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Colaboração 

HABILITAÇÃO DE ESCREVENTES AOS 
OFICIOS DE JUSTIÇA 

ANTONINO CINTRA 
Ribeirão Pires 

A Lei n.O 819 de 19 de outubro de 1950, veiu, preencher 
uma lacuna irreparavel atinente á regulamentação e provi
mento das serventias de justiça. Isso não só qu~.nto aos pro
vimentos como nos casos referentes á ordem estabelecida a tudo 
quanto concerne aos devêres e regalias das referidas serventias. 
Ficando tudo ajustado com clarividência e precisão, numa coor
denação justa porque equacionou com insuperavel equidade a 
carreira dos servidôres de justiça. - Não tendo deixado val
vula escapatória á intromissão apadrinhadôra da politica, al
gumas vêzes indébitas contra os interesses de candidatos com 
mais merecimentos. - E, era infelizmente, o que se dava com 
leis anteriores. 

- Hoj e, tempora mutandur, galgam promoção á carreira 
aqueles que se encontram escudados com todas as exigências da 
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justa lei. De tudo se infére que, seria de alto alcance aos jo
vens que se dedicam ao oficio da carreira, que os mesmos hou
vessem pelo menos concluido o curso ginasial, mediante apre
'Sentação de diplomas. - Isso seria de suma importancia aos 
novatos do oficio e ainda mais com o d,esvêlo da propria justiça. 
- Agora, o porquê desta pequena recomendação. - Acontece, 
muita vez, que jovens nem siquér chegaram a concluir o curso 
de grupo escolar, quasi que destituidos, portanto, de curso pri
mario, se abalançam á aprendizagem nos cartorios de oficio de" 
justiça. 

- Evitando prolixidade do assunto, que aqui não com
porta, diremos com experiência de oficio - tudo quanto se faz 
com falta de base, nunca poderá lograr bons resultados. É 
muito natural que se tenha em consideração o direito evocacio
nal de jovens que se dispõem a encarreirar-se em alguma coisa 
util. Porém, esse direito deve subordinar-se a elementos de 
que os mesmos jovens jamais poderão prescindir-se, a não ser 
com gravoso inconviniênte á carreira escolhida. - Deve-se con
siderar que o escrevente de hoje, ôntem foi praticante e será 
mais tarde o titular do cartorio em cujo oficio praticou. E, 
pela analogia desta ligeira explanação, subtende-se atribuição 
aqui feita a todas as categorias de oficio, indiscretamente, por
que em todos eles existem praticantes e escreventes. 

- É verdade que para os concursos de serventias de jus
tiça, nada mais se exigiu a não ser as disposições constantes 
dos arts. 16, 17 e 18 da referida lei 819, aos que dependem 
de próvas. Entretanto, isso não deve obstar de maneira algu
ma que, praticantes e escreventes de qualquér categoria de ofi
cio de justiça iniciem a carreira destituidos de conhecimentos 
didaticos mais complétos. Complemento que deveria ser exi
givel a todos que iniciam toda e qualquér carreira, dependente 
de capacidade escrita. 

- Mais do que os escreventes é a responsabilidade que 
exerce o serventuario em todas as dependências do seu oficia
lato. O escrevente é auxiliar de confiança do titular do car
torio, mas não deixa, tambem, de ter responsabilidade em todos 
os átos que pratica, principalmente, quando está substituindo 
o serventuario do oficio. 

- E, pela razão de não haver régra sem exceção, existem 
até escreventes dotados de bôa cultura, algumas vezes, demons
trando mais pratica e conhecimentos do que o proprio serven
tuario. PeJa mesma razão, existem praticantes e escreventes 
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que, conscios de sua incipiência escolar, procuram suprir essa 
falta, valendo-se de escolas noturnas publicas ou particulares, 
dest'arte precavendo-se contra sua deficiente aprendizagem 
escolar. São dignos de nota jovens que assim procedem, por
que em tempo souberam compreender a grande missão que de 
futuro lhes estará reservada. - Existem jovens indiferentes, 
porém, o numero já não é alarmante e tudo faz crêr que aos 
poucos irá desaparecendo essa anormalidade. 

- Hoje, já não constitui problema o curso ginasial, visto 
estar difundido por todo o país, notadamente neste Estado, essa 
categoria de instituto educacional. 

- Vê-se, portanto, que se não cogita aqui do impossivel, 
porém, daquilo que é muito possivel e tem cabimento no meio 
-evolutivo em que todos estamos vivendo. 
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Leis e Decretos 

LEIS FEDERAIS 

LEI N.o 3.359 - DE 22 DE DEZEMBO DE 1957 

Dispõe sôbre as condições para admissão de na
cionais e estrangeiros ao exercício de atividade re
munerada no País e sôbre a abolição do registro 
policial de estrangeiros. 

o Presidente da República 

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

Art. 1.0 Todo brasileiro pode ser admitido a exercer em
prêgo ou atividade remunerada quando não possua carteira pro
fissional, mediante apresentação ao empregador de qualquer 
dos seguintes documentos de identidade: carteira de identida
de, expedida por autoridade policial, certidão de reservista, 
título de eleitor ou certidão de idade. 

Art. 2.° O estrangeiro, residente em caráter permanente 
no território nacional, titular de passaporte do qual conste ca
rimbo e assinatura de autoridade imigratória que prove a sua 
entrada regular no país, pode ser admitido ao trabalho com a 
apresentação dêsse documento ao empregador, enquanto não 
obtiver a carteira profissional de trabalho. 

Art. 3.° O brasileiro ou estrangeiro empregado que não 
possua carteira profissional deve obtê-lo da repartição compe
tente, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de sua admissão ao serviço. 

Parágrafo único. A concessão da carteira profissional, 
estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho, não depen
derá da prova da prestação de serviço militar. 

Art. 4.° Ao ser admitido ao trabalho o brasileiro ou o 
estrangeiro que não possua carteira profissional receberá do 
empregador no ato de sua admissão um documento por êle as~ 
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sinado, no qual figure, pelo menos, a natureza do emprêgo e 
salário respectivos. 

§ 1.0 Uma segunda via do documento fornecido ao em
pregado nas condições acima, será, pelo patrão remetida à De
legacia Regional do Trabalho da Região onde ocorrer o ato, 
a fim de acautelar os interêsses das partes. 

§ 2.° A comprovação, por parte da autoridade, da ad
missão ao emprego, sem o fornecimento, pelo empregador ao 
empregado, do documento comprovador do ato, e, também da 
sua não remessa à Delegacia do Trabalho da Região onde se 
efetiva o contrato de trabalho, origina as mesmas e iguais pe
nas, em que incidem os empregadores que admitem ao seu ser
viço, pessoa que não seja portadora de carteira profissional. 

Art. 5.° - VETADO. 

Art. 6.° - VETADO. 

Art. 7.° Esta lei entrará em vigor na data de 'Sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário contidas nos De
aetos-Ieis ns. 406, de 4 de maio de 1938, 7.967, de 18 de setem
bro de 1945, e 5.452, de 1 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

Rio de Janeiro, em 22 de dezembro de 1957: 136.° da In
dependência e 69. da República. 

JUSCELINO KUBITSCH:SK. 

E'nt'ico de AgnilJ.,J' SaUes 

D. União 24/12/57. 

LEI N.o 2.931 - DE 27 DE OUTUBRO DE 1956 

Dispõe sôbre o 1Jenhor industrial de veículos 
automotores, equipa'ntentos para a execução de ter
raplenagem e pavimentação e quaisquer via.turas de 
tração mecânica usadas nos transportes de passagei
ros e cargas, e dá outras providências. 

Art. 1.0 - São susceptiveis do penhor indudrial os vei
culos automotores e os equipamentos para a execução de terra
planagem e pavimentação, bem como quaisquer viaturas de 
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de tração mecãnica, usadas nos transportes de passageiros e 
cargas e, ainda, nos serviços dos estabelecimentos industriais. 

§ 1.° - O penhor industiial de que trata este artigo po
de abranger os equipamentos, instalações, oficinas com seus 
aparelhamentos mecânicos, ferramentas e acessôrios ligados à 
exploração de atividade financeira. 

§ 2.° - Aplicam-se a êsse penhor as disposições do De
creto-lei número 1.271 ('~), de 16 de maio de 1939, com exce
ção do § 1.0 inciso VI, o § 2.° do seu art., efetuando~se porém, 
a transcrição e o arquivamento do contrato no Registro de Imó
veis da comarca do domicílio do devedor. 

§ 3.° - Efetuado o registro será o penhor anotado nos 
assentamentos próprios da repartição competente para expedi
ção dos veículos. 

Art. 2.° - O registro e anotações previstos no artigo an
terior, valerão contra terceiros, desde a sua data. 

Art. 3.° - As dragas e os implementos destinados à 
limpeza e desobstrução de portos, rios e canais podem ser ob
jeto do penhor naval a que se refere o art. 265 do regulamento 
baixado pelo decreto n.O 24.288, de 24 de maio de 1934, obser
vadas as formalidades de registro previstas nesse dispositivo. 

Art. 4.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Leis Estaduais 

LEI N. 4.129, DE 12 DE SETEMBRO DE 1957 

Dispõe sôbre extinção dos Ca1"tót·ic 8 de Assis
tência Judiciá1"ia, criados pelo Decreto-lei n. 14.969, 
de 27 de agôsto de 1945, assim como dos Ca1"gos de 
Escrivão, de Escrevente e de Auxiliar, nêles lotados, 
e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Ficam extintos os Cartórios de Assistência 
Judiciária, criados pelo Decreto-lei n. 14.969, de 27 de agôsto 
de 1945, assim como os cargos de Escrivão, de Escrevente e de 
Auxiliar, nêles lotados. 

Parágrafo 1.0 - Os titulares dêsses ofícios de justiça fi
cam (... vetado ... ) aproveitados como serventuários, ( ... 
vetado ... ) em outros cartórios judiciais, independente de con
curso. 

Parágrafo 2.° - Vetado 
Parágrafo 3.° - Os escreventes e auxiliares estaveis fi

cam (... vetado ... ) aproveitados, obrigatoriamente, em ou
tros cargos de natureza e vencimentos compatíveis com os an
teriormente ocupados. 

Artigo 2.° - A distribuição dos feitos novos voltará a 
ser feita de acôrdo com o sistema que vigorava antes da cria
ção dos Cartórios Privativos de Assistência Judiciária. 

Parágrafo único - Os feitos em andamento, bem como 
os processos findos dêsses cartórios, serão redistribuídos, equi
tativamente, aos cartórios das Varas a que pertencerem. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 12 de se
tembro de 1957. 

JÂNIO QUADROS 
A ntonio de Queiroz Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 12 de setembro de 1957. 

Carlos de Albuquerque Seiffa1'th - Diretor Geral 

D, D, 13/9/57. 

LEI 4,342, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1957 

Altera dispositivo da lei 819, de 31-10-19.'50, 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO decreta e eu, RUY DE ALME1DA BARBOSA, na 
qualidade de seu Presidente, promulgo nos têrmos do artigo 
25, parágrafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Fica acrescido ao artigo 26, da lei 819, de 
31 de outubro de 1950, um parágrafo, com a seguinte redação: 

"Parágrafo único - No caso das letras "a", "b" e "f", do 
artigo 3.°, havendo na serventia vaga escrevente, com mais de 
12 anos de efetivo exercício, que exerça o cargo de seu oficial 
maior há mais de 3 anos, seja bacharel em direito ou haja subs
tituido interinamente o serventuário, embora alternadamente, 
nela será provido, expedindo o Poder Executivo o decreto de 
nomeação a requerimento do interessado", 

Artigo 2,° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, sendo aplicada às serventias vagas e às que ainda 
não tenham sido definitivamente providas, 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 5 dê 
novembro de 1957. 

a) Ruy de Almewc, Barbosa, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativà do E3-
tado de São Paulo, aos 5 de novémbro de 1957, 

a) Darcy Anthero Bloem, Diretor Geral, substituto 

Pública do no Diário Oficial de 9 de novembro de 1957. 
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LEI N. 4.424, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1957 

Dispõe s6bre isenção d.e custas, emolumentos e 
sêlos em ce'rtidões solicitadas pelo Estado. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1. - As certidões solicitadas pelo Estado, visan
do acautelar e defender seus interêsses e direitos, são isentas 
de custas, emolumentos e sêlos. 

Artigo 2.° - As certidões devem ser entregues dentro 
do prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de 
Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cru
zeiros), que será aplicada pelo Juiz Corregedor do cartório, à 
vista de representação escrita da autoridade requisitante, en
caminhada através do Departamento Jurídico do Estado. 

Artigo 3.° - Nos casos de urgência, o pedido de certidão 
deve ser atendido dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Artigo 4.° - A multa, não paga dentro do prazo de 10 
(dez) dias contados do despacho que ordenar o pagamento, 
exarado pelo Juiz Corregedor, será inscrita como dívida ativa 
do Estado, para cobrança executiva. 

Artigo 5.° - A autoridade requisitante passará recibo 
das certidões no próprio ofício de requisição. 

Artigo 6.° - Os cartórios não podem, sob pretexto al
gum, recusar ao Estado a consulta de quaisquer processos, li
vros e documentos existentes em seus arquivos, sob pena da 
multa prevista nesta lei. 

Artigo 7.° - Os pedidos de certidões devem ser feitos 
por ofício numerado, datado e assinado pela autoridade requisi
tante, entregue mediante carga em livro próprio. 

Artigo 8.° - Quando se tratar de consulta nos têrmos 
do art. 6.° da presente lei, o representante do Estado será apre
sentado, por ofício da autoridade requisitante, ao cartório com
petente. 

Artigo 9.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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Artigo 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 10 de 

dezembro de 1957. 
JANIO QUADROS 

Antoniá de Queiroz Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 10 de dezembro de 1957 

Carlos de Albuq'uerq'ue Seifta'rth 
Dir€tor Geral 

D. O. de 11/12/57. 

LEI N. 4.461, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1957 

Modifica dispositivo da· Lei n. 3.467, de 4 de se
tembro de 1945, e do Decreto-lei n. 16.484, de 17 de 
dezembro de 1946. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decr€ta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Passam a vigorar com a seguinte redação 
os arts. 2.° e 3.° da Lei n. 3.467, de 4 de setembro de 1956. 

"Artigo 2.° - São de férias coletivas o p€ríodo da Se
mana Santa e o de 2 a 31 de janeiro. 

Artigo 3.° - As férias individuais, de 30 (trinta) dias, 
terão inícb no primeiro dia do mês e serão gozadas de acôrdo 
com escala aprovada pelo Tribunal, em sessão plenária que se 
realizará na segunda quinzena de dezembro de cada ano. 

Parágrafo único - A organização da escala obedecerá às 
seguintes normas: 

I - não poderá gozar férias, ao mesmo tempo, mais de 
um desembargador de cada Câmara. O total correspondente 
ao número de Câmaras, havendo vaga, poderá ser completado 
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por desembargadores da Secção Civil, desde que nunca se afas
tem simultâneamente mais de dois da mesma Câmara. Na
quele cômputo não se compreenderão os que terminarem a 1.° 
ou 2 de março o gozo de férias iniciado em fevereiro; 

11 - atender-se-á à escolha de mês feita pelos desembar
gadores, dando-se preferencia aos mais antigos no Tribunal e 
no caso de exceder ela ao número permitido; 

111 - É admitida, no correr do ano, a permuta de perío
do de ferias; 

IV - serão excluídos da escala o Presidente do Tribunal, 
o primeiro Vice-Presidente e o Corregedor Geral da Justiça". 

Artigo 2.° - O parágrafo único do art. 8.° da Lei n. 
3.467, de 4 de setembro de 1956, passa a ter a seguinte redação: 

"Parágrafo único - As férias dos juízes substi
tutos de segunda instância serão concedidas de acôrdo 
com as escalas que o Presidente do Tribunal de Justiça 
organizará, depois de aprovada a dos desembargadores, 
tendo em vista a conveniência do serviço". 

Artigo 3.° - Passa a ter a seguinte redação e 
art. 2.° do Decreto-lei n. 16.424, de 17 de dezembro 
de 1946: 

"Artigo 2.° - O substituto do desembargador 
afastado do exercício por qualquer motivo será juiz 
certo nos recursos ou processos originários que lhe fo
rem distribuidos ou passados para revisão durante a 
substituição; e, ainda, quando esta não fôr de 15 (quin
ze) dias, nos mais processos, à razão de um por dia de 
substituição, dentre os que lhes rorem passados pelo 
substituído ou a êste já houverem sido distribuídos, 
salvo a hipótese prevista no art. 5.° da Lei n. 3.467, 
de 4 de setembro de 1956. 

§ 1.0 - Em qualquer caso, dará o substituto pre
ferência aos feitos de mais antiga conclusão e deverá 
finda a substituição, devolver ao substítuto tantos pro
cessos, dentre os mais recentes, quantos houver rece
bido em excesso. 

§ 2.° - Se o substituto fôr juiz de primeira ins
tância e a sua convocação cessar antes de 15 (quinze) 
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dias, os autos sem visto passarão a outro substituto, 
que fôr designado, sem prejuízo da regra estabelecida 
:la cabeça dêste artigo. . 

§ 3.° - Os proceSS03 da competência originária 
do Tribunal serão processados pelo relator ou por quem 
o estiver substituindo; e, quando se acharem em têr
mos de julgamento, dêles será juiz certo o relator sor
teado, salvo se afastado do exercício. Nesta hipotese, 
far-se-á novo sorteio dentre os juizes substitutos de se
gunda instância, se a substituição estiver a cargo de 
juiz de direito de primeira instância. 

Artigo 4.° - Esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Artigo 5.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 20 de 
dezembro de 1957. 

JÂNIO QUADROS 
Antonio de Queiroz Filho 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 21 de dezembro de 1957. 

Carlos de Albuq'llerq'lte Seiffarth 
Diretor Geral. 

D. O. 28/12/57. 

LEI 4.507, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1957. 

Dispõe sobre medidas de camter financeiro. 

Artigo 1.° ........................................ . 

Artigo 7.° - Ficam isentas do pagamento do impôsto sôbre 
transmissão de propriedade "causa mortis" as heranças até o 
valor de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), quando se
jam sucessores "ab intestato" descendentes, ascendentes ou 
cônjuge. 
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Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se tam
bém às heranças nas condições nêle previstas cujo impôsto não 
tenha sido pago à data da vigência desta lei. 

Artigo 8.° - Ficam isentos do impô'sto sôbre transmissão 
de propriedade "causa mortis" os vencimentos, salários, pro
ventos de aposentadoria e bem assim quaisquer vantagens pe
cuniárias decorrentes do exercício de cargo, emprêgo ou fun
ção, até o limite de Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), 
observado, ainda o disposto no parágrafo único do artigo an
terior. 

Artigo 9.° - Passam a ter a seguinte redação o art. 1.0 
e seus §§ 1.° e 2.<>, da Lei n. 2.934, de 28 de dezembro de 1954, 
mantido o § 3.° dêsse artigo: 

"Artigo 1.0 - O pagamento do impôsto sôbre transmissão 
de propriedade "causa mortis" poderá ser feito em prestações 
mensais não excedentes a vinte e quatro, a critério do Pro
curador-Chefe da Procuradoria Fiscal, se não houver no monte 
importância suficiente em dinheiro, títulos ou ações negociá
veis, para a satisfação do encargo fiscal. 

§ 1.0 - A primeira prestação será recolhida dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da homologação do 
cálculo, mediante a guia a que se refere o artigo 33, do Livro V, 
do Código de Impostos e Taxas. . 

§ 2.° - O saldo da dívida será acrescido dos juros de seis 
por cento ao ano, 'Se as prestações não excederem de doze; e 
de doze por cento, se exederem êsse número. Os juros serão 
pagos juntamente com as prestações." 

Artigo 10 - Passa a ter a seguinte redação o parágrafo 
único do artigo 21, da Lei n. 3.672, de 29 de dezembro de 1956: 

"Parágrafo único - Quando se tratar de aumento de lota
ção, o impôsto será pago dentro de 30 (trinta) dias a contar 
da data da notificação expedida pela repartição competente da 
Secretaria da Fazenda, ou ciência do interessado no processo." 

Artigo 18 - E' vedado encaminhar, despachar ou juntar 
a autos, papéis sujeitos ao impôsto do sêlo, sem estarem devi
damente selados, ainda que sob a alegação de selagem a final. 

Artigo 19 - O juiz, chefe de repartição pública ou qual
quer autoridade estadual, a quem forem presentes processos 
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administrativos ou judiciais em que haja papeIS que não te
nham pago o impõsto do sêlo devido nos prazos legais ou que 
estejam irregularmente selados, exigirá POi" despacho no mes
mo processo, antes de lhe dar andamento, seja a falta suprida. 

Artigo 20 - Passa a ter a seguinte redação o art. 1.0, da 
Lei n. 3.049 de 10 de setembro de 1937: 

"Artigo 1.0 - Passam a constituir renda do Estado as 
custas e emolumentos que competem aos escrivães criminais da 
'Capital e aos do crime, juri e execuções criminais de Santos." 

Artigo 21 - As taxas dos serviços prestados pela Dire
toria do Servi'ço de Trânsito, a que se refere o art. 16, da 
Lei n. 2.412, de 15 de dezembro de 1953, passam a ser as cons
tantes da Tabela anexa à presente lei. 

Artigo 22 - Ficam canceladas as dívidas fiscais decor
rentes de impostos e multas, exceto as resultantes de infra
ções às leis de trânsito, relativas ao exercício de 1957, e ante
riores, desde que não ultrapassem a importância de Cr$ 200,00 
(duzentos cruzeiros). 

Artigo 52 - Fica substituida pela tabela anexa, a tabela 
cque se refere o artigo 7.°, do Livro IV do Código de Impostos 
e Taxas. 

Artigo 53 - Passa a ter a seguinte redação o § 1.0 do 
artigo 58 do Livro IV do Código de Impostos e Taxas: 

"§ 1.0 - Os valores a que se refere este artigo são os 
seguintes: 

Na capital e em Santos ..................... . 
Nas cidades de mais de 25.000 habitantes, exceto 

Capitais e Santos ...................... . 
Nas cidades de mais de 15.000 até 25.000 habi-

tantes ................................ . 
Nas cidades de 5.000 até 15.000 habitantes ... . 

Cr$ 
800.000,00 

640.000,00 

480.000,00 
320.000,00 

Nas cidades de menos de 5.000 habitantes ..... 270.000,00". 

Artigo 54 - O inciso I do artigo 2.° da Lei n. 3.557, de 
26 de outubro de 1956, passa a ter a seguinte redação: 

"I - o pagamento do preço ajustado deverá ser feito no 
prazo máximo de 15 (quinze) anos, com têrmo inicial na data 
da assinatura da competente escritura". 
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Artigo 55 - Ficam canceladas as multas aplicadas sôbre 
débitos fiscais em atraso, desde que o contribuinte realize o 
pagamento do principal dentro de 90 (noventa) dias a contar 
da vigência desta lei ou, no mesmo prazo, proponha acôrdo 
à Fazenda Estadual para efetuar esse pagamento parcelada
mente, até o máximo de 10 (dez) prestações mensais. 

Artigo 76 - E' facultado ao compromissário comprador, 
bem como ao pdmeiro cessionário, ainda que esteja quitado 
ou vencido o compromisso, recolher, por antecipação e pelo 
valor do imóvel na data do contrato, o impÔ'Sto sôbre trans
missão de propriedade imobiliário "inter vivos ", devido pela 
transmissão, desde que o faça dentro de 120 dias a contar da 
vigência desta lei. 

Artigo 77 - Fica elevadq, para Cr$ 3,00 a "Taxa de Assis
tência aos Médicos" criada pejo artigo 2.°, da Lei n. 610, de 
2 de janeiro de 1950. 

Parágrafo único - A elevação determinada por êste artigo 
entrará em vigor no dia 1.0 de janeiro de 1953. 

Artigo 81 - Esta lei entrará em vigor em 1.0 de janeiro 
de 1958. 

Artigo 82 - Revogam-se as disposições em conh'ário. 

Asesmbléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 30 de 
dezembro de 1957. 

(a.) Ruy de Almeida Barbosa - Presidente. 

(a.) F1'andsco F1'anco - 1.0 Secretario. 

(a.) Abren Sodré - 2.° Secretario. 

D.a. de 31/12/57. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ART. 52 DA LEI N. 4.507, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1957 

SITUAÇÃO DO Taxa de 30/0 Taxa de 40/0 Taxa de 50/0 Taxa de 60/0 Taxa de 70/0 
IMóVEL Isenção Total Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

Na Capital e Santos .. I até 100.000,00 de 100.000,00 de 200 . 000,00 de 300.000,00 de 400.000,00 de 500 . 000,00 
até 200.000,00 até 300.000,00 até 400.000,00 I até 500.000,00 até 600.000,00 

Ns cidades de mais de 
I 25.000 habitantes, 

exceto Capital e I 

Santos •• • •• 0 • •• • até 80.000,00 de 80.000,00 de 160.000,00 de 240.000,00 de 320.000,00 de 400.000,00 
até 160.000,00 até 240.000,00 até 320.000,00 até 400.000,00 até 480.000,00 

Nas de mais de 15.000 
até 25.000 habitan-
tes o •••••••• ••••• até 60.000,00 de 60.000,00 de 120.000,00 de 180.000,00 de 240.000,00 de 300 . 000,00 

até 120.000,00 até 180.000,00 até 240 . 000,00 até 300.000,00 até 360 . 000,00 
Nas de mais de 5.000 

até 15.000 habitan-
tes .......... . .. até 40 . 000,00 de 40 . 000,00 de 80 .000,00 de 120 .000,00 de 160 . 000,00 de 200.000,00 

até 80 . 000,00 até 120.000,00 até 160.000,00 até 200 . 000,00 até 240.000,00 
Nas de 5.000 habitantes 

ou menos o •• ••• •• até 30.000,00 de 30.000,00 de 60.000,00 de 90 .000,00 de 120.000,00 de 150.000,00 
até 60.000,00 até 90.000,00 até 120 . 000,00 até 150.000,00 até 200.000,00 



Jurisprudência 

SECHETARIA DA JUSTIÇA 

No Processo n. 256.579-57-SJ. em que o Juiz de Direito da 
comarca de Pederneiras comunica que o sr. Bernardino Pereira 
Mauro, não assumiu o exercício do cargo de serventuário do 
ofício do registro civil das pessoas naturais e anexos do distrito 
de Vanglória, daquela comarca, o Secretário proferiu o seguin
te despacho: "O serventuário nomeado, por permuta, não as
sumiu o exercício das funções; desinteressou-se do cargo e a 
nomeação, assim, caducou. Para o provimento da serventia 
não bastava o ato de nomeação. Este é apenas o título que 
habilita o nomeado à investidura do cargo. Assim, a conclusão 
a que chego é a de que o cartório está vago. E a vacância de
verá ser comunicada ao Tribunal de Justiça. Esta decisão não 
colide com o texto constitucional que assegura ao titular dos 
oficios de justiça vitaliceidade e, de consequência, a perda do 
cargo somente em virtude de sentença judicial. E não colide 
porque, no caso, não se completou a investidura - o nomeado 
desistiu da posse. E nem do abandono do cargo se pode cogitar. 
Só é possível configurar-se o abandono criminal de uma fun
ção pública por parte do funcionário que a exerce e não do 
servidor que, implicitamente, desiste do cargo e nem chega a 
exercê-lo". 

- No Processo n. 259.356-57-SJ. em que é interessado 
Brenno de Toledo Leite escrivão, lotado no Cartório do 2.° 
Ofício da Família e das Sucessões da comarca de São Paulo, 
sôbre contagem de tempo de serviço, o Secretário proferiu o 
seguinte despacho: 

"1 - Como decorrência da oficialização das serventias de 
justiça, e respectivo regime jurídico, surgem problemas princi
palmente relacionados com a contagem de tempo de serviço de 
serventuários, escreventes e auxiliares do cartório. 

O serventuário, estipendiado ou não pelo Estado, exerce 
inquestionàvelmente, função pública até mesmo com o caráter 
de vitaliciedade. 
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o escrevente já tem sua função pública prevista em lei, 
entre nós, desde a Ordenação Liv. 1.0, Tits. 24, parágrafo 3.° 
e 97 parágrafo 10 e ainda pelas Leis de 6 de dezembro de 1612, 
parágrafo 22, e 22 de setembro de 1823, art. 2.?, parágrafo 1.°. 

Como demonstra Tavares Bastos - os escreventes para 
serem admitidos deveriam "exhibir provas de habilitação in
teIlectual", tinham direito "à quarta parte da rasa ou a um 
salário pago pelo respectivo serventuário ". O escrevente "ad
juva com o serventuário confere e conserta traslados, e subs
titue, em certos impedimentos, o escrivão" ("Empregas e Of
ficios de Justiça" - 1886). 

II - Como decorrência de complexidade dos trabalhos, 
nos cartórios, o escn~vente foi ganhando atribuições e respon
sabilidades. - "Os escreventes habilitados de hoje não são o 
mesmo "escrevente maior de 14 anos" a que se refere a Ord. 
L. I, tit. 97, e sim "os escreventes castigados pelos erros que 
fizeram, como os próprios escrivães" - pois devem ser maio
res de 21 anos (Dec. 9.420, de 28-4-1885), pelo que já não havia 
mais razão para manter certas funções personalíssimas do es
crivào, e em consequência, entre outras atribuições, "veiu o 
poder legislativo permitir que os escreventes habilitados fun
cionem nas inquirições e diligências civeis". E, posteriormen
te, na lei e na praxe forênse, no cível e no crime, as atribuições 
do escrevente foram se ampliando, sempre como coadjuvante 
legal do serventuário, seu substituto ocasional e temporário 
(João Mendes Junior, J. R. Azevedo Marques e Henrique José 
Coelho - "Plano de Organização Judiciária" (1901) "Das 
atribuições dos funcionários dos officios e dos empregados de 
justiça" - pago 132-135 - e "Plano de Reforma Judiciária" 
(1912), 3.a Secção, - "Officios e Empregos de Justiça", pags. 
46-51) . 

As leis de organização judiciária sempre atribuiram fun
ção, de oficio, ao escrevente habilitado, ou juramento. 

IH ~ "O serventuário é hoje, em nosso direito, um fun
cionário como qualquer outro". Do mesmo modo quanto ao 
escrevente - "desde que foi provido por ato público e não 
submetido apenas ao alvedrio, à simples escolha do escrivão, 
porque, então, seria um simples secretário deste". (AnibaI 
de Meno Couto "Rev. de Direito Administrativo", 37-509, n. 3). 
O Supremo Tribunal Federal já teve ocasião de decidir na 
espécie: 

"Funcionário Público - Escrevente Juramentado 
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- Escrevente juramentado é fundonário público e tem 
as vantagens asseguradas por esta qualidade, como a estabili
dade após o decurso de dez anos de exercício no cargo, quando 
assim dispõe a lei de Organização Judiciária em relação aos 
funcionários da Justiça. 

- O serventuário da Justiça é um funcionário como qual
quer outro. Escrevente é serventuário desde que provido por 
ato público e não submetido à simples escolha do escrivão". 

IV - Também o Tribunal de Justiça, de São Paulo, tem 
tido várias oportunidades de se definir, na hipótese. - "Ê 
funcionário o escrevente, porque, embora sem remuneração di
reta do Estado "exerce função efetiva, de cargo criado por 
lei, mediante nomeação por autoridade competente e prova de 
habilitação e saúde. É de se notar, por outro lado, que no 
campo da responsabilidade criminal êle é e sempre foi conside
rado funcionário público, qualidade essa também que nunca se 
lhe recusou para o efeito do Estado responder por todo seu ato 
ilícito. A forma de remuneração não importa. Os vencimen
tos do escrevente, pagos embora pelo serventuário perante 
quem êle serve, são fixados pelo Estado". (Rev. Trib. - voI. 
184-86/88) . 

"A Fazenda do Estado é, civilmente, responsável, por ato 
ilícito praticado por escrevente de cartório, que é funcionário 
público" (Apelação Civel n. 77.878, de S. Paulo). 

"Os escreventes juramentados ou habilitados são conside
rados funcionários públicos". ("Rev. dos Tribunais", 157/ 
203). 

V. Indicadas, assim, quanto a serventuários e escreventes, 
as fontes de convicção relativas às suas situações jurídicas, 
resta examinar, em face da legislação estadual, a situação dos 
demais auxiliares de cartório, como sejam os fieis e copistas. 

Em completo Acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo 
teve ensejo de bem distinguir as situações, ao repelir preten
dida contagem de tempo, relativa a serviço prestado como de 
fiel de cartório, para todos os efeitos, porque prestado antes 
da lei n. 2.888, de dezembro de 1954. 

"O autor não tem razão. Aplicação alguma poderia ter, 
ao seu caso, a lei n. 2039. Fiel de cartorio não se confundia 
com ajudante ou escrevente; não desempenhava qualquer fun-
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ção pública e não prestava serviços à administração como con
tratado, colaborador extranumerário, comissionado ou interino. 

O ajudante ou escrevente desempenhava, realmente, fun
ções públicas. O § 49 do Regimento do Desembargo do Paço, 
acorde com o disposto na Ord. do L. 1., Tit. 97 § 10, autorizava 
a tabeliães e escrivães terem seu ajudante, desde que para isso 
impetrassem provisão. O ajudante seria juramentado, e li
cenciado o tabelião para o ter. E a lei de 22 de setembro de 
1828 expressamente determinava que o ajudante seria um, so
mente, para cada tabelião. 

Dadas as funções restritas inicialmente permitidas a êsse 
escreventes, como notam Teixeira de Freitas (Tabelionato) e 
Senão (Manuel), os serventuários não cuidavam de tê-los. Não 
possuiam, assim, auxiliares juramentados, que desempenhas
sem, portanto função pública. Limitavam-se o pagar copis
tas ou auxiliares, posto que subscreviam todos os atos e por 
estes se responsabilizavam. A lei n. 2033, de 20 de setembro 
de 1871, e seu regulamento, de n. 4.842, do mesmo ano, per
mitiam que, com as cautelas neste previstas, os escreventes 
juramentados lavrassem escritl1ras. Inconfundíveis eram, 
assim, as funções de escreventes juramentados e as de simples 
auxiliares de cartório. Aqueles exerciam funções públicas, 
mediante regular investidura nos cargos. Estes auxiliavam 
materialmente os serviços atribuidos aos serventuários, sem de
sempenho de qualquer função pública e sem regular investidu
ra. Na órbita estadual, também o decreto n. 5129, de 1931, 
atribuia a escreventes funções públicas, sem confundí-Ios com 
praticantes e fiéis. Estes não eram nomeados e não se lhes 
autorizava o exercício de qualquer função pública de autenti
cação ou documentação. Eram, realmente, simples emprega
dos dos serventuários, para a prática de atos que estes, única
mente, chancelavam com a sua responsabilidade". (Apelação 
Civel n. 78.058, de S. Paulo) - Acordão de 19-2-57). 

VI. É verdade que a Lei n. 2.888, de 21 de dezembro de 
dezembro de 1954 definiu os efeitos da contagem do tempo de 
serviço "prestado como serventuário, escrevente, fiel auxiliar 
ou datilógrafo de cartório": "será contado ao funcionário pú
blico estadual para 08 efeitos de aposentadoria e disponibilida
de". - (art. 1.0). Essa lei veio trazer uma restri'ção, a par
tir da data da sua vigência, quanto à contagem do tempo de ser
viço prestado como serventuário e escrevente, até então conta
do para todos os efeitos, em face da legislação anterior, espe
cialmente do disposto na lei n. 2.039, de 31 de dezembro de 
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1924, e principalmente segundo a caracterização desse serviço 
como função pública, como já ficou demonstrado. E a mes
ma lei n. 2.888 foi, quanto aos demais auxiliares de cartório, 
que enumerou mais generosa pois permitiu a contagem desse 
tempo para os fins de apO'Sentadoria e disponibilidade, quando, 
pela legislação geral anterior, para nenhum efeito deveria 
ser computado esse serviço, dada a sua caracterização negativa 
de função pública. 

A citada lei n. 2.888, que é de 21 de dezembro de 1954, 
entrou em vigor nessa data. Não pode ter efeito retroativo 
e prejudicar os atos jurídicos perfeitos, que geraram direitos 
adquiridos (Constituição Federal, art. 141 § 3.°). 

VIII. Para os funcionários publicO'S estaduais que, com 
tempo de serviço prestado como serventuário ou escrevente 
juramentado, tenham completado os 25 (vinte e cinco) anos de 
exercício antes da vigência da lei n. 2.888, de 21-12-1954, êsse 
tempo de serviço deverá ser computado, sem restrições, para 
todos O'S efeitos, inclusive para o do adicional previsto no art. 
98 da vigente Constituição do Estado. Aliás, é êsse o enten
dimento dado, à hipótese, pela Consultoria Jurídica da Secre
taria da Fazenda, em parecer subscrito pelo sr. Advogado 
Chefe, e aprovado pelo Senhor Secretário da Fazenda "COlIlO 

norma para casos idênticos", e com o qual também me mani
festo de acôrdo, pelos fundamentos aqui expendidO'S (Processo 
G. 12575-49, em nome de Silvio Aranha - junto, por cópia, a 
fls. 25 dêste Processo G. 16.854-56). 

VIII. Quanto à contagem do tempo de serviço prestado 
como "fiel, auxiliar ou datilógrafo de cartório", a simplici
dade da matéria dispensa explanações: só depois da vigência 
da Lei n. 2.888, de 21-12-1954 pode ser considerado como exer
cício capaz facultar diretamente a contagem de tempo em be
nefício do funcionário, e assim mesmo "para os efeitos de dis
ponibilidade e aposentadoria" (art. 1.0), pois se trata de ino
vação legal, expressa nos. têrmos de sua concessão. 

Devolva-se, com esta manifestação, o processo à Secretá
ria da Fazenda, devendo as suas conclusões servir de norma 
também nesta Secretaria da Justiça, aos casos em que tenha 
aplicação". 
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T6PICOS DE UMA PUBLICAÇÃO FEITA PELO 
SR. JOSÉ MARIA RUBlO, Distribuidos, Contados 
e Partidos de Guarulhos. 

"Dúvidas e Colaboração em Matéria Cartorária" 

RECONHECIMENTO DE FILHOS 
ADULTERINOS 

Quando é legal 

Na vigência integral do artigo trezentos e cinquenta e oito 
do Código Civil Brasileiro, ou seja até a publicação do Decreto 
Lei 4737 de 21 de Setembro de 1942, o filho adulterino não podia 
ser reconhecido em nenhuma circunstância de Direito. 

Com a publicação, porém, daquele decreto-lei, houve alte
ração do artigo 358 referido, de maneira que "O filho havido 
pelo conjuge fora do matrimônio podia, depois do desquite, ser 
reconhecido ou demandar que se declarasse sua filiação". 

Esse decreto-lei foi revogado pela Lei 883 de 24 de Outu
bro de 1949 - vide apêndice número sete - que manteve, 
porém, alteração do citado artigo 358 possibilitando o reco
nhecimento quando, no artigo 1.° declara "Dissolvida a socie
dade conjugal será permitido a qualquer dos conjuges o reco
lhecimento do filho havido fora do matrimônio e, ao filho a 
ação para se lhe declare a filiação". 

SOBRE NOMES DIFERENTES DO 
PATRIMONICO FAMILIAR 

Admiss'ibilidade 

Essa questão foi esclarecida e resolvida pela Corregedoria 
Geral da Justiça no despacho proferido no processo número 
seis mil quatrocentos e quarenta e dois em que foi interessado 
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o oficial do 18.° subdistrito, Bela Vista, Capital e cuja decisão 
reconheceu ser possível e permitida essa diferença ou modifi
cação, sendo, conforme publicação feita no Diário da Justiça 
do dia 19 de Outubro de 1949, do seguinte teor: "Consulta o 
Oficial do Registro Civil da Bela Vista, desta Capital, se é 
lícito aos pais de nome estrangeiro dar aos filhos sobrenomes 
nacionais, como por exemplo: Paulo Hoffmann; mãe-Maria 
von Bergman; filho - Artur Almeida Leme. Não vejo na 
Lei impedimento algum contra isso. O que a Lei exige, para 
evitar dúvidas futuras, é que o assento de nascimento conte
nha, entre outros dados: a) o nome e o prenome que forem 
postos à criança (sem restrições) ; b) os nomes e prenomes, a 
naturalidade e profissão dos pais e os nomes e prenomes dos 
avós paternos e maternos. (Dec. n.O 4.857 de 1939, art. 68). 
Além disso, segundo o artigo 69, somente quando o declarante 
não indicar o nome completo do registrado é que o oficial lan
çará adiante do prenome escolhido, o nome do pai e, na falta, 
o da mãe, se forem conhecidos. Em regra, é lícito tudo quanto 
a lei não veda expressamente, salvo em se tratando de atos 
imorais ou que atentem contra a ordem pública. A mudanç~ 
ou a tradução dos nomes dos filhos de estrangeiros não atenta 
contra estas condições e as vêzes se justifica, para evitar ao 
registrado vexames oriundos do fato do nome estrangeiro soar 
ridícula ou obcenamente em nossa língua. São Paulo, 18-10-
1949. (a) J. M. Gonzaga". 

APENDICE NÚMERO UM 

LEI 765 DE 14 DE JULHO DE 1949 

Dispõe sôbre o ,"egistro civil de na..scimento. 

Art. 1.0 - Os brasileiros, de um e outro sexo, ainda não 
inscritos no registro civil de nascimentos serão registrados in
dependente do pagamento da multa regulamentar, mediante 
petição isenta de selos, taxas, emolumentos e custas, despa
chada pelo Juiz competente e apenas atestada por duas teste
munhas idôneas, na forma e sob as penas da lei; 

§ 1.0 - Se o registrado for maior de dezoito anos de 
idade ou menor de 21 anos, ou nascidos anteriormente a obri
gatoriedade do registro civil; 
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§ 2.° - Se o registrado for maior de dezoito anos e du
rante o periodo do alistamento eleitoral ou se maior de dezesete 
anos durante o periodo do alistamento militar determinados 
em lei; 

§ 3.° - Se o registrado for menor de dezoito anos ou 
maior de vinte e um, quando apresentado atestado firmado 
por autoridade competente, desde que considerado pessoa po
bre, dispensada, para os menores de doze anos de idade, a pe
tição de que trata êste artigo, porém, com atestação de duas 
testemunhas idôneas. 

Art. 2.° - As custas dos registros lavrados nos termos 
desta lei, serão cobrados apenas sôbre os atos taxados nos re
gimentos respetivos para inscrição do nascimento e sua pri
meira certidão no talão, excluidas quaesquer outras previstas 
nos mesmos regimentos de custas dispensados do pagamento 
destas custas mínimas os que apresentarem atestados de po
breza extrema nos termos do art. 40 do Decreto número 4.857 
de 9 de Novembro de 1939. 

Art. 3.° - O Juiz terá o prazo de quarenta e oito horas 
para despachar a petição respetiva. 

Art. 4.° - Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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