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ANO VIII ABRIL-MAIO-JUNHO 1956 N.o 55 

LEVANTAMENTO DE DUVIDA NOS 
REGISTROS IMOBILIÁRIOS 

ARMANDO COSTA MAGALHÃES 
(Oficial de Registro de Imóveis da 3.R Circunscrição) 

o decreto n.o 370, de 2 de maio de 1890, o decreto n.o 
18.542, de 24 de dezembro de 1928 e o decreto n.o 4.857, de 9 
de novembro de 1939, decretos êsses que, desde a proclamação 
da República, regularam o processo, a execução dos atos no 
antigo registro geral e de hipotécas, hoje registro de imóveis, 
não consignaram disposição alguma obrigando o oficial do 
registro a fornecer recibo da apresentação de título a ser 
registrado. 

Estabeleceram esta obrigação tão só quando da publici
dade dos atos já praticados ou não ao determinarem que, para 
a comprovada demora na expedição de certidão, o oficial dará 
à parte uma nota de entrega do pedido em cartório. (Arts. 
86, do dec. 370, art. 24 do dec. 18.542 e art. 24 do decreto 4.857) . 

Não houve nesses decretos a repetição de uma omissão 
mais sim a çautela em evitar qualquer possível conflito de 
prova, resultante de recibos contraditórios. 

O interessado no registro do título (art. 233) tem o direito 
de exigir o lançamento no Protocolo, com o respectivo número 
de ordem, nos casos em que, dessa formalidade decorram di
reitos de prioridade para êle, não obstante haja exigências a 
satisfazer (artigo 15). 
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E única e exclusivamente o número de ordem do lança
mento no Protocolo, da prenotação, provará a prioridade. A 
comprova desta só por certidão da classificação ordinal no 
Protocolo. Dai a importância da escrituração dêste livro e 
incumbir tal serviço, pessoalmente, ao oficial do registro. 

Recusada a prenotação pelo oficial o interessado deve 
recorrer imediatamente ao Juiz Corregedor do Ofício. É o 
seu recurso. 

Prenotado o título tem o oficial prazo de 5 dias para ve
rificar a legalidade e a validade do título, procedendo ao seu 
registro se o mesmo estiver em conformidade com a lei. (§ 
1.0 do art. 215). 

A prenotação só é útil quando dela decorrer prioridade 
e admitir o interessado na promoção do registro a preterição 
do seu direito por qualquer outro ato ou fato superveniente. 

Não há tal decorrência quando o registro tem tão só o 
efeito de permitir a disponibilidade do imóvel (arts. 242 e 243), 
entendendo-se por disponibilidade a faculdade de registrar 
alienações ou onerações (art. 244 in fine). 

Medeia sempre entre a lavratura do título, seja público 
011 particular e a sua apresentaçã'Ü nos ofícios de registro um 
decurso de tempo mais ou menos longo. Se o interessado 
na promoção do registro tiver receio de alguma preterição se 
cercará da cautela de obter o título o mais depressa possível 
para solicitar ao oficial do registro competente a sua pre
notação. 

Depois desta, já com as garantias da prioridade, se pro
cederá ao exame do título e se cuidará da solução de qualquer 
divergência ou complementação de documentação. 

Não sendo o registro obrigatório nada impede o recebi
mento do título sem prenotação, quando a parte não a exigir 
ou dela declinar, para ser examinada a conformidade daquele 
com a lei e o quantum dos emolumentos a qUê t erá direito o 
oficial a percebêr antês da prática do rêgistro (artigo 11). 

Nada impede que o portador de um título queira tão só 
se inteirar de estar ou não o mesmo em ordem e em quanto 
importariam as despesas se o interessado (artigo 233) julgar 
conveniente í·egistrá-Io. 

'ral exame e cálculo, sem prazo fixado em lei, independente 
da prova de ser o portador do título pessoa que possa promo
ver o registro (arts. 233, 266, § 3.° do art. 266, 267, 268, 269 
e § 2.° do art. 274). 
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Do exame do título, com prenotação ou sem ela, pode 
ocorrer a dúvida. 

Dispunha o decreto 370 no art. 66 "... o oficial, duvi
dando da legalidade do título, pode recusar-lhe o registro ... ". 

Hoje, a dúvida é recurso cabível para dirimir as causas do 
adiamento da prática do ato nos registros públicos. Não 
surge tão só quando o oficial duvide da legalidade ou da vali
dade do instrumento mas também da não conformidade com 
a lei ou mais exigências, até as de caráter fiscal. 

Surge a dúvida até quando o adiamento se der por dis
posição legal como nas hipóteses dos §§ 2.° do art. 266 e 
único do art. 267. 

É possível pois ocorrer a suscitação de dúvida sem o ofi
cial ter dúvida alguma quanto à legalidade ou validade do 
documento e também não a ter quanto à necessidade da com
provação do cumprimento de qualquer exigência legal. Em
bora com tôdas essaf> certezas, tendo o interessado solicitado 
a prenotação, o oficial terá que levantar dúvida e remeter IJ 
título aJuízo. 

Ocorrerá dúvida da certeza de caber tal exigência. O 
próprio interessado, mesmo sem discordar do oficial, mas 
diante da impossibilidade de satisfazer o exigido terá de 
recorrer ao processo de dúvida como a única solução jurídica 
aplicável ao impasse em que se encontra. 

Tendo solicitado o exame do título sem prenotação e tendo 
sido formuladas exigências que o interessado considere sem 
fundamento legal ou impossíveis de satisfazer, poderá promo
ver o processo de dúvida perante o Juiz Corregedor do Ofício. 
Tocará a êle o ônus das custas (dec. 14.234, de 16-10-44. 
art. 34, § 1.0). 
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DO COMPHOMISSO DE VENDA iE 
COMPRA IRRETRATAVEL 

ANTONIO V AMPRÉ 

Certa pessoa comprometeu-se a adquirir um imovel com 
a clausula de não arrependimento, tendo inscrito a escritura 
em tempo habil, no competente registro imobiliario. 

Posteriormente, o com promitente vendedor hipotecou o 
imovel, e após receber todo o preço da venda, desapareceu. 

O compromissario comprador requereu, então, a adjudi
cação, de acordo com o art. 346 do Código do Processo Civil 
e Comercial. 

Obtida a transcrição para o seu nome, foi o comprador 
notificado pelo credor hipotecario para saldar o debito pro
veniente da hipoteca, que fôra inscrita depois do compromisso. 

O comprador alegando que seu compromisso tinha sido 
inscrito anteriormente, e porisso nada devia, negou-se a pagar .. 

O Tribunal de Justiça, no entanto, entendeu que o credor 
tinha o direito de sequela (Rev. Trib. de Novembro de 1954, 
fls. 335). "O compromisso e a hipoteca constituem direitos 
reaes, sacramentados como se acham pela inscrição imobilia
ria. Todavia, como todo o direito real, a hipoteca tem um 
carater absoluto, vigora contra todos e enquanto não se ex
tingue, acompanha a coisa pelas mutações por que passa". 
" ... O Direito Romano e as velhas Ordenações tambem expri
miam que, se o devedor, que obrigou alguma sua coisa ao seu 
credor, a vendeu a outrem, passará a coisa com seu encargo 
da obrigação e poderá o credor demandar o possuidor dela. 
Daí é que vem o "jus pignus persequenti" ou seja o direito do 
credúr de penhorar o imovel em poder de quem quer que o 
detenha é de excuti-Io, no ensinamento do civilista patrio, 
que acrescentá: o direito de sequela e o de preferencia são a 
virtude, a força da hipoteca. A penhora não póde ser havida 
por nula, portanto. Em face do exposto, da-se provimento 
ao agravo pata que o executivo hipotecario prossiga até 
final. " 
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Por esta decisão, que foi unanime, o infeliz comprador 
teve que pagar o preço da compra e mais a hipoteca, não lhe 
restando siquer o consolo de por na cadeia o vendedor, pois 
não se enquadra no conceito de estelionato a espertesa que 
ele praticou. 

Os leigos em direito, ao receberem uma escritura com 
clausula de irretratabilidade têm a ilusão de que estão plena
mente garantidos. 

Esta garantia, porem, é relativa. Estão garantidos ape
nas com referencia á alienação posterior. · 

O Tabelião de Notas tem a obrigação moral de alertar 
o compromissario comprador, e se ele desejar se garantir 
com referencia á possiveis hipotecas posteriores, deve acon
selha-lo a exigir que o vendedor lhe hipoteque o mesmo imovel, 
como garantia do compromisso. 
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INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS 
ARMANDO LORENA 

A feliz iniciativa da Federação das lndustrias fazendo 
elaborar pela sua Assessoria Jurídica um substitutivo ao 
projeto de lei que regula as incorporações imobiliarias, enseja 
aos estudiosos da mate ria, que é relevante, oportunidade para 
sobre ela se manifestarem, como contribuição para o enca
minhamento do debate em torno do importante problema. 

Com este proposito de contribuir e após detido exame 
do substitutivo divulgado, tecemos algumas reconsiderações 
sobre ele e sugerimos duas alterações no seu texto, dentro da 
ordem de idéias que em seguida expomos. 

Todos quantos aplicam boa vontade em procurar solução 
para a questão das incorporações de condominios, acordam 
inicialmente em dois pontos essenciais: a necessidade de ser 
regulamentada a legislação especifica; o imperativo do sen
tido moralizador da regulamentação. 

Traços evolucionais da comunidade brasileira, preocupan
do sociologos e economistas, em digressões das quais nem 
sempre se alheiam cogitações de ordem politica, o "lotea
mento" e o "condominio" revestem-se de caracteristicas se
melhantes, permitindo a ação de individuos inescrupulosos, 
os quais, aqui como alhures, não resistem á tentação do ganho 
facil que um negocio ilicito lhes pode proporcionar. Vende
dores de terrenos imaginarios, incorporadores de edificios de 
ficção, surgem sempre que acontecimentos de ordem econo
mico-social aguçam desejos de rapido enriquecimento; dão 
eles o testemunho da evolução social-economica e da involução 
moral correspondente, proprias de tais eventos. 

A lesão á economia popular é tão frequente nos lotea
mentos de terrenos para vendas a prestações como nas incor
porações para edificação de predios em condominio, agravada 
nesta ultima modalidade de especulação imobiliaria em de-
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correncia do maior vulto dos valores nela aplicados. Da co
nexão resulta que o legislador naturalmente busca encontrar 
a solução para o problema das incorporações nas mesmas fon
tes procuradas para resolver os loteamentos. O trabalho em 
analise o confirma. 

Mas a legislação vigente sobre o loteamento, desde o 
Decreto-Lei n.O 58 até o mais recente ato que regula a ma
teria, é falha como legislação moralizadora, pela omissão de 
medidas repressivas, de disposições punitivas para os trans
gressores de suas normas, pela ausencia de sanção, em suma. 
Já em 1951, alarmado com a ineficácia da lei de loteamento, 
quanto ao seu alcance disciplinador, o autor de projeto apre
sentado á Camara Federal propunha a adoção de sanções aos 
que não observam os preceitos que regulam a venda de terre
nos em lotes, a prestações. 

Não logrou êxito a proposição, entendendo a douta Co
missão de Constituição e Justiça que há na lei sanções expli
citas a respeito, quando alude á modalidade de estelionato 
definida no artigo 171 do Codigo Penal ... 

Considerada a complexidade da materia, não podemos 
negar merito ao substitutivo, que representa apreciavel es
forço, assim considerado em suas linhas gerais. Com o sub
sidio que seguramente receberá de outros setores de atividade 
tambem interessados na relevante materia em estudo, esse 
trabalho muito poderá contribuir para satisfatoria solução 
do grave problema. 

Todavia o substitutivo em analise incorre em falta sen
sivel, da qual deve ser escoimado. 

Pelo confronto das disposições contidas nos artigos pri
meiro, setimo e undecimo do texto divulgado, vê-se que os 
contratos aos quais se referem são os que tiverem por objeto 
a incorporação para construção de edificio em condominio ou 
a venda de apartamento ou conjuntos (sic) em condominio 
(unidades autonomas), em edificio já construido, desde que 
para pagamento em prestações, em qualquer dos dois casos 
previstos. 

Para garantir o direito do "promitente comprador" 
(assim genericamente chamado o prestanista em qualquer 
dos dois casos que prevê), o respectivo contrato deverá ser 
obrigatoriamente averbado no Registro de lmoveis com ob
servancia do mesmo processo que é regulado pelo Decreto-Lei 
n.O 58, o que vale dizer que a averbação do contrato será 
essencial para a constituição do direito real, "sui-generis" 
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embora, em garantia do prestanista. Os contratos a que o 
substitutivo se refere serão, pois, instrumentos de atos juri
dicos para os quais a lei (Codigo Civil art. 134 - H) impõe 
a forma substancial de escritura publica, observado o limite 
legal do valor. 

Como se sabe, duas correntes interpretam de modo di
verso o artigo 11 d0 Decreto-lei n.o 58: - a primeira entende 
que a lei, não estabeFecendo distinção entre promessa de com
pra e venda por instrumento publico e por instrumento parti
cular, modificou a regra do Codigo sem atender ao valor do 
contrato, ao passo que a segunda orienta-se no sentido da 
confirmação do preceito do Codigo Civil, pois o Decreto-lei 
n.O 58, acolhendo a promessa de compra e venda de lote de 
terreno a prestações, tanto formalizada em escritura publica 
como constante de instrumento particular, nada mais fez do 
que respeitar a regra do direito substantivo, que tambem 
aceita qualquer daquelas formas, mas conforme o valor do 
contrato. 

Assim, para a segunda das mencionadas correntes de 
opinião, o Decreto-Lei n.O 58 não alterou o disposto no inciso 
segundo do artigo 134 do Codigo Civil, aplicavel aos contratos 
de promessa de venda e compra de terreno loteado para 
pagamento a prestações: a forma substancial da escritura 
publica para o contrato de valor superior a Cr$ 10.000,00 
(lei 1.768 de 1952); a forma facultativa de instrumento 
particular para o contrato de valor igualou inferior ao limite 
fixado. 

Seguimos a segunda corrente de opinião, desde o InICIO 

da controversia hoje praticamente dirimida pela jurispru
dencia, cujos pronunciamentos vêm se firmando no sentido de 
cons~derar da substancia do ato a escritura publica na promes
sa de compra e venda de imovel de valor acima de Cr$ 10.000,00. 

O substitutivo, entretanto, excede ao proprio Decreto-Lei 
n.o 58, como se lê no artigo setimo do texto publicado, que 
sôa: - "Os contratos feitos por instrumento particular, de 
acordo com a presente lei, e revestidos das formalidade~ pre
vistas no artigo 135 do Codigo Civil, terão força de eSC'l"itura 
publica". (O prifo é nosso). 

A prevalecer tal disposição, a lei projetada, derrogando o 
preceito do Codigo Civil, tornará inoperante qualquer outra 
medida que adote e isto por ferir de morte a principal preo
cupação dessa mesma lei: o sentido moralizador da regula
mentação das incorporações imobiliarias. 
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Já o legislador de 1937, por meio da redação que adulte
rou o inciso undecimo do projeto, tornou baldado o intuito 
da lei expresso no preambulo desse mesmo Decreto-lei n.o 58: 
- acautelar o compromissario, praticamente sem amparo e 
tendo por exclusiva garantia a seriedade e boa fé e a solva
bilidade das empresas vendedoras", de vez que amputou as 
medidas que para tal amparo adotou. 

Confiamos em que o legislador de hoje não reincidirá 
no vicio congenito do Decreto-Lei n.O 58, não obstante per
maneçam ativas as mesmas forças interessadas em debilitar 
a objetividade sadia da lei em projeto. Reconhecemos isen
ção nos propositos que animaram a ilustre Assessoria autora 
do substitutivo, mas alerta-la é nosso dever que a experiencia 
recomenda. 

Não apenas os argumentos juridicos, dos quais acima 
indicamos somente os principais, condenam o dispositivo in
criminado, mas tambem considerações de ordem pratica. 

Dir-se-á que dando ao instrumento particular força de 
escritura publica, a lei facilitará a contratação, diminuirá o 
encargo que incumbe ao prestamista, auxiliará as operações 
visadas. 

Mas não se poderá contestar que muito maior será o 
dano resultante do afastamento do Oficial Publico, da ins
trumentação dos contratos de incorporações de imoveis e de 
vendas de unidades em condominio, a prestações. A impor
tancia social das funções do Tabelião, que age como deposi
tario da confiança das partes, regulador da vontade destas, 
não é para ser desprezada quando se cuida exatamente de 
moralizar determinadas operações imobiliarias. É com razão 
que Oliveira Machado afirma ser o Tabelião o conselheiro 
das partes "porque indica o caminho licito que lhes compete 
tomar, esclarece os efeitos proximos ou remotos do ato, apon
ta as precauções necessarias para evitar o sofisma, a tergi
versação ... ". A simples consideração da relevancia da fun
ção notarial na apreciação de um dos requisitos fundamentais 
á validade do ato juridico: a capacidade das partes para con
tratar, demonstra a fragilidade de ajustes, despidos de tal 
formalidade, maximé em se tratando de avenças complexas 
~omo estas. 

Mantendo para os contratos a que se refere a essenciali
{jade da forma publica, a lei assegurará aos contratantes a 
garantia dos seus direitos e afirmará o proposito de mora
lizar as operações que objetiva. Foi assim considerando que 
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propusemos as seguintes alterações no substitutivo: - ao 
artigo terceiro, letra "b"; - "memorial mencionando o 
prazo maximo para terminação da obra, as penalidades a se
rem aplicadas em caso de infração, o custo do terreno, a mar
gem de lucro do incorporador, o valor da contribuição ou 
preço e a forma de pagamento". O artigo setimo passa a ter 
a seguinte redação: - "Os contratos serão formalisados em 
escritura publica, desde que de valor superior a Cr$ 10.000,00, 
com liberdade contratual, mas respeitadas as normas da pre
sente lei especifica". 

Tanto nas incorporações para edificação, como nas ven
das de unidades autonomas de edificios em condominio, para 
pagamento a prestações, é inadmissivel o contrato-tipo, e 
pré-contrato, adrede preparado. 

10 -

(Transcrito do Diario Comercio e Industria, de 6 de abril 
de 1956.) 
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o PROVIMENTO DOS CARTORIOS DE 
JUSTIÇA 

ANTONINO CINTRA 
Sta. Adélia 

A Lei n.o 819 de 31 de outubro de 1950, trouxe em seu 
conteudo um repositorio de disposição legislativas, uniformi
sando uma carreira, amoldando-a á sua legitima finalidade. 
Regularisando-a em tudo quanto se refere á formação e o 
provimento das serventias de justiça. Até então, tudo se 
cingia por apanhados de decretos, leis e portarias esparsas, e 
que já não estavam mais correspondendo com o meio evolu
tivo da coletividade e muito menos com os interesses de uma 
grande classe de servidores publicos. Classe (e isto é sinto
matico) para a qual o direito de equidade era frouxo aos es
creventes e até mesmo a infortunados serventuarios de justiça. 
Servidores de justiça que mourejavam cotidianamente, sem 
nunca ter direito de melhorar na carreira, porque as nomea
ções e promoções só gravitavam em torno de bôas acomodações 
políticas. Só conseguiam bons cartorios quem podia compra
los e que contavam antecipadamente, com o beneplacito dos 
chefões politicos. A referida Lei 819 moralisou profundamente 
o sistema quanto ao provimento das serventias da justiça, 
creando disposições taxativas e estabelecendo o principio igua
litario da carreira. E, assim possibilitando o acesso á mesma 
carreira, indistintamente, a todos que militam nos oficios de 
justiça. De modo que, hoje, aos servidores da mesma classe é 
encontrado guarida aos seus justos anseios, ás suas louvaveis 
pretensões, porque a justiça só reconhece o mérito dos indivi
duos concorrentes ao provimento das serventias, bastando para 
isso que os candidatos se encontrem habilitados para se inscre
verem aos concursos, em conformidade do que exige a Lei em 
vIgor. Não é desconhecido de quem quér que seja o peso 
extraordinário de trabalhos que sobrecarregam o nosso Tri-
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bunal de Justiça, e ai reside a razão porque nem tudo que dali 
promana possa ser feito sem alguma delonga. E é precisa
mente, por essa unica drcunstancia porque os provimentos das 
serventias de justiça não podem ser feitos sem muita tardança. 
É de se esperar, entretanto, que essa anomalia não permaneça 
por muito tempo sem os cuidados necessarios, mesmo porque 
o maior interesse da justiça está em que todos os trabalhos de 
sua alçada obedeçam o criterio da mais rapida decisão. Outra 
circunstancia tambem imperiosa pelo retardamento dos provi
mentos das serventias de justiça, sente-se pelo desassossego 
dos candidatos inscritos e que ficam aguardando o desfecho 
de suas inscrições. Porque desde que se inscrevem só se preo
cupam sobre o resultado de suas inscrições, no cômputo das 
classificações. O tempo decorre, e depois de intranquila espéra 
vem a publicação dos relatorios com os pontos obtidos pelos 
candidatos concorrentes ao concurso. Seque depois a fase dos 
recursos, que por sua vez demandam estudos e prasos indis
pensaveis para serem resolvidos, e, só depois de apreciados e 
julgados pelo Conselho da Magistratura, é que os papéis são 
encaminhados ao Governo do Estado para as respectivas no
meações. E, uma vez efetuadas as nomeações, surgem quasi 
sempre candidatos que desistem das nomeações, e ante mesmo 
de assumirem o exercicio das serventias para as quais foram 
nomeados. Os motivos podem ser varios para essas impugna
ções, mas quasi sempre são ocasionados pelas rendas precarias 
das serventias regeitadas. Em tais circunstancias preferem 
continuar trabalhando onde se acham colocados, embora sai
bam que perdem um ponto nas futuras classificações. Afim 
de evitar decepções e penalidades, devem os candidatos, antes 
de requerer as inscrições, conhecer dos meios e vida dos car
torios visados, e ao mesmo tempo deixariam de concorrer para 
que o provimento efetivo das serventias se prolongue ainda 
mais com a chamada de outros candidatos menos classificados. 
Conforme tem acontecido, é um Deus nos acuda quando os 
provimentos ainda se tornam dependentes de recursos, não 
pelos casos justos porque é um direito de quem se sente preju
dicado em alguma coisa, mas pelos casos que deixam de ser 
oportunos. Vem dai o motivo porque de inicio dissemos que 
a Lei 819 está carecendo de uma remodalação, com medidas 
suplementares e que melhor corresponda com a finalidade para 
que fôra institutida. 
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INSTRUMENTO 
.VENDA DE 

PROCURAÇÃO POR 
PARTICULAR PARA 

IMóVEIS 
ANToNIO ALBERGARIA PEREIRA 

1.° Tabelião de Mirandopolis 

Na prática de atos decorrentes de suas funções, o tabelião, 
além das cautelas impostas por dispositivos legais relacionados 
com os atos, deve, também, dispensar sua atenção aos do
cumentos que se prendam a êsses atos. 

A representação das partes em transações imobiliárias 
efetuadas em notas públicas, suscita divergências, pois, é de 
se indagar, se podem as mesmas serem representadas por pro
curação outorgada mediante instrumento particular. 

Exigem alguns Tabaliões e algum Magistrados, que a 
representação nessas circunstâncias, se efetive através de pro
curação outorgada em notas públicas. 

Acatamos as opiniões divergentes da nossa, pois, o assun
to, além de controvertido, oferece ensejo para a defesa dêste 
ou daquele ponto de vista. 

Resulta essa divergência do § 3.° do art. 1.289 do Código 
Civil, assim redigido: 

Para o ato que não exigir instrumento público, 
o mandato, ainda quanto por instrumento público seja 
outorgado, pode substabelecer-se mediante instrumento 
particular. 

CLOVIS BEVILAQUA, com sua autoridade de Mestre, ante 
a qual nos curvamos respeitosos, interpretando aquele texto, 
esclarece: 

"o parágrafo terceiro, do artigo 1.289, não quer dizer, 
portanto, senão que o substabelecimento pode ser feito 
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por instrumento particular, ainda que a procuração 
tenha revestido a fOli'ma de instrumento público, se 
êste não era exigido para o mandato." 

A respeito do texto citado, temos ainda os esclarementos 
do Prof. De Plácido e Silva: 

" ... a disposição em referência alude ao subRtabele
cimento, meio de se transferirem poderes da procura
ção, não à procuração." 

o nosso ponto de vista a respeito do assunto, já está fir
mado e, se algumas veses nos curvamos ante determinações 
em Gontrário, resulta essa atitude, de um respeito devido aos 
superiores hierarquicos, que - frizamos - também não dei
xam de apresentar argumentos em abono de suas opiniões. A 
nossa, quando a externamos, não o fazemos com ares de dou
trinador e muito ménos com a intenção de impor o nosso ponto 
de vista; antes sim, o fazemos, conscientes de nossos parcos 
conhecimentos, pois, os 17 anos de profissão, deu-nos esta con
vicção do quanto são controvertidos os assuntos jurídicos. 

O Direito, não pode permanecer estagnado como as águas 
de uma lagôa. Ligado à vida humana, êle, com ela evolue e 
se transforma, adaptando-se às novas situações criadas pelo 
homem em suas múltiplas relações. 

Quando o legislador tarda em objetivar essas novas rela
ções, socorre-nos a jurisprudência. Fruto que é do pensamen
to humano, é ela também variável e diversa. 

Essa multiplicidade de opiniões a respeito de fatos e nor
mas jurídicas, levou alguém a afirmar que a jurisprudência 
é como a Bíblia, onde até o Diabo encontra argumentos. 

* * ::: 

O nosso ponto de vista a respeito do assunto é o seguinte: 
As partes podem ser representadas em notas públicas 

por procuração outorgada mediante instrumento particular. 
Essa afirmação, fazemos, arrimados na clareza do art. 1.289 
do Código Civil: 

14 ~ 

"Tôdas as pessoas maiores ou emancipadas, no 
gôzo dos direitos civis, são aptas para dar procuração 
mediante instrumento particular do próprio punho." 
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Segundo o artigo 129 do Código Civil: 

"A validade das declarações de vontade não de
penderá de forma especial, senão quando a lei expres
samente a exigir." 

Por acaso exige o Código Civil ou outra lei qualquer, 
procuração outorgada em notas públicas, para as transações 
imobiliárias quando uma das partes é representada por pro
curação? 

Passemos a palavra ao grande RUI BARBOSA, para que 
êle, com sua autoridade, responda a essa indagação: 

"a lei não assinala os casos em que se possam exigir 
mandatos por instrumento público e nem lhe dá 
forma. " 

Esclarece-nos ainda, o Prof. De Plácido e Silva: 

"E, em verdade, não há no Código Civil nem em 
qualquer lei posterior, preceito que determine a con
cessão do mandato por escritura ou instrumento pú
blico, quando o ato a praticar somente se possa consi
derar perfeito quando dado por esta forma." 

Torna-se incontestável para nós, a validade da procuração 
outorgada por instrumento particular, em face destas abali
zadas e eruditas opiniões: 

"O mandato para que a venda se efetue por 
procurador (momento da delegação), não exige essa 
forma (instrumento público), porque é um contrato, 
que apenas cria relações pessoais entre o mandante e 
mandatário, que não constitui nem transfere direitos 
reais." (CLOVIS BEVILAQUA) 

"Temos como incontestável que, ainda que o ato, 
para o qual é outorgada a procuração, exija escritura 
pública, pode a procuração ser dada em instrumento 
particular." (CARVALHO DOS SANTOS) 

"Não foi o pensamento da lei exigir instrumento 
público para as procurações que autorizam atos que 
somente por escritura pública dever ser promovidos." 
(MELCHIADES PICANÇO) 
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Diante da clareza meridiana do art. 1.289 do Código Civil 
e frente a essas autorizadas opiniões, o nosso ponto de vista, 
firma-se e consolida-se. 

Em Zeferino Ribeiro, vamos ainda aurir êstes preciosos 
esclarecimentos a respeito do assunto em tela: 

"A meu ver, só é necessária a procuração por 
instrumento público nos casos expressamente previstos 
por lei, entre outros: para os analfabetos, para os re
lativamente incapazes, para a mulher autorizar o ma
rido a praticar os atos que êste não pode realizar sem 
a sua outorga etc. 

Assim, podemos concluir: qualquer pessoa, capaz sabendo 
ler e escrever, pode, de próprio punho, outorgar procuração 
por instrumento particular, inclusive para a venda de imóveis, 
qualquer que seja o valor dêstes. 

'" * * 

Agora, é de se indagar: 

Será válida uma procuração datilografada e somente assi
nada pelo mandante? 

Objetivamos com essa indagação, a representação em 
notas públicas, especialmente para as transações imobiliárias, 
e não a representação judicial, pois, para esta, o Código de 
Processo Civil, mais liberal e adaptando-se às contingências 
da vida moderna, faculta e reconhece a procuração datilogra
fada ou escrita por outra pessoa. (Art. 107 do C. P. C.) 

Para as transações imobiliárias de valôr inferior a 
Cr$ 10.000,00 entendemos ser perfeitamente válida a procura
ção outorgada naquelas circunstâncias, tanto porque, segundo 
o art. 134 do Código Civil, podem as partes, mediante instru
mento particular datilografado, transacionar imóveis de valôr 
inferior àquela importância. 

É claro que quem pode o mais pode o menos, e não encon
tramos ainda, argumentos convincentes para contestar a vali
dade dessas procurações, desde que se apresentem revestidas 
dos demais requisitos exigidos pelo Código Civil. Estaremos 
errados? Que digam os mais entendidos. 

16 -

* * * 
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Não podíamos deixar de focalizar nêste nosso trabalho a 
prerrogativa que os comerciantes devidamente matriculados, 
têm de outorgar procurações datilografadas, direito êsse ex
tensivo às Sociedades Anônimas. 

Essa faculdade, acha-se expressa no art. 21 do Código 
Comercial Brasileiro: 

., As procurações bastantes dos comerciantes, ou 
sejam feitas pela sua própria mão ou por êles sõmente 
assinadas, têm a mesma validade que se fôssem feitas 
por tabeliães públicos. 

A jurisprudência e a doutrina existente a respeito dêsse 
texto legal, é abundante e convincente: 

., As procurações bastantes dos negociantes ma
triculados, feitas por outrem, ou a máquina, e por êles 
somente assinadas, têm a mesma validade que se fôs
sem feitas por tabeliães públicos. As sociedades anô
nimas não necessitam da matrícula para gozarem dos 
favores que as leis concedem aos negociantes matri
culados, e, assim, podem também constituir o mandato 
por instrumento somente sobrescrito pelos seus órgãos 
ou representantes estatucionais. (CARVALHO DE MEN
DONÇA) 

"Assim, podem passar procuração feita por 
outrem: 

Os comerciantes matriculados; 
Os corretores; 

a) 
b) 
c) As sociedades anônimas, cujo instrumento 

será assinado por seus representantes legais. 
(DE PAÁCIDO E SILVA) 

., As firmas comerciais matriculadas, como os re
presentantes das sociedades anônimas, podem escrever 
à máquina as suas procurações referentes aos negócios 
da firma (Acórdão da Côrte de Apelação do Rio de Ja
neiro de 25/ 10/1933 - Rev. de Jurisprudência Bra
sileira, vol. 24 - pág. 53). 

Na abalizada opinião de Didimo da Veiga, 

., A disposição do art. 21 tem aplicação a todos 
os atos da vida civil, não sofre limitações aos atos 
comerciais ... " 
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É bastante claro êste julgado, inserto na Revista Forense 
VoI. LXI - Pág. 397: 

O C. Civil não alterou com seu art. 1.289 as nor
mas, usos e costumes concernentes ao direito comer
cial. As firmas comerciais matriculadas, como os 
representantes das sociedades anônimas, podem escre
ver a máquina as suas procurações, referentes aos 
negócios da firma. 

~: *' * 

Nos argumentos que deveríamos alinhar em abono da 
validade da procuração outorgada mediante instrumento par
ticular para a venda de imóveis, escapou-nos um julgado, que 
pela sua clareza e precisão, não podemos deixar de trans
creve-Io; 

"O mandato para alienar ou gravar imóveis dis
pensa forma pública. O instrumento particular é sufi
ciente. (BRASIL-ACóRDÃOS N.o 21.138). 

* 

Para o embasamento dêste nosso trabalho, fomos buscar 
opiniões de Mestres respeitáveis de nossas letras jurídicas. 
Talvez tenhamos incorridos em êrro quando ousamos interpre
tar os textos legais e as opiniões daqueles juristas, já que nos 
falta cultura e conhecimentos jurídicos para àquele mistér. 

Confessamos a nossa ignorância confortados com êste 
pensamento de Fénelon: 

"Já é saber muito, quando se sabe que não se sabe 
nada" 

(Janeiro de 1956) 
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lEIS QUE REGULAM A CARREIRA 
DOS SERVIDORES DA .JUSTIÇA 
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Leis e Decretos 

LEI N.o 819, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950 

Dispõe sóbre a forma de provimento dos Ofícios 
de Justiça e dá, outras providências. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 

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

Artigo 1.0 - Nenhum ofício de justiça será provido a 
titulo de propriedade, mas o seu exercício será atribuido em 
serventia vitalícia. 

Artigo 2.° - O provimento e a vacância das serventias 
de justiça reger-se-ão pelo disposto nesta lei. 

Artigo 3.° - a vacância da serventia decorrerá: I 
a) da desistência, concedida por decreto, após a veri

ficação da regularidade dos serviços do cartório, procedida 
pelo juiz corregedor respectivo: 

b) do falecimento do serventuário; 
c) do abandono do exercício verificado em processo 

:regular; 
d) de demissão imposta em virtude de sentença judi

ciária (artigo 189, . 1, da Constituição Federal) ; 
e) da remoção ou promoção, nos têrmos desta lei apóB 

a verificação da posse do novo cargo; 
f) de aposentadoria. 
Parágrafo único - A Secretaria da Justiça e Negócios 

do Interior, tomando conhecimento da vaga, dará ciência da 
mesma, no prazo de quarenta e oito (48) horas à autoridade 
que deva iniciar o processo de concurso. 

Artigo 4.0 - O falecimento, desistência ou aposentadoria 
do serventuário vitalício não acarretará a vacância do ofício 
onde já servir sucessor, que será provido definitivamente na 
serventia, apostilado o respectivo título. 
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Parágrafo único - No caso de falecimento, desistência 
ou demissão do sucessor, ficam assegurados ao serventuário 
sucedido os direitos adquiridos pelos artigos 9.° e 10.°, do 
Decreto-Iei n. 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 e parágrafo 
único do artigo 22 do Decreto-Lei n. 12.520 de 22 de janeiro 
de 1942, ficando ressalvado ao sucedido o direito de optar pela 
aposentadoria. 

Artigo 5.° - É instituida a carreira dos Servidores da 
Justiça, na qual ficam enquadrados os serventuários vitalícios 
e os escreventes habilitados de todos os cartórios do Estado 
não estipendiados pelos cofres públicos, qualquer que seja a 
sua natureza. Para êsse efeito, as serventias de Justiça ficam 
classificadas da seguinte forma: 

A) PRIMEIRA CLASSE 

I) os ofícios de registro de imóveis e anexos, os de 
tabelião de notas com os anexos do cível e do crime, os de 
distribuidor, partidor e contador e os de depositários público 
das comarcas de primeira entrância; 

n) os ofícios de registro ci vil das pessôas naturais e 
anexos dos distritos e subdistritos que não sejam séde de 
município. 

b) SEGUNDA CLASSE 

I - os ofícios referidos no n. I, alínea "a", das comarcas 
de segunda entrância; 

II - os ofícios referidos no n. n, da alínea" a ", dos dis
tritos e subdistritos de sede de município pertencentes às 
comarcas de l.a, 2.a e 3.a entrâncias e das comarcas de La 
e 2.a entrâncias. 

c) TERCEIRA CLASSE 

I - os ofícios referidos no n. I da alínea "a ", das co
marcas de terceira entrância; 

II ~ os ofícios referidos no n. II da alínea "a" dos 
distritos e subdistritos de séde de município pertencentes as· 
comarCas de 4.a entrância e da sede das comarcas de 3.a 
entrância. 
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d) QUARTA CLASSE 

I - os ofícios de registro de imóveis, de registro de títulos 
e documen,tos, de tabelião de notas, de tabelião de protestos, 
de escrivão do cível, da família e sucessões, da Fazenda PÚ
blica Federal, Estadual e Municipal, de acidentes do trabalho, 
de registros públicos de justiça gratuita, de menores, do crime, 
do juri e execuções criminais, de distribuidor e contador do 
cível e do crime, do partidor e do depositário público, da co
marca de São Paulo (4.a entrância) ; 

H - os ofícios referidos no n. I da alínea "d ", agluti
nada ou separadamente instalados, das comarcas de Santos e 
Campinas (4. a entrância) ; 

IH - os ofícios referidos no n. II da alínea" a ", dos dis
tritos e subdistritos da sede das comarcas de 4.a entrância. 

Artigo 6.° - Nenhuma admissão de serventuário será 
feita senão para o cargo inicial (artigo 84 da Constituição do 
Estado) . 

Artigo 7.° - As serventias que forem criadas serão sem
pre providas na forma preceituada nesta lei. 

Parágrafo único - Para efeito de provimento, equipa
ram-se aos ofícios vagos os que forem desanexados ou resta
belecidos. 

Artigo 8.° - O provimento dos cargos de Serventuário 
aos cartórios referidos no n. I da alínea "a" do artigo 5.°, 
uma vez verificada a vacância e a inexistência de candidatos 
à remoção, será feito mediante concurso de provas e de títulos, 
ao qual poderão concorrer os escreventes habilitados de ofício 
da mesma natureza ou com anexo do ofício posto em concurso, 
que contém mais de 5 anos de efetivo exercício, e os bacharéis 
em direito. 

Artigo 9.° - Comunicada a vaga, cujo provimento se 
deva realizar nos termos do artigo 8.°, o Presidente do Tribu
nal de Justiça fará publicar, no Diário da Justiça, com prazo 
de vinte dias, editais de inscrição dos candidatos ao concurso. 

Artigo 10 - Os pedidos de inscrição serão acompanhados 
dos documentos a seguir relacionados: 

a) Quanto aos Escreventes: 
I - certidão de tempo de serviço passada pelo escnvao 

encarregado do serviço de anotações, ou pela Corregedoria 
Geral da Justiça; 
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II - certidão de existência ou inexistência de faltas dis
ciplinares dos cartórios em que servirem ou tenham servido 
e do escrivão da corregedoria permanente . 

b) Quanto aos Bacharéis em Direito: 
I - certidão de registro de diploma; 

II - certidão da Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, provando a vigência da inscrição e a existência ou 
inexistência de faltas disciplinares tornadas públicas; 

III - prova de ser brasileiro nato, de maioridade e de 
estar no gozo de seus direitos civis e políticos; 

IV - Prova .de quitação ou isenção do serviço militar . 
V - laudo de capacidade física e de não sofrer de mo

léstia contagiosa ou repugnante expedido por Centro de Saúde 
ou Pôsto de Assistência Médica-Sanitária mantido pelo Estado; 

VI - fôlha corrida das delegacias de polícia no muni
cípio ou municípios e dos cartórios criminais da comarca ou 
comarcas onde tiver residido nos dois anos anteriores, pro
vada essa circunstância, bem corno da Extinta Justiça Federal, 
provando não estar pronunciado por despacho irrevogável, não 
estar sujeito a medidas de segurança, não ter sofrido conde
nação passada em julgado, por crime de furto, roubo, extorsão, 
apropriação indébita, estelionato, receptação, falsidade ou moe
da falsa, ainda que já tenha cumprido pena ou dela obtido 
perdã o ; 

VII - atestado de antecedentes - passado pelo Serviço 
de Identificação do Estado. 

§ 1.0 - Poderá o candidato apresentar outros documen-

~1 
tos que lhe abonem a conduta ou merecimento, inclusive t r a
balho sôbre assunto ertinente a ofício, desde que publicado 

OIS anos, peio menos, anteriormente ao concurso. 
§ 2.° - Os requerimentos de inscrição mencionarão ex

pressamente, sob pena de exclusão do concurso, as comarcas, 
os cargos exercidos e os nomes dos juizes perante os quais 
os candidatos tenham servido. 

§ 3.° - À medida que lhe forem apresentadas as peti
ções, o Presidente do Tribunal de Justiça requisitará dos juí
zes perante os quais tenham servido os requerentes, e à 
Ordem dos Advogados do Brasil, se fôr o caso, informações 
reservadas sôbre a sua competência e idoneidade moral. 

Artigo 11 - Encerradas as inscrições, constituir-se-á a 
Comissão Examinadora, composta do Presidente do Tribunal 
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de Justiça, como presidente, o qual, por motivo de serviço 
público, poderá ser substituido pelos vice-presidentes ou pelo 
Corregedor Geral da Justiça, de um Desembargador escolhido 
pelo mesmo Tribuna l e de um serventuário nomeado pelo Se
cretário da Justiça e Negócios do Interior. 

Art igo 12 - Reunida a comissão examinadora em local, 
dia e hora determinados pelo seu presidente, a ela serão pre
sentes os processos relativos às inscrições requeridas, tra
zendo relatório da Secretaria do Tribunal com informações, 
em cada caso, sôbre tempo de serviço e cargos exercidos, 
notas desabonadoras acaso existentes, resumo da documenta
ção, além de informações reservadas. 

§ 1.0 - Será eliminado o candidato que não tiver exibido 
os documentos necessários, assim como o que tiver cometido 
omissão culposa ou falsidade de declarações. 

§ 2.° - Ao candidato não admitido cabe o direito de 
recurso para o Tribunal de Justiça, interposto por petição, no 
prazo de cinco dias contados da publicação do ato. 

Artigo 13 - Decorrido o prazo a que se refere o § 2.° 
do artigo anterior ou decidido o recurso, serão publicados, nas 
quarenta e oito (48) horas seguintes, no "Diário da J usti
ça", os nomes dos candidatos admitidos e anunciado o dia, 
local e hora em que deverão comparecer para o início das 
provas. 

Artigo 14 - O concurso será público e constará da apre
ciação dos títulos apresentados pelos candidatos e de provas 
manuscritas, dactilográficas e oral, que serão precedidas de 
chamada dos interessados e da apresentação de prova de 
identidade. 

Parágrafo único - A comissão adotará critério que im
peça a identificação das provas escritas e dactilográficas até 
o momento de seu julgamento. 

Artigo 15 - A prova manuscrita cuja duração não ex
cederá de duas horas, será realizada em conjunto, indepen
dentemente de pontos, devendo as questões versar sôbre ma
téria do ofício em concurso, formuladas no momento. 

§ 1.0 - Não será permitida a consulta a apontamentos, 
notas ou livros, exceto aos volumes de legislação não comen
tada, sob pena de exclusão. 

§ 2.° ~ Um dos examinadores, pelo menos, inspecionará 
continuamente o ato. 
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Artigo 16 - Seguir-se-á a prova dactilográfica que con
sistirá na redação de qualquer ato pertinente ao ofício em 
concurso, sendo permitida a adaptação do candidato à má
quina de escrever, mediante seu manejo. 

Artigo 17 - No julgamento das provas manuscritas e 
dactilográficas atender-se-á não somente aos conhecimentos 
profissionais revelados pelo candidato, mas também à caligra
fia, à ortografia e à rapidez da escrita. 

Parágrafo único - Será considerado inabilitado nas pro
vas manuscritas e dactilográficas o candidato que obtiver mé
dia de pontos inferiores a 4 (quatro) o 

Artigo 18 - As arguições orais, no dia e hora previa
mente designados, versarão sôbre questões teóricas e práticas 
pertinentes á serventia, em prazo não superior a trinta minu
tos, findas as quais, cada membro da comissão atribuirá a 
cada candidato, em lista especial, a respectiva nota, lançando-a 
ao lado do nome do mesmo. 

Artigo 19 - As~rão sempre atribuidas por ex
tenso com valores que variarão entre O (zero) a 10 (dez) o 

Artigo 20 - Terminadas as provas a comissão, em sessão 
secreta promoverá: 

a) o exame dos títulos apresentados, que receberão os 
seguintes valores: 

I - diploma de bacharelou doutor em direito - 3 
pontos; 

II - diploma de qualquer outro curso de nível superior 
ou médio - 2 pontos; 

III - certificftdo de conclusão do curso ginasial, ou do
cumento equiva-lente, desde que não ocorram as hipóteses 
anteriores - 1 ponto; ."i IV - obra a que se refere o prágrafo 1.0 do artigo 
10 - 2 pontos; 

V - cada período de cinco anos de efetivo exercício, como 
serventuário, 'escrevente ou outra função relacionada com o 
Poder Judiciário, inclusive advocacia, arredondando-se para 
mais o último período, se exceder de metade - 1 ponto; 

VI - cada classificação em lista para nomeação em con
"cursos anteriores - 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 
10/12/53) o 

VII - serviço à Justiça Eleitoral, como anexo ao cargo, 
pelo prazo de dois anos, nos têrmos do art. 18, § 2.°, da Lei 
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federal n. 1.164, de 24 de julho de 1950 - 1 ponto; (redação 
dada pela lei n. 2.392, de 10 de dezembro de 1953) ; 

VIII - participação, como examinador, em concurso de 
habilitação de escrevente ou de provimento de ofício de jus
tiça 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 10/12/53) ; 

IX - conhecimento de taquigrafia, quando essa matéria 
não fôr integrante de "curriculum" de curso previsto no n. 
II - 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 10/12/53) ; 

X - eficiência de trabalho e boa cooperação verificada 
através das informações reservadas e dos documentos - 1 
ponto; 

XI - exercício interino do escrevente, durante três anos, 
no cargo de serventuário - 1 ponto (redação dada pela lei 
n. 2.656, de 21/1/54); 

XII - Carta ou carteira de solicitador - 2 pontos; (re
dação dada pela lei 2.872, 18/12/54) ; 

XIII - efetivo exercício, durante 10 (dez) anos, na fun
ção de oficial maior - 1 ponto (redação dada pela lei 2.872, 
de 18/12/54); 

b) a apuração das médias resultantes das provas pres
tadas; 

c) a apuração da nota inal, que será a soma dos pontos 
obtidos por força do disposto nas alíneas "a" e "b". 

Artigo 21 - Concluida a apuração, organizará o presi
dente a relação geral dos candidatos aprovados, na ordem 
decrescente das notas, a qual, assinada pelos membros da 
comissão, será incorporada pelo seu secretário, à ata final dos 
trabalhos e publicada no "Diário da Justiça". 

Parágrafo único - Admitir-se-á também, com referência 
ao resultado final, o disposto no § 2.° do artigo 12. 

Artigo 22 - Uma vez encerrado o concurso, o presidente 
comunicará à Secretaria da Justiça e Negócios do Interior os 
nomes dos três (3) primeiros classificados, em ordem decres
cente de notas, a fim de que um dêles seja provido no ofício. 

Parágrafo único - Havendo pluralidade de ofícios a se
rem providos, a lista se comporá de tantos nomes quantos 
forem as serventias e mais dois. 

Artigo 23 - Na classificação observar-se-ão ordinalmente 
as seguintes condições, caso se verifique empate: 

I - inexistência de faltas disciplinares; 
II - exercício como oficial maior no cartório vago, na 

data em que se verificar a vacància; 
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III - idade; 
IV - encargos de famílias; 
V - posse de certificado de acôrdo com a Lei n. 211, 

de 7 de dezembro de 1948. 

Artigo 24 - Os processos de habilitação dos candidatos 
classificados na lista a que se refere o artigo 22 serão envia
dos juntamente com cópias das atas das sessões realizadas 
pela Comissão. 

Artigo 25 - O provimento dos cargos referidos no n. 
II da alínea "a" do artigo 5.°, uma vez verificada a inexis
tência de candidato à remoção, será também, feito mediante 
concurso de provas e títulos, aos quais poderão concorrer os 
escreventes habilitados de oficios da mesma natureza ou com 
anexo do oficio· em concurso, que contem mais de cinco anos 
de efetivo exercício e os bacharéis em Direito, observado o 
disposto nos artigos 9.° a 24, exceto o artigo 11. 

Parágrafo único - A comissão examinadora será cons
tituida do juiz corregedor permanente do cartório vago, que 
será seu presidente, do promotor público da comarca ou da 
primeira vara da comarca, quando houver mais de uma, e de 
um advogado designado pelo presidente da respectiva sub
seção da Ordem dos Advogados do Brasil, servindo como 
Secretário o escrivão da corregedoria permanente. 

Artigo 26 - As serventias que se refere o artigo 5.° 
serão providas mediante remoção e promoção de serventuá
rios ou sucessores com exercício em funções da mesma natu
reza ou com anexo do oficio vago, da mesma classe ou da 
imediatamente inferior, que o requererem, aplicando-se no 
processo de concurso o disposto nos artigos 9.°; 10, letra "a ", 
ns. I e II e parágrafos 1.0, 2.° e 3.°, 12,20, alínea "a"; 21; 
22, 23 e 24, com as seguintes modificações: 

a) as atribuições da comissão examinadora serão exer
cidas pelo Conselho Superior da Magistratura; 

b) a lista de classificação (artigo 22) conterá um nome 
para remoção e dois para promoção. Em caso de pluralidade 
de oficios vagos haverá multiplicidade correspondente, sendo 
os dois nomes acrescidos, um para remoção e outro para 
promoção. 

c) é condição essencial ter o candidato pelo menos dois 
anos de exercício efetivo no cargo. 
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Artigo 27 - Os dispositivos do Decreto n. 5.129, de 23 
de julho de 1931, bem como os Decretos ns. 6.697 e 6.697-A, 
ambos de 21 de setembro de 1934, que não colidirem com 
esta lei, ficam revigorados expressamente. 

Artigo 28 - Ficam asseguradas a todos os serventuários 
escreventes e auxiliares de cartório, as vantagens das Leis 
ns. 211, de 7 de dezembro de 1948 e 646, de 24 de fevereiro 
de 1950, mediante a exibição do competente certificado passa
do pela "Comissão do Artigo 30 das Disposições Transitórias 
da Constituição do Estado". 

Artigo 29 - As férias não gozadas serão contadas em 
dôbro, para efeito de aposentadoria, aos serventuários, escre
ventes e auxiliares da justiça. 

Artigo 30 - Fica equiparado a serventuário e com di
reito a inscrição em concurso de promoção o escrevente que 
na data da promulgação desta lei, contar: 

a) mais de cinco (5) até dez (lO) anos de serviço, para 
os cargos de primeira e segunda classe; 

b) mais de dez (lO) anos de serviço, para os cargos de 
terceira e quarta classes. 

Parágrafo único - Ao escrevente será concedida também 
equiparação a fim de inscrever-se em concurso para provi
mento de oficio de classe ig'ual ou imediatamente inferior, 
desde que da mesma natureza ou com anexo do oficio vago 
(redação dada pela lei n. 2.757, de 19/ 10/ 1954). 

Artigo 31 - Aos serventuários e escreventes classifica
dos em listas provenientes de concursos realizados até esta 
data e que não tenham sido nomeados, é permitida a inscrição 
nos concursos para cargos vagos ou que vagarem, com o mes
mo direito que então lhes assistia, desde que as vagas corres
pondam á mesma natureza e classificação estabelecida nesta 
lei. 

Artigo 32 - Ao ex-serventuário que, exonerado a pe
dido até a data da promulgação da presente lei, fizer a prova 
determinada no artigo 10 será permitido independentemente 
de novas provas, inscrever-se nos concursos para os cargos de 
primeira classe por via do exposto no artigo 26, desde que 
conte mais de cinco (5) anos de efetivo exercício. 

Artigo 33 - Os serventuários que tiverem mais de quin
ze (15) anos de efetivo exercício poderão inscrever-se em 
concurso para a classe que se seguir á imediatamente superior. 
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Parágrafo único - Os serventuários com mais de 25 anos 
de efetivo exercício, poderão inscrever-se em concurso para 
provimento de oficios de qualquer classe; (redação dada pela 
lei 2.535, de 13 de janeiro de 1954). 

Artigo 34 - Para os efeitos da presente lei a contagem 
de pontos provenientes de tU s será reduzida de metade, 
desprezada a fração inferioI 'IlCO décimos, se já tiver con
corrido para nomeação anterior. 

§ 1.° - Será computado o tempo de serviço em que o 
serventuário ou escrevente tiver permanecido á disposição dos 
poderes públicos federal, estadual ou municipal. 

§ 2.° - Computar-se-á em dôbro o tempo decorrente de 
acumulação de outro oficio que não seja pertinente á própria 
serventia, excluídos os casos de acumulação estabelecidos pelo 
regime determinado no Decreto-lei 11.464, de 30 de setembro 
de 1940 e legislação anterior sôbre a mesma matéria . 

Artigo 35 - O Chefe do Poder Executivo, de posse das 
listas de classificação, proverá a vaga dentro de dez (lO) dias 
por qualquer dos candidatos classificados no respectivo con
curso. 

§ 1.0 - Será assegurada preferência para nomeação ao 
candidato que fôr ou já tiver sido classificado em três listas, 
desde que por elas não tenha sido beneficiado. 

§ 2.° - Os nomes dos candidatos nas condições do pa
rágrafo anterior figurarão obrigatoriamente em lista, com 
menção expressa da circunstância preferencial, aplicando-se 
o artigo 23, caso haja mais de um candidato com o mesmo 
direito. 

§ 3.° - O escrevente que figurar mais de três vêzes em 
lista tríplices, terá preferência para provimento no ofício a 
que concorrer. Será também assegurada preferência para 
provimento de justiça ao escrevente ou serventuário portador 
do certificado expedido pela "Comissão do Artigo 30 do Ato 
das Disposições Transitórias da Constituição Estadual". 

Artigo 36 - Os candidatos incluídos em lista e não no
meados poderão, durante o prazo de dois anos, desde que o 
requeiram, inscrever-se em concurso de provas, dispensados 
destas, concorrendo á classificação final com a mesma nota 
anteriormente obtida. 

Artigo 37 - O Chefe do Poder Executivo poderá pro
ver livremente os cargos de que trata a presente lei quando, 
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encerrados os concursos de provas, ocorrerem as seguintes 
hipóteses: 

a) - não aceitarem nomeação todos os candidatos clas
sificados ou dela desistirem expressamente; 

b) - encerrar-se o concurso sem inscrição de candi
datos; 

c) - não conseguir classificação nenhum dos candidatos. 
§ 1.0 - Dar-se-á preferência aos escreventes com qual

quer tempo de serviço. exigindo-se no ato de posse a documen
tação aplicável segundo o disposto no artigo 10. 

§ 2.° - Ocorrendo a hipótese de existência de candidato 
que não pertença aos quadros das serventias, far-se-á prova 
de saber lêr e escrever corretamente. 

Artigo 38 - Quando o provimento decorrer da criação 
da comarca, será assegurado ao oficial do registro civil de 
pessôas naturais e anexos o direito de opção por um dos novos 
oficios de escrivão e tabelião de notas, se lhe convier a trans
ferência e a requerer ao Secretário da Justiça e Negócios do 
Interior, nos dez dias seguintes á publicação da lei, devendo, 
nesse caso, a nomeação ser feita na mesma ocasião em que 
o forem a dos serventuários dos demais oficios criados. 

Artigo 39 - Não serão providos ou nomeados os pronun
ciados por despacho irrevogável em crime contra o patrimônio 
ou condenados por sentença de que não caiba recurso, pelo 
mesmo crime ou qualquer outro, à pena superior a dois (2) 
anos de reclusão. 

Artigo 40 - O Secretário da Justiça e Negócios do Inte
rior, até a data da promulgação da nova lei que fixar o quadro 
territorial do Estado, fará publicar, durante três dias, relação 
das vagas existentes nos cartórios do Registro Civil convo
cando, com o prazo de vinte dias, que será contado da última 
publicação, a fim de que declarem se pretendem remoção para 
os referidos cartórios, os oficiais: 

a) dos cartórios de Registro Civil que sofreram des
membramento do distrito em que exerciam o cargo, e desde 
que não tenham tido compensação por força da lei n. 233, de 
24 de dezembro de 1948; 

b) dos cartórios de Registro Civil que sofreram des
membramento do distrito em que exerciam o cargo, por força 
do Decreto-lei n. 14.334, de 30 de novembro de 1944, desde que 
comprovem a continuidade do prejuizo após a vigência da lei 
233, de 24 de dezembro de 1948. 
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§ 1.0 - A comprovação do desmembramento que tenha 
havido compensação, será feita mediante prova inequivoca 
fornecida pelo Instituto Geográfico e Geológico do Estado. 

§ 2.° - A remoção só poderá ser requerida para cartório 
de classe idêntica a do requerente. 

§ 3.° - Na remoção serão observados para preferência o 
tempo no oficios e os encargos de família. 

§ 4.° - Não havendo qualquer pedido e comunicado o 
fato pelo Secretário da Justiça e Negócios do Interior ao 
Tribunal de Justiça, o seu presidente fará abrir concurso de 
títulos, nos têrmos desta lei - (redação dada pela lei n. 1.296, 
de 16 de novembro de 1951). - NOTA: - Este artigo ca
ducou em 31/12/53, em virtude da promulgação da Nova 
Divisão Territorial, Judiciária e Administrativa do Estado, 
lei n. 2.456, de 30/12/53. 

Artigo 41 - Nenhum serventuário de justiça poderá 
entrar em exercício do cargo sem que apresente o respectivo 
título autêntico de nomeação e preste, perante o Corregedor 
Geral da Justiça, o necessário compromisso de exercer as 
funções com préstimo e lealdade, sob as penas da lei. 

Parágrafo único - Se o provimento, promoção ou. remo
ção se der em virtude de criação de ofício, deverá o titular 
exibir, também, revestidos das formalidades legais, os pro
tocolos e livros indispensáveis ao exercício do cargo. 

Artigo 42 - É de sessenta (60) dias o prazo no qual o 
nomeado, removido ou promovido deverá assumir o exercício 
de suas funções sob pena de caducar o seu direito. 

Parágrafo único - A posse será comunicada pelo juiz 
de direito competente á Secretaria da Justiça e Negócios do 
Interior e á Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 43 - Sempre que o provimento resultar de vaga 
aberta por falecimento de serventuário deverá o novo titular 
entrar em acôrdo com os herdeiros do morto com referência 
á indenização do justo valor dos livros em andamento, mó
veis, utensílios e instalações do cartório em estado de utili
zação. Para êsse efeito o Juiz de Direito mandará proceder 
á avaliação por dois serventuários da comarca. 

Artigo 44 - Sem prejuizo para o interêsse público e 
ouvidos os respectivos juízes corregedores será permitida a 
permuta dos ofícios de justiça entre serventuários da mesma 
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natureza e classe, desde que não lhes falte menos de um quinto 
do tempo que lhes permita obter os benefícios da aposenta
doria. 

Artigo 45 - A Corregedoria Geral da Justiça fará pu
blicar anualmente uma relação dos serventuários e escreventes 
dos cartórios do Estado, mencionando o tempo de serviço geral, 
no cargo e na classe. 

Artigo 46 - Aos serventuários e escreventes inscritos em 
concurso fica assegurado o afastamento necessário á presta
ção de provas ou á satisfação de formalidades que se tornarem 
essenciais, não sofrendo quaisquer descontos quer no tempo 
de serviço, quer em outras vantagens. 

Artigo 47 - A contar da promulgação da presente lei, 
só poderá ser designado Oficial Maior um dos escreventes do 
mesmo cartório, quando houver, por indicação do respecti-Jo 
escrivão; (redação dada pela lei n. 1.341, de 11 de dezembro 
de 1951). 

Artigo 48 - Vetado. 

Artigo 49 - Vetado. 
§ 1.° - Vetado. 
§ 2.° - Vetado. 

Artigo 50 Vetado. 

Artigo 51 Vetado. 

Artigo 52 Vetado. 

Artigo 53 Os serventuários, escreventes e demais au-
xiliares da Justiça, lotados em cartórios pertencentes a comarca 
cujas entrâ~1cias foram rebaixadas, terão assegurados, para os 
efeitos desta lei, tôdas as vantagens e direitos correspondentes 
á classificação anterior da referida comarca. 

Artigo 54 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, sendo aplicada aos cartórios vagos, desde que 
não tenham sido iniciadas as provas de concurso para seu 
provimento. 

Artigo 55 - Revogam-se tôdas as disposições anteriores 
referentes a provimentos de oficio de justiça, com ressalva do 
disposto nos Decretos-leis n. 5.120. de 21 de julho de 1931, 
n. 11.464, de 30 de setembro de 1940, e 12.520, de 22 de ja
neiro de 1942, que ficam expressamente revigorados naquilo 
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que não colidirem com a presente lei; (redação dada pela lei 
1.340, de 11 de dezembro de 1951). 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 31 de 
outubro de 1950. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
Synésio Rocha 

Publicado no D. O. de 1.0/11/1950. 

LEI N. 2.778, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1954 
Faculta aos atuais serventuários e escreventes da justiça, 

bachaTeis em direito e com mais de 20 anos de efetivo exeT
cício, inscreveTem-se em concurso de Temoção ou promoção 
para quaisquer das serventias referidas no artigo 5.° da 
Lei n. 819, de 31 de outubTo de 1950. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
EST ADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

F AÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - É facultado aos atuais serventuários e es
creventes da justiça, bacharéis em direito e com mais de 20 
(vinte) anos de efetivo exercício, inscreverem-se em concurso 
de remoção ou promoção para quaisquer das serventias refe
ridas no artigo 5.° da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

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 18 de 
novembro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edga'j·d Baptista Pereira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria do Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 13 de novembro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral, Subst. 
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LEI N. 2888, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1954 
Dispõe sôbre a contagem, de tem,po do se1'viço que especifica. 

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

FAÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e 
eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O tempo de serviço prestado como serven
tuário, escrevente, fiel, auxiliar ou datilógrafo de cartorio será, 
contado ao funcionário público estadual, para os efeitos de 
disponibilidade e aposentadoria. 

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

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

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

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edgard Baptista Pereira 

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

Carlos de Albuquerque Seiffa1'th 
Diretor Geral, substituto. 

D. 0, 22 / 12/ 54. 

LEI N. 3063, DE 12 DE JULHO DE 1955 
Dispõe sôbre insc1'ição de Servidores da Justiça na Carteira 

de Servidores da Justiça do Instituto de Previdência. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO~ 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.0 - Os servidores da Justiça não estipendiados 

pelos cofres públicos não podem obter licença, salvo para tra-
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tamento de saúde, permutar ofícios ou inscreve'f'-se em quais
quer concursos sem a prova de quitação para com a "Car
teira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça ", criada no 
Instituto de Previdência do Estado, na qual serão inscritos 
"ex-officio" . 

Parágrafo único - Os referidos servidores, ainda não ins
critos, terão sua inscrição efetivada dentro de 60 (sessenta) 
dias a contar da data da publicação desta lei. 

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

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

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

JÂNIO QUADROS. 
José Adriano 111arrey Júnior. 
José Adriano 111arrey J7'mio1' - Respondendo 
pelo Expediente da Secretaria do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, ao 13 de julho de 1955. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral. 

D. O. 14-7-55. 

LEI N. 2576, DE 14 DE JANEIRO DE 1954 

Dispensa de novo exame de suficiência física o funcionário 
reclassificado ou nomeado para outro cargo. 

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

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

Artigo 1.° - O funcionário reclassificado ou nomeado 
para outro cargo, sem interrupção de exercício, não está sujei-
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to a novo exame de suficiência física desde que tenha mais 
de dez anos de serviço, contados da data da admissão ao 
serviço público até a do ato que lhe atribui a nova inves
tidura. 

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 14 de 
janeiro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José Ferreira Keffer 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 14 de janeiro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral - Substituto 

D. O. de 15/1/54. 

LEI N. 2.456, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1953 

"dispõe sôbre o quadro territorial, administrativo e judiciário 
do Estado, para o quinquênio 1954 a 1958 e dá outras 
providências" . 

Artigo 1.0 - O Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado, para o quinquênio 1954-1958 é o estabe
lecido nesta lei. 

Artigo 3.° - O Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado compreende 167 comarcas, 435 municí
pios e 813 distritos, conforme os anexos ns. 1 e 2, que ficam 
fazendo parte integrante desta lei. 

Artigo 4.° - Os distritos, em qualquer tempo, podem ser, 
em lei especial, subdivididos em subdistritos para atender às 
necessidades do serviço público. 

§ 1.0 - Os subdistritos não poderão ter sede distinta da 
sede distrital e suas divisas serão fixadas por linhas que por 
êles distribuam todo o território do distrito, formando área 
contínua. 

§ 2.° - Os subdistritos de um distrito serão numerados 
seguidamente e designados pela respectiva numeração ordinal. 
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Artigo 5.° - Para que possa ser instalado o distrito, é 
necessária a delimitação do quadro urbano da sede, nos têrmos 
do artigo 116 e seus parágrafos, da Lei n. 1, de 18 de setembro 
de 1947, observada a remuneração determinada pelo artigo 
2.° da Lei n. 2.081 de 27 de dezembro de 1952. 

Artigo 6.° - Os oficiais do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Anexos dos distritos cujos territórios tiverem so
frido desmembramento por fôrça da presente lei, da lei n. 233, 
de 24 de dezembro de 1948 ou do decreto-lei n . 14334, de 30 de 
novembro de 1944, terão direito de preferência no provimento 
das serventias de igual natureza que se criarem ou se vagarem 
na vigência da presente lei, desde que da mesma classe e de 
comarca de igual entrância. 

§ 1.0 - O direito de preferência a que se refere êste 
artigo só poderá ser exercido uma vez dêle excluidos os que 
já tiverem sido promovidos ou removidos a título de compen
sação por anteriores desmembramentos, a menos que haja 
ocorrido novo desmembramento por fôrça desta lei. 

§ 2.° - Ocorrida a vaga, a Secretaria da Justiça e Negó
cios do Interior abrirá, pelo prazo de 30 dias a inscrição para 
os candidatos à remoção, com fundamento neste artigo; para 
os distritos ou subdistritos criados por esta lei o prazo se con
tará do início da sua vigência. 

§ 3.° - Terminado o prazo a que se refere o parágrafo 
anterior, a Secretaria da Justiça e Negócios do Interior fará, 
dentro do prazo de 20 dias, a classificação dos candidatos 
inscritos, em ordem decrescente, tendo em vista a seguinte 
atribuição de pontos: a) 1 (um) ponto correspondente a cada 
5 quilômetros quadrados, ou fração excedente da metade, de 
território desmembrado, comprovado por atestado ou certidão 
do Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricul
tura: b) e (um) ponto, correspondente a cada ano, ou fração 
excedente da metade, decorrido da data do desmembramento 
sofrido. 

§ 4.° - A classificação a que se refere o parágrafo anterior 
será publicada no "Diário Oficial" e dela caberá reclamação 
ao Secretário de Estado, dentro do prazo de 10 dias contados 
da publicação. 

§ 5.° - Não havendo reclamação, ou decididas as apre
sentadas, será nomeado o candidato classificado em primeiro 
lugar na lista respectiva; em caso de empate na classificação, 
será nomeado o mais antigo na serventia. 
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§ 6.° - Se a comarca a que pertencer o cartório que sofreu 
desmembramento tiver sido elevada de entrância, prevalecerá, 
para os efeitos dêste artigo, a entrância vigente ao tempo do 
desmembramento. 

§ 7.° - A documentação, oferecida com um requerimento 
de inscrição, será valida para quaisquer outros do mesmo can~ 
didato, desde que êste a ela se reporte nos seus demais 
requerimentos. 

§ 8.° - Os cartórios a que nã.o concorrerem candidatos 
nos têrmos dêste artigo serão providos de acôrdo com a lei 
n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Artigo 16 - Ficam extintos o distrito de Abaitinga, no 
município de São Miguel Arcanjo e comarca de Itapetininga, 
os distritos de Dinisia e Tobiáras, no município e comarca de 
Promissão, e o distrito de Tatú, no município e comarca de 
Limeira, passando os seus territórios a integrar os distritos 
das sedes dos respectivos municípios. 

Parágrafo único - Ao oficial do Registro Civil das Pes
soas Naturais e Anexos do Distrito de Tatú, cuja extinção é 
prevista neste artigo, fica assegurado o direito de remoção 
para cartório de natureza e classe iguais, com preferência 
inclusive sôbre os casos previstos no artigo 6.° da presente lei. 

Artigo 17 - Ao oficial do Registro Civil das Pessoas 
N aturais e Anexos de distrito ora elevado à categoria de muni
cípio e cuja sede municipal seja fixada em outra localidade, 
fica assegurado o direito de optar, com preferência absoluta, 
pelo cartório do distrito da sede no novo município, desde que 
o requeira ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior no 
prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei. 

Parágrafo único - O mesmo direito de opção fica asse
gurado ao oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e 
Anexos do município cuja sede é transferida pela presente lei, 
desde que o requeira na forma e prazo iguais. 

Artigo 18 - As comarcas criadas pela presente lei perten
cem aos mesmos distritos judiciais das comarcas de que foram 
desmembradas e são classificadas da seguinte forma: 

a) - em 3.a entrância as de Franco da Rocha, Guarulhos, 
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul; 

b) - em 2.a entrância a de Americana; 
c) - em l.a entrância as de Adamantina, Duartina, Ge

neral Salgado, Getulina, Guaíra, Lençóis Paulista, Matão, 
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Monte Azul Paulista, Nhandeara, Oswaldo Cruz, Presidente 
Bernardes, Regente Feijó, Registro, Santa Rosa de Viterbo e 
Tupi Paulista. 

Artigo 22 - Aos escreventes dos ofícios do Registro 
Civil das Pessoas Naturais e Anexos que, em virtude de cria
ção de comarca, vierem a perder o anexo de tabelionato, fica 
assegurado o direito de inscrição em concursos para provi
mento de cartórios de notas. 

Artigo 23 - Ao oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
ao Distribuidor, Contador e Partidor, ao Depositário Público 
e aos Tabeliães de Notas e Anexos das comarcas que, por força 
da presente lei, sofrerem redução territorial, é assegurado o 
direito de opção por ofício da mesma natureza da comarca 
criada, respeitado, como preferencial, o direito de opção asse
gurado pelo artigo 2l. 

§ l.0 - A opção de que trata êste artigo deverá ser 
requerida, no prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei, 
ao Secretário da Justiça de Negócios do Interior. 

§ 2.° - Não exercido esse direito de opção ele se devol
verá, dentro de igual prazo e nas mesmas condições, aos ser
ventuários das comarcas que sofreram desmembramento por 
força da lei n. 1.940, de 3 de dezembro de 1952 desde que não 
tenha se valido do disposto no artigo 7.° da citada lei. 

§ 3.° - Nos casos em que a opção a que se refere êste 
artigo tenha sido exercida, em relação aos serventuários men
cionados no parágrafo anterior ela será utilizada para ser~ 
ventias que consequentemente se tiverem vagado, mediante 
requerimento dentro do prazo de 30 dias seguintes à abertura 
da vaga. 

§ 4.° - Para efeito do disposto nos §§ 2.° e 3.° dêste 
artigo, os serventuários neles referidos serão classificados, 
pela natureza da função, em ordem decrescente da contagem 
de pontos, atribuidos estes na proporção de 1 para 5 quilô
metros quadrados, ou fração superior à metade, de território 
desmembrado, feita a respectiva prova através de certidão do 
Instituto Geográfico e Geológico da Secretaria da Agricultura, 
fazendo-se a chamada pela ordem da classificação. 

Artigo 24 - Nas comarcas criadas por esta lei haverá 
os seguintes ofícios de justiça: 

I - 1.° e 2.° Ofícios de Notas e Anexos: 
II - Registro de Imóveis e Anexos; 
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IH - Distribuidor, Partidor e Contador com o Anexo 
de Depositário Público. 

Artigo 25 Vetado. 

Artigo 26 Ficam elevadas de entrância as seguintes 
comarcas: 

a) de 2.a para 3.a : Amparo, Assis, Avaré, Barretos, 
Bragança Paulista, Catanduva, Franca, Guaratinguetá, Itú, 
Jaú, Limeira, Lins, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Paraguaçu 
Paulista, Rio Claro, Santa Cruz do Rio Pardo, São Carlos, 
São João da Boa Vista, São José dos Campos e Tatuí; 

b) de l.a para 2.a : Andradina, Birigui, Garça, Ibitinga, 
Ituverava, Rancharia, Santo Anastácio, Serra Negra, Socorro 
e Tupã. 

Parágrafo único - A elevação de entrância a que se refere 
este artigo não importará na promoção dos titulares dos cargos 
de Juiz de Direito e de Promotor Público das respectivas 
comarcas. 

Artigo 27 - Vetado. 

Artigo 28 - As serventias dos distritos criados por 
esta lei, bem como dos demais em caso de vacância, poderão 
ser providas interinamente pelo Governador até o provimento 
regular. 

Parágrafo único - O serventuário interino de que trata 
este artigo será reembolsado pelo titular que o suceder, das 
despesas de instalação do respectivo cartório. 

Parágrafo único - Ficará extinta, na comarca de Ara
çatuba, a Circunscrição Imobiliária cujo ofício vier a se vagar, 
passando a remanescente a constituir Circunscrição única, e 
atribuindo-se-Ihe o arquivo daquela. 

Artigo 32 - Para os feitos de 'Registro de Imóveis as 
zonas urbana e suburbana da cidade - sede da comarca de 
Presidente Prudente ficam divididas em duas partes pelo 
eixo da rua Tenente Nicolau Maffei e pelo seu prolongamento 
em ambos os sentidos; em um sentido até encontrar o eixo 
do prolongamento projetado da avenida Antonio Prado e por 
êste até atingir a linha perimétrica interna da zona rural de
cretada pela Prefeitura Municipal; e no outro sentido até 
encontrar o eixo da rua Marechal Floriano por êste até o 
eixo da rua Sargento Firmino Leão e por êste até atingir a 
linnha perimétrica interna da zona rural, referida. 
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Parágrafo único - Ao serventuário da 1.a Circunscri
ção do Registro de Imóveis fica assegurado o direito de esco
lher, dentro do prazo de 30 dias contados da vigência desta 
lei, uma das partes a que se refere êste artigo, cabendo a outra 
à 2.a Circunscrição. 

Artigo 33 - Esta lei entrará em vigor a 1.0 de janeiro 
de 1954, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo aos 30 de 
dezembro de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Antonio Carlos de Salles Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 30 de dezembro de 1953. 

D. O. de 31/12/53. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral Substituto 

NOTA: - Os demais artigos omitidos nesta públicação da lei 2.456, 
não são de interesse da classe, mas se referem apenas a numeros de 
vereadores nos municipios, etc .... 
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RELACÁO DAS COMARCAS E RESPECTIVAS 
- .> 

ENTRANCIAS 

3.a ENTRANCIA 

Amparo 
Araçatuba 
Araraquara 
Assis 
Avaré 
Barretos 
Baurú 
Botucatú 
Bragança Paulista 
Catanduva 
Franca 
Franco da Rocha 
Guaratinguetá 
Guarulhos 
Itapetininga 
Itú 
Jaú 
Jundiaí 
Limeira 
Lins 
Marilia 
Mogí das Cruzes 
Mogí Mirim 
Paraguaçú Paulista 
Piracicaba 
Presidente Prudente 
Ribeirão Preto 
Rio Claro 
Sta. Cruz do Rio Pardo 
São Bernardo do Campo 

4.a ENTRANCIA 

CAPITAL 
SANTOS 
CAMPINAS 
SANTO ANDRÉ 

São Caetano do Sul 
São Carlos 
São João da Bôa Vista 
São José do Rio Preto 
São José dos Campos 
Sorocaba 
Taubaté 
Tatuí 

2.a ENTRANCIA 

Agudos 
Americana 
Andradina 
Araras 
Atibaia 
Bntatais 
Biriguí 
Bebedouro 
Caçapava 
Campos do JOl'dão 
Capivarí 
Casa Branca 
Garça 
Ibitinga 
Itapira 
Itapolis 
Itatiba 
Ituverava 
Jaboticabal 
Jacareí 
Lorena 
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Mococa 
Monte Aprazível 
Olimpia 
Orlandia 
Ourinhos 
Pederneiras 
Penapolis 
Pindamonhangaba 
Pinhal 
Piracaia 
Pirajú 
Pirajui 
Pirassununga 
Presidente Venceslau 
Rancharia 
São José do Rio Pardo 
São Manoel 
São Roque 
Santo Anastacio 
Serra Negra 
Taquaritinga 
Tietê 
Tupã 

l.a ENRANCIÁ 

Adamantina 
Apiaí 
Bananal 
Barirl 
Brotas 
Caconde 
Cafelândia 
Cajurú 
Cananéia 
Capão Bonito 
Conchas 
Cruzeiro 
Cunha 
Descalvado 
Dracena 
Dois Corregos 
Duartina 
Eldorado 
Guarnrapes 
Fernandopolis 
General Salgado 
Igarapava 
Getulina 
Guaira 
19uape 
ltapeva 
Itaporanga 
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Itararé 
Jales 
José Bonifácio 
Lencóis Paulista 
Lucêlia 
Mirandopolis 
Martinópolis 
Matão 
Mirassol 
Monte Alto 
Monte Azul Paulista 
Nova Granada 
Nhandeara 
Novo Horizonte 
Oswaldo Cruz 
Pacaembú 
Palmital 
Paraibuna 
Patrocínio do Sapucai 
Pedregulho 
Pereira Barreto 
Piedade 
Piratininga 
Pitangueiras 
Pompéia 
Porto Feliz 
Presidente Bernardes 
Promissão 
Quatá 
Queluz 
Regente Feijó 
Ril"irão Bonito 
Registro 
Santa Adelia 
Santa Branca 
Santa Cruz das Palmeiras 
Santa Izabel 
Santa Rita de Passa Quatro 
Santa Rosa de Viterbo 
São Bento do Sapucai 
S. Joaquim da Barra 
São José do Baneiro 
São Luiz do Paraitinga 
São Pedro 
São Sebastião 
São Simão 
Sertãozinho 
Tanabí 
Tupi Paulista 
Ubatuba 
Valparaiba 
Valparaizo 
Votupol'anga 
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LEIS E DECRErrO-LEIS QUE SE REFERE A 
LEI 819. 

LEI N. 211, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1948, QUE 
SE REFERE O ARTIGO 2.9, DA LEI 819 

Regulamenta as vantagens concedidas pelo artigo 30 do AtO' 
das Disposições Constitucionais Transitórias aos partici
pantes ativos da Revolução Constitucionalista de 1932. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta. 
e eu Lincoln Feliciano da Silva, na qualidade de seu Presi
dente, promulgo nos têrmos do artigo 24, parágrafo 2.°, da 
Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Por participantes ativos da Revolução Cons
titucionalista de 1932 devem entender-se: 

I - os voluntários enquadrados em quaisquer unidades 
ou serviços de guerra criados na vigência do Movimento; 

II - os soldados, inferiores e oficiais que compunham 
unidades do Exército, da Fôrça Pública e da Guarda Civil e 
que, então, foram mobilizados e prestaram serviços determi
nados pelos respectivos comandos; 

III - os civis que prestaram serviços de .retaguarda, tais. 
como de instrução, mobilização e abastecimento de tropas em 
operações; de propaganda ou direção do movimento revolucio
nário; de policiamento de cidades e outros serviços a cargo de 
organizações então fundadas. 

Parágrafo único - Essa participação deverá ser satis
fatoriamente comprovada e não será reconhecida quando 
tenha havido capitulação propositada, deserção, condenação 
por crime praticado, adesão ao inimigo, ou recusa de prestar 
serviços durante a incorporação, ou ainda, quando durante e 
depois dela haja o interessado praticado atos, ou tomado ati
tudes incompatíveis com a sua adesão ao Movimento. 
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Artigo 2.° - Por componentes da Fôrça Expedicionária 
Brasileira, de São Paulo, deve entender-se: 

I - os que, de qualquer forma, integraram a Fôrça Expe
dicionária Brasileira em operações no exterior; 

n - os componentes da Marinha de Guerra em ope
rações; 

III - os componentes da Marinha Mercante, ocupada em 
transportes de guerra; 

IV - os componentes da Fôrça Aérea Brasileira 'mobili
zados em operações de guerra no exterior, no patrulhamento 
dos mares ou nos serviços de combôio. 

DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 

Artigo 3.° - Para efeito do cumprimento do disposto na 
alínea "a" do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, terão preferência para ingresso no serviço 
público os candidatos enquadrados no disposto nos artigos 
1. o e 2.° desta lei. 

§ 1.0 - Inscrevendo-se nos concursos e provas de habili
tação realizados para provimento de cargos ou funções de 
extranumerário no serviço público estadual, os referidos candi
datos farão desde logo prova de se encontrarem nas condições 
mencionadas neste artigo. 

§ 2.° - Em caso de igualdade na classificação, terão 
preferência, obrigatOriamente, os candidatos que tenham feito 
a prova a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 3.° - Os mutilados da Revolução Constitucionalista de 
1932 e da Fôrça Expedicionária Brasileira terão preferência 
para ingresso no serviço público, em cargos ou funções com
patíveis com as suas aptidões físicas, de acôrdo com o parecer 
médico fornecido pelo Serviço Médico da Secretaria do 
Govêrno. 

DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

Artigo 4.° - A efetivação a que se refere a alínea "b" 
do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias se dará no cargo ocupado pelo funcionário na data da 
promulgação da Constituição do Estado, ainda que tenha sido 
nêle provido interinamente. 
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Parágrafo único - Se o cargo ocupado por funcionário, 
na data referida no "caput" deste artigo, tiver titular efetivo, 
não caberá a aplicação do disposto nesse artigo. 

Artigo 5.° - Dispensado o decurso de tempo a que se 
refere o artigo 88 da Constituição do Estado, o funcionário 
abrangido por esta lei é considerado estável, para todos os 
efeitos, nos têrmos da alínea "e" do artigo 30 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e 18, parágrafo úni
co, das Disposições Transitórias da Constituição Federal. 

Artigo 6.° - Os funcionários abrangidos por esta lei, 
que já eram efetivos à data da promulgação da Constituição 
Estadual, ficam com os seus vencimentos elevados, consoante 
o disposto na alínea "d" do artigo 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo único - Em se tratando de padrão ou refe
rência final, a elevação será correspondente à diferença entre 
estes e o imediatamente inferior. 

Artigo 7.° - A promoção a que se refere a alínea "e" 
do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias será efetivada quando se verificar a reforma, passa
gem para a reserva ou aposentadoria, ficando, entretanto, 
ressalvado aos beneficiados o direito de receber sempre, até 
que se verifique aquela promoção, os vencimentos correspon
dentes ao pôsto imediatamente superior, desde que reconhe
cida sua participação no Movimento pela Comissão na forma 
regulada. 

§ 1.0 - Caso se verifique, a morte de elementos que 
preencham os requisitos estabelecidos neste artigo, quando 
ainda não promovidos, será feita a promoção póstuma. 

§ 2.° - Aos coronéis da Fôrça Pública e aos Chefes de 
agrupamentos da Guarda Civil os vencimentos previstos neste 
artigo serão iguais aos subsídios normais e, respectivamente, 
mais a diferença de proventos que existe entre os postos de 
coronel e tenente-coronel e entre as graduações de chefe de 
agrupamento e inspetor-chefe. 

§ 3.° - Para os efeitos de que trata o presente artigo, 
os postos imediatos às graduações de anspeçada, subtenente e 
aspirante, são, respectivamente, sargento, segundo tenente e 
primeiro tenente. 

§ 4.° - As vantagens acima consignadas não excluem as 
demais que outras leis regulam. 
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§ 5.° - O disposto neste artigo se aplica aos agregados, 
desde que comprovada sua condição de participantes ativos 
da Revolução Constitucionalista ou componentes da Fôrça 
Expedicionária Brasileira. 

Artigo 8.° - As vantagens a que se referem os artigos 
3.° e parágrafo, 4.° "caput", 5.° e 6.° e parágrafo desta lei, e 
que correspondem às alíneas "a", "b", "c" e "d", do artigo 30 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevêm 
casos diferentes e não são. cumulativas prejudicando-se, por
tanto, mutuamente. 

DOS QUE DESEJAM DEDICAR-SE A AGRICULTURA 

Artigo 9.° - Aos participantes ativos da Revolução 
Constitucionalista de 1932 e aos componentes da Fôrça Expe
dicionária Brasileira, de que trata esta lei, e que desej arem 
dedicar-se à agricultura, o Estado doará lotes de terras do seu 
patrimônio, de área não superior a 50 hectares, localizados em 
zonas próximas a centros populosos e de vias de comunicação. 

§ 1.0 - Relativamente aos imóveis a que se refere êste 
artigo, ficam estabelecidas as seguintes condições e vantagens: 

a) não poderão ser alienados em vida do donatário; 
b) não poderão ser onerados, nem penhorados por dívi

das, salvo em garantia das que forem contraídas com entidade 
oficial autorizada a fazer empréstimos à lavoura e à pecuária, 
ou por execução provenientes de impostos e taxas. 

§ 2.° - O disposto neste artigo não terá aplicação aos 
que já sejam proprietários de terras e que desejarem cultivá-las. 

§ 3.° - O donatário assumirá o compromisso de efetiva 
e ininterruptamente cultivar pelo menos dois têrços da área 
doada, sob pena de se tornar nula e de nenhum efeito a doação. 

§ 4.° - A doação se transmitirá aos herdeiros do benefi
ciado com as mesmas vantagens e encargos. 

§ 5.° - A doação de que trata êste artigo é irrevogável, 
salvo os casos previstos no § 3.° dêste artigo. 

DA ASSISTÊNCIA AOS EX·COMBATENTE 

Artigo 10 - Por todos os meios ao seu alcance, o Esta
do dará assistência eficiente aos ex-combatentes da Revolução 
Constitucionalista de 1932 e da Fôrça Expedicionária Bra
sileira, e aos que dêles dependem, até que se complete o seu 
reajustamento à vida civil. 
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§ 1.0 - A assistência referida poderá ser prestada por 
intermédio da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, sec
ção de São Paulo, e da Federação dos Voluntários do Estado 
de São Paulo, bem como por qualquer outra entidade que 
para tal exista. 

§ 2.° - As duas entidades referidas no parágrafo ante
rior será concedida, no exercício de 1948, uma subvenção de 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) uma vez que os seus esta
tutos as habilitem cabalmente ao exercício do fito assistencial 
a que se destinam. 

§ 3.° - Nos demais exercícios a subvenção ou outros 
favores serão concedidos às referidas entidades, satisfeitas 
que sejam pelas mesmas as exigências legais usuais à con
cessão de tais favores, mediante prova da aplicação da sub
venção anterior aos fins de que trata a letra "h" do artigo 
30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

DOS MEIOS DE EXECUÇÃO 

Artigo 11 - Para a execução do disposto nesta lei fica 
criada uma comissão denominada "Comissão do Artigo 30 
das Disposições Transitórias" constituída de três membros 
nomeados pelo Governador do Estado, e assim indicados: 1 
advogado do Departamento Jurídico do Estado, livremente 
escolhido pelo Governador: 1 funcionário do Poder Judiciá
rio, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça; e 1 
funcionário da Assembléia Legislativa, indicado pela sua 
Mesa. 

§ 1.0 - Os membros da Comissão não serão remunerados, 
mas seus serviços serão considerados relevantes. 

§ 2.° - A nomeação será feita dentro de 15 dias a contar 
da data da publicação desta lei. 

§ 3.° - O Governador do Estado designará o local de 
funcionamento e a repartição que se incumbirá do expediente 
c arquivos da Comissão. 

Artigo 12 - A Comissão competirá: 
a) eleger o seu Presidente e elaborar o Regimento 

Interno. 
b) processar os pedidos dos interessados na obtenção 

do~ benefícios de que trata esta lei; 
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c) eXIgIr prova documental e apreciar a autenticidade 
e valor probante da mesma, para os fins previstos nesta lei; 

d) expedir um certificado, que será assinado pelo Pre
sidente, declaratório de que o interessado faz jus às vanta
gens a que se refere o artigo 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, nos têrmos previstos nesta lei, 
cabendo ao mesmo interessado requerer a respectiva outorga 
perante as autoridades competentes; 

e) estudar e sugerir aos poderes competentes sempre 
que preciso, as medidas necessárias à perfeita e cabal apli
cação de todos os iteM: do referido artigo 30 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e à execução do dis
posto nesta lei. 

§ 1.0 - Funcionará junto à Comissão, na qualidade de 
Procurador dos interesses da administração, um advogado do 
Estado, designado pelo Procurador Geral do Departamento 
Jurídico, com a atribuição de emitir pareceres nos processos 
submetidos à Comissão. 

§ 2.° - É isento de sêlo, taxa e emolumentos, inclusive 
dos de reconhecimento de firmas, todo ato, petição, papel ou 
documento destinado a instruir o processo de que tr ata a 
alínea "b" dêste artigo. 

§ 3.° - Fica fixado o prazo de um ano, a contar da 
vigência da presente lei, para que os interessados dirijam 
seus pedidos à Comissão, que se dissolverá depois de decidir 
todos os pedidos apresentados em tempo oportuno. 

§ 4.° - Sempre que houver suspeitas ou denúncia da 
ocorrência de fatos mencionados no parágrafo único do arti
go 1.0 a Comissão procederá a tôdas as diligências para escla
recimentos, ouvido o requerente. 

Artigo 13 - O Chefe do Guverno proporá a abertura 
dos créditos necessários para o cumprimento desta lei. 

Artigo 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 7 de 
dezembro de 1948. 

Publicada 
Estado de São 
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a) LINCOLN FELICIANO, Presidente 

na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Paulo, aos 7 de dezembro de 1948. 

a) Oswaldo P. da Fonseca, Diretor Peral 
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LEI N. 646, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1950, 
A QUE SE R.EFERE O ARrrIGO 28, DA LEI 819 
Dispõe sôbre contagem de tempo de serviço aos funcionários 

públicos, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, 
e dá outl'as providências. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei. 

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

Artigo 1.0 - Todo funcionário público, que tenha pres
tado serviço á Revolução Constitucionalista de 1932, terá esse 
tempo contado em dôbro para todos os efeitos legais, exceto 
para percepção de vencimentos , 

Artigo 2.° - Para efeito desta lei, o tempo de duração 
da Revolução Constitucionalista será de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único - Aqueles que já foram beneficiados 
pelo Artigo 108, da Constituição de São Paulo, de 9 de julho 
de 1935, terão direito ao ajuste de tempo na forma determi
nado por este artigo. 

Artigo 3.° - Considera-se documento hábil para fazer 
jús á contagem de tempo, o certificado expedido pela "Comis
são" a que alude a letra "d", do artigo 12, da lei n. 211, de 
7 de dezembro de 1948. 

Artigo 4.° - A despesa com a execução da presente lei 
correrá por conta das verbas próprias do orçamento, 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 24 de 
fevereiro de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS. 
Lineu Prestes, 
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DECR.ETO N. 5.129 - DE 23 DE JULHO DE 
1931, A QUE SE REFERE O ARTIGO 27, DA 

LEI 819 

Dispõe sôb-re a nomeação, demissão e prerTogativas dos escre
ventes habilitados, e dá outras providências. 

Artigo 1.0 - Todos os escri\'ães, inclusive os eSCrlvaes 
de paz, oficiais de registro de imóveis e de protesto, do registro 
de títulos, tabeliães, contadores, partidores, distribuidores e 
depositários públicos podem ter um ou mais escreventes. 

Parágrafo 1.0 - O número de escreventes de cada car
tório ou ofício será fixado pelo juiz a que estiver subordinado 
(decreto 4.786, de 1930, artigo 2.°), ouvido o respectivo 
serventuário,e com recurso deste para o corregedor geral da 
justiça. 

Parágrafo 2.° - O número fixado poderá ser aumentado 
ou reduzido, na forma do parágrafo anterior. Quando, porém, 
da redução resulte a dispensa de algum escrevente, o juiz só 
a permitirá mediante prova de sensível diminuicão da renda 
do cartório. Da decisão do juiz haverá recurso, do escre
vente dispensado e do serventuário para o corregedor geral 
da justiça. 

Parágrafo 3.° - No caso do parágrafo antecedente, se
rão dispensado!> os escreventes mais modernos, sendo-lhes, 
porém abonados os vencimentos de três meses. 

Artigo 2.° :- Os titulos dos escreventes, nos cartórios 
em que houver mais de um, serão numerados ordinalmente, 
por antiguidade ou merecimento, segundo proposta do serven~ 
tuário a decisão do juiz. 

Artigo 3.° - Os escreventes serão nomeados e demitidos 
pelo juiz a que estiver subordinado o cartório. Da demissão 
haverá recurso para o Corregedor Geral da Justiça. 

Artigo 4.° - A nomeação dependerá de aprovação em 
exame efetuado perante uma comissão formada, na Capital 
pelo juiz a que estiver subordinado o cartório e mais dois 
juizes designados pelo diretor do Palácio da Justiça, no in
terior, pelo juiz de direito, o substituto do do distrito e mais 
um examinador designado pelo juiz de direi to. Nota: -
Este artigo foi modificado pelo 83, do dec. Lei n.o 11.058, de 
26/4/ 1950, que diz: - "O exame dos candidatos a escreventes 
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será efetuada por uma eomlssao constituida pelo Juiz Corre
gedor Permanente do Ofício, como presidente, e por dois exa
minadores, um deles advogado e outro serventuário de Justiça) . 

Parágrafo único - Nas comarcas do interior, em que 
houver mais de uma vara, a 'Comissão será composta pelos 
juizes de direito e um dos substitutos, se fôr necessário. 

Artigo 5.° - A inscrição para o exame será requerida 
em petição assinada pelo candidato e pelo serventuário do 
cartório. 

Parágrafo 1.0 - A petição será instruido com os se
guintes documentos: 

a) folha corrida; 
b) atestado de capacidade moral, subscrito por duas 

pessoas abonadas e conhecidas do .i uiz ; 
c) atestado de capacidade física e de não sofrer o can

didato de moléstia contagiosa ou repugnante, expedidas pelo 
médico designado pelo juiz. 

Parágrafo 2.° - Ao apresentar-se a exame, os candida
tos deverão exibir caderneta de identidade. 

Parágrafo 3.° - Somente podem inscrever-se para o 
exame, os cidadãos brasileiros natos, inclusive os referidos 

Inos ns. 2 e 3 do artigo 69 da Constituição Brasileira, que 
estiverem no gôzo dos direitos civis e políticos, não incursos 
na proibição do artigo 39, Parágrafo 1.0 do decreto n. 123, 
de 1892. 

Artigo 6.° - O exame que será público, constará de uma 
prova escrita e outra oral. 

Artigo 7.° - A prova escrita consistirá na redação de 
ofícios, editais, certidões, autos, termos e escritura; na 
organização de contas, cálculos e rateios e na execução de 
qualquer outro ato do ofício. 

Parágrafo 1.0 - Haverá uma prova auto gráfica ou ma
nuscrita e outra datitlográfica. 

Parágrafo 2.° - A prova escrita durará no máximo 
dua-s horas, e será realizada, independentemente de pontos, 
na presença da Comissão, que formulará sucessivamente as 
questões que o candidato deva resolver. 

Parágrafo 3.° - No julgamento da prova escrita a Co
missão atenderá não somente aos conhecimentos profissionais 
revelados pelo candidato, mas também á caligrafia, a ortogra
fia, á rapidez e á redação da escrita. 
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Parágrafo 4.° - O candidato inabilitado na prova escrita 
será desde logo excluido do exame. 

Artigo 8.° - A prova oral consistirá em arguições, prati
cas sôbre os diversos serviços do cargo e durará meia hora. 

Parágrafo 9.° - Os autos de exame para nomeação de 
escrevente são sujeitos à correção do Corregedor Geral da 
Justiça, que, verificando haver nulidade substancial ou inap
tidão notória do candidato aprovado, determinará a exoneração 
dêste. Dessa exoneração haverá recurso para o Conselho Dis
ciplinar da Magistratura. 

Artigo 10 - Depois de um ano de exercício, o escre
vente não poderá ser demitido, senão nos casos e nos termos 
do artigo 1.0 - parágrafo 3.° e 11 dêste decreto, ou a bem do 
serviço público. 

Parágrafo 1.0 - A demissão a bem do serviço público 
será decretada pelo juiz ex-ofício, ou sob denúncia do serven
tuário do cartório, de qualquer prejudicado ou presidente do 
Instituto dos Advogados. 

Parágrafo 2.° - A demissão será precedida de processo 
disciplinar, iniciado por portaria do juiz ou pela denúncia, 
tomada por termo, de acôrdo com o parágrafo anterior. 

Parágrafo 3.° - A denúncia deverá ser satisfatóriamente 
fundamentada, para provocar processo disciplinar. 

Parágrafo 4.° - O escrevente arguido poderá apresentar 
defesa escrita no prazo de 10 dias. 

Parágrafo 5.° - Se o escrevente arguido não fôr encon
trado na séde da Comarca, para os fins do parágrafo 4.°, será. 
chamado por editais com prazo de 15 dias. 

Parágrafo 6.° - Si, notificado da denúncia ou do pro
cesso iniciado, e passados os 15 dias, no caso do parágrafo 
anterior, o escrevente não apresentar, no prazo legal a sua 
defesa, mandará o juiz lavrar portaria de demissão. Se o 
arguido acudir com sua defesa, será concedida uma dilação 
probatória de dez dias, comum ás partes seguindo-se logo a 
decisão do juiz. 

Parágrafo 7.° - Da decisão do juiz, demitindo ou não 
o escrevente, cabe recurso para o Conselho Disciplinar da 
Magistratura. 

Artigo 11 - O escrevente pode também ser demitido a 
requerimento do serventuário do cartório, sem declaração de 
motivo, mas nesse caso, fica, durante um ano, com direito á 
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metade dos vencimentos, salvo se antes obtiver outra colocação 
com renda equivalente a essa metade. 

Artigo 12 - É facultado aos escreventes de ofícios ou 
cartórios requerer a sua admissão á Caixa Beneficente dos 
Funcionários Públicos, nas mesmas condições dos parágrafos 
seguintes. 

Parágrafo 1.0 - As contribuições de qualquer natureza, 
bem como o peculio e o auxílio para funerais serão equiva1len
tes a dois terços dos devidos ou do que competir aos serven
tuários dos oficios de justiça nos quais servirem. 

Parágrafo 2. 0 
- Os atuais escreventes com mais cin

coenta anos de idade poderão requerer a sua inclusão uma 
vez que sirvam, pelo menos, dez anos, desde que o requeiram 
dentro dos noventa dias seguintes á vigência do presente de
creto. Fora do caso especial do presente parágrafo, nenhum 
escrevente com mais de cincoenta anos de idade será admitido. 

Artigo 13 - Os escreventes estão sujeitos ás penas disci
plinares do artigo 34, do decreto 4.786, de 1930, observados 
os artigos 37, 38 e 39 do mesmo decreto. (Nota: - Este 
decreto dispõe sôbre o regime de correições). 

Artigo 14 - O escrevente exonerado a pedido seu, ou 
na forma dos artigos 1.0 e parágrafo 3.0 e 11, pode ser nomeado 
para outro cartório da mesma natureza, independentemente, 
de novo exame mediante requerimento subscrito pelo candi
dato e pelo respectivo serventuário. 

Parágrafo único - Se o cartório ou ofício fôr de natureza 
diversa, o exame versará exclusivamente sôbre as matérias 
extranhas ao antigo serviço. 

Artigo 15 - Os vencimentos dos escreventes de todos os 
cartórios do Estado serão fixados pelo Secretário da Justiça, 
mediante proposta dos respectivos serventuário e informação 
do juiz. ' 

Parágrafo 1.0 
- Nos trinta dias que se seguirem a vi

gência dêste decreto, os serventuários da Justiça, que tiverem 
ou desejarem ter escrevente, apresentarão as suas propostas 
ao juiz, e êste as remeterá, informadas, ao Secretário da jus
tiça dentro de 10 dias. 

Parágrafo 2.0 - A proposta será acompanhada de infor
mações sôbre a renda do cartório e o número de escrevente. 

Parágrafo 3.0 - Os escreventes serão classificados pelo 
Juiz em categorias, para cada cartório, com vencimentos dife-
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rentes, e sob proposta do serventuário, como recurso para o 
corregedor geral (art. 2.°.) 

Parágrafo 4.° - Na falta de proposta, o juiz prestará 
ex-ofício as informações a que aludem os parágrafos 1.0 e 2.°. 

Parágrafo 5.° - O Secretário da Justiça uniformizará, 
tanto quanto possível, os vencimentos dos escreventes de car
tórios de natureza e renda equivalentes. 

Parágrafo 6.° - A tabela só poderá ser alterada de tres 
em tres anos, mediante representação fundamentada e do
cumentada do serventuário ou dos escreventes, e informação 
do juiz. 

Parágrafo 7.° - Quando, durante o trienio, forem crea
dos novos lugares de escreventes, o Secretário da Justiça, fixa
rá os vencimentos na forma dos parágrafos antecedentes, 
podendo alterá-los na primeira revisão da tabela. 

Artigo 16 - Nas licenças que serão concedidas pelo juiz, 
com audiência do serventuário do cartório, perceberão os es
creventes a parte dos vencimentos a que alude o artigo 7.° da 
lei n. 1.521, de 1916. 

Artigo 17 - O serventuário do cartório, de acôrdo com 
o juiz, poderá distribuir a cada um dos seus escreventes de
terminados serviços, como o de reconhecimento de firmas, as 
intimações, o expediente dos feitos etc., e, nesse caso, o escre
vente será responsável civil e criminalmente pelo ato que 
subscrever. 

Parágrafo 1.0 - A distribuição do serviço será publicada 
por edital e afixada permanentemente e ostensivamente no 
cartório. 

Parágrafo 2.° - O serventuário do cartório não fica im
pedido de executar cumulativamente o serviço distribuido. 

Artigo 18 - Os escreventes terão direito a quinze dias 
contínuos de férias em cada ano civil, sem perda de venci
mentos. As férias serão concedidas pelo juiz, a pedido do 
escrevente, ouvido o serventuário. (Modificado pela lei n.o 
2.177, de 23-7-53). 

Artigo 19 - O serventuário que tiver escrevente poderá 
igualmente gozar de férias até trinta dias, concedidas pelo 
JUIZ. O escrevente que o substituir será obrigado a entre
gar-lhe a renda líquida do cartório, observado o disposto nos 
parágrafos 2.° e 3.° do artigo 20. 
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Artigo 20 - Os escreventes, segundo o lugar que ocupa
rem (art. 2.°), são os substitutos do serventuário efetivo, nos 
casos de férias ou licenca. 

Parágrafo 1.0 - O serventuário licenciado terá direito a 
uma parte da renda líquida do cartório, correspondente ás 
quotas fixadas no artigo 7.° da lei 1.521, de 1916, ou a tôda 
essa renda líquida, quando em férias. 

Parágrafo 2.° - O serventuário interino lançará diària
mente em livro próprio a receita e a despesa do cartório, e 
recolherá, até o dia trinta de cada mês, ao estabelecimento, 
indicado pelo serventuário efetivo a quota pertencente a êste, 
sob pena de ser imediatamente demitido. 

Parágrafo 3.° - O serventuário licenciado poderá, até 
seis meses depois de terminar a licença, reclamar contra qual
quer infidelidade das contas do interino, e o juiz decidirá de 
plano e sem recurso. 

Parágrafo 4.° - O serventuário interino antes de assu
mir o exercício do cargo, dará fiador idoneo que se obrigue 
pela entrega da renda do cartório referida no parágrafo 2.° 
se assim o exigir o serventuário efetivo. 

Artigo 21 - Os serventuários dos ofícios de justiça po
dem, sob a sua exclusiva responsabilidade, ter os praticantes e 
fiéis 'que entenderem necessários. 

Parágrafo 1.0 - Os praticantes e fiéis não terão título 
de nomeação e vencerão o que combinarem com o serventuário. 
Os contratos serão arquivados em juízo, e os juiz assegurará 
a sua execução. 

Parágrafo 2.° - Os praticantes e fiéis não podem escre
ver nos autos ou fazer intimações, salvo aos advogados e 
solicitadores, quando êstes fizerem declaração, datada e assi
nada á margem da sentença, despacho ou quota, de que foram 
intimados. 

Artigo 22 - A promoção dos escreventes, no mesmo 
cartório, será feita pelo juiz de direito, sob proposta do 
serventuário. 

Parágrafo único - Se o serventuário declarar preferir 
admitir novo candidato em vez da promoção de seusescre
ventes, o juiz ordenará a abertura do exame, para provimento 
de qualquer dos lugares que se tiver vagado. 

Artigo 23 - O serventuário lançará a receita e a despesa 
do seu cartório ou ofício, diàriamente, em livro próprio, aberto 
e rubricado pelo juiz de direito. 
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Artigo 24 - Êste decreto entrou em vigor a 1.0 de janei
ro, de 1932, revogadas as disposições em contrário. Palácio 
do Govêrno Provisório do Estado de S. Paulo aos 23 de julho 
de 1931. 

DECRETO N.o 6.697-A, DE 21.9.1934, A QUE SE 
REFERE O ARTIGO 21 DA LEI 819 

Estabelece medidas relativas aos escreventes de cartórios em 
geral. 

Artigo 1.0 - Os escreventes de cartório e ofícios, uma vez 
contem, no mínimo, dez anos de exercício, sendo quatro pelo 
menos, no cartório ou ofício em que estiverem servindo, só 
poderão ser demitidos de acôrdo com processo disciplinar esta
belecido no decreto n.o 5.1~, de 23 de Julho de 1931. 

Artigo 2.° - No caso de redução do número de escre
ventes, prevista no parágrafo 2.° do artigo 1.0 do decreto 
n.o 5.129, de 23 de Julho de 1931, ao escrevente dispensado 
com menos de dez anos de ofício em que estiver servindo, 
serão abonados três meses de vencimentos pagos no ato da 
dispensa, sem prej uízo de recurso para o Corregedor Geral da 
Justiça. 

Artigo 3.° ~ O escrevente que não estiver nas condições 
estabelecidas no artigo 1.0 poderá também ser demitido por 
iniciativa do serventuário, sem declaração do motivo, mas 
ficará nessa hipótese, com direito a vencimentos integrais, 
correspondentes a um ano. 

Artigo 4.° - As férias asseguradas pelo artigo 18 do alu
dido decreto n.o 5.129, serão lançadas em cadernetas especiais, 
cujo modêlo será aprovado pelo corregedor geral da justiça. 

Artigo 5.° - Uma comissão de cinco membros, constituida 
por dois representantes dos escreventes, dois representantes 
dos serventuários e presidida por quem o Secretário da Justiça 
indicar, organizará a tabela mínima dos vencimentos dos es
creventes de cartórios e ofícios. 

Artigo 6.° - Os escreventes são obrigados a contribuir 
para a Caixa Beneficente dos Funcionários Públicos, cabendo 
aos serventuários descontar as respectivas contribuições na 
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folha de pagamentos recolhendo-as imediatamente à Caixa, 
acompanhadas de guias discriminadas. 

Artigo 7.° - Os auxiliares de cartórios só poderão ser 
nomeados escreventes habilitados depois de aprovados em 
concurso, gozando de preferência para nomeação, em igual
dade de condições, dêsde que tenham seus contratos arquiva
dos na forma do parágrafo 1.0 do artigo 21 do decreto 5.129, 
de 23-6-1931. 

Artigo 8.° - Os escreventes ficam sujeitos às seguintes 
penas disciplinares, conforme a maior ou menor gravidade das 
faltas que cometerem: 

a) Advertência; 
b) repreensão; 
c) suspensão de oito a noventa dias; 
d) demissão. 

Artigo 9.° - As penas de advertências e repreensão serão 
aplicáveis aos escreventes, quando êstes: 

1) Forem omissos no cumprimento de seus deveres; 
2) deixarem de cumprir qualquer ordem em relação aos 

serviços; 
3) perturbarem o silêncio dos ofícios ou cartórios du

rante as horas de trabalho ou tratarem de assunto que lhes 
seja estranho; 

4) deixarem de tratar com a devida delicadeza e urba
nidade não só as partes como os auxiliares. 

Artigo 10 - A pena de suspensão será aplicada, quando 
o escrevente: 

a) já tiver sofrido por três vêzes a pena de advertência 
ou repreensão; 

b) desacatar os superiores hierárquicos ou as partes, 
por gestos ou palavras; 

c) dar informações reconhecidamente inexatas; 
d) ausentar-se do ofício ou cartório por mais de oito 

dias, sem causa justificada; 
e) tornar-se manifestante relapso no cumprimento dos 

seus deveres; 
f) cometer qualquer ato ofensivo à moral e aos créditos 

do ofício ou cartório; 
g) fomentar, entre seus companheiros de trabalho, des

harmonia ou inimizades, ou assoalhar, fora do ofício ou 
cartório, qualquer fato que nêle passe e deva permanecer em 
sigilo; 
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h) receber indébitamente gratificações ou propinas Dor 
parte dos clientes. 

Parágrafo 1.0 - A suspensão como pena disciplinar é 
distinta da que resulta de pronúncia, conforme as leis da 
República, e da que constitue ato preliminar em processo de 
responsabilidade. 

Parágrafo 2.° - O escrevente suspenso, e com a pena 
de suspensão confirmada pelo Corregedor, perde a regalia ins
tituida no artigo 3.°. 

Artigo 11 - Aplicar-se-á a pena de demissão: 
a) quando o escrevente já tenha sofrido, por três vêzes, 

a pena de suspensão; 
b) quando, em processo administrativo, se verifique a 

incapacidade moral ou funcional - do processado. 
Parágrafo único - Na hipótese da letra "a", é dispen

sado o processo administrativo. 

Artigo 12 - As penas que alude o artigo 8.°, letras 
"a", "b" e "c", são aplicadas pelos serventuários, com r-ecurso 
para o corregedor respectivo. A pena de demissão é aplicada 
pelo Corregedor do cartório, com recurso para o Corregedor 
Geral da Justiça. 

Parágrafo único - Os recursos poderão ser interpostos 
dentro do prazo de dez dias, a contar da data da imposição 
da pena. 

Artigo 13 - Êste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 21 de 
setembro de 1934. 

a) ARMANDO DE SALES OLIVEIRA 
Valdomiro Silveim. 

DECRETO-LEI N. 12.520 DE 22 DE JANEIRO 
DE 1942 

O INTERVENTOR FEDERAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, usando de suas atribuições, de conformidade com o 
art. 6.°, n. IV, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril 
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de 1932 e nos termos da Resolução n. 2.503, de 1941, de 
Departamento Administrativo do Estado, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - Nenhum ofício de justiça será provido a 
título de propriedade, mas o seu exercício será atribuido em 
serventia vitalícia. 

Artigo 2.° - O provimento e vacância das serventias de 
justiça e as substituições das respectivas serventias, reger-se
ão pelo disposto neste decreto-lei. 

Artigo 3.° - A vacância do ofício de justiça decorrerá: 
a) - da desistência, concedida por decreto, após verifi

cação da regularidade dos serviços do cartório, procedida pelo 
Juiz de Direito Corregedor ; 

b) - do falecimento do serventuário; 
c) - do abandono do exercicio do cargo fora dos casos 

em que a lei expressamente o permite, por 30 dias, seguidos 
ou não, durante o ano; 

d) - da demissão. 
Artigo 4.° - Os provimentos dos ofícios da justiça, em 

cada série de nove vagas, far-se-á: 
a) - 1/ 3 por livre escolha do Chefe do Govêrno, dentre 

doutores ou bacharéis em direito e cidadãos de reconhecida 
idoneidade e competência; 

b) - 1/3 dentre serventuários de justiça com mais de 
cinco anos de efetivo exercício, escolhidos em lista tríplice e 
mediante concurso de títulos; 

c) - 1/3 dentre escreventes habilitados dos cartórios da 
masma natureza, com mais de cinco anos de efetivo exercício, 
escolhidos em lista tríplice e mediante concurso de títulos, 
observado o disposto no § único do art. 9.°. 

Artigo 5.° - Em caso de vaga, até o provimento e posse 
. do serventuário vitalício, será o ofício provido interinamente 
pelo oficial maior e, na falta dêste, pelo 1.0 escrevente, sendo 
a nomeação feita pelo Juiz Corregedor do Cartório, que fará 
a devida comunicação à Secretaria da Justiça. 

Artigo 6.° - O primeiro provimento dQs ofícios que se 
crearem ou se restabelecerem, será feito livremente pelo 
Chefe do Govêrno. 

Artigo 7.° - Continua em vigor o disposto no decreto
lei n. 11.464, de 30 de setembro de 1940, que regula o provi-
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menta elos ofícios de determinada natureza nas comarcas por 
êle ind icadas. 

Artigo 8.° - O prazo para inscrição dos candidatos será 
de 30 dias, contados da primeira publicação do respectivo edital 
no Diário Oficial do Estado. 

Artigo 9.° - No concurso a que se referem as letras "b" 
e "c" do art. 4.° somente poderão ser inscritos: 

I - no concurso entre serventuários: 
a) - os serventuários da comarca a que pertencer o ofí-

cio vago; 
I - no concurso entre escreventes habilitados: 
a) - os escreventes da mesma comarca; 
b - os escreventes de ofício de igual natureza, da mesma 

entrância ou de entrâncias superiores à que pertencer o car
tório em concurso. 

Parágrafo único - Para as comarcas de S. Paulo, Santos 
(4.a entrâncias), Campinas, Ribeirão Preto e Rio Preto (3.a 

entrâncias), só poderão concorrer, nas vagas que lhes compe
tir, escreventes com mais de cinco anos de exercício em qual
quer dessas comarcas. 

Artigo 10 - Com o pedido de inscrição, devidamente 
selado e autenticado, deverá o candidato apresentar os seguin
tes documentos: 

I - prova de nacionalidade e de idade; 
II - prova de estar em gôzo dos direitos civis e po-

1íticos: 
III - prova de quitação ou isenção do serviço militar; 
IV - prova de saúde; 

V - carteira de identidade; 
VI - folha corrida de polícia, do mumClplO ou dos mu

nicípios onde tiver residido nos últimos seis meses; 
VII - folha corrida dos cartórios criminais da comarca 

()u das comarcas onde tiver residido nos dois anos anteriores, 
inclusive da extinta Justiça Federal, provando não ter sido 
definitivamente condenado por qualquer crime; 

VIU - título de nomeação de serventuário de justiça, 
quando se tratar de vaga a ser preenchida por serventuário, 
()u portaria de nomeação de escrevente habilitado, quando se 
tratar de vaga a ser preenchida por escrevente. 

Artigo 11 - No concurso, além da apreciação dos do
cumentos exigidos, serão levados em consideração os traba
lhos ou obras pertinentes ao ofício em concurso, desde que 
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publicados cinco anos, pelo menos, antes da vaga; as infor
mações reservadas prestadas diretamente ao Conselho Supe
rior da Magistratura, pelos juízes perante quem serviram 
candidatos a classificação em concurso ou concursos anterio
res; diploma de bacharelou de doutor em direito; desem
penho de funções relevantes e a antiguidade na comarca ou 
entrância. 

§ 1.0 - O candidato deverá mencionar, em relação anexa 
à petição de inscrição, os nomes dos juizes perante quem 
tenha servido, devendo o Conselho Superior da Magistratura, 
à medida que lhe forem sendo apresentadas as petições, soli
citar, dos juízes indicados pelo candidato, quando ainda em 
exercício, e de qualquer outro juiz perante o qual tenha exer
cido suas funções, e por êle não mencionado, informações 
reservadas sôbre a competência e idoneidade moral do candi
dato, informações que deverão ser prestadas com a possível 
urgência. 

§ 2.° - As informações serão comunicadas à Comissão 
Examinadora; em seguida ao julgamento do concurso, serão 
fechadas, lacradas e arquivadas, só podendo ser reabertas se 
os candidatos se inscreverem novamente. 

§ 3.° - Não serão inscritos os candidatos que não tive
rem apresentado os documentos necessários, assim como os 
que tiverem cometido omissão culposa ou falsidade nas indi
cações a que alude o parágrafo 1.0 dêste artigo. 

Artigo 12 - Feita a classificação, os autos do concurso 
serão encaminhados, dentro de quinze dias, ao Secretário da 
Justiça e Negócios do Interior. Em igual prazo, a contar do 
recebimento, o govêrno proverá na serventia qualquer dos 
três classificados. 

Artigo 13 - Findos os trinta dias, fixados no artig·o 8.°, 
não tendo havido inscrição, o provimento será feito livremente 
pelo Govêrno, devendo, entretanto, a nomeação recair em quem 
satisfaça os requisitos do artigo 10 dêste decreto-lei. 

Artigo 14 - O ofício será também provido livremente 
pelo Govêrno, se os três candidatos classificados no concurso 
não aceitarem a nomeação. 

Artigo 15 - Os ofícios de justiça. atualmente vagos, 
serão providos por livre escolha do Chefe do Govêrno, inde
pendentemente de concurso, com observância dos requisitos do 
art. 10 dêste decreto-lei. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO * - 63 



Artigo 16 - Serão sempre de livre nomeação do Chefe 
do Govêrno. os serventuários e escreventes que percebem ven
cimentos fixos. Excetua-se o escrivão cr iminal do Tribunal 
de Apelação, cujo ofício, no caso de vaga, será aglutinado aos 
serviços da Secretaria do mesmo Tribunal, nos termos do 
decreto n. 5.453, de 31 de março de 1932. 

Artigo 17 - Os escreventes dos cartórios do Tribunal 
de Apelação, dos cartórios do juri e criminais das comarcas 
da Capital e de Santos, e dos cartórios das Varas de Acidentes 
do Trabalho, da Capital, poderão ser inscritos no concurso 
entre escreventes habilitados, para qualquer ofício, excetuados 
os do Registro Civil, a êles se aplicando o disposto no número 
11 e no parágrafo único d art. 9.°. 

Artigo 18 - A lista de antiguidade dos serventuários e 
dos escreventes, na comarca e na entrância, será publicada 
anualmente pela Corregedoria Geral da Justiça e ficará su
jeita às retificações que, a requerimento dos interessados, ou 
do Corregedor Geral da Justiça julgar procedentes. 

Artigo 19 - O Oficial Maior do Cartório será um dos 
seus escreventes, indicado pelo serventuário e nomeado a re
querimento, pelo Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 

Artigo 20 - A nomeação do oficial maior não implica 
na mudança de sua classificação no quadro dos escreventes 
do cartório. Sem prejuízo dessa classificação e dos direitos 
que lhe competirem como escrevente, poderá o oficial maior 
ser destituído ou substituido, mediante proposta do serven
tuário. 

Artigo 21 - Em suas faltas, impedimentos, férias, li
cenças e outros afastamentos, serão os serventuários substi
tuidos pelo oficial maior e, em falta dêste, pelo escrevente 
mais graduado . 

Artigo 22 - A nomeação de sucessor vitalício poderá 
ser requerida em qualquer dos casos estabelecidos no art. 1.0, 
letras "a" e "b" do decreto n. 6.986, de 25 de fevereiro de 
1935, e será precedida de concurso de títulos, no qual somente 
poderão ser inscritos os escreventes do respectivo cartório com 
três anos, pelo menos, de exercício, observadas as demais re
gras estatuídas neste decreto-lei, tendo preferência para a no
meação, em igualdade de condições, o oficial maior. 

Parágrafo único - Pelo falecimento do serventuário vita
lício não se considerará vago o ofício de justiça para o qual 
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haja sido nomeado sucessor: - ficará êste provido em defi
nitivo na serventia, feitas, no título, as necessárias anotações. 

Artigo 23 - Os casos omissos regular-se-ão pelas dispo
sições legais anteriores que não colidirem com as presentes. 

Artigo 24 - Êste decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, es
pecialmente o artigo 21 da lei n. 2.548, de 1936, o artigo 9.° da 
lei n. 2.832, de 1937 e o artigo 18 da lei n. 3.049, de 1937. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 22 de 
janeiro de 1942. 

FERN ANDO COSTA 
A belardo Vergueiro C esa1·. 

Publicado na Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, 
aos 22 de janeiro de 1942, depois de aprovado pelo Exmo. 
Sr. Presidente da República, por despacho de 16 do corrente, 
conforme se verifica do processo n. 76.302, da mesma Se
cretaria. 

Fabio Egydio de O. Carvalho, 
Diretor Geral. 

D. O. de 23/1/1942. 

(NOT A: Este decreto foi revig'orado, naquilo que não colidir com a 
lei 819). 

DECRETO N. 6.986, DE 25 DE FEVEREIRO DE 
1935, A QUE SE REFERE O P ARAGRAFO 

UNI CO, DO ARTIGO 4.0 DA LEI 819 

"Regula a nomeação de serventuários de justiça e dá outras 
providências" . 

O DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, In
terventor Federal no Estado de São Paulo, usando das atribui
ções que lhe são conferidas pelo decreto federal n. 19.398, de 
11 de novembro de 1930 e 

Artigo 9.° - No caso de falecimento do sucessor, outro 
poderá ser nomeado respeitados os têrmos e disposições dêste 
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decreto, salvo si, sem pre] UIZO do interêsse público, preferir 
o serventuário vitalício voltar ao exercício do cargo. 

Artigo 10 - O serventuário, a quem houver sido nomeado 
sucessor, poderá voltar ao exercício do cargo e até desistir do 
pedido de sucessor, desde que haja desaparecido qualquer des
tas três causas, mencionadas no artigo 1.0, letra "a", cegueira, 
surdez ou demencia. 

ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 
Valdomiro Silveira. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL A QUE SE 
REFERE O ARTIGO 3.0 , LETRA "D" DA 

LEI 819 

Artigo 189 - Os funcionários Públicos perderão os cargos: 

I - Quando vitalícios, somente em virtude de sentença 
judiciária. 

LEI FEDERAL N. 1.164, DE 24/ 7/ 50, A QUE SE 
REFERE O ITEM VII, DO ARTIGO 20 DA LEI 819 
Substitui o Código Eleitoral 

Art. 18 - Cabe a jurisdição de cada uma das zonas elei
torais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta 
dêste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do 
art. 95 da Constituição. 

§ 1.0 - Onde houver mais de uma vara, o Tribunal 
destgnará aquela, ou aquelas, a que incumbe o serviço eleitoral. 

§ 2.° - O juiz indicará o escrivão para o serviço eleitoral 
nas varas em que houver mais de um ofício, devendo, porém, 
cada um servir por dois anos rotativamente. 

§ 3.° - Não podem servir como escrivães eleitorais os 
candidatos a cargos eletivos. 
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Leis e Decretos 

LEI FEDERAL 

LEI N.o 2.752 - DE 10 DE ABRIL DE 1956 

Dispõe sôbre a percepção cumulativa de aposentadoria, pensão 
ou quaisquer outros benefícios devidos pelas instituiçõeg 
de previdência e assistência social dos funcionários e ser
vidores públicos civis e militares com os proventos de 
aposentadoria ou reforma. 

o Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu pro
mulgo, nos têrmos do art. 70, § 3.°, da Constituição Federal, a 
seguinte Lei: 

Art. 1.0 - É permitida aos funcionários e servidores 
públicos, civis e militares, a percepção cumulativa de aposen
tadoria, pensão ou quaisquer outros benefícios devidos pelas 
instituições de previdência e assistência social com os proven
tos de disponibilidade, aposentadoria ou reforma (Decreto-lei 
n.o 2.004, de 7 de fevereiro de 1940, e Decreto-lei n.o 8.821, de 
24 de janeiro de 1946), sem qualquer limite ou restrição. 

Parágrafo único. As vantagens desta lei beneficiarão aos 
que não perderam a condição de servidor ou funcionário pú
blico ao ser instalado o regime autárquico. 

Art. 2.° - Os funcionários e servidores públicos que con
tribuam para mais de um Instituto ou Caixa de Aposentadoria 
e Pensões, poderão optar por um dêles, requerendo a transfe
rência das contribuições para a instituição em que permane
cerem. 

Art. 3.° - Os proventos retidos ou cujo pagamento tenha 
sido suspenso pelo Tesouro Nacional deverão ser pagos aos 
aposentados ou inativos pensionistas dos Institutos e Caixas 
de Aposentadoria e Pensões, dentro do prazo de 60 (sessenta) 
dias, a partir da vigência desta lei. 
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Art. 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1956; 135.° da Indepen
dência e 68.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 
D. União de 10/4/56. 

LEI ESTADUAL 

DECRETO N.o 25.586, DE 8 DE MARÇO DE 1956 

Dá nova redação à letra "a" do artigo 1 03 e parágrafo único 
do artigo 115 do Decreto n. 12.762, de 18 de junho de 1942. 

JANIO QUADROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, usando de suas atribuições leg·ais. 

Decreta: 
Artigo 1.0 - Passam a ter a seguinte redação a letra "a" 

do artigo 103 e o parágrafo único do artigo 115 do Decreto 
n. 12.762, de 18 de junho de 1942: 

"a) 

" 

de propriedade, com a transcrição do título no Re
gistro de Imóveis e das anteriores transcrições, den
tro dos últimos quinze anos;" 
parágrafo único - as mensalidades em mora ven
cerão juros de um por cento (1 ro) ao mês, salvo 
comprovação de recebimento normal dos vencimen
tos, pelos servidores públicos, em dias posterior ao 
prazo acima, e desde que efetuado o recolhimento da 
prestação dentro das vinte e quatro (24) horas se
guintes. " 

Artigo 2.° - Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogada as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 8 de 
março de 1956. 

JANIO QUADROS 
José Adolpho Chave8 de Amarante 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 8 de março de 1956. 

D. O. de 9/3/56. 
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Carlos de Albuquerque Selffarth 
Diretor Geral 
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