
BOLETIM 
da 

Associação dos Serventuários de 

Justiça do Estado de São Paulo 

ANO IX - 1957 ABRIL-AGôSTO N.O 69 



CO)IISSAü DE RED~\.ÇilO : 

DR. FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR 
DU. SEBASTIÃO lVIEDEIROS 

DR. ANTONIO TUPINAMBÁ VAl\1PRJ!: 
SR. ABNE:u. RIBEIRO BORGES 

* 
Toda a colaborado deve ser rel;lCtida à séde da Asso

ciação, à rua Senador Feijó, 17G, 110 andar, nesta Capital, 
até o dia 10 de cada mês, devendo vir datilografada de um 
só lado e assinada pelo seu autor. 

A não ser quando se trate de ,artigo da redacão. a Assn .. 
dação llãu se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos arti
gos publicadus, reservando-se o direito de recusar ou protelar 
a publicaçãq do que assim julgar necessário. 

A s colaborações devem referir-se a materia tecnico-prn
fissional, sendo expl'cs~::tl1lentp vEdado tratar de assunto polí
cu, religiuso ou de carát2r individual. 

* 
A distribuição dêste Boletim é gratuita aos associaaos e 

às i\ssudaçõcs de classe do país e uo exte1'l0r 

Redação 
Colai/oração 

SUMÃRIO: 

Colégio Notul"ial de São Paulo 
Leis e decretos 
Provimentos 
Jurisprudência 
Informações várias 
Seção soâal 



BOLETIM 
DA 

SSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

·DECLARADA DE UTILIDADE PUB.LI~A PELA 
LEI N.· 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949." 

ANO IX - 1957 ABRIL-AGóSTO 

ALUGUEL, INFLAÇÃO E CUSTAS 

DR. ALCEBIADES GALVÁO CESAR 
Guara tingueta 

Caiu como uma flexa em nossas frontes a Lei Estadual 
n.o 3867 de 28 de maio do corrente ano que autoriza o Poder 
Executivo a cobrar aluguel das Serventias de Justiça não ofi
cializadas. 

Em vão tentariamos conter a justa mágoa senão profundo 
.descontentamento que êsse ato governamental provocou em 
nosso espirito. 

O Estado tem construido prédios no interior, precipua
mente para neles instalar os tribunais de júri, com salas para 
os Snrs. Juizes, os Snrs. Promotores, os Snrs. Advogados e os 
Cartórios Eleitorais. 

As Serventias de Justiça que se acham colacadas nas de
pendências inferiores desses prédios, para aí foram transfe
ridas obrigatóriamente em benefício da bôa distribuição da 
.Justiça e não em seus próprios benefícios. 

A maior parte delas nenhum aluguel pagava antes, por 
funcionarem nas residências de seus próprios titulares. 

Precisamente os trabalhos de Justiças Gratuitas, Serviços 
Crimes e de Menores, entre outros, que constituem um pesa
dissimo fardo às sacrificadas Serventias Interioranas, que re
clamaram nossa transferência para êsses próprios do Estado. 
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Chegamos assim por esta Lei 3867, à injustissima situa
ção de sermos obrigados a pagar aluguel ao Estado, inclusive 
para executarmos um vasto serviço gratuito que absorve cerca 
de 40 % das parcas rendas das nossas serventias. 

N o momento que esperavam os uma lei pela qual o Estad() 
se dispuzesse, com justiça, a nos auxiliar na enorme despesa. 
de material de escritório e pessôal que dispendemos com aque
les trabalhos, recebemos com uma punhada a citada Lei 3867. 

Em vez de um Simão Cirineu que nos ajude a levar tã() 
pesada cruz querem-nos impôr mais um madeiro aos ombros. 
exaustos. 

Já levamos nossa queixa ao ilustre Snr. Secretário da 
Justiça assim como a nobres representantes do povo na Assem
bléia Legislativa do Estado. 

Esperamos que a injustiça seja reparada pela nossa As
sembléia Estadual e pelo Snr. Governador. 

N os últimos tempos, está imperando no Paiz, a infeliz 
praxe de só se conseguir a reivindicação de um direito mediante 
greves. 

As classes que não se organizam e não promovem greves, 
são postergadas. 

A nós que, não nos unimos convenientemente, para defesa 
dos nossos direitos justos e objetivos, veja-se o que está se 
sucedendo. 

Ainda recentemente a Egrégia Assembléia Legislativa do
Estado, posto que tardiamente, houve por bem votar modesta 
melhoria ao nosso antiguissimo regimento de custas. 

Qual foi o resultado? 
Apenas este: 
O ilustre Snr. Governador Jânio Quadros, certamente 

absorvido por excesso de trabalho que o assoberba, não tendo 
facilidade para conhecer a situação econômica-financeira difi
cilima em que nos achamos, devido à elevação astronômica do 
custo da vida, exarou respeitável véto ao malfadado projeto 
de melhoria referido, sob o fundamento de que dois ou três 
dispositivos do mesmo não eram de ser aprovados. 

O projeto era justo, mas porque continha dois ou três 
dispositivos injustos vetou-se o todo em vez de se vetar apenas 
êsses dispositivos injustos. 

Uma comissão, nomeada pelo Snr. Governador para ela
borar novo projeto, já transpôs de há muito o prazo mais do 
que suficiente que lhe foi dado, sem se desémpenhar da in-
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IfíllDbêDjcia e sem levar em conta nossa aflitiva situação eco
.mijca~financeir8 que é insustentável. 

Note-Be que o indice de custo de vida passou como sabemos, 
8 1939 de Cr$100,OO a Cr$1.252,30, isto é se elevou de 
162,3%. 

Concomitantemente o poder de compra do dinheiro, de 
er'lOO,OO que éra em 1939 se aviltou praticamente para 
er,s,oo em 1.956. 

Todos os servidores da União, dos Estados, dos Municí
pios, Autarquias e operários em geral foram várias vezes rea
justados, nesse periodo de tempo, enquanto que a classe dos 
serventuários dos Cartórios não oficializados e consequente
mente seus auxiliares que s6 podem ganhar mais quando aque
les tambem ganham, acham-se todos inexplicavelmente aban
donados. 

O Estado acaba de elevar para si astronômicamente as suas 
custas nos processos. 

Os Snrs. advogados vêm cobrando seus honorários de 
a côrdo com a elevação do custo de vida. 

S6 às Serventias de Justiça se tem negado sistematica
mente o direito a um reajustamento até o presente. 

Parece que, os principais responsáveis pela nossa situação 
acham que os deuses revogaram em benefício dos serventuários 
todas as inelutáveis leis que regem as ciências econômicas e 
financeiras. 

Debalde vinhamos há muito lançando S.O.S., sem que lobri
gassemos o aproximar de fragil batel que singrasse águas em 
.socorro nosso. 

O pequenino barco que nos enviou a Assembléia despeda
.çou-se no rochedo inexoravel dos Campos Elisios. 

Com a comissão nomeada para apresentar o novo projeto 
sentimo-nos desesperançados. 

Pensamos que vamos sossobrar mesmo. 
Achamos que só nos resta repetir com o Apóstolo: Domine 

salva nos perimus! Salva nos Senhor que perecemos! 
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A PHENIX QUE RETORNA DAS CINZAS ... 

ANTONINO CINTRA 
Ribeirão Pires 

Imperativo de magna importancia e que em absoluto não 
deve permanecer na obscuridade que tem permanecido desde 
o seu evento, é, sem duvida, o que se refere ao registro civil 
das pessôas naturais. - A modelar instituição que começou 
por um simples decreto, corporificou-se e se concretisou com 
os dispositivos estabelecidos pelo Codigo Civil. Regras e de
vêres passaram a regularisar a vida civil brasileira, revestindo 
de preceitos que a elevaram ao seu justo merecimento e posição 
social. - No caso ora ventilado, pouco importa que a oficiali
sação global de todas as serventias de justiça que, chegou a 
movimentar toda uma Assembléia Legislativa; que chegou a 
movimentar a gregos e a troianos, se tivesse desmoronada como 
um edificio de vulneravel consistencia, edificado num terreno 
movediço. Pouco importa isso no caso vertente, desde que 
haja oportunidade de se reparar uma grande falta. Está em 
causa um ato de suma importancia, de alta significação social, 
qual seja a oficialisação das serventias que se destinam ao 
cômputo demografico da nacionalidade. - T6ca á vista, ao 
proprio raciocínio, a razão direta e insofismavel desse amparo 
leal. É certo que, enquanto perdurar o sistema antiquado 
dessa instituição, com todas as suas lacunas imperdoaveis, ja
mais poderemos obter uma estatistica perfeita, condensada em 
dados perfeitos, e isso tanto no que tange ao registro de nasci
mento, quanto ao que se refere ao registro de casamento. - Ha 
uma série de ocurrencias em torno desses registros e que por 
esse motivo não exprimem o verdadeiro censo demografico da 
nação. Acontece que por incuria ou mesmo pobresa muitos 
pais deixam de registrar o nascimento de seus filhos na época 
oportuna, assim como muitos namorados menospresando os 
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êres conjugais, se unem, livremente, pelos laços do amôr 
pecaminoso. Neste Estado, o numero de indiferentes aos pre
eeitos legais ainda não é tão desalentador como em alguma!s 
1JDidades da federação, de onde partem muitos casais, casados 

religiosamente e que aqui vêem regularisar civilmente os 
US esponsais. Oficialisada esta categoria de serventia, com 

legislação bem adequada, onde se estabeleceria regalias e de-
êres, com penalidades aos infratores, tudo se modificaria spm 

relutancia, sensivelmente, aos interesses da nacionalidade. 
'Tabela de custas para o Estado, acondicionada sob ás exigencias 
do trabalho, cobrado em selos adesivos e com celebração de 
atos gratuitos ás pessôas legitimamente pobres e estaria de 
vez resolvido esse magno problema, que nem por isso o é com
plexo. Com serventuarios estipendiados pelo Estado, á altura 
.de seus legitimos vencimentos, tudo se nivelaria a um plano 
clarividente e necessario e que requer essa instituição modelar. 
Nos casos de oficios de registro civil com anexo de funções 
tabeliôas ficaria a oficialisação apenas adestrita ao registro 
civil. - A inovação seria tão grandiosa ao interesse coletivo, 
mesmo que acarretasse algum 6nus para o Estado. 
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NOMES EXTRA V AGANTES 

Em relatorio apresentado à Procuradoria Geral do Estado,. 
em Minas - conta uma folha de Belo Horizonte - o promo-· 
tor da comarca de Manhuaçu chama a atenção das autorida
des superiores para a situação de diversos cartorios do Regis
tro de Pessoas Naturais, no interior mineiro, principalmente 
para o fato de escrivães registrarem recem-nascidos sem ligar' 
importancia aos nomes escolhidos pelos pais, dando aso a que 
extravagancias incríveis sejam oficialmente consagradas, com
prometendo a propria personalidade futura dos registrandos. 

O referido representante do Ministerio Publico desaprova. 
a displicencia desses oficiais do Registro Civil, entendendo que 
eles "infringem a lei e deturpam a propria organização da 
familia brasileira, citando, entre outras aberrações observadas 
durante sua viagem de inspeção pelos cartorios do Interior do· 
vizinho Estado, estes prenomes e nomes lançados nos livros de 
assentamentos: "Dorremi Façolaci ", "Um Dois Três de Oli-· 
veira Quatro", "Amanhecer da Luz do Dia", "José dos Anzóis 
Carapu'Ça", "Marimbondo ", "Pardal ", "Cedilha ", "Cifrão", 
"Til", "Virgula", "Ponto e Virgula", "Bonjur", "Morim San
tamaria", "João Bispo Doutor da Igreja", "Parizarda", "Iza-· 
bela Rainha de Portugal", "Evaristo Cristo Rei da Nação" e 
"Tachpenes ". Uma lista deveras estarrecedora. 

Entretanto, aqui em São Paulo tambem se pode enumerar 
uma serie vasta de prenomes e nomes dessa especie, compro
vando que o mal já se espalhou, infelizmente, pelo pais, como 
se não bastassem as mazelas de que este padece sob outros 
pontos de vista. Quem lê as listas de nomeações, licenças, 
intimações, etc. publicadas no "Diario Oficial" do Estado, de
para, de vez em quando, com coisas assim: "Alma Piedosa 
de Tal ", "Orionthenéia ", "Rovil", "Rodail ", "Moadir" e outros 
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muitos, que mais parecem pasteis tipograficos do que nomes 
de ,ente. 

O promotor mineiro acha que tais nomes expõem as pes-
8088 do ridiculo e sugere maior assistencia aos escrivães de 
paz, de modo a esclarece-los sobre a necessidade de impedir 
essas estravagancias, resultantes, quase sempre, de incultura 
de seus autores. Pois não houve um pai, no Rio, que preten
dia dar a uma filha o nome de "Autonomia ", para materializar 
sob essa forma sua orientação na política do Distrito? 

(Transcrito do "Correio Paulistano " de 22-7-56) 
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Leis e Decretos 

LEIS FEDERAIS 

LEI N.o 3.133, DE 8 DE MAIO DE 1957 

A tualiza o instituto da adoção prescrita no 
Código Civil. 

O Presidente da República: 

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

Art. 1.0. Os artigos 368, 369, 372, 374 e 377 do Capitulo 
V - Da Adoção - do Código Civil, passarão a ter a seguinte 
redação: 

Art. 368. Só os maiores de 30 (trinta) anos podem ado
tar. 

Parágrafo único. Ninguém pode adotar, sendo casado, 
senão decorridos 5 (cinco) anos após o casamento. 

Art. 369. O adotante há de ser, pelo menos, 16 (dezes
seis) anos mais velho que o adotado. 

Art. 372. Não se pode adotar sem o consentimento do 
adotado ou de seu representante legal se fôr incapaz ou nas
cituro. 

Art. 374. Também se dissolve o vinculo da adoção: 
I. Quando as duas partes convierem. 
11. Nos casos em que é admitida a deserdação. 
Art. 377. Quando o adotante tiver filhos legítimos, legi

timados ou reconhecidos, a relação de adoção não envolve a de 
sucessão hereditária. 

Art. 2.°. No ato da adoção serão declarados quais os ape
lidos da família que passará a usar o adotado. 

Parágrafo único. O adotado poderá formar seus apelidos 
conservando os dos pais de sangue; ou acrescentando os do 
adotante; ou, ainda, somente os do adotante, com exclusão dos 
apelidos dos pais de sangue 
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Art. 8.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 8 de maio de 1957; 136.° da Independência 
e 69.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK. 
José Carlos de Macedo Soares. 

D. da União de 9/5/57. 

LEI N.o 3.186 - DE 24 DE JUNHO DE 1957 

Revoga o Decreto-lei n.Q 8.951, de 28 de janeiro 
de 1946 (dispõe sôbre o depósito judicial e dá, outras 
providências e revigora o art. 945 do Código de Pro
cesso Civil. 

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

ciono a ,e.~uinte Lei: 
Art l.o. E' revogado o Decreto-lei n.O 8.951, de 28 de 

janeiro de 1946 (dispõe sôbre o depósito judicial e dá outras 
providências) . . 

Art. 2.°. É revigorado o art. 945 do Código de Processo 
Civil. 

Art. 3.°. Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1957; 136.° da Indepen
dência e69.0 da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK. 

Nereu Ramos. 

D . . União de 28/6/57. 

LEI N.o 3.238 - DE 1 DE AGôSTO DE 1957 

Altera disposições da Lei de Introdução ao 
Código Civil. 

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

ciono, a seguinte Lei: 
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Art. 1.0. O art. 6.° da Lei de Introdução ao Código Civil 
(Decreto-Iei n.o 4.657, de 4 de setembro de 1942), passa a 
ter a seguinte redação: 

"Art. 6.°. A Lei em vigor terá efeito imediato 
e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada. 

§ 1.0. Reputa-se ato jurídico perfeito o já con
sumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 
efetuou. 

§ 2.°. Consideram-se adquiridos assim os di
reitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa 
exercer, como aquêles cujo comêço do exercicio tenha 
têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalte
rável, a arbítrio de outrem. 

§ 3.°. Chama-se coisa julgada ou caso julgado 
a decisão judicial de que já não caiba recurso." 

Art. 2.°. O § 2.° do art. 7.° da Lei de Introdução ao 
Código Civil - (Decreto-lei n.o 4.657, de 4 de setembro de 
1942) passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7.° ................................ . 

§ 2.°. O casamento de estrangeiros poderá ce
lebrar-se perante autoridades diplomáticas ou con
sulares do país de ambos os nubentes." 

Art. 3.°. O art. 18 da Lei de Introdução ao Código Civil 
(Decreto-lei n.o 4.657, de 4 de setembro de 1942), passa a ter 
a seguinte redação: 

"Art. 18. Tratando-se de brasileiros, são com
petentes as autoridades consulares brasileiras para 
lhes celebrar o casamento e os mais atos de Registro 
Civil e de tabelionato, inclusive o registro de nasci
mento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasi
leira nascido no país da sede do Consulado." 

Art. 4.°. E' acrescentado à Lei de Introdução ao Código 
Civil (Decreto-lei n.o 4.657, de 4 de setembro de 1942), o 
seguinte artigo: 
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les brasileiros na vlgencia do Decreto-lei n.O 4.657, 
de 4 de setembro de 1942, desde que satisfaçam todos 
os requisitos legais. 

Parágrafo único. N o caso em 'que a celebração 
dêsses atos tiver sido recusada pelas autoridades con
sulares, com fundamento no artigo 18 do mesmo De
creto-Iei, ao interessado é facultado renovar o pedido 
dentro em 90 (noventa) dias contados da data da 
publicação desta lei." 

Art. 5.°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, em 1 de agôsto de 1957; 136.° da lnde

pendêncina e 69.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK. 

Nereu Ramos. 

D. União de 3/8/57. 
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Leis Estaduais 

LEI N. 3.867, DE 28 DE MAIO DE 1957 

Dispõe sôbre cobrança de alugue1'es das serven· 
tias da Justiça não oficializadas. 

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

Artigo 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a cobrar 
alugueres das serventias de justiça não oficializadas. 

Parágrafo único - O aluguel será devido pela instalação 
em próprios estaduais ou em imóveis para êsse fim tomados 
em locação pelo Estado. 

Artigo 2.° - A fixação do aluguel o prazo da locação e 
as condições gerais reguladoras dos contratos ficarão a crité
rio do Poder Executivo, servindo como normas subsidiárias o 
disposto nas leis vigentes. 

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

Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 28 de 
maio de 1957. 

JÂNIO QUADROS. 
Antonio Queiroz Filho. 

Públicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 28 de maio de 1957. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral. 
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LEI N. 3.913, DE 22 DE JUNHO DE 1957 

Dispõe sôDre isenção de impôsto sôbre transmis
são de propriedade imobiliária rrinter-vi1.'Q..~" e dá 
outras providências. 

Retificação 

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

promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.0 - Fica isenta do impôsto transmissão de pro

priedade imobiliária "inter-vivos" e aquisição de imóvel, para 
residência própria, feita por participantes da Fôrça Expedi
cionária Brasileira (FEB) ( ... Vetado ... ). 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se uma 
tinica vez a cada interessado. 

Artigo 2.° - Vetado. 
Artigo 3.° - O benefício a que se refere o artigo 1.0 é 

extensivo à família dos mortos em ação ou em consequência do 
torpedeamento de navios brasileiros. 

Artigo 4.° - A isenção recairá sôbre imóveis de valor até 
Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), sendo devido o im
pôsto sôbre o excedente quando o valor ultrapassar êsse limite. 

Artigo 5.° - Vetado. 
Artigo 6.° - Fica a Caixa Econômica do Estado de São 

Paulo autorizada a conceder empréstimo para aquisição de 
casa própria, até Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), 
(. .. Vetado ... ) e prazo máximo de 20 (vinte) anos para 
6mortização, aos beneficiados pela presente lei. 

Artigo 7.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
\>ublicação. 

Artigo 8.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo. aos 21 de 

iunho de 1957. 

JÂNIO QUADROS. 
Antonio Queiroz Filho. 
Sebastião Meirelles Teixeira. 
Respondendo pelo Expediente 
da Secretaria da Fazenda. 
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Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 21 de junho de 1957. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral. 

D. O. 23/6/57. 

LEI N. 3.933, DE 3 DE JULHO DE 1957 

Anexa aos cartórios do Regist1'0 Civil das Pes
soas Naturais dos distritos das sedes das comarcas 
de Campos do Jordão, Getulina, Palmital, Santa Rosa 
do Viterbo e Tupi Paulista, os cartó1'ios de Distri
buidor, Contador, Partidor e Depositário Público das 
referidas contarcas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.° - Ficam anexados aos cartórios do Registro 
Civil das Pessoas Naturais dos distritos das sedes das comar
cas de Campos do J ordão, Getulina, Palmital, Santa Rosa do 
Viterbo e Tupi Paulista, os cartórios de Distribuidor, Contador, 
Partidor e Depositário Público das referidas comarcas. 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 3 de 

julho de 1957. 

JÂNIO QUADROS. 
Antonio Queiroz Filho. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 4 de junho de 1957. 

Ca1'los de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. 14.786 - Capital- Ministério da Fazenda - Dele
gado Regional do Imposto de Renda: Dê-se ciência da represen
tação de fls. 2 aos Srs. Tabeliães de Notas desta Capital. São 
Paulo, 1.0 de Julho de 1957. (a) Pinto do Amaral. "Repre
sentação de fls. 2 a que se refere o despacho supra". Ao 
Exmo. Sr. Desembargador Dr. Oswaldo Pinto do Amaral, Cor
regedor Geral da Justiça no Estado de São Paulo: Consoante 
dispõem os §§ 1.0 e 2.° do art. 94 e Art. 95 e § único do 
Regulamento do Impôsto de Renda aprovado pelo Decreto 
40.702 de 31-12-56, o recolhimento do impôsto de renda sôbre 
lucro apurado na venda de imóveis pelas pesoas fisicas (Art. 
92 do aludido Regulamento) compete ao vendedor assim como 
a apresentação da guia negativa apropriada, quando a opera
ção não proporciona lucro. Por outro lado, e por fôrça do 
estatuido no Art. 171 e parágrafos do Art. 175 do mesmo Re
gulamento, o recolhimento do imposto devido ou a apresentação 
da guia indicativa da inexistência de lucro deve ser feita à 
repartição do domicilio do vendedor, repartição essa que, no 
caso da Capital de São Paulo, e em se tratando de impôsto a 
recolher é a Recebedoria, Federal setor anexo à Delegacia Re
gional do Imposto de Renda em São Paulo, e, em caso de guia 
negativa, a própria Delegacia Regional referida. Sucede, toda
via, que numerosos são os casos em que as partes vendedoras 
no intuito de subtrairem a transação a um contrôle mais efi
.ciente e presto satisfazem o tributo ou a apresentação da guia 
negativa em repartição outras, sediadas no interior. Como 
essa pratica acarreta dificuldades aos serviços de fiscalização 
desta Delegacia e prejuizos ao interessado da Fazenda Federal 
adotamos providências acauteladoras, a respeito inclusive junto 
.aos Cartórios da Capital. Para conseguirmos o completo êxito 
dessas medidas, necessitamos, entretanto da inestimável coope
ração de Vossa Senhoria, no sentido de fazer com que os Car-
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t6rios da Capital cumpram com presteza as notificações que
lhes estamos fazendo, para que até o dia 15 de cada mês reme
tam a esta Delegacia uma relação das guias em trato no pre
sente, correspondentes a escrituras lavradas no mês anterior 
e que, devendo ser apresentadas nas repartições desta Capital, 
segundo a explicação já dada precedentemente o foram em re
partições diversas. Eis porque vimos solicitar o obséquio dos 
bons ofícios de Vossa Senhoria, sôbre o particular exposto. 
Para o que possam ser util, juntamos exemplar das notifica
ções expelidas aos cartórios. Antecipadamente agradecidos a 
Vossa Senhoria, valemo-nos da oportunidade para apresen
tar-lhe os protestos de estima e consideração. (a) Mário Boari 
Tamassia, Delegado Regional. 

PORTARIA N. 8/57 

O desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 

Atendendo a que os processos de habilitação de escreven
tes de cartorio, nos termos do art. 9.° do Decreto 5.129 de 23 
de julho de 1931, estão sujeitos a exame e correição do Corre
gedor Geral da Justiça; 

Atendendo a que, por esse motivo, no interesse dos ser
viços judiciários, no do próprio cartório, bem assim de escre
vente, a Corregedoria traçou normas que vêm sendo executa
das com uniformidade e resultados satisfatórios, no processa-
mento da habilitação e nomeação dos candidatos a cargos de 
escreventes ; 

Atendendo a que a fixa'Ção dos vencimentos dos escreven-
tes é da competência da Secretaria da Justiça (art. 15 do citado 
decreto 5.129), cabendo à Corregedoria exigir a prova dessa _ 
fixação, para ficar constando dos registros e dos assentamen-
tos de cada interessado: 

Determina: além dos documentos exigidos por lei, nos pro
cessos de habilitação de escreventes para os cartórios não ofi-
cializados, deverá constar a proposta de fixação dos vencimen
tos endereçados ao sr. Secretário da Justiça. O original do 
pedido, acompanhado de uma cópia da portaria de nomeação e
com os requisitos exigidos nos §§ 1.°, 2.°, 3.° e 4.° do art. 15 
do decreto já mencionado, deverá subir com o processo de habi-

16 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



litação, para ser encaminhado à Secretaria da Justiça, por 
intermédio da Corregedoria Geral, tão logo se conclua o pro
cesso, pela homologação da nomeação. 

Fixados os vencimentos do escrevente, juntar-se-á aos 
autos prova da fixação. 

P. e Comunique-se. 
São Paulo, 1.0 de março de 1957. (a) 08"waldo Pinto do 

A maral - Corregedor Geral da Justiça. 

D. Justiça de 28/7/57. 

~ PODER JUDICIÁRIO 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

N.801/BSP. 
Proc. 14.075 

Em 23 de Fevereiro de 1957 
Senhor Presidente 

Por determinação do Exmo. Sr. Corregedor Geral da Jus
tiça e para providências a serem tomadas, constantes do des
pacho abaixo transcrito. cumpre-me encaminhar a V.S. a 
inclusa cópia de fls. 2, do processo n.o 14.075, em que é inte
ressado o Juízo de Direito da 1.a Vara Cível desta Capital, 
que encaminha pelo referido ofício, ponderações apresentadas 
nos autos da concordata de IRMA STOPPEL: 

"Oficie-se aos serventuários mencionados no 
ofício de fls. 2, remetendo-se-Ihes cópias da repre
sentação. 

Outrossim, remeta-se também à Associação dos 
Serventuários da Justiça uma cópia da representa
ção, afim de que essa entidade, que tem procurado 
colaborar com a Corregedoria. o faça junto aos seus 
associados, no intuito de alertá-los da falta de cum
primento das normas estabelecidas para o reconhe
cimento de firmas". 

São Paulo, 2 de Janeiro de 1957. 
(a) Pinto do Amaral 
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Aproveito o enseja para apresentar a V.S. os protestos do 
meu elevado aprêço e distinta consideração. 

ADRIANO DE CAMARGO LOPES 
Escrivão da Corregedoria Geral da Justiça 

A Sua Senhoria, o Senhor Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS 
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA - CAPITAL. 

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL 
DA CAPITAL 

São Paulo, 4 de Dezembro de 1956 

Exmo. Snr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça 

Tenho a honra de transmitir a V. Excia., a requerimento 
do Dr. 1.0 Curador de Massas Falidas, as ponderações a seguir 
transcritas, apresentadas nos autos da concordata de Irma 
Stoppel, pelo referido orgão do M. Publico: 

"A segunda consideração que se nos impõe, nêste item I, 
consiste em que das fls. 42, 59 e 64 dêstes autos consta o reco
nhecimento da firma do ilustre Dr. Advogado de credores, mas 
contrariamente às recomendações da Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça Paulista, que tem determinado ao "tabelião 
mencionar o nome da pessoa cuja assinatura reconhece". Tal 
recomendação tem sido feita reiteradamente pela Colenda Cor
regedoria: Provimento 1/1949, de 3/3/49 (diário da Justiça", 
S.P., de 4/3/49 - Rev. dos Tribs. - voI. 182 - p. 929 -
Repert6rio das Correições - Nelson Nogueira - ed. de 1953 
- pg. 213) ; Despacho no processo n. 10.624, de 16/12/1953 
(Diário da Justiça, S.P. de 17/12/53) ; Provimento 44/53, de 
28/12/53, em cujo capitulo 5.° item III - letra "d" - está 
determinado: - "Nos reçonhecimentos de firma, indicar os 
nomes das pessoas a quem pertencem as assinaturas, consti
tuindo falha abusiva e condenavel a referência "reconheço a 
firma supra." (Diário da Justiça, de S.P. de 29/12/53) (re
vista do Tribs. voI. 220 p. 589, alto-); Portaria n.o 9/54, de 
30/6/54 (Boletim da Associação dos Serventuários de Justiça 
do Estado de São Paulo - n. 51 Julho/agosto de 55, pago 11). 
Assim, M. Juiz, tem a Egrégia e respeitabilíssima Corregedo
ria Geral da Justiça recomendado, iterativamente, insistente
mente, repetidamente, que o tabelião, nos reconhecimentos de 
firmas, consigne o nome da pessoa a quem pertence a firma 
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reconhecida, constituindo "falha abusiva e condenavel a refe
rência, reconheço a firma supra ", conforme está a fls. 42 (em 
15/9/55, fls. 59 (em 19/9/55) e 64 (em 15/9/55), dêstes autos. 
Dái o requerer a Curadoria, como ora requer, digne-se V. Excia. 
de determinar envie-se cópia desta cota (apenas a letra "b" 
do presente item I), à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado, consignando quais os Tabelionatos (fls. 42, 59 e 
64) que desrespeitaram as recomendações do eminente e aca
tado Doutor Desembargador Corregedor Geral da Justiça." 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Excia. os 
protestos da minha mais alta estima e consideração. 

(a) Otto de Souza Lima 
Juiz de Direito da la. Vara Civel 
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J urisprudencia 

DIREITO E JUSTIÇA 

O SOLICITADOR SOMENTE PODE EXERCER 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA COMARCA 
EM QUE TEM SEDE A FACULDADE DE QUE 

:É ALUNO 

Decisão do Conselho Secional da Ordem - Uma 
questão de grande interesse: recebimento de lJrocura

ções para substabelecimento a ad'lJogados 

o Conselho Secional da Ordem dos Advogados tomou de
cisão de importancia, referente aos solicitadores-academicos. 
Entendeu o Conselho que a inscrição se faz apenas para a co
marca em que tem sede a faculdade de que é aluno o interes
sado. Assim, vedado é a ele exercer atividades profissionais 
em outras comarcas. Essa decisão tem maior significação por
que vem alterar uma antiga orientação do conselho, consubstan
ciada num provimento, e em conformidade com a qual a ins
crição poderia ser estendida a todo o Estado. 

- - - - -RECEBIMENTO nE- PROCURAÇõES _P ~R.A 
SUBSTABELEC1t-LAS A ADVOGADOS 

O Conselho Secional da Ordem dos Advogados, em sua 
ultima reunião, iniciou o exame de questão de grande interesse, 
tanto para a classe dos advogados como para o publico em geral. 
Prende-se a questão a uma consulta, formulada ao Conselho 
Secional pelo presidente da 12.a Subseção, com sede em Ribei
rão Preto, o qual indagou se é permitido a qualquer pessoa 
receber procurações, para substabelecê-las a advogados. A in
dagação envolve, como se sabe, o proposito de coartar uma das 
válvulas, de que se utilizam certas pessoas, para desenvolverem, 
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em detrimento dos legitimos profissionais, atividades relacio
nadas com a advocacia. A materia foi examinada, no Conse
lho, pelo sr. Celso Neves, o qual, na qualidade de relator, con
cluiu pela ilegalidade das procurações recebidas na forma indi
cada. Em seu parecer diz o relator: "Opera-se o mandato 
- diz o art. 1.288 do Codigo Civil - quando alguem recebe 
de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos, ou admi
nistrar interesses. Mas, no que tange à representação judicial, 
a regra ,generica do art. 1.288 sofre restrições: "O mandato 
judicial pode ser conferido por instrumento publico ou parti
cular, devidamente autenticado, à pessoa que possa procurar 
em juizo." (art. 1.324). De outro lado, a par da habilitação 
legal e sem embargo dela, há, ainda, as restrições do art. 1.325, 
decorrentes de idade, exercicio de certas funções, dos efeitos de 
sentenças e de relações de parentesco. Quanto à habilita.ção, 
o art. 22 do nosso Regulamento é norma. cogente: "Em qual
quer juizo, contencioso ou administrativo, civel ou criminal, 
salvo quanto a habeas-corpus, o exercicio das funções de advo
gado, provisionado ou solicitador, somente será permitido aos 
inscritos no quadro da Ordem e no gozo de todos os direitos 
decorrentes, de acordo com este Regulamento". Todavia, o 
§ 1.° do art. 106, do Cod. de Proc., abriu exceção, "no caso de 
falta de advogado no lugar, ou recusa ou impedimento dos que 
houver". A relação de mandato é direta, entre mandHnte e 
mandatario. O substabelecimento é descarga de obrigações 
que não desvincula o mandatario, a não ser quando tem pode
res para substabelecer e o faz sem reserva. Tal descarga há 
de ser de poderes que o mandatario tem, por ele exercitaveis. 
Se não os puder exercer, não os poderá receber, nem, portanto, 
substabelecer. Em verdade, a procuração ad judicia conferida 
a quem não tem habilitação legal para postular em juizo é 
nula, por ilicitude de objeto. (Cod. Civ., 145-I1). Não sendo 
licita a répresentação judicial por leigo, ilícito é o ato que a 
objetive. " 

Não houve ainda, porem, decisão do Conselho, a respeito 
do assunto, pois a votação da mate ria foi adiada, em virtude 
de pedido de vista. 

Transcrito da "Fôlha da Manhã". 
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DIFERENÇA DE SISA 

Uma sociedade adquiriu, mediante compromisso, uma 
grande gleba de terras, tendo em seguida requerido avaliação, 
segundo o disposto no art. 38, § 1.0, do Livro IV do Codigo 
de Imposto e Taxas. Estimado o valor do imovel foi recebida 
a escritura definitiva, recolhendo-se o imposto pelo valor da 
estimativa Fazendaria, não obstante constasse da escritura que 
o preço da compra era superior. Em face dessa situação, veio 
a Fazenda do Estado pleitear o recebimento de diferença de 
sisa, entre o valor da estimativa por ela feita e o preço da 
aquisição. Por sentença do sr. Francisco N egrisolo foi julgado 
improcedente o executivo. Decidiu o juiz que "a avaliação 
previa requerida pela embargante encontra o seu fundamento 
nas disposições do art. 38, § 10.°, e art. 39, para grafo unico, 
ambos do Livro IV, do Codigo de Impostos e Taxas, tendo a 
sisa sido, ademais, recolhida de acordo com o disposto nos 
arts. 32, 33 e 55, paragrafo unico, do Livro IV, do Codigo de 
Impostos e Taxas. Assim, desde que o imposto foi pago, em 
obediencia a determinações da lei então vigente, ou seja, sobre 
a importancia que o proprio Fisco convencionou, não há dife
rença alguma de sisa a ser recolhida". A Sexta Camara Civil 
do Tribunal de Justiça, por votação unanime, confirmou essa 
decisão. Tomaram parte no julgamento os des. J. C. Ferreira 
de Oliveira, relator, Samuel Francisco Mourão e Justino Pinhei
ro. (Agravo de petição n.o 83.158, da capital). 

Transcrito da li Fôlha da Manhã". 

OBRIGATORIEDADE DA ESCRITURA 
PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE 

IMÓVEIS NÃO LOTEADOS 

Dirimindo, definitivamente, controvertida jurisprudência, 
resolveu o Supremo Tribunal Federal considerar necessária a 
esc1·itura pítblica para que os compromissos de venda e compra 
de imóveis não loteados possam ser registrados e valer como 
ônus real. 
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Eis a ementa do respectivo acórdão, publicada em "O 
Estado de São Paulo", de 10-9-1957: 

JURISPRUD1l:NCIA 

"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
Terrenos não loteados: Inscrição no Registro de 
Imoveis: Requisitos em face à Lei 649, de 11 de 
Março de 1949. 

Compromisso de compra e venda de terrenos 
não loteados: - sendo seu valor superior a mil 
cruzeiros, é da essência do ato, para que corno onus 
real sobre o imovel seja inscrito no respectivo re
gistro, conste de escritura pública, contendo a mais 
a outorga uxória. 

(Recurso extraordinário n.o 30.752, de Santa 
Catarina, acórdão unânime da 2a. Turma Julgadora, 
em 30 de Outubro de 1956, do Supremo Tribunal 
Federal, relator Edgard Costa). 

2.a VARA DOS FEITOS DA FAZENDA NACIONAL 
CARTóRIO DO 2.° OFíCIO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 3337 

Relator: Afrânio A ntânio da Costa. 

RELATÕRIO 

A Caixa Econômica Federal de São Paulo, realizou um 
empréstimo à Cristaleira Americana. A recebedoria Federal 
cobrou o imposto do Sêlo SôBRE o empréstimo. Foi impe
trado, então, o presente mandado de segurança, fundado no 
artigo 15, § 5.° da Constituição, pleiteando a isenção por ser 
a mutuante uma autarquia estadual. - A segurança foi con
cedida em la. instância e cassada pelo Tribunal Federal de 
Recursos, sob o fundamento de que as autarquias não se con-
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fundiam com· a União. Estados ou Municipios, a quem o pre
ceito constitucional concede a isenção. Veio o recurso ordi
nário, opinando o Dr. Procurador Geral pelo não provimento. 
É o relatório. A. Costa. 

VOTO 

Dou provimento para conceder a segurança. Não pode 
sofrer dúvidas que as autarquias exercendo atividade descen
tralizadas da Administração, nem por isso adquirem autonomia 
completa de modo a desintegrar-se da máquina administrativa 
do Estado. São serviços públicos, cuja concessão não con
vindo ao Estado, mas, por outro lado, envolvendo interesse 
público especializado, são entregues a uma direção aparte e sob 
a vigilância do Estado, que lhes nomeia os administradores 
e fixa as normas de administração. Não é possível à União, 
Estado ou Municipios estarem a morder-se na própria carne, 
exigindo impostos que a Constituição isenta no artigo 15, § 5.°". 

ACóRDÃO 

"Autarquia": - exercendo atividade descentralizada de 
Administração Pública, nem por isso adquirem tal autonomia. 
Não estão sujeitos aos impostos (art.o 15, § 5.° da Constitui
ção). - Vistos, etc. Acordam os juizes do Supremo Tribunal 
Federal, a unanimidade dar provimento ao recurso, para con
ceder a segurança, conforme o relatório e notas taquigráficas. 
Custas da lei. Rio, 6 de Julho de 1956. A.) Orozimbo Nonato 
- presidente. a.) Afrânio Antonio da Costa - relator". 
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