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Colaborações 

HEQUISITOS DA FOTOCóPIA 

DR. J. NETTO ARMANDO 

N.O 63 

1.0 Curador Fiscal de Massas Falidas da Comarca de São Paulo 

No tocante aos requisitos legais, essenciais à validade da 
.FOTOCóPIA, em Juízo ou fora dêle, é necessário frisarmos 
as hipóteses em que basta a simples autenticação pela auto
ridade competente, e as hipóteses em que, além dessa autenti
cação, tornam-se imprescindíveis a prévia transcrição, no Re
.gistro de Títulos e Documentos, da peça a ser fotocopiada, e a 
conferência da cópia com o original. 

A 

A simples autenticação da 'fotocópia, pela autoridade com
petente, é o suficiente quando se trata de cópia fotostática do 
ORIGINAL (mas não de certidão ou traslado) de documentos 
públicos, ou sejam, instrumentos administrativos e instrumen
tos do fôro judicial ou extrajudicial. Ao propósito, consigna 
o artigo 2.0 do decreto-lei federal n.o 2.148, de 25 abril 
de 1940 (in "Revista dos Tribunais" - voI. ]26 - págs. 
344/345) : . 
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"As certidões de inteiro teor, bem como as 
"públicas-formas de qualquer natureza podem ser
"extraídas por meio de reprodução fotostática, de
"vendo as cópias conter, para possuirem valor pro
"bante em juízo ou fora dêle, a autenticação da. 
"A UTORIDADE COMPETENTE, que certificará, 
"em declaração expressa, se acharem iguais ao 
"original" 

Qual, então, aquela AUTORIDADE COMPETENTE para. 
a referida autenticação? É necessário destingamos, como o fêz 
o eminente DESEMBARGADOR MARCELINO GONZAGA .. 
quando Corregedor Geral da Justiça dêste Estado, em despacho 
de 27/8/1949, no processo n.o 6.196 (in "Diário da Justiça", 
S. P ., de 31/8/49; "Revista dos Tribunais" - vol. 182 - ps~ 

931/933, e "Repertório d(J,8 Correições", de Nelson Nogueira~ 
ed. 1953, ps. 139/142), - despacho a que, "veniam petimus", 
algo acresceremos: 

Tratando-se de instrumento administrativo, a autentica
ção da fotocópia do seu ORIGINAL deverá ser feita pela 
autoridade ou pelo funcionário sob cuja responsabilidade ime
diata está o documento original, ou, ainda, pelo funcionário 
a quem compete por lei expressa, essa autenticação. Assim, 
são competentes para autenticar fotocópias de ORIGINAIS. 
de tais instrumentos os ministros e secretários dr~ Estado, os 
ministros plenipotenciários, os cônsules, os diretores de secre
tarias, etc., tratando-se de original de documento atinente aos 
respectivos setores; o chefe da secção respectiva, quando se 
trata de fotocópia do original de documento da Junta Comer
cial dêste Estado (art. 132 do seu Regulamento, aprovado pelo 
dec. est. n.o 10.424, de 11/8/1939, in "Revista do.~ Tribunais" 
vol. 121 - ps. 803/832) ; os corretores oficiais, relativamente 
às transações de que, nessa qualidade, tiverem participado, 
etc.. São os chamados "tabeliães subsidiários". 

Se, porém, tratar-se de instrumento do fÔ1·0 judicial, a 
autenticação da fotocópia de seu original compete ao escrivão 
do cartório respectivo, ou a quem estiver, para tanto, legal
mente designado, como está ocorrendo com o chefe da secção 
encarregado do Serviço de Fotocópias da Secretaria do Tribu
nal de Justiça dêste Estado, - magnífico e utilíssimo serviço 
criado pela Egrégia Presidência do Colendo Pretório Paulista, 
através da Portaria n.o 532, de 14 de março do corrente 1958: 
(in "Revista dos Tribunais" - vol. 270 - ps. 872/873 e ps. 
866/867). 
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Se, à derradeira, tratar-se de instrumento de fôro extra
judicial (Tabelionatos e Cartórios de Registros de Imóveis ou 
de Registro Civil), os titulares de uns e outros, ou quem as 
suas vêzes fizer, farão aquela autenticação nas fotocópias que 
extrairem de suas notas ou de seus registros. 

Em qualquer dessas hipóteses suso e retro examinadas, 
quer se trate de fotocópias de ORIGINAIS de instrumentos 
administrativos, quer se trate de reproduções fotostáticas de 
ORIGINAIS de instrumentos de f Mo judicial ou extra.judicial, 
- é necessário apenas, só e só, haja a respectiva autenticação 
pela autoridade competente, conforme discriminação ora feita. 

B 

Examinemos, agora, as hipóteses em que, além daquela 
autenticação (e pelo Tabelião), tornam-se, também, necessá
rias a prévia transcrição, no Registro de Títulos e Documentos, 
da peça a ser fotocopiada, E a conferência da cópia com o 
original, na presença da parte contrária que, para isso, será 
notificada, bem como as hipóteses em que, a par da aludida 
autenticação, deva haver, apenas, o próprio registro, ou, ape
nas, a referida conferência: 

1.a, 

Prévia transcrição - Autenticação - Conferência 

Para que possam valer no Juízo Cível, é necessário que 
as reproduções fotostáticas dos documentos PARTICULARES 
obedeçam o seguinte: 

a) É essencial que êsses documentos particulares, a se
rem fotocopiados, sejam p1'eviamente transcritos no Registro 
de Títulos e Documentos, face ao art. 137 da Lei de Registros 
Públicos (dec. n.o 4.857, de 9/ 11/ 39, in "Revista dos Trib~ 
nais" - voI. 123 - ps. 786/ 835, com as modificações oriun- . 
das do dec. n.o 5.318, de 29/ 11/ 40, in "Revi.sta dos T1"ibunais" 
- valo 125 - ps. 322/ 330, e do dec. 13.556, de 30/ 9/ 43, in 
"Revista dos Tribunais" - vaI. 146 - ps. 916/ 918), disposi
tivo êsse no sentido de que, "os documentos fotostáticos só 
farão prova em juízo, quando acompanhados de certidão da 
transcrição do original no registro de títulos e documentos". 
Dispositivo que está em pleno vigor (cf. SERPA LOPES, in 

'''Tratado de Registros Públicos" - 3.a ed., de 1955 - vcI. II 
- ps. 91/ 92 - n.o 211 - letra toa"). 
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b) Desde que esteja o original do documento particular" 
transcrito no Registro de Títulos e Documentos, na conformi
dade do art. 137 supra aludido, - CONDIÇÃO ESSENCIAL 
para a validade jurídica de sua fotocópia, - esta poderá ser 
extraída pelo Tabelião ou por particulares, devendo, entre
tanto, ser AUTENTICADA pelo primeiro, que é (l "órgão de 
fé pública por excelência". 

c) Se essa fotocópia de documento particular fôr valer 
no Juízo Cível, é, ainda, necessário que seja confuida com o 
original, na presença da parte contrária que, para tanto, será 
notificada; é o que preceitua o art. 225 do Código de Processo 
Civil Brasileiro: "dependerão de conferência com o original, 
na presença da parte contrária, as cópias, os extratos ou as 
públicas-formas de documentos. A conferência poderá ser 
feita pelo escrivão do processo, ou por out1'a, para êsse fitn 
nomeado, notificada a parte contrária". 

Assim, pois, tratando-se de fotocópia de documento PAR
TICULAR, destinada a produzir efeitos em processo civil, 
deverá, previamente, registrar-se, aliás, tranSC1"eVer-se o res
pectivo original no Registro de Títulos e Documentos (art~ 

137 da Lei de Registros Públicos), depois do que poderá ser" 
extraída a sua fotocópia, quer pelo tabelião, quer por parti
ocular, devendo essa ser autenticada pelo Notário e ser, no 
Juízo Cível, conferida com o original (art. 225 do Código de" 
Processo Civil Brasileiro). Três, portanto, os requisitos: 
prévia transcrição do original, autenticação de sua fotocópia 
e conferência desta com aquêle. 

2.a 

Prévia transcrição e autenticação 

Tratando-se de fotocópia de original de documento PAR
TICULAR, que não se destinar ao Juízo Cível ou que destinar
se à Justiça Criminal, - não é necessária a sua conferência 
com o original, bastando a prévia transcrição dêste e a auten
ticação da cópia, pelo Tabelião. Induvidoso: 

a) Se a fotocópia tiver outro destino que não o de fazer 
prova na Justiça Civil, evidentemente não se lhe aplica o art. 
225 do Estatuto Processual Civil. 

b) Se essa fotocópia destinar-se a inquérit0 policial ou 
a processo criminal, não é, igualmente, necessária a sua con
ferência com o original, segundo se dessume do parágrafo 
único do art. 232 do Código de Processo Penal Brasileiro: 
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~'A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará 
.() mesmo valor do o1·iginal". A conferência é, sim. necessária 
quando se tratar de públicas-formas (art. 237 do aludido Có
digo). De dizer-se, ao propósito, que o ínclito DESEMBAR
·GADOR VASCONCELLOS LEME, atual Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de S. Paulo, recomenda aos Juízes Cri
minais exijam, "sempre que possível", a juntada dos originais, 
.só admitindo fotocópias quando o interessado estiver impossi
bilitado de juntar o original e der as razões dessa impossibili
dade, conforme, aliás, preceitua o art. 249 do Código Pro
cessual Penal Português (r. despacho de 23 de julho retro, 
no processo n.o 15.899, in "Diário da Justiça", de S.P., de 
.26/7/1958 - p. 7). 

Em suma, pois: tratando-se de fotocópia de documento 
P ARTICULAR, que não se destinar a feito cível, são necessá
rias, apenas: a prévia transcrição do original no Registro de 
Títulos e Documentos (art. 137 da Lei de Registros Públicos) 
e a autenticação da cópia fotostática, pelo Tabelião, seja ex
traída por êste, seja-o por particular. 

3.a 

Autenticação e conferência, ou, apenas, autenticação 

a) Dispensável se torna a prévia transcrição do original, 
aludida no citado art. 137, quando se trata de fotocópia de 
certidões, traslados, etc. (não de original, já examinado no 
item A retro) de documentos públicos, ou quando se trata de 
via de documento particular registrado em repartição pública, 
.com a declaração, naquela, de que houve tal reg!stro (como, 
por exemplo, via de contrato social ou de inscrição de firma, 
na Junta Comercial). E é desnecessária essa transcrição, 
não só porque as certidões e traslados têm por si a presunção 
de autenticidade (art. 226 do C. P . C. ), como também porque 
"os instrumentos de atos da administração pública têm o seu 
próprio registro e arquivo", consoante realçou o Excelso Pre
tório, em unânime acórdão de sua Segunda Turma, de 26/7/49, 
no rec. ext. n.o 14.593, relatado por HAHNEMANN GUIMA
RÃES (in "Diário da Justiça", União, de 22/6/51 - apenso 
ao n.o 141 - pág. 1.520). Essenciais, portanto, são a autenti
cação dessa fotocópia pelo Tabelião, quer tenha sido extraída 
por êste, quer por particular, e, - destinando-se a prova em 
processo civil -, a sua conferência com a peça fotocopiada 
(art. 225 do C. P . C. ) . Se, pois, tal destino não tiver aquela 
fotocópia, ser-lhe-á suficiente a referida autenticação. 
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b) Outro caso existe em que se dispensa, também, a 
prévia transcrição aludida no art. 137 da Lei de Registros. 
Públicos: é quando a fotocópia não fôr constituir prova em 
qualquer juízo, pois êsse dispositivo só a exige em relação ao 
original de documento particular, cuja reprodução fotostática 
fôr provar em juízo, qualquer seja êste. Basta-lhe, então, a 
AUTENTICAÇÃO legal. 

Face ao quanto exposto está em linhas que acima e atrás 
ficaram, - podemos da seguinte maneira sintetizar os RE
QUISITOS DA FOTOCóPIA: 

I) DOCUMENTOS PÚBLICOS (Instrumentos administra
tivos e instrumentos do fôro judicial e do fôro extraju
dicial) . 

a) Se a fotocópia é de ORIGINAL de documento PÚ
BLICO, só é necessária a sua AUTENTICAÇÃO pela autori
dade competente, qualquer que seja a finalidade da reprodu
ção fotostática (item "A" retro). N em transcrição, nem 
conferência. 

b) Se a fotocópia é de CERTIDÃO. TRASLADO, ETC. 
(não de original) de documento PúBLICO, ou de documento' 
PARTICULAR já arquivado em repartição pública, com a 
declaração. na via fotocopiada. de que o foi, - são essenciais' 
a sua A-UTENTICAÇÃO pelo Tabelião, quer extraída por êste, 
quer po~ oarticular. e, - destinando-se a procesl'lo civil. - a 
sua CONFERÊNCIA com a peça fotocopiada (item "B" ~ 
3.a - "a"). Se a fotocópia não fôr constituir prova em pro
cesso civil, basta-lhe aauela AUTENTICAÇÃO. Em qualquer 
destas hipóteses, não é necessária a transcrição. 

lI) DOCUMENTOS PARTICULARES. 
a) Se a fotocópia é de documento PARTICULAR e des

tina-se a processo civil, são essenciais a PRÉVIA 'l'RANSCRI
çÃO do original, no Registro de Títulos e Documentos; a 
AUTENTICAÇÃO pelo Tabelião, quer tenha a fotocópia sido 
extraída por êste, quer por particular, e a sua CONFERÊN
CIA com o original, previamente transcrito (item "B" - l.a). 

b) Se a fotocópia é de documento PARTICULAR, mas 
não se destina a processo civil e, sim, a outro Juízo, são· 
necessárias, só, a PRÉVIA TRANSCRIÇÃO supra e a AU
TENTICAÇÃO já referida (item "B" - 2.a). 
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e) Se a fotocópia é de documento PARTICULAR, rruuJ 

não se destina a constituir prova em qualquer Juízo, não é 
necessária a prévia transcrição do original no Reg. de Títulos 
e Documentos, bastando-lhe, só e só, a AUTENTICAÇÃO por 
Tabelião, quer extraída por êste, quer por particular (item 
"B" - 5.a - "b"). 

De dizermos, à derradeira, que tudo quanto consignamos 
segue os sulcos traçados não só pela Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de S. Paulo, como pela Jurispru
dência remançosa, sem disceptações, dos Tribunais pátrios, 
ornando e rimando com os prestigiosos sufrágios daquela e 
dêstes. É o que passaremos a demonstrar: 

I 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE S. PAULO 

a) Despacho do DESEMBARGADOR CORREGEDOR 
VASCONCELLOS LEME, em 23/7/58, no processo n.o 15.899, 
in "Diário da Justiça", de S. Paulo, de 26/7/58, pâg. 7. 

b) Despacho do DESEMBARGADOR CORREGEDOR 
LEME DA SILVA, no processo n.o 7.119, em 30/10/50, in 
"Diário da Justiça", de S. Paulo, de 31/10/50. 

e) Despacho do DESEMBARGADOR CORREGEDOR 
MARCELINO GONZAGA, em 27/8/49, no processo n.o 6.196, 
in "Diário da Justiça", de S. Paulo, de 31/8/49; "Revista dos 
Tribunais" - vol. 182 - ps. 391/953, e "Repertório das Cor
reições", de Nelson Nogueira, ed. de 1953, ps. 139/142. 

d) Provimento n.o 1/49, de 3/3/49, do DESEMBAR
GADOR 'CORREGEDOR MARCELINO GONZAGA, in "Diá
rio da Justiça", S. Paulo, de 4/3/49; "Revista do.'] Tribunais" 
- vol. 182 - ps. 921/922, e citado "Repertó1'Ío das Correi
ções" - ps. 142/143. 

e) Despacho do DESEMBARGADOR CORREGEDOR 
MARCELINO GONZAGA, em 30/9/48, no processo n.o 5.384, 
in "Diário da Justiça", S. Paulo, de 2/10/48, e "Revista dos 
Tribunais" - vol. 176 - ps. 870/871. 
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II 

JURISPRUD~NCIA 

Supremo Tribunal Federal: 
a) Ac. unânime da 2.a Turma, de 26/7/49, relatado por 

HAHNEMANN GUIMARÃES, no rec. ext. n.o 14.593, in 
"Diário da Justiça", União de 22/6/51, apenso ao n.o 141, 
p. 1.520. 

Tribunal de Justiça de S. Paulo: 
a) Ac. unânime da 6.a Câmara Civil, de 11/12/53, rela

tado por HEROTIDES DA SILVA LIMA, na apelação n.o 
64.942, in "Revista dos Tribunais", voI. 221 - ps. 196/197. 

b) Ac. unânime da 6.a Câmara Civil, em .'2:;/8/53, rela
tado por ISNARD DOS REIS, na apelação n.U 62.721, in 
"Revista dos Tribunais" - voI. 217 - ps. 179.'183, estando 
na pág. 181 o tópico atinente ao assunto ora focalizado. 

c) Ac. unânime da 2.0. 'Câmara Civil, de 25/9/51, rela
tado por OLIVEIRA LIMA, na apelação n.o 56.366, in "Re
vista dos Tribunais" - voI. 196 .~ ps. 278/280, e "Revista 
Forense" - voI. 143 - ps. 293/294. 

d) Ac. unânime (quanto ao mérito) da La Câmara 
Civil, de 11/11/46, relatado por MARCELINO GONZAGA, 
na apelação n.o 29.921, in "Revista dos Tribunais" - voI. 165 
- pág. 762. 

e) Ac. unânime da 2.a Câmara Civil, de 20/8/46, rela
tado por OLIVEIRA LIMA, na apelação n.o 29})16, in "Re
vista dos Tribunais" - voI. 164 - ps. 726/727. 

Tribunal de Alçada de S. Paulo: 
a) Ac. unânime da La Câmara Civil, de 6/2/57, relata

do por BATALHA DE CAMARGO, na apelação n.O 17.754, 
in "Revista dos Tribunais" - voI. 263 - ps. 518/519. 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: 
a) Ac. unânime da 5.a Câmara Civil, de 11/10/46, re1a

tado por SERP A LOPES, na apelação n.o 8.455, in "Revista 
Forense" - voI. CX - ps. 12~/125. 
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Trib1tnal de Justiça do Paraná: 
a) Ac. unânime da 1.a Câmara Civil, de 8/5/56, sob o 

D.o 26.858 relatado por LEOPOLDO DOS SANTOS, in "Re
'Vista dos Tribunais" - vol. 259 - ps. 515/516. 

b) Ac. unânime, em sessão plenária, de 21/2/56, sob o 
n.o 26.557, relatado por LEOPOLDO DOS SANTOS, in "Re
vista dos Tribunais" - vol. 256 - ps. 527/528. 

c) Ac. unânime da 2.a Câmara Civil, de 21/1/54, no 
mandado de segurança n.o 6.340, relatado por GUIMARÃES 
CôRTES, in "Paraná-Judiciário" - vol. 60 - pág. 179. 

d) Ac. unânime da 1.a Câmara Civil, de 20/10/53, na 
apelação cível n.o 5.946, relatado por ISAIAS B.8VILAQUA, 
in "Diário da Justiça", do Paraná, de 27/1/54. 

Não obstante êsse rór de acórdãos unânimes; não obstante 
aquelas iterativas recomendações da Colenda Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de S. Paulo; não obstante os 
textos claríssimos do art. 137 da Lei de Registros Públicos e 
do art. 225 do Estatuto Processual Civil nosso, desnublados, 
ambos de dois, de qualquer dúvida, - raras são, em nosso 
Fôro, as fotocópias que não tenham trateado os dispositivos 
suso citados, motivo por que, no exercício de nossas funções, 
na 1.a Curadoria Fiscal de Massas Falidas desta Capital, te
mos confutado o valor probatório das reproduções fotostáticas 
que se apresentam ao arrepio dessa jurisprudência, dessas 
contínuas e uniformes recomendações, e descintadas das for
malidades impostas, de maneira induvidosa e incontendível. 
pelos textos legais examinados. 

S. Paulo, outubro de 1958. 
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COLEGIO NOTARIAL 

PALAVRAS PRONUNCIADAS PELO DR. ANTONIO 
AUGUSTO FIRMO DA SILVA NA REUNIÃO PROMO
VIDA PELO COLEGIO DOS TABELIÃES DO DISTRITO 

FEDERAL AOS 21 DE NOVEMBRO DE 1958. 

Há um velho ditado espanhol citado pelo eminente mestre 
Rafael Nunes Lagos que diz que ao homem enamorado nunca 
falta uma palavra para a sua amada. E amor que dedico 
à instituição notarial e ao desempenho da nossa nobre profis
são encoraja-me a dizer-vos algumas palavras, ainda que 
quase improvisadamente, dada a carência de fôrças e de tem
po para melhor fazê-lo. 

Devo, desde logo, cumprimentar efusivamentc ao Conse
lho Diretor do Colégio de Tabeliães do Distrito Federal por 
ter tomado esta iniciativa. E de forma muito particular ao 
seu ilustre presidente, o eminente colega, o companheiro de 
lutas e lutador de primeira linha, o entusiasta, o idealista, o 
grande e querido amigo Luiz Cavalcanti Fi'ho. 

Sem a intenção de invocar títulos quero dizer que o faço 
em nome da União Internacional do Notariado Latino, como 
membro honorário do seu Conselho Permanente, como presi
dente do Conselho Diretor da Federação Brasileira de Colé
gios Notariais e, modestamente, por mim mesmo como colega 
e companheiro de ideal. 

As honrosas presenças do Exmo. Snr. Desembargador 
Correg·edor da Justiça, do Snr. Procurador da República, de
sembargadores, juizes e advogados, presenças que por certo 
muito nos desvanece, nos dá o ensejo de divulgar, ainda que 
em rápida síntese, a um auditório tão seleto e tão culto, o que 
~ a União Internacional do Notariado Latino e o que objeti
vamos com a realização periódica dos nossos congressos. 

Data do século XIII o nascimento em Bolonha da organi
zação notarial de tipo latino. Apesar do transcorrer dos 
séculos, refletem-se ainda hoje nas atuais organizações nota-
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nals OS ensinamentos do extraordinário notário Rolandino 
Passageri, consubstanciados na sua "Aurora" ou "Suma da 
Arte Notarial". Seria por demais longo relatar a evolução do 
notaria do latino, passando pelo código espanhol das Sete Par
tidas, de Afonso X, o Sábio, pela Lei de 25 do Ventoso do ano 
XI, ou seja de 16 de março de 1803, pelo Código de Napoleão, 
para chegarmos às atuais leis de organização notarial. 

Apesar dessa raíz comum, latina, viviam os notários 
completamente isolados. Com o correr do tempo, com a inten
sificação das relações comerciais entre os povos, com as maio
res facilidades de comunicação e transporte, com o maior en
trelaçamento de relações pessoais, surgiram novos problemas 
de ordem jurídica, problemas êsses que leis esparsas, tratados 
internacionais e até os usos e costumes, vêm procurando 
resolver. 

Todos êsses fatores de progresso da civilização não po
deriam deixar de influir no campo de ação do notariado. 

O instrumento notarial não se cinge mais a produzir efeito 
nos limites da ação territorial do notário. ltle hoje atravessa 
fronteiras, a sua ação é internacional. As formas e as for
malidades legais, entretanto, variam de país para país, de 
organização para organização. 

Começou-se a sentir a necessidade de uma aproximação, 
de tomada de contato, de troca de idéias, de conhecimentos 
recíprocos de legislações e das respectivas leis orgânicas de 
cada país e de cada organização notarial. Dessa necessidade 
!'.urge por parte do notariado argentino, encabeçado pela figu
ra ímpar de notário, de mestre e de amigo que é José Adrian 
N egri, a idéia de um encontro internacional. E, em 1948 
realiza-se em Buenos Aires o Primeiro Congresso Internacio
nal do Notariado Latino com a presença de representantes de 
dezenove países. Por tratar-se do primeiro congresso, os temas 
foram escolhidos entre os problemas fundamentais do nota
riado moderno. Foram os seguintes os pontos principais do 
temário: 1.0) Formação do direito notarial e elementos essen
ciais do mesmo. 2.°) Fixaçãú de normas sôbre matéria de 
estudos notariais e cultura jurídiéa e especializada do notário. 
3.°) Normas em que deve basear-se o sistema de Inscrição em 
matéria de direitos reais. Existência e funcionamento dos 
registros de propriedade e outros direitos reais. Sistema de 
publicidade, efeitos da inscrição, processo, organização. 4.°) 
Valor internacional da escritura pública. Formas. Capacida
de. Legalizações. 5.°) Fixação do caráter e alcance da função 
notarial e delimitação da órbita de suas atribuições. 6.°) Fi-
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xação dos princlplOs em que deve basear-se tôda bôa organi
zação legal do notariado. 7.°) Autonomia e organização cor
porativa do notariado na ordem interna de cada país. Criação 
de colégios, academias, institutos, seminários. Necessidade e· 
conveniência da autonomia corporativa. Seu caráter e alcance. 

Na última sessão plenária dêste Congresso foi designada 
a cidade de Madrid como sede do 11 Congresso Internacional 
que efetivamente se realizou em 1950 com a presença de dele
gados de vinte e seis países. O temário dividiu-se em dois 
pontos principais: 1.0) Organização Notarial, e 2.0) Documen
to Notarial. N a primeira parte foram discutidas as condições 
necessárias para o ingresso no notariado, tais como os estudos 
e títulos universitários exigíveis, a inamovibilidade do cargo, 
a organização corporativa, a criação de um registro de atos de 
última vontade e a organização de um sistema corporativo 
notarial de caráter internacional relativo a legalizações, capa
cidade civil, vigência e conteúdo das leis, regimens matrimo
niais, justificação ou prova do título sucessório, com ou sem 
testamento. Na segunda parte foram discutidos os sistemas 
de fé de conhecimento e do critério sôbre a capacidade dos 
outorgantes, e outros pontos de grande relevância. Mas, o 
ponto culminante dêste congresso foi a criação da nova enti
dade a União Internacional do Notariado Latino que, nos 
têrmos dos seus estatutos, representa a união espiritual de 
todos os notariados latinos e tem como objetivos precípuos o 
estudo e sistematização da legislação notarial, a difusão de 
idéias, estudos, projetos e iniciativas destinadas ao maior pro
gresso, estabilidade e elevação do notariado latino. 

Assim constituídos e com tais objetivos, realizou-se em 
1954, em Paris, o 111 Congresso Internacional. Compareceram 
representantes de dezoito países e o temário escolhido alcança 
alto nível científico. O tema central era "A existência e os' 
limites do Direito Notarial em formação como ramo particular 
do Direito", e como sub-temas "O Direito Notarial, Direito 
autônomo da forma" e "O Direito Notarial concebido como o 
conjunto das regras que regem a função notarial". 

Apesar de não possuírmos no Brasil uma lei orgânica 
regulamentando o exercício da função notarial, e justamente 
para que da melhor forma pudéssemos difundir os elevados 
objetivos da nossa União Internacional e, particularmente, os 
princípios e as características básicas da organização do nota
riado de tipo latino, num supremo esfôrço, com sacrifícios de 
tôda ordem, um reduzido número de notários brasileiros, tendo 
à frente essa figura simpática e respeitável por todos os títu-
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los que é o Dr. Fernanuo de Azevedo lVIilanez, fêz realizar em 
1956, em Quita~dinha, o IV Congresso Internacional do Nota
Tiado Latino. Contamos com a presença de delegados de de
zoito países e como temas tivemos os seguintes: - I. - A 
Instituição Notarial, sua posição na sociedade juridicamente 
organizada. n. - Adaptação da legislação notarial aos prin
cípios do notaria.do latino definidos pelos congressos anteriores, 
quanto a organIzação corporativa, a formação juridico-profis
sional e a competência funcional. 111 - Intervenção do notá~ 
Tio latino nos testamentos e sucessões e nas sociedades. 

Por mercê de Deus podemos dizer e afirmar que êste 
congresso em nada desmereceu os anteriores. 

Decorridos ràpidamente dois anos, chegamoH a 1958 e 
vamos à Roma, centro e bêrço da latinidade, para participar 
do V Congresso Internacional, ao qual comparecem cêrca de 
dois mil representantes provenientes de vinte e três países. 
Três temas foram discutidos: I A eficácia do documento nota
l'ial nas rele.ções internacionais. 11 - O segrêdo profissional 
do notário e de seus colaboradores. 111 - Adap~ação da ati
vidade profissional do no'.:;ário aos métodos e processos técnicos 
moderno!], especie.lmente no que se refere a identificação dos 
comparecentes aos atos notariais, à constatação autêntica àas 
declarações de vontade das partes, e à forma gráfica para a 
lavratura e reprodução dos atos notariais. 

Como nota emocionante dêste congresso temos a relatar 
a recepção que o Papa Pio XI! dispensou aos congressistas, no 
dia 5 de outubro, poucos dias antes de falecer. Nessa ocasião, 
dando mais uma demonstração de sua cultura enciclopédica, 
pronunciou um discurso onde não só emitiu com a maior pro
'priedade profundos conceitos sôbre a instituição notarial, como 
discorreu sôbre cada um dos temas que iam ser discutidos, com 
espa~toso conhecimento de causa. 

Ew.. todos êsses congressos e para tôdas essas teses foram 
apresentados inúmeros e interessantes trabalhos que constam 
dos respectivos Anais, sendo que os do Congresso de Quitan
dinha estão reunidos em um volume com 576 páginas. Não 
caberia nesta simples exposição uma dissertação sôbre elas. 
Mas acredito que somente a enunciação que foi feita bastará 
para demonstrar a importância de tôelas elas. 

Aqui está, meus senhores, em rápida síntese, quase feita 
pelo moderno meio de propulsão a jato, a atividade neste dez 
anos da União Internacional do N otariado Latino. Por esta 
singela exposição podeis verificar as preocupações espirituais 
dos notários latinos, os seus anseios, o seu grande desejo de 
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dar hierarquia à profissão que exercem, e especialmente, que 
não mais existe entre os notários e os notariados de tipo latino 
o isolamento em que viviam, pois hoje, não só pela correspon
dência pessoal, como por intermédio da Revista Internacional 
do Notariado e do Escritório Notarial Permanente de Inter
câmbio Internacional, ambos órgãos da nossa União, mantem
se um estreito contato com o que há de mais recente na legisla
ção, na jurisprudência e na doutrina jurídico-notarial. E o 
notariado brasileiro participa intensamente dessas preocupa
ções espirituais e dêsses anseios de hierarquia porque sente a 
necessidade em que está de progredir orgânicamente. Para isso 
devemos ter presentes estas palavras de José Negri: "O no
tariado não deve esperar nunca, como vindos do céu, os ele
mentos legislativos e regulamentares que lhe devam dar pres
tígio e hierarquia. A obra do notariado é e deve ser exclusi
vamente dos notários. E que, segundo a afirmação de Luiz 
Carral, "a função notarial é um fato histórico e uma aspiração 
da consciência jurídica. Por isso não existe país nem civili
zação que a desconheça." 

Nada mais nos resta senão agradecer a vossa atenção e 81 

vossa honrosa presença a esta reunião. 
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Leis e Decreto. 

LEIS FEDERAIS 

LEI N.o 3.403 - DE 12 DE JUNHO DE 1958 

Modifica o parágrafo único do art. 509 do Código de Processo 
Civil. 

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

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0. O parágrafo único do artigo 509 do Código de 

Processo Civil passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 509 ........................................ . 
Parágrafo único. O formal de partilha pode'!'á ser subs

tituido por simples certidão de pagamento da legítima, se esta 
não exceder de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros). Nesse 
caso, transcrever-se-á na certidão a sentença final da partilha, 
transitada em julgado" .. 

Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1958; 137.° da Independên
cia e 70.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 
Eurico de Aguiar Salles 

D. União de 13/6/58. 

LEI N.o 3.396, DE 2 DE JUNHO DE 1958 

Altera a redação dos arts. 864 e 865 do Código do Processo 
Civil. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
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Art. 1.0. Caberá recurso extraordinário para o Supremo 
Tribunal Federal das decisões proferidas, em única ou última 
instância, pelos Tribunais e Juízes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, nos casos previstos na 
Constituição Federal. 

Ai-t. 2.°. O recurso extraordinário será interposto dentro 
de dez (10) dias, depois de intimada a parte da decisão recor
rida, ou de publicadas as suas conclusões no órgüo oficial e, 
se fôr baseado no art. 101, In, d, da Constituição, deverá ser 
feita a prova da decisão divergente mediante certidão ou indi
cação do número e página do jornal ou repertório de jurispru
dência que a houver publicado. 

Art. 3.°. O recurso será interposto perante o presidente 
do Tribunal recorrido, e, nas causas de alçada, perante o pró
prio juízo prolator da decisão da qual se recorre. 

§ 1.0. Recebida a petição, publicar-se-á aviso do seu re
cebimento e ficará ela na Secretaria do Tribunal ou no cartó
rio do Juízo, à disposição do recorrido, que poderá examiná-la 
e impugnar o cabimento do recurso dentro em três (3) dias, a 
contar da publicação do aviso. 

§ 2.°. Findo êsse prazo, serão os autos, com ou sem 
impugnação, conclusos ao presidente do Tribunal ou ao juiz, 
que deferirá ou não o seguimento do recurso no prazo de cinco 
(5) dias. 

§ 3.° Será sempre motivado o despacho pelo qual o Presi
dente do Tribunal ou o juiz admitir o recurso ou denegar a 
sua interposição.' 

Art. 4.° Admitido o recurso, mandará o presidente do 
Tribunal, ou o juiz, abrir vista dos respectivos autos, sucessi
vamente, ao recorrente e ao recorrido, para que cada um, no 
prazo de dez (10) dias, apresente as suas alegações escritas. 

Art. 5.° Apresentada ou não a defesa, os autos serão en
tregues, dentro de quinze (15) dias, à Secretaria do Supremo 
Tribunal Federal, ou postos no correio sob registro, dentro do 
mesmo prazo, se originários dos Estados ou dos Territórios. 

Art. 6.° Denegado o recurso, poderá o recorrente, dentro 
em cinco (5) dias, interpor, agravo de instrumento para o 
Supremo Tribunal Federal. Êsse recurso subirá instruído com 
as peças que forem indicadas pelo agravante e, obrigatoria
mente, com a certidão do despacho denegatório. 

Art. 7.° O recurso extraordinário será processado e julga
do no Supremo Tribunal Federal de acôrdo com o respectivo 
regimento interno. 
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Art. 8.° Esta lei entrará em vigor na data de f:lua publica
cão, revogadas as disposições em contrário, especialmente os 
árts. 863 e 864 do Código de Processo Civil e 632 a 636 do 
Código de Processo Penal. 

Rio de Janeiro, em 3 de junho de 1958; 137.° da Indepen
dência e 70.° da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 
EU1'ico de Aguiar Salles 

D. União de 4/6/58. 

LEIS E S'l'ADU .iiL 

LEI 4.102, DE 4/9/57 

Artigo 1.0 - O tempo de mandato legislativo estadual e 
municipal, o de prefeito, o de serviço público federal ou muni
cipal, ou em autarquias ou serviços industriais estaduais, desde 
que, um a eutros, prestados no Estado, o de representação do 
Estado no Congresso Federal, bem assim o considerado, por 
lei, de caráter relevante, ainda que gratuito, são contados para 
efeito de percepção de vantagens pecuniárias e para fins de 
aposentadoria, reforma, estabilidade, disponibilidade e estágio 
probatório. 

Artigo 2.° - A despesa com a execução da presente lei 
correrá à conta das verbas próprias do orçamento. 

Artigo 3.° - Esta 1ei entrará em vigor na (~ata de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos aos que estavam em 
atividade na data da publicação da Lei n. 3.107, de 23 de agôsto 
de 1955. 

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

DECRETO ESTALUAL 

DECRETO N. 33.473 DE 23 DE AGôSTO DE 1958 

Altem o § 3.° do a1'tigo 1.0 do Dec1'eton. 27.092 de 24 de 
dezemb1'o de 1956 que dispõe sôb1'ea arrecadação das 
c'ustas, ponentagens e emolumentos que const'ttuem renda 
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do Estado, ou que por seu intermédio são recebidas nos 
cartórios judiciais da Comarca da Capital. 

JANIO QUADROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE 

I 
SÃO PAULO usando de suas atribuições legais, 

Decreta: 
'I Artigo 1.0 - As guias de recolhimento das custas, per-

centagens e emolumentos que constituem renda do Estado ou 
que por seu intermédio são recebidas nos cartórios judiciais da 
Comarca da Capital, serão extrai das em 3 vias, que terão o 
seguinte destino: a primeira via será juntada, pelo escrivão 
aos autos; a segunda via, entregue ao interessado, corno com
provante do pagamento; a terceira via, ficará na repartição 
arrecadadora, para fins de prestação de contas à secção com-

I 
petente. 

Artigo 2.° - Relativamente às custas da Ordem dos 

I 
Advogados, a estação arrecadadora comunicará àquela entida
<le, mensalmente, por escrito, o montante da arrecadação. 

Artigo 3.0 - ~ste decreto entrará em vigor na data de 

I sua publicação. 
Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo. aos 23 de 
agôsto de 1958. 

JANIO QUADROS 
Francisco de Paula Vicente de Azevedo 
Oscar Pedroso Horta 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 

I
' Negócio~ do Govêrno, ~os :3_ de_ Agôsto de ~9?8. _ _ _ _ 

- A-U'l.nO Santarem - DIretor Geral, SuDsbtuto. 

D. O. 24/8/58. 
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Provimentos 

CORHEGEDOR.IA GEHAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N.o 8-58 

O desembargador Sebastião de Vasconcellos Leme, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei. 

Recomenda aos Oficiais dos Cartórios do Registro Civil, 
em todo o Estado, quando lhes fôr apresentada para inscrição 
a prova de casamento religioso, para fins de sua equivalência 
.ao casamento civil, rigorosa observância dos preceitos contidos 
na lei n. 1.110, de 23 de maio de 1950, principalmente quando 
se tratar de hipótese regida pelo artigo 4.° do mencionado 
diploma legal em que a habilitação se faz posteriormente ao 
matrimônio religioso, hipótese essa em que o pedido de inscri
.ção deve ser apresentado por ambos os nubentes. 

P. e cumpra-se. 

S. Paulo, 17 de novembro de 1958. 

Sebastião de Vasconcellos Leme 
D. O. J. 18/11/58. 

Proc. 16.440 = Lins - Juízo de Direito: A decisão do 
M. Juiz da comarca de Lins, está certa, em parte. Podem os 
ofic:ais do cartório de Registro Civil, quando exércem cumula
tivamente as funções de tabelião, extrair públicas-formas (art. 
142, n. 5, da lei n. 123, de 1.892 e despacho desta Corregedoria 
pro1eridó no prOcesso n. 6.813, da Capital, "in" Diário da Jus
tiça. de 28-4-1950). Sucede, no entanto, que a lei n. 632, de 
1.0 Ce fevereiro de 1950, ao modificar a secção V do art. 2.° do 
·decnto n. 14.978, previa como ato do escrivão (note-se bem) 
os enolumentos de Cr$ 30,00 para a extração de pública-forma 
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"de carteiras de identidade, de reservistas, título eleitoral, etc., 
apresentados como prova de idade, para casamento civil" (art. 
1.0, inciso XVIII). - Já agora, entretanto, o atual Regimento 
de Custas (lei n. 4.831, de 28-8-1958) somente permite a co
brança de emolumentos pela extração de pública-forma, no caso 
restrito dos oficiais de cartórios do Registro Civil, apenas 
quando tais serventuários praticam o ato dentro das funcões de 
tabelião (Tabela "N ", item I). Segue-se que a extração de 
pública-forma, como ato de escrivania (tal como era prevista 
na lei n. 632) não foi contemplada na Tabela "N ", sendo, por
tanto gratuita, por fôrça do art. 12. É bem de ver, finalmente, 
que se trata de pública-forma para efeito de desentranhamento 
de documentos dos autos da habilitação, pode o oficial, em vez 
disso, deixar traslado nos autos, como pode por êsse traslado 
cobrar emolumentos na base de Cr$ 30,00 por página, pois isso 
mesmo está expressamente previsto na Tabela "N", item VIII 
do atual Regimento de Custas. Anote-se e arquive-se, São 
Paulo, 19 de novembro de 1958. 

(a) Sebastião de Vasconcellos Leme. 

D. O. 22/11/58. 

Proc. 15.867 - Mogí Mirim - Juízo de Direito (Luiz 
Gonzaga de Amoêdo Campos): Agiu acertadamente o Dr. Juiz 
Corregedor, com a ressalva ao final dêste despacho. A recente 
lei 4.633, de 14 de janeiro do corrente ano, prevê a "designa
ção" do Oficial lVIaior e, na falta dêste, do escrevente mais 
graduado, para responder pelo expediente do cartório vago, 
até o seu provimento efetivo. Ora, se o escrevente único do 
cartório não aceitou a designação, a hipótese deixa de ser 
regida pela referida lei 4.633, pois esta regula apenas e ex}!res
samente o caso de cartório vago que tenha em se'J qu:tdro 
Oficial Maior ou escreventes. 

Pois bem: se para o caso de o cartório não ter escrevffites 
ou de êstes recusarem o encargo não existe lei ordinária r~gu
lando a espécie (art. 9.° do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias da Carta Esadual de 1946), segue-se qm ao 
Juiz incumbe nomear interinamente pessoa idônea que rei{)on
da pela serventia até o seu efetivo provimento. 

Caso análogo - se bem que não idêntico - já foi sol1cio
nado por esta Corregedoria no processo n. 8.891, da corrarC2. 
de Mogí das Cruzes, onde se decidiu que "o cartório não pode 
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contint,ar acéfalo e não há dúvida que a nomeação interina 
cabe sempre ao Juiz de Direito". 

Como, neste caso concreto, foi escolhido um OfIcial do Car
tório do Registro Civil, estranho portanto ao quadro de fun
cionários da serventia vaga, e aqui vai a ressalva mencionada 
de início - não seria o caso de simples "designação", mas sim 
de verdadeira, "nomeação" interina. 

Devolva-se, pois, o presente processo ao Dl'. Juiz de N.:ogí 
Mirim, a fim de SEr expedida nova portaria de nomeação com 
pedido de oportuna devolução a esta Corregedoria, para fins 
de anotaçi!o. 

São Paulo, 31 de maio de 1958. 

(a ) Sebastião de Vasconcellos Leme. 
D. O. J. de 5/6/57. 

Proc. 15.631 - Santa Cruz das Palmeiras - Interessado: 
Milton Ramos da Silva - Uma vez que a nomeação já é do 
conhecimento da Secretaria da Justiça, anote-se e arquive-se. 

O caso presente, com efeito, não dependia de homologação 
por parte do Poder Executivo, já que a êle não se aplica o 
artigo 5.° do Decreto 12.520, com a nova redação que foi dada 
a êsse dispositivo pela Lei 4.633, de 14 de janeiro dêste ano. 

Êsse recente diploma legal só prevê designações para o 
caso de a serventia contai' em seu quadro com Oficial Maior 
ou escrevente, sendo somente nessa hipótese indispensávei a 
homologação pela Secretaria da Justiça. 

Não regulando nenhuma lei ordinária a hipótese de o car
tório não ter escrevente - como sucedeu neste processo em 
exame - segue-se que ao Dl'. Juiz competia, o que acertada
mente fez, "nomear" interinamente um serventuário (argu
mento tirado ao art. 9.° do Ato das Disposições Constitucioaais 
Transitórias da Carta Esta.dual, de 1946). 

Foi o que já decidiu esta Corregedoria em processo aná
logo ao presente, da comarca de Mogi das Cn1zes c· que tomou 
o número 8.891, mesmo porque o cartório não pode continuar 
acefalo e, nessa conjuntura, ao Juiz é dada a liberdade de 
nomear pessoa ídônea, até se verificar o preenchimento do 
cargo. 

São Paulo, 3 de maio de 1958. 

(a) Sebastião de Vasconcellos Leme 
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Proc. 15.782 - 'Capial - Recebedoria Federal: 1.0) -
Dê-se ciência da portaria aos Srs. Oficiais de Cartório, através 
do Dr. Juiz Corregedor Permanente, a quem se remeterá o 
processo com pedido de oportuna devolução. 2.°) - Quanto 
ao Provimento a ser expedido, a pretensão não pode ser aten
dida porque a matéria diz respeito a interpretação de leis. 
São Paulo, 6 de maio de 1958. (a) Sebastião de Vasconcellos 
Leme. "Portaria a que se refere o despacho supra"; Portaria 
n. 330 de 22 de abril de 1958: O Diretor da Recebedoria Fe
deral em São Paulo, no uso de sua satribuições, tendo em vista 
o disposto no Capítulo XV, Secção 1.0, do Decreto n. 24.036, 
de 26-3-1934, combinado com os artigos 66, parágrafo único, 
e 100 das Normas Gerais da vigente lei do sêlo (Consolidação 
das Leis do Impôsto do Sêlo a que se refere o Decreto n. 32.392, 
de 9-3-1953), e 

Considerando que é da competência privativa desta Rece
bedoria, no âmbito de sua jurisdição resolver em primeira ins
tância as questões entre a Fazenda e os contribuintes, "origi
nadas de interpretação de lei, de cobrança de impostos, taxas e 
emolumentos, de infração ou de dívida fiscal ", 

Considerando que, no tocante às consultas relativas ao im
pôsto do sêlo, essa competência está expressamente consignada 
em dispositivo da respectiva lei de regência; 

Considerando que, as questões suscitadas pelos interessa
dos, no uso da faculdade que lhes concede o instituto fiscal da 
consulta, devem ser expostas com tôda a clareza e versar assun
to certo e definido; 

Considerando mais que se impõe, em defesa dos altos in
terêsses do Fiscal e da eficiência dos trabalhos desta Reparti
ção, sejam estabelecidas medidas disciplinadoras do exercicio 
do direito que a Lei do sêlo confere aos Notários Públicos, de, 
após a lavratura do ato em seus livros, levarem ao conhecimen
to da repartição fiscal qualquer dúvida existente quanto à 
selagem; 

'Considerando que a repartição congenere da Capital da 
República, através da sua Portaria n. 691, de 6-12-1957, publi
cada no Diário Oficial da União de 16 do mesmo mês, já adotou, 
relativamente ap assunto em causa, providências de alto inte
rêsse administrativo; 

Resolve: 
I - A comunicação de dúvida, feita por Tabelião de Notas, 

nos têrmos do disposto no parágrafo único, do artigo 66, da 
-citada Consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo, deverá ser 
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clara e circunstanciada, e conter a indicação do ato ou fato 
que lhe deu origem; 

II - A dúvida, assim caracterizada expressamente e com 
tôda a precisão, só poderá ser suscitada pelo próprio Tabelião 
titular de Ofício de Notas, ou, não estando êste em exercício, 
pelo seu substituto legal; 

lU - A comunicação de dúvida não será admitida quando 
o Tabelião já tenha tido ciência de seu esclarecimento em casos 
idênticos ou semelhantes; 

IV - Se a dúvida suscitada tiver conexão com outro ato, 
público ou particular, êste deverá também instruir a respectiva 
petição, por traslado ou no original, conforme o caso; 

V - Se, sôbre o ato ou instrumento suscetível de dúvida, 
tiver havido algum recolhimento de impôsto do sêlo, a petição 
deverá também ser acompanhada de cópia da respectiva guia 
de recolhimento ou da indicação precisa do número e data do 
conhecimento de receita; 

VI - Não serão recebidas como dúvidas as comunicações 
de falta de selagem de contratos em que forem partes entidades 
.autárquicas; neste caso, se a lavratura do contrato tiver sido 
autorizada pelo Poder Judiciário, deverá o fato ser comunicado 
.a esta Recebedoria, instruída a petição com traslado da escri
tura respectiva; 

VII - Fica estabelecido que a inobservância das presentes 
instruções terá como consequência imediata o não conhecimen
to do processo como "comunicação de dúvida", passível, por
tanto, o Tabelião do competente processo fiscal, para imposi
ção da penalidade prevista na lei, por falta ou insuficiência de 
pagamento do impôsto do sêlo; 

VIII - Nos processos entrados nesta Repartição até a 
presente data, serão intimados os Tabeliães consulentes a sa
tisfazerem às exigências acima no prazo de 30 (trinta) dias, 
importando o seu desatendimento na aplicação das sanções 
fiscais respectivas. 

Cumpra-se e transmita-se cópia ao Exmo. Sr. Desembar
.gador Corregedor Geral da Justiça e ao Sr. Presidente do Co
légio Notarial desta Capital. 

(a) Leonardo de Barros Carvalho. 
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úLTIMOS JULGADOS 

DOACÃO - itàiantamento de legítima - Libe?'dade dos 
pais a filhos - Rese?'va p'tetendida de usufruto pelos doa
dores com reve'r'são a favo?' do conj-uge sob?'evivente 
Condição inadmissível - Decisão mantida, 

Um casal pretendeu doar a seus filhos, como :H.liantamento 
de legítima, determinada propriedade, fazendo a reserva de 
usufruto vitalício, com a reversão do mesmo a favor do cônjuge 
sobrevivente. O dr. Curador de Órfãos e Ausentes opinou 
contràriamente ao pedido, com êle estando de acôrdo o dr. 
Curador Especial nomeado. O magistrado de primeira instân
cia indeferiu o requerimento, o que motivou a interposição de 
apelação pelo casal. A egrégia Segunda Câmara Civil do Tri-

o bunal de Justiça, por maioria de votos, confirmou a decisão 
apelada, negando, assim, provimento ao recurso. Decidiu a 
maioria, formada pelos desembargadores Andrade Junqueira, 
relator, e Frederico Roberto, que tratando-se "de adiantamento 
de legítima, o doador não pode impor a condição, segundo a 
qual, pelo seu falecimento, o usufruto dos bens caiba a outrem, 
que não o donatário. Com a morte do doador, a propriedade 
se consolida na pessoa do donatário descendente, de modo que 
a êste cabe o usufruto dos bens, integralmente, sem restrições". 
Em sentido contrário, vencido, votou o des. Pinheiro Machado. 
S. exa. entendia que não havia mal em atender-se ao pedido, 
pois a qualquer tempo os filhos, donatários, poderiam pleitear 
a nulidade do ato com infração dos arts. 1.576 e 1.170 do Código 
Civil. Haveria, assim, a vantagem de que, com a doação, os 
filhos estariam ao abrigo de um fracasso econômico dos pais. 
(Apelação cível n.o 89.181, de São Paulo - Julgamento em 
19-8-58) - O. F. V. 
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Jurisprudência 

LUCRO DECORRENTE DA CESSÃO DE DIREITO 
SOBRE IMóVEL 

A Divisão do Impôsto de Renda vem de tomar importante 
decisão relacionada com a tributação de lucro decorrente da 
cessão de direito de aquisição de imóvel, mandando adotar para 
o caso diretriz uniforme. Esta decisão teve origem no pro
cesso n.o 218.559/ 55, em que é interessado César Gebara, que 
fêz a D. I. R. consulta sôbre o assunto. Alega o consulente 
que prometeu comprar certo imóvel e, depois de pago, o res
pectivo preço, cedeu o seu direito (da compra) ~om obtenção 
de lucro; na sua opinião, como promitente comprador e ceden
te, ante a quitação plena do preço do imóvel, parece tratar-se 
de "transação sujeita ao impôsto do art. 92, do regulamento 
vigente" e invoca várias decisões da D. I . R . em outros pro
cessos sôbre o mesmo assunto. Êste órgão, no caso em aprêço, 
havia decidido pela tributação do rendimento como lucro da 
cessão de direito (cédula H na declaração de pessoa física). 
N o entanto, face à necessidade de melhor esclarecimento, foi 
sugerida nova audiência da Procuradoria da Fazenda Nacional, 
que já havia se pronunciado uma vez sôbre o caso, para uma 
definição expressa da matéria. Atendendo ao pedido, a Pro
curadoria se manifestou, formalmente, pela conclusão de que 
o caso em exame traduz pura cessão de direito cujo lucro sofre 
a incidência do impôsto de renda pela forma prevista no art. 
10, letra "f", do Regulamento em vigor (cédula H de pessoa 
física) e afirmando não ter cabimento a cobrança do tributo 
com base no art. 92 do mesmo estatuto. 

Apoiada nesse jurídico parecer, a Divisão do Impôsto de 
Renda estabeleceu que, na vigência da lei atual, o lucro de
corrente da cessão do direito de aquisição de imóvel pelo pro
mitente comprador, está sujeito ao impôsto na declaração de 
pessoa física do cedente, conforme a norma estabelecida na 
letra "f" do art. 10 do Regulamento em vigor, quaisquer que 
sejam as cláusulas e condições da promessa de compra e venda, 
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inclusive quando é irretratável e há quitação do preço esta
belecido. 

A decisão normativa foi transmitida pela D. 1. R., através 
da circular n. 23, a todos os delegados regionais, seccionais e 
inspetores do Impôsto de Renda. 

ATIVIDADES JURtDICAS E FORENSES 

SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA, PARENTES EM 
GRAU PROIBIDO, NÃO PODEM FUNCIONAR 

NA MESMA COMARCA 

RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE PREVISTA NO 
ART. 95, § 3.°, DO DEC. 123, DE 1892 - CONDIÇÃO DE HABILI

TAÇÃO E CONDIÇÃO DE EXERCICIO - DISTINÇÃO 

O Tribunal de Justiça do Estado, em sessão plenária, por 
maioria de votos, proferiu o acórdão a seguir transcrito, ao 
julgar o Mandado de Segurança n. 82.911, da comarca da Ca
pital (Des. Minhoto Júnior, relator designado) : 

Acordam os juizes do Tribunal de Justiça do Estado, por 
maioria de votos, em conhecer do pedido e em denegar a se
gurança. 

1 - O impetrante, após, submeter-se a concurso regular, 
foi nomeado para o cargo de serventuário do Segundo OfíciO' 
de Notas e Anexos da comarca de Sertãozinho. No entanto 
s. excia. o sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça 
entendeu que, estando já naquela mesma comarca um irmão 
do impetrante; ocupando o cargo de serventuário do Cartório 
do Registro de Imóveis, ocorria a incompatibilidade prevista 
no artigo 95, parag. 3.° do Decreto n. 123, de 1892. Por isso, 
denegou-lhe compromisso e posse. Inconformado com êsse en
tendimento, o interessado impetrou mandado de segurança. 
Foi-lhe recusada a medida liminar pleiteada, por entender o 
desembargador relator que o seu direito não sofreria caduci
dade. O impetrante comunicou então a s. excia. o sr. Secretá
rio da Justiça quanto ocorria, requerendo, em consequência, 
prorrog"ação do prazo para entrar no exercício do cargo. No 
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entanto, o Governador do Estado, tomando conhecimento da. 
opinião manifestada pelo Corregedor Geral, tornou sem efeito 
o decreto de nomeação. O impetrante desistiu então do pri
meiro mandado, substituindo-o pelo presente dirigido contra 
o ato do Governador do Estado. 2 - A incompatibilidade 
divisada pelo exmo. sr. Corregedor Geral realmente ocorre. O 
decreto n. 123, de 1892, ainda vige, não foi revogdo pela Lei 
n. 819, de 1950, nem pelo decreto n. 5.120, de 1931. Tais diplo
mas legislativos, reguladores do provimento de ofícios de jus
tiça, apenas inovaram quanto à realização dos concursos, crian
do aliás novos impedimentos. 3 - Mas, objeta-se, se tal in
compatibilidade realmente existisse, o impetrante não deveria 
ter sido submetido a concurso. Faz-se mister distinguir, aqui, 
entre condição de habilitação e condição de exe1·cício. Cuida-se 
de distinção corriqueira, familiar ao direito administrativo 
como ao direito constitucional. Em matéria constitucional, 
pode o cidadão inscrever-se como candidato a deputado ou se
nador, ainda quando seja proprietário ou diretor de emprêsa 
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica 
do direito público, ou ocupe cargo público do qu~l possa ser 
demitido ad nutum, ou exerça outro mandato legislativo. No 
entanto, eleito, não poderá exercer o novo mandato, sem antes 
afastar a circunstância impeditiva. De tal ordem é essa dis
tinção entre condição de habilitação e condição de exe?'cício, 
tão marcante é ela, que, para o seu reconhecimento, diversa é 
a competência dos órgãos judiciários. N o que concerne às 
condições de habilitação, competente é a Justiça Eleitoral. Para 
decidir das condições de exercício, competente é a Justiça Co
mum. O mesmo se dá em direito administrativo. Pode o 
candidato habilitar-se ao concurso, embora ocorram motivos 
de incompatibilidade para o exercício da função a que se pro
põe. Mas, nomeado, há de elidir a circunstância impeditiva, 
sob pena de não poder tomar posse do cargo. 

N o caso presente, o impetrante podia participar do con
curso, embora seu irmão já fôsse serventuário na comarca. 
Mas, nomeado para a função pretendida, nela só poderia in
vestir-se depois de afastada a causa impeditiva, criada pelo 
mencionado decreto n. 123. O despacho, prolatado a respeito 
pelo desembargador Corregedor Geral da Justiça, junto a fls. 
19, merece acolhida. 4 - Mas, que tivesse sido erroneamente 
admitido a concurso o impetrante. Obviamente não lhe teria 
nascido daí, dêsse êrro, qualquer direito. Alega-se que o im
petrante, quando obstado de tomar posse, dirigira a sr. excia. 
o sr. Secretário da Justiça um pedido de prorrogação do prazo 
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para entrar no exercício da função. Obviamente, não lhe re
sultou daí nenhum direito líquido e certo. O seu pedido pode
ria ter sido acolhido. Mas, também, poderia ter 8ido indefe
rido, como foi. 6 - Demais, cumpre lembrar que à administra
ção é dado declarar sem efeito o ato de nomeação que, expede, 
enquanto o escolhido ainda não tenha tomado pOilse do cargo. 
É pacífico o entendimento a respeito. Nem pl'ecisa o Poder 
Executivo indicar por que o faz. No caso, o impetrado prefe
riu apontar o motivo determinante do ato, invocou v.. mencio
nada incompatibilidade. Já se viu que essa incompatibilidade 
realmente ocorria. Mas que não oco:;:resse. Quide inde?" 

"Reconhecimento da incompatibilidade prevista no artigo 
95, § 3.°, do Dac. n. 123, de 1892: não podem fundonar na 
mesma comarca, como serventuários de J'ustiça, parentes em 
grau proibido. Condição de habilitação e condição de exercício. 
Distinção" . 

AF'IRMA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONSTITUCIONAL A LEI QUE ALTEROU O SISTEMA 
DE PROVIMENTO DOS CARTÓRIOS OFICIALIZADOS 

O Tribunal de Justiça, pela sua 4.a Câmara Cível, procla
mou ontem a constitucionalidade da discutida lei 4.:J42, de 1957, 
que modificou o sistema de provimento dos cartórios oficiali
zados. A manifestação aludida foi motivada por um pedido de 
segurança, formulado contra a nomeação do sr. Orlando GuIo 
para o 2.° ofício da comarca de Limeira. Embora se referisse 
'o pedido exclusivamente à nomeação do aludido serventuário, 
na verdade e8tavam em jôgo várias outras nomeações ultima
mente feitas, inclusive algumas para cartórios desta capital, 
com base naquele diploma legal. 

O pronunciamento da corte se baseou em voto proferido 
pelo des. Humberto Junqueil'a, que divergiu do relator do feito, 
des. Osvaldo Aranha Bandeira de Melo, que considerava a lei 
inconstitucional e consequentemente inválidas as nomeações 
feitas com base nela. O sr. Humberto de Andrade Junqueira 
conpendidos pelos impetrantes, para concluir pela constitucio
nalidade do diploma. 

Afirmara-se, primeiramente, que a lei era inconstitucional, 
porque, ditando r.ormas referentes à organização judiciária, 
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em face do disposto no art. 124 da Constituição Federal, so
mente o Judiciário poderia, na época em que foi editada, tomar 
a iniciativa de modificação nela contida. O sr. Humberto 
Junqueira acentuou, porém, que essa alegação era desprovida 
de amparo jurídico, pois a matéria regulada na lei não diz 
respeito à organização judiciária. A organização judiciária 
diz respeito à divisão judiciária do Estado em comarcas e dis
tritos e aos cartórios lotados em cada comarca e cada distrito. 
Para que o Poder Judiciário funcione e se mantenha indepen
dente não há necessidade de que exerça contrôle sôbre os pró
prios funcionários, no que se refere ao provimento dos cargos 
e à promoção dos servidores. A lei 4.342 refere-se à forma 
de preenchimento de cargos no funcionalismo, matéria que 
nada tem que ver com organização judiciária. 

A lei, por outro lado, não fere o disposto no art. 186 da 
Constituição Federal, que prevê a realização de concurso para 
a primeira investidura em cargo de carreira. O escrevente de 
cartório - salientou ainda o sr. Humberto de Andrade Jun
queira - já é funcionário público, conforme a Justiça o tem 
proclamado, em várias oportunidades. Assim, quando êle 
disputa uma serventia, e é nomeado, essa nomeação não ocorre 
pela primeira vez, não se trata de primeira investidura na 
carreira. 

Poderia porém - é essa a indagação que se faz, a essa 
altura - passar o escrevente a serventuário, independente
mente de concurso? Para responder a essa questão, o sr. Hum
berto Junqueira examinou o alcance do art. 9.°, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. A norma em aprêço, 
conforme acentuou, tem caráter transitório e portanto a sua 
vigência se exaure com o cumprimento do que nele vem dispos
to. No momento em que a Assembléia regulou em definitivo o 
provimento das serventias, bem como a matéria de promoção 
e aposentadoria dos servidores da justiça, o que fêz mediante 
a lei 819, nesse momento o art. 9.° teve a sua vigência encerra
da. Passou a vigorar, de então em diante, a legislação editada, 
e esta instituiu a carreira. Dispositivo algum, de natureza 
constitucional, existe, determinando que as serventias da jus
tiça sejam providas tão somente mediante concursos de títulos 
e provas. Assim já entendeu o próprio Supremo Tribunal Fe
deral, que acentuou que a vigência do art. 9.° ficara vinculada 
à promulgação de lei ordinária a respeito da matéria. Demais, 
a própria redação do dispositivo não deixa margem a dúvida,. 
quanto à exatidão do entendimento indicado. 
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Salientou, ademais, o magistrado, que o dispositivo 
proibiu foi a nomeação sem concurso, fato que era comum ao 
período que se estendeu até 1947. Outra, bem diferente, é 
porém a situação do escrevente. Êle ingressa na carreira me
diante concurso. N o caso, não se cogita de ingresso, mas sim 
de promoção, e para promoção, em caso algum, se exige con
curso. Mesmo que se admitisse que o art. 9.° ainda continua 
a operar efeitos, ainda assim não seria possível vislumbrar 
colidencia entre êle e a lei 4.432. Aquêle exige o concurso 
para ingresso na carreira; esta instituiu um sistema para 
avaliação de pontos, para efeito de promoção. São coisas in
teiramente diferentes, portanto. 

Desde que não havia preceito constitucional n impedir a 
instituição de semelhante sistema, nada obstava que o legisla
dor ordinário estabelecesse normas como as que se contêm na 
lei 4.342. 

O sr. Humberto de Andrade Junqueira, por último, acen
tuou que, não obstante a lei questionada contenha defeitos, é 
fora de dúvida que também contem grandes vantagens. O que 
ela fêz foi estabelecer um sistema de preferência, tendo em 
vista a capacidade pessoal, a experiência o tirocínio para o 
€xercício da função. Correspondeu, assim, a um legítimo in
terêsse da coletividade, para a qual o funcionamento eficiente 
das serventias de justiça é da maior relevância. 

Manifestaram-se inteiramente de acôrdo com as razões 
acima registradas os des. Sousa Nogueira e Pedro Chaves, fi
cando vencido o relator, des. Osvaldo Aranha Bandeira de Melo, 
que entendia que a lei 4.342 colidia com a norma do art. 9.° do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e consequen
temente era inconstitucional. 

A segurança foi assim denegada, proclamando o Tribunal 
.a validade do diploma e também das nomeações feitas com 
base nele. 

NOTA: Êste acórdão foi confirmado pelo Egrégio Su
premo Tribunal Federal. 

-CONFIRMADO PELA JUSTIÇA ATO DO GOVERNADOR 
PAULISTA 

Rio, 26 (Sucursal) - O Supremo Tribunal Federal, por 
7 votos contra 2, declarou constitucional a lei paulista n.c 4.342, 
de 1957, relativa a provimento de ofícios de justiça. Votaram 
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contra, os ministros Luiz Galotti, relator, e Ribeiro Costa. Foi 
vencedor o voto do ministro Ari Franco, que afirmou não ter 
havido desrespeito à lei de organização judiciária. Não houve 
alteração de comarca, de juizes, nada disso. A forma de pro
vimentos dos cargos não importa em invasão da seara do tri
bunal paulista. 

A matéria foi apreciada através de recursos contra a deci
são do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou mandado 
de segurança a Eurídice de Toledo e outros, escreventes de 
~'artórios da Justiça de São Paulo. Êstes alegaram a inconsti
tucionaliclade da lei 4.342, em que se baseou o governador de 
São Paulo para nomear Orlando GuIo, escrevente do 2.c Ofício 
da Comarca de Limeira . 
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Informações Varias. 

FRANQUIA POSTAL 

Carta enviada pelo sr. Sylvio Guimarães, Oficial do Re
gistro Civil de Rancharia, ao Diretor Geral dos Correios e 
Telégrafos do Rio de Janeiro. 

"Rancharia, São Paulo, 5 de fevereiro de 1958. 
Exmo. Snr. Dr. Diretor Geral de Correios e Telégrafos -

Rio de Janeiro. - Dirijo-me a V. Excia., com a devida vênia, 
para formular a seguinte consulta: De acôrdo com o Decreto-
6.109, de 13/8/1949 e Circular n.o 177, de 13/10/1949, da D.R. 
São Paulo, as comunicações ex-oficio, que nós Oficiais do Re
gistro Civil, somos, por lei, obrigados a comunicar as ocurrên
cias havidas no Registro Público das Pessoas Naturais, de 
acôrdo com o artigo 114, do Decreto Federal n.o 4.857, de 9 de 
novembro de 1939, gosavam da franquia postal, por se tratar 
de assunto de interêsse do Pais. Nessas condições, nós Oficiais 
do Registro Civil, ao enviarmos ao Snr. Agente do Correio tais 
comunicações, as relacionávamos, protocolando-as devidamente, 
sem ter havido qualquer reclamação por parte dos Snrs. Agen
tes de Correio. Acontece, entretanto, que ultimamente, certos 
Agentes de Correio tem devolvido ditas comunicações, alegan
do que deixaram de entregar aos destinatários, Oficiais do Re
gistro Civil, porque as mesmas estão sujeitas a taxa de CrS 
2,50. Verificando que é apenas um número muito pequeno de 
Agentes de Correio que assim tem procedido, quando a sua 
maioria continua entregando ditas comunicações nos seus des
tinatários, lembrei-me de formular a V. Excia. a presente 
consulta, única autoridade capaz de resolver o impasse criado 
por essa minoria de Agentes de Correio, a fim de que fique 
solucionado essa pendência, que como vê V. Excia. é de caráter 
geral e assim sendo, a sua decisão resolverá o problema criado. 
Aguardando a resposta, aproveito do ensejo, para reiterar a 
V. Excia. os meus protestos de elevada estima e distinta con
sideração. O Oficia} do Registro Civil, (as.) Sylvio Gui
marães". 
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C6pia do ofício, resposta: 

"Ministério da Viação e Obras Públicas - Departamento 
dos Correios e Telégrafos - Diretoria de Correios - 2.a DC 
4.091 - Em 11 de abril de 1958 - Do Diretor de Correios ao 
Sr. Sylvio Guimarães, Oficial do Registro Civil de Rancharia, 
Est. São Paulo - Assunto: - Em referência ao ofício de 
5-2-58, dêsse cartório, em que é feita consulta se a correspon
dência postada pelos Cartórios do Registro Civil gozam da 
franquia postal, cumpre-me informar-vos de que a· correspon
dência para fins militares, eleitorais e estatísticos, procedente 
de Cartórios de Registro Civil, só está isenta de franquiamento 
quando fôr endereçadas as autoridades encarregadas dos res
pectivos serviços. Cordiais saudações. (as) Joaquim Viana 
- Diretor de Correios - Proc. 9 022/ 58 18-13-3 - SAjMFS". 

PAGAMENTO EM PRESTAÇõES DO IMPÓSTO DE 
TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE RURAL 

A Secretaria da Fazenda informa: 
Na escritura de aquisição de pequena propriedade rural, 

cujo valor não exceda de Cr$ 200.000,00, o impôsto de trans
missão pode ser pago em prestações. 

É o seguinte o dispositivo do Código de Impostos e Taxas 
que outorga êsse direito: 

. "Livro IV 
"Artigo 58 - Nas promessas ou compromissos de compra 

€ venda de imóveis de residência, cujos valores não excedam 
aos mencionados no § 1.0 dêste artigo, para morada do promi
tente comprador ou compromissário com sua família, desde 
·que êstes não sejam proprietários de outro imóvel urbano no 
lugar de seu domicílio, estipulado o pagamento cio preço em 
prestações, poderá o impôsto devido ser pago em parcelas pro
porcionais a essas prestações." 
............................................................................................ 
......... ................................................................ o .............. .. 

§ 3.° - A faculdade prevista neste artigo se estende às 
promessas ou compromissos de compra e venda de terras rurais 
.de valor não superior a Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzei
ros), compromissário que não possua outro imóvel no lugar 
.de seu domicílio. 
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§ 4.° - Aplica-se ao cessionano dos direitos decorrentes' 
da promessa ou compromisso de compra e venda o disposto 
neste artigo." 

Para obtenção dêsse benefício, é indispensável que seja 
feito requerimento à autoridade competente, já tendo sido 
dadas instruções às Coletorias, Postos de Arrecadação e Postos 
Fiscais do Estado que, forneçam aos interessados, com rapidez 
e eficiência os esclarecimentos que lhes forem solicitados, bem 
como a assistência que fôr necessária. 

DOS LEITORES 

Do sr. Armando Costa Magalhães, diretor da Asso
ciação dos Serventuários da Justiça, recebemos a seguinte 
carta: 

Sr. redator. Sob o título "Loteamentos clandestinos" pu
blicou "O Estado de S. Paulo" considerações sôbre providências 
solicitadas pela Comissão do "Plano Diretor da Cidade" ao 
exmo. sr. desembargador corregedor geral da Justiça do Estado 
de São Paulo. 

Se antes do "exame do recente levantamento aerofotogra
metrico da área urbana da Capital" tivesse a Municipalidade 
cumprido o seu dever de fiscalização da fiel aplicação das 
exigências da legislação municipal e organizado os seus ser
viços administrativos de publicidade (fornecimento pronto, 
perfeito e completo das mudanças de denominação de logra
douros públicos, suas alterações de numeração e desmembra
mentos) não se encontraria a Capital no estado em que está. 

Mas é de praxe transferir para os Cartórios a responsabi
lidade de tudo o que acontece de mal, quer tenham ou não que 
ver com o assunto, quer exista ou não o fato, como os denomi
nados loteamentos clandestinos, que na realidade não existem. 

Senão vej amos: se antes do exame do levantamento aero
fotogrametrico tivesse a ilustre Comissão do "Plano Diretor 
da Cidade" examinado o texto da lei, verificaria que só há 
obrigatoriedade de inscrição pelos seus proprietários no livro 
8 (Decreto-Lei n.o 58, de 10 de dezembro de 1937 e seu regula
mento) nos têrmos dos seus considerandos a Sei"em vendidos 
por oferta pública, mediante pagamento do p?'eço a prazo em 
prestações sucessivas e periódicas. 

Convém reproduzir aqui o art. 1.0: "Os proprietários ou 
co-proprietários de terras rurais ou terrenos urbanos, que pre-

34 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS· 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



tendam vendê-los, divididos em lotes e por oje1'ta pública, me
diante pagamento do preço a p1'azo em p1'estações sucessivas e 
pe'/'iódicas, são obrigados, antes de anunciar a venda, a depo
sitar no cartório do registro de imóveis da circunscrição res
pectiva. " 

Logo, os 10teamentoR sem oferta pública e mediante o pa
gamento do pi"eço à vista não estão obrigados à inscrição e 
nem por isso são clandestinos ... 

Outra circunstância que não deve ser omitida é a de que a 
inscrição dos loteamentos para venda a prestações e por oferta 
pública se iniciou em 1938 e para os loteamentos que então 
estavam em curso de venda não existe a obrigatoriedade da 
aprovação municipal. 

Se desidia houve foi da Municipalidade que nunca aplicou 
as suas posturas pela fiscalização, que expede alvarás para 
conservação de obras clandestinas e outorga anistia aos infra
tores, por interêsses políticos. 

Os oficiais dos registros de imóveis nada têm com a 
fiscalização dos lotamentos e, sujeitos à legislação federal, apli
cam-na, na sua limitação. 

A lei federal regulou as exigências da inscrição e dos 
contratos e os direitos de obrigações dos contratantes. O mais 
incumbe às municipalidades, aos seus serviços de urbanismo, 
de fiscalização e publicidade. 

Tente o amigo redator obter da Prefeitura uma certidão, 
seja ela de impostos, de mudança de denominação ou de nume
ração e então poderá constatar a que percalços estará sujeito o 
intereE:sado para obtê-la e se semp1'e a obterá? 

Não deve ainda passar sem reparo que nada têm os ser
ventuários também com os grilos e com os loteamentos das 
terras devolutas. 

A própria lei do loteamento no seu art. 12 prevê e regula 
a condição resolutiva da legitimidade e validade do título de 
domínio. 

E, finalmente, ainda estão sujeitos no seu procedimento 
os oficiais dos registros de imóveis às sentenças judiciais re
sultantes das dúvidas suscitadas pelas suas exigências, deci
sões essas que têm caráter normativo para todos os casos 
idênticos e em todos os ofícios. 

Como vê, a raiz do mal é outra e, consequentemente, outro 
c culpado: o próprio Município, por seus representantes. 

Grato pela divulgação desta, na mesma secção, subscre
vo-me etc.". 

"O Estado de S. Paulo", 217/53. 
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JUIZO DE DIREITO DA 20.a VARA CRIMINAL 

AUTORA - A. Justiça Pública - RÉu Daniel de 
A T1'Uda Furtado 

SENTENÇA 

A peça acusatória imputa a MARCOS ANTÔNIO ALVES 
RIBEIRO FILHO e DANIEL DE ARRUDA FURTADO o 
delito previsto no art. 299 c/c. o art. 25 do Código Penal. Em 
relação ao segundo nomeado também o delito previsto no art. 
304 do mesmo Código. 

Menciona-se que a certião de fls. 11-12, então 4-5, foi for
necida pelo primeiro nomeado em 28 de Maio de 1951, e utili
zada pelo segundo para efeito de contagem de tempo de serviço. 
Em seguida passa a denúncia a mencionar a decisão proferida 
pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Pedro Rodovalho Marcon
des Chaves, concluindo por afirmar que dita decisão, demonstra 
a falsidade da certidão aludida. 

A denúncia conclue afirmando que o acusado Marcos An
tônio Alves Ribeiro Filho, praticou o crime de falsidade ideoló
gica e Daniel de Arruda Furtado participou da falsificação, 
cooperando na feitura de dito documento. 

Foi a denúncia recebida (fls. 2). 
Os acusados foram regularmente citados, conforme se vê 

no mandado de fls. 119. 
A fls. 117, o acusado Antônio Alves Ribeiro Filho, pediu 

que fôsse adiado o seu interrogatório por pretender impetrar ao 
Egrégio Tribunal de Justiça um "habeas-corpus", visando sua 
Exclusão da denúncia. Êsse pedido foi deferido pelo M. Juiz 
em exercício (fls. 118). O outro acusado, dirigiu pedido idên
tico, ou seja, adiamento, alegando que deferido o outro pedido 
seria de conveniência para a Justiça processar os dois interro~ 
gatórios no mesmo dia. Êsse pedido foi deferido na própria 
petição pelo M. Juiz em exercício. 
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Feita nova designação, não se fizeram os interrogatórios 
no dia designado. O despacho de fls. 121-122, acentúa que os 
:-lcu:oados não foram citados. 

A fls. 123, o acusado Antônio Alves Ribeiro Filho pede 
seja novamente adiado o seu interrogatório, provando haver 
impetrado a ordem de "habeas-corpus" e pretendendo aguar
dar a decisão superior. O M. Juiz em exercício deferiu êsse 
pedido (fls. 126). O outro acusado Daniel de Arruda Furta
do, por fôrça da ausência do outro réu, pediu para não ser 
interrogado. O M. Juiz em exercício, mandou juntar essa 
petição, sem contudo examinar o mérito. É certo, porém, que 
o interrogatório não foi feito. 

A fls. 129, consta pedido de informação do exmo. sr. des. 
Presidente do Egrégio Tribunal, tendo em vista o "habeas
corpus" impetrado pelo denunciado Marcos Antônio Alves Ri
beiro Filho. A cópia das informações enviadas constam a fls. 
147-148. 

A fls. 149, consta ofício do exmo. sr. d~sembargador, 

requisitando o processo. Com as cautelas precisas foi o pro
cesso enviado à Superior Instância. 

Na Superior Instância, foi junto ao processo a cópia 
autêntica do v. acórdão proferido. FOI CONCEDIDA A 
ORDEM POR QUATRO VOTOS CONTRA QUATRO, ficando 
pois, excluido da denúncia o acusado Marcos Antônio Alves 
Ribeiro Filho. 

O processo foi enviado a êste Juizo e, em consequência, 
cumprido o v. acórdão. 

O despacho de fls. 153, designou dia e hora para a inti
mação, ou melhor, citação do acusado Daniel de Arruda Fur
tado. Ésse mandado foi regularmente cumprido e o acusado 
interro gado (fls. 155). 

Designado o prosseguimento, foi também expedida carta 
precatória para a comarca de Santos, onde deviam ser ouvidas 
três testem unhas. 

Em consequência da representação e despacho de fls. 159, 
organizou-se o segundo volume. 

Em apenso ao primeiro volume está a sindicância levada 
a efeito na comarca de Santos por determinação do Exmo. Sr. 
Desembargador Corregedor Geral da Justiça. 

O 2.° volume se inicia com um pedido do acusado para se 
oficiar ao Instituto de Previdência do Estado. A fls. 162, há 
outro pedido no sentido de se oficiar ao exmo sr. Secretário 
da Justiça e Negócios do Interior e a fls. 63 outro pedido no 
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sentido de se oficiar à Corregedoria Geral da Justiça. Êsses 
pedidos foram deferidos. 

A fls. 164-165, está a defesa prévia. Oito testemunhas 
foram arroladas. Pediu-se também se oficiasse a vários ma
gistrados, inclusive ao prolator desta, na ocasião em gôso de 
licença-prêmio. 

'Com a defesa prévia vieram para os autos os documentos 
de fls. 166-236. 

A fls. 249, consta ofício do I. P . E. e, a fls. 255, ofício da 
Secretaria da Justiça. ' 

A fls. 254, pede o acusado permissão para mandar tirar 
fotocópia do processo do I. P . E . 1l:sse pedido foi deferido, 
estando a fotocopia a fls. 259. 

Consta a fls. 257, ofício do M. Juiz da 1.a Vara dos Feitos 
da Fazenda Estadual. 

A fls. 262, pede o acusado sejam ouvidas testemunhas 
referidas, estando o depoimento da primeira testemunha, a 
fls. 251-252 v. O despacho de fls. 265, relegou para ocasião 
'oportuna o exame do pedido de fls. 262. 

N a comarca de Santos foram ouvidas três testemunhas 
·(fls. 276-277 v.) 

O depoimento da segunda testemunha, consta a fls. . .. 
'263-264 v. 

Terminada a prova de acusação, foram expedidos ofícios 
aos magistrados arrolados como testemunhas. Houve entendi
mento pessoal do prolator desta com os magistrados, ficando 
acertado dia e hora para a prestação de tais depoimentos. 
Também se providenciou a comunicação a um ilustre advogado 
arrolado como testemunha, bem como ao sr. Escrivão de Corre
gedoria Geral da Justiça. 

De fls. 282 "usque" 284 v., consta o dito de três testemu
nhas. Segue-se requerimento de defesa no sentido de ouvir 
as demais testemunhas. Êsse requerimento foi deferido. 

A fls. 290-291, consta o depoimento de mais duas teste
munhas, e a fls. 293-295, o dito de mais duas testemunhas, 
num total de sete. 

As testemunhas arroladas pela defesa foram em número 
de oito. Foram ouvidas sete. Não se insistiu em relação a 
outra que se diga estaria impedida de depôr por ser o prolator 
,desta que também deixou de se manifestar a respeito quando 
solicitado, por dever reassumir o exercício breve. 

N o prazo do art. 499 do C. P . P ., foram requisitadas certi
-dões referentes ao acusado. As respostas estão a fls. 298 e 299. 
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As alegações do dr. Promotor estão a fls. 300. Sua Se-. 
nhoria se limitou a dizer que parecia provada a responsabili
dade do acusado, pedindo assim a sua condenação. 

A defesa falou a fls. 301-357. A fls. 258, consta um recorte 
do Diário da Justiça da União. Segue-se um documento em 
fotocópia do I. P . E . S . P. e três certidões de nascimentos de 
filhos do acusado. 

A defesa foi longa. Consta de cinquenta e sete páginas 
datilografadas em um só lado. Inicia com uma explicação 
preliminar, passando em seguida a examinar o caso dos auto
móveis da Praça Clóvis Beviláqua para, em continuação, 
abordar o verdadeiro motivo da demissão do denunciado. Em 
seguida, aborda a infração e o seu autor, a sindicância, a 
denúncia que examina sob três tópicos. Passa em seguida a 
mencionar a estada em Santos. Em seguida vem outro título 
mencionado "como se desmascara o impostor". Estuda a se
guir o depoimento dos magistrados, escrivão e advogado para 
concluir com jurisprudência que cita e conclue dirigindo um 
resumo da defesa ao julgador para demonstrar que não houve 
o delito. Conclue citando o jurista FRANCISCO LUIZ. 

O caso dos autos é simples, embora estejam0s diante de 
um processo em dois volumes e com alegações de defesa longas 
historiando os fatos. 

A acusação pública cabe provar o delito e a responsabili
dade criminal de seu autor. No caso dos autos, entretanto, a 
acusação, ao arrazoar o processo, disse, apenas, que parecia 
provada a acusação. Nêsses têrmos pediu a condenação. 

Ocorrendo com o julgador aquilo que ocorreu à acusação, 
é bem de vêr que jamais poderia ser o acusado condenado. 
Uma sentença condenatória se assenta sôbre um fato que não 
paira dúvida e na certeza da responsabilidade do seu autor. 

Nos autos, entretanto, os fatos se esclareceram. O pro
cesso nasceu em consequência da sindicância. A processada 
na Comarca de Santos e nesta Capital e constante dos autos, 
se verifica que o acusado não compareceu para assistir os 
depoimentos. Não foi, aliás, determinada a sua presença. O 
sindicato só se manifestou posteriormente ao despacho do 
exmo. sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça. Sua 
Excelência disse em resumo que não havia elementos positivos 
que autorizassem a retificação certa do tempo de serviço do 
acusado, afirmando que a certidão é inexata. Em seguida foi 
determinada a remessa dessa sindicância ao Procurador Geral 
para melhor apuração dos fatos e possível responsabilidade 
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criminal de quem forneceu dita certidão e também de quem 
a usou. 

Como bem acentúa a defesa, não há nos autos prova 
alguma de que o acusado Daniel de A 1"1"Uda Furtado houvesse 
participado da feitum da certidão incriminada, como sendo 
inexata. Essa certidão, que seria inexata, também não foi 
utilizada pelo acusado. Foi ela encaminhada à Corregedoria 
para fins de direito. Viria a ser eventualmente usada pelo 
acusado quando pretendesse êle obter a contagem de tempo de 
serviço. 

A certidão mencionada será ideologicamente falsa? Não. 
Ela menciona que o acusado exerceu as funções de auxiliar-ra
sista em 1.0 de Junho de 1930, até 12 de Agôsto de 1948. No 
final do documento se menciona que o serviço era externo. É 
bem de vêr que o acusado podia trabalhar neste ou naquêle 
lugar, podendo pois desenvolver essa atividade no cartório ou 
fora dêle. Tendo presente, porém, a referência feita sôbre 
serviço externo, só se pode concluir que o acusado desempe
nhava êsse serviço fora do cartório. Não estava por fôrça 
dêsse trabalho, que era um trabalho de tarefa como bem se 
acentúa, impedido de trabalhar para terceiros, nesta ou na
quela comarca, como fêz o acusado, trabalhando também na 
vizinha comarca de Santos, que sempre se atingiu com maior 
rapidez do que o extremo do bairro da Penha n~sta Capital. 
O dever do acusado seria cumprir a tarefa confiada. E não 
consta que isso deixasse de fazer. 

No tocante à essa atividade, informa o ex-escrivão e hoje 
juiz do Tribunal Militar do Estado, de que o acusado traba
lhava em serviço de datilografia desde o tempo do seu ante
cessor, dr. Paulo Cam'pos Sales, ou seja, há mais ou menos 
18 anos. 

O acusado excluido do processo informa, a fls. 294 v.-295, 
que o acusado teria sido recomendado a êle, funcionário do 
cartório, pelo então juiz da 6.a Vara Cível, hoje correspon
dente à l1.a . O acusado, segundo êsse informe, teria iniciado 
sua atividade em Junho de 1935. 

Perante o Instituto de Previdência do Estado de São 
Paulo, fêz o escrivão dr. Valdomiro Lobo da Costa comunica
ção de que o acusado, então escrevente habilitado e isso em 
'" de Maio de 1950 iniciou a sua atividade no cartório em 1.0 
de junho de 1930 (v. fls. 259). 

Como se acentuou, há nos autos elementos para se afirmar 
que a certidão, nas condições em que está vasada, não contém 
inexatidão. Haja vista o que afirmou o ex-escrivão e hoje 
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1I'w.gistrado, dr. Valdomiro Lobo da Costa, já citado .. Declara 
ao Instituto de Previdência já referido, como data no inicio da 
",tividade do réu, 1.0 de Junho de 1930 (fls. 259). No do
cumento de fls. 211 declara que o acusado presta serviços ao 
cartório d-esde o tempo do então escrivão dr. Paulo de Campos 
Sales, declarando em seguida que êsse tempo é de mais ou 
menos dezoito anos. Em Juizo afirma que, ao assumir o cargo 
de escrivão, no ano de 1940, ali encontrou o acusado trabalhan
do como copista e rasista. A certidão que seria inexata está 
em harmonia com os informes e dados fornecidos. 

Não paira dúvida, atendendo ao que consta, haver o 
acusado del~empenhado a função de auxiliar-rasista no cartório 
do 11.° Ofício Cível desde o 1.° de Junho de 1930 até 12 de 
Agôl~to de 1948, em cuja data foi nomeado escrevente jura
mentado e de cujo cargo foi posteriormente exonerado, dando 
causa à ação cível proposta e que o acusado logrou vencer em 
tôda a linha. Isso consta dos autos. 

Os depoimentos colhidos no processo, evidenciam atividade 
do acusado para terceiros, o que não estava impedido de 
fazê-lo mercê de suas funções. Os ilustres magistrados ouvi
dOI~, inclusive o Escrivão da C01'regedo1'ia Geral, fazem refe-
1·ência.~ à competência e dedicação do acusado como escrevente, 
desconhecendo a existência de fato ou ato q7te possa desabona1' 
a conduta do mesmo. 

As testo de aC7lsação, pe1'mitiram que se esclm'ecesse o 
contrário do que diz a acusação, que dita certidão não é 
~deowgicamente falsa. O que consta de dito documento foi 
afirmado pelo magistrado dr. Valdomiro Lobo da Costa ao 
Instituto de Previdência e em resposta a uma carta que lhe 
foi dirigida pelo dr. Jugurtha Pereira de Artiaga. Em Juizo 
êsse ilustre magistrado confirmou a atividade do acusado ao 
tempo do dr. Campos Sales como escrivão, de onde se obtém 
t1. data através do tempo em que êsse magistrado assumiu a 
serventia do cartório. O outro ex-acusado fala da recomen
dação que lhe fizera o então Juiz da l1.a Vara, em J7mho de 
1935. Aqui, seria o caso de se dizer que a recomendação feita 
só pode abonar o acusado que já desempenhava a. função de 
rasista. ~sse ilustre magistrado, que hoje ornamenta a Supe
rior Instância, outra coisa não fêz senão procurar permitir 
que o acusado recebesse mais serviço, já que havia no cartório 
um copista e rasista interno, 

A exoneração do acusado, já foi reparada com a sentença 
proferida no Cível. A dúvida que 'pesava sôbrq a certidão 
ficou esclarecida. Ela declara aquilo que o ex-esc1'ivão infor-
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mou pO'f e8c/rito e vwrbahnente. E a palcw,ta do então .t'it'Ulo,?· do 
cart6rio, hoje pertencente à magist1'atura militar, O acusado, 
por fôrça dêsse serviço, não estava impedido de trabalhar para 
terceiros, como efetivamente trabalhou. 

Ressalta do processo uma inimizade entre o ex-acusado e 
o réu. Isso resultou o pedido de exoneração, que se diga, foi 
também formulado pelos demais funcionários do eartório sem 
propósito. Isso consta dos autos. É pa·tente o estado de ogeriza 
que se criou contra o acusado. Os autos mencionam atitudes 
do denunciado em benefício da classe a que pertence, censuras 
a colegas seus, objeto de apreciação superior e louvada. Out?'os 
títulos apresentou o acusado, demonstrando uma vida de tra
balho e dignidade com se?'viços prestados à classe e ao próprio 
Estado por ocasião da Revolução Constitucionalista, 

O documento incriminado não se apresenta com o vício 
apontado. Ainda que tal ocorresse, não teria o acusado dêle 
feito uso e não consta haja colaborado nessa feitura. 

Nada mais serÚL p1'eciso dizer pam afi1"rnar que o delito 
imputado não existiu. A própria acusação, ao arrazoar o feito, 
não afirmou a sua existência. Disse apenas parecer provada a 
acusação. A decisão proferida pelo exmo. sr. desembargador 
Corregedor Geral da Justiça não afirmou que a certidão estaria 
eivada da falsidade ideológica. Disse apenas que tal certidão 
seria inexata porque ficara provada atividade do acusado em 
Santos, por períodos que mencionou. Daí a providência para 
se apurar possível responsabilidade criminal. Os autos escla
receram que essa atividade, que se desenvolveu pelo tempo 
mencionado na certidão, não estava proibida ao acusado, que 
2..ssim poderia servir a terceiros por se tratar de serviço de 
tarefa como é a do rasista. O acusado provou que, embora 
exercesse atividade em Santos, não interrompeu a que exercia 
nesta Capital e em cuja cidade não residiu e para onde ia e 
voltava com a facilidade que todo mundo sabe. 

NÃO PROVADA POIS A ACUSAÇÃO, JULGO IMPRO
CEDENTE A DENúNCIA PARA ABSOLVER, COMO AB
SOLVO, O ACUSADO DANIEL DE A.RRUDA FURTADO 
DA INCRIMINAÇÃO FEITA, pag'as as custas na forma da lei. 

Comunique-se. 
P., 1., R., e Cumpra-se. 
Datilografei. 

São Paulo, 12 de Dezembro de 1957. 
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