapião, com o 
que se dispuseram a sana-las por mei0 de ação de usocapião, 
como se vê da escritura, exigindo a apresentação da respectiva 
sentença Prenotado o título e suscitada a duvida, foi ela regular
mente processada e o M. M. Juiz da Vara de Registros Públicos 
proferiu a decisão de fls. 26 verso e 27, julgando-a procedente. 
Agravou a apresentante habil P. oportunamente o seu recurso 
mereceu o provimento dado. Entendeu o magistrado que a ins
crição do compromisso não podia ser feita sem que previamen
to fosse transcrita a sentença obtida na ação de usocapião pro
movida pelos promitentes vendedores, acrescentando que dada a 
inercia dos promitentes vendedores e a recusa da compromissa-
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ri.'. comprador a ao pagamento dos tributos para transcrição da 
aludida sentença, surgia um impasse que obstava a pratica 
do ato, para o qual não c.oncorrera o Oficial do Registro. A 
questão não foi bem posta na decisão e assim não foi bem 
resolvida. A escritura de e:ompl'omisso de compra e venda 
foi apresentada para "inscrição ", no livro 4. Ao levantar 
a duvida, entendeu o Oficial de exigir a apresentação da sen
tença pro.lerida na ação de usocapião. Com a resp.osta de 
fls. 16, junt,ou a apresentante a certidão da sentença a fls. 
20/ 23. Falando a fls. 24, o dr. Representante do Ministerio 
Público, opinou pela inscrição do compromisso, "uma vez que a 
duvida suscita pelo sr. Oficial do Registro da 12.a Circuns
crição, se prendia unicamente "apresentação" da certidão da 
sentença. O oficial, por sua vez, a fls. 24 verso e 25, disse 
que a apresentação da certidão era o bastante para a inscri
ção do compromisso e que considerava suplantada a sua du
vida. Acrescentou o Oficial, que para a transcri'ção da escri
tura definitiva a que se refere o compromisso, era necessario 
o pagament.o do impôsto de transmissão. Esse acrescimo de 
materia estranha à duvida, de mate ria cujo .objeto fora de 
discussão não devia influir na pratica do ato solicitado que 
era pura e simplesmente uma "insc6ção ", nem podia ser ob
jeto da decisão. A dúvida foi suscitada ante um pedido de 
"inscrição" e .o Oficial suscitante declarou por escrito que 
considerava suplantada sua dúvida com a apresentação da . 
certidão da sentença. Nessas condições cumpria ao Juiz 
mandar fazer a inscrição, sem resolver sobre transcrição que 
não fora solicitada nem impugnada. Pelo exposto, fica pro
vido o agravo e reformada a decisão agravada para que seja . 
feita a inscrição da mencionada escritura de compromisso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 26 de julho de 1955 

(aa) Gomes de Oliveira - Presidente. 
Foi voto vencedor o Exmo. sr. Desembargador J. Marce

lino Gonzaga, Vice-Presidente. 
Pedro Chaves - Corregedor Geral da Justiça e Relator". 
Advogado: A. Lapes Casari. 
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Processo n. 71.412 - (G. 5.003) - São Simão - Agra
vo de Petição - Agvte., Agro-Industrial Amália S. A. 

ACóRDÃO. 

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

petição n. 71.412, da Comarca de São Simão, em que são, agra
vante a Agro.lndustrial Amália S. A. e agravado o Oficial do 
Registro de Imóveis, 

Acordam em Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, negar provimento ao recurso e confirmar 
por seus próprios fundamentos a decisão agravada. Custas 
pela agravante. Trata-se de processo de dúvida que teve o 
Oficial do Registro de Imóveis relativamente à transcrição 
da escritura de constitui'ção da agravante. Um dos acionistas, 
para realização de parte de suas quotas de subscrição, confe
riu três glebas de terras, com as respectivas benfeitorias. 
Entendeu o Oficial que cada uma das glebas deveria ser objeto 
de uma transcrição em separado e que para as transcrições 
faltava o valor separado de cada uma. Entendeu ainda que 
não podia fazer as transcrições, por não ter sido pago o selo 
federal devido pelo ato. A dúvida foi impugnada e afinal 
j ulgada procedente apenas em parte. Agravou a interessada, 
mas seu recurso não mereceu provimento. A dúvida do Ofi
cial, na parte que foi julgada procedente, realmente era jus
tificada. Desmembrando de maior área, três glebas distintas 
e separadas e transferindo-as para a sociedade, o acionista 
transferiu na verdade três imóveis, devendo cada um deles 
constituir o objeto de uma transcrição diferente, sendo o seu 
valor representado pelo valor do terreno e de suas respectivas 
benfeitorias. Se para que se cumpra a exigência legal, ficar 
a agravante onerada com vultosas despesas decorrentes de reti
ficações, a culpa não é do Oficial, que cumpriu o seu dever 
Quanto ao "elevado custo da.<; transcrições", a agravante paga
rá apenas o que fôr legalmente devido e reclamará, querendo, 
contra qualquer exigência descabida que porventura lhe fôr 
feita. 

São Paulo, 9 de agosto de 1955. 
(aa.) Gomes de Oliveira, Presidente - Paulo Colombo, 

Vice-Presidente - Pedro Chaves, Corregedor Geral da Justiça 
e Relator." 

Advogado: Carlos de Brito Pereira. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

DESPACHOS DO CORREGEDOR 

Proc. 11.207 - Capital - Interessado: Corregedoria 
Geral da Justiça: Vistos. Dos autos de sindicância manda
da fazer pela portaria de 23 de abril de 1955, nas comarcas de 
Santos e de São Paulo, verifica-se que a certidão passada pelo 
11.° Ofício Civel da Coma rca de São Paulo em 28 de maio de 
1951, com relação ao tempo dE' serviço do escrevente Daniel 
de Arruda F urtado não está, de acôrdo c<Jm a 1:ealidade. Consta 
dessa certidão que o refe ' ido escrevente trabalhou no aludido 
cartódo, como "auxiliar " desde 1.° de junho de 1930 até 12 de 
agosto de 1948, data em que f oi nomeado quarto escrevente 
habi litado da mesma serventia. A prova colhida nos autos da 
sind icância , infi r ma a aludida certidão. Existe prova documen
tal em sentido contrário ao que consta da certidão. Em novem
bro de 1931, Daniel de k'r u a Furtado residia em Santos e era 
RÓcio da Associação l\'Iutua dos Funcionários e Auxiliares do 
FÔl'O, p,endo au xiliar da Cl)brallf~a dos sócios (docts. 13 e 14) ; 
em 24 de janeiro de 1938 era estabelecido à Rua 11 de Agosto 
n. 60 como datilóg rafo, como se vê do documento emanado de 
seu próprio punho a fls. 15, da sindicância feita em Santos, do
cumento confirmado pe10 de f1s. 16 do processo 11.207, do qual 
consta estar estabelecido desde 1934, na Rua 11 de Agosto, por 
conta própria (fls. 12). Outros documentos emanados do pró
prio interes~lado e constantes dos autos, provam que os serviços 
por ele prestados ao Cartório do 11.° Ofício Civel, não eram em 
caráter efetivo, ante::; de sua nomea<;ão para o cargo de escre
vente, pois desde 1937, até 1947 prestou servicos de datilografia 
e raza. em caráter permanente ao 6.° Ofício Criminal (fls. 14) 
- não sendo admissivel que ao mesmo tempo fosse êle auxiliar 
efetivo de dois cartórios. Não há entretanto dos autos, ele-
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mentos positivos, que autorizem a retificação certa do tempo de 
:-;erviço do escrevente Daniel ArrL!da Furtado, mas dúvida não 
existe quanto a inexatidão da certidão cuja cópia consta do 
processo. Assim, para melhor apuração dos fatos e apuração 
da possivel responsabilidade el'iminal, determino a remessa 
destes autos à douta Procuradoria Ger2H da J usUça. São 
Paulo, 26 de dezembI'o de 1955. (a) Pedro Chaves. 

Prot. 70.854 - Juizo de Direito da Comarca de São Simão: - In
teressado Newton Roque :.1onteiro: O período de ferias é indivizivel, 
sob a necessidade do servico núblico. a critério do Juiz em caso concreto. 
S. P. 17-12-1955. (a) PecÍro- Chaves. 
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Informações várias 

L iS ~ R.l(; ;\ O NA (' C.A11' E A 
DOUrA DOS SF, YIDORJi;S 

.DE APOSE~TA
DA J U S/rIçA" 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 

PORTARIA K. GP-52-55 

O Presidente do Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo, dando cumprimento ao disposto no artigo 2.° da 
Lei n. 3.063 de 12-7-55, relativamente à inscrição dos servi
ços da justiça nãoestipendiados pelos cofres públicos, na 
Carteira de Aposentadoria de Servidores da Justiça, baixa as 
seguintes instruções: 

I - Serão obrigatOriamente inscritos na Carteira de 
Aposentadoria de Servidores da Justiça, todos os servidores 
da Justiça nãoestipendiados pelos cofres públicos. 

II - Compreende··se sob a designacão genérica de servi
dores os serventuários, escreventes, auxliares e fiéis. 

lU - A inscrição será efetuada ex-ofício, se até a pre
sente data, o servidor não tiver providenciado o preenchimen
to do formulário próprio e juntado um comprovante de idade, 
com firma reconhecida. 

IV - Efetuada a inscrição ex-ofício, a Carteira de Apo~ 

sentadoria de Servidores da Justiça providenciará a cobrança 
judicial das contribuições previstas no artigo 12 da Lei n. 465 
de 28-9-49, e artigo 22, redação dada pela Lei n. 507 de 17 de 
novembro de 1949, acrescidas da mu1ta estabelecida no artigo 
14 da mesma Lei n. 465, enviando relação à Associa'ção Jurí
dica do Instituto, desde que não sejam elas recolhidas no prazo 
determinado pelo artigo 13 da citada Lei n. 465-49. 

V - É devido o pagamento das contribuições pelos ser
ventu2.rios: 

a) - a partir de abril de 1950 se o provimenb no ofício 
foi anterior àquela data, desde que o serventuário não tenha 
:'lolicitado cancelamento da inscrição na vigência da Lei n. 751, 
de 11-3-1950; 

nOLET!~! DA ASSOCIAÇ,\O DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTA DO DE SÃO PAULO * - 29 



b) - a partir da data do provimento, quando este for 
posterior a abril de 1950 e anterior a 11-3-50, desde que o 
interessado não tenha solicitado o cancelamento da inscrição 
na vigência da Lei n. 751 de 11-8-1950; 

c) - a partir da data de inscrição facultiva feita na 
vigência da Lei 751-50; 

d) - a partir da vigência da Lei n. 3.063, de 12 de julho 
de 1955, nos demais casos. 

VI - Para os demais servidores as contribuições são 
devidas a partir da data da posse no cargo ou a partir de abril 
de 1950 se anterior a essa data. 

VII - A prova de quitação prevista no artigo 1.0 da Lei 
n. 3.063 de 11-7-55, deve ser feita com certidão fornecida pela 
Carteira de Aposentadoria de Servidores da Justiça. 

A referida Certidão será fornecida mediante requerimen
to da parte interessada, selado com Cr$ 8,00 de estampilhas 
estaduais e firma reconhecida, dirigido ao Sr. Diretor Geral do 
Instituto, devendo ser paga ainda a taxa de emolumentos do 
Instituto à razão de Crº 20,00. 

São Paulo, em 10 de novembro de 1955. 

F1'anci8co .1.11ot'ato de Oliveira - Presidente. 

D. 0.11/11/55. 

I MP ô s 'r o T:ERRITORI AL HUR.L':lL 

Em representação do Serviço Florestal, solicitando, em 
caráter excepcional, aprovação para que os atestados que serão 
expedidos na conformidade do modelo e aviso abaixo trans
critos, produzam os mesmos efeitos que os concedidos de acor
do com a legislação em vigor, para fins de isenção da majora
ção do impôsto territorial rural, no exercício de 1955, o 
Governador proferiu o seguinte despacho: "De acordo. 
22-11-55. 

24-25-26-27 -29-30) 

AVISO 

O Diretor do Serviço Florestal, no uso de suas atribui
ções, e de acordo com o artigo 14 da Portaria do Secretário 
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da Agricultura, sob n, 4.837, de 28 de julho de 1955, a fim 
de prevenir o direito daqueles que, dentro do prazo legal e 
na forma da Lei n. 2.626 de 20 de janeiro de 1954 e sua re
gulamentação requereram vistoria para obter isenção do au
mento do Impôsto Territorial Rural estabelecido pelo artigo 
1.0 da lei referida e cujos requerimentos já se encontram em 
poder das autoridades encarregadas de proceder a vistorias, 
mas que, por motivo de absoluta falta de tempo, não tiveram 
a vistoria realizada, avisa as autoridades antes mencionadas 
fie que exclusivamente a esses deverão ser expedidos atesta
dos segundo o modelo adiante transcrito, até o dia 30-11-1955. 

P. S. F., São Paulo, 14 de novembro de 1955 - Eng. Agr. 
Ismal' Ramos - Diretor do Serviço Florestal". 

ATESTADO 

ATESTO que 

requereu, em tempo hábil, vistoria da area de ........... . 
de sua propriedade denominada ........................ e 
situada ......................... declarada wb n . ...... . 
e inscrita sob n. . ......... no lançamento de Imposto Terri-
torial Rural, a fim de obter os benefícios de isenção da majo
ração do impôsto territorial, conforme artigo 1.0 da Lei n. 
2.626, de 20 de jan'airo de 1954, regulamentada pelo Decreto 
24.543, de 11 de maio de 1955, vistoria essa que não foi reali
zada até a presente data, mas que será oportunamente feita . 
. . , ................................... de 19 ..... . 
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IV CONGRE ~'O L "TERNACIONAL 
DEL NOTAB.IADO LATINO 

SU REALIZACION EN RIO DE JANEIRO E N 
AGOSTO DE 1956 

La Comisión Organizadora deI IV Congresso Internacio
nal deI N otariado Latino ha continuado con todo intel'és las 
gestiones relacionadas con la preparación deI citado certamen, 
adoptando una sede de medidas tendientes aI mayor éxito deI 
propósito perseguido. 

Podemos adelantar que ya ha quedado esbozado el pro
grama deI Congresso, que dará comienzo probablemente el día 
8 de ago.~to de 1956 con la recepción de las delegaciones, y fina
lizará alrededor deI día 22 deI mismo mes con el habitual ban
quete de despedida. 

La magnífica ciudad de Río de Janeiro, tan atrayente por 
su naturaleza. su grandiosidad y su excepcional posición geo
gráfica, servirá de marco a las deliberaciones deI Congresso, 
que tendría lugar en las magníficas il1stalaciones deI Hotel 
Copacabana, de renombre mundial por Sll magnificencia y su 
espléndida ubicación a orillas deI mar, frente a una de las 
playas más hermosas. 

Prescindimos deI programa de trabajo que comprenderá, 
como es de práctica en nuestras asambleas internacionales, una 
solemne sesión de apertura y diversas sesiones plenarias con 
sus previas reuniones de comisión, para todo lo cu aI el hotel 
mencionado cuenta con excelentes dependencias fácil mente 
adaptables aI propósito perseguido. En cuanto aI programa 
de agasajos, proyéctanse una serie de excursiones y distl'acio
nes que favorecerán la más estrecha confraternización de los 
congresistas. 

En nuestra próxima edición daremos una información 
detalhada deI programa preparado por la Comisión Organiza
dora, que tanto enéste como entodo sentic10 está actuando en 
contacto ininterrumpido con la Mesa Directiva deI Consejo 
Perma.nente, con miras al mayor brillo deI certamen a que nos 
referimos. 

(Rev~ s ta 
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