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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

.. DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
LEI N° 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949". 

ANO XII MARÇO MAIO 1960 N.O 66 

LEIS QUE REGULAM A CARREIRA 
DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA 

LEI N.o 819, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950 
Dispõe sôbre a forma de provi:h!Bnto dos Ofícios 

de Justiça e dá outras providências. 

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

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

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

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

Ãrtigo 3.° ~ a vacância da serventia decorrerá: 
a) da desistência, concedida por decreto, após a veri

ficação da regularidade dos serviços do cartório, procedida I pelo J~iz corregedor respectivo: 
~ do falecimento do serventuário; 
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c) do abandono do exercício verificado em processo 
regular; 

d) de demissão imposta em virtude de sentença judi
ciária (artigo 189, n. 1, da Constituição Federal); 

e) da remoção ou promoção, nos têrmos desta lei após 
a verificação da posse do novo cargo; 

f) de aposentadoria. 

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

Artigo 4.° - O falecimento, -desistência ou aposentadoria 
do serventuário vitalício não acarretará a vacância do ofício 
onde já servir sucessor, que será provido definitivamente na 
serventia, apostilado o respectivo título. 

Parágrafoúnico - No caso de falecimento, desistência 
ou demissão do sucessor, ficam assegurados ao serventuário 
sucedido os direitos adquiridos pelos artigos 9.° e 10.°, do 
Decreto-lei n. 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 e parágrafo 
único do artigo 22 do Decreto-Lei n. 12.520 de 22 de janeiro 
de 1942, ficando ressalvado ao sucedido o direito de optar pela 
a posen tadoria. 

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

A) PRIMEIRA CLASSE 

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

II) os ofícios de registro civil das pessôas naturais e 
anexos dos distritos e subdistritos que não sejam séde de 
município. 
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b) SEGUNDA CLASSE 

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

II - os ofícios referidos no n. 11, da alínea "a", dos dis
tritos e subdistritos de sede de município pertencentes às 
comarcas de l.a, 2.a e 3.a entrâncias e das comarcas de La 
e 2.a entrâncias. 

c) TERCEIRA CLASSE 

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

H - os ofícios referidos no n. II da alínea "a" dos 
distritos e subdistritos de séde de município pertencentes as 
comarcas de 4.a entrância e da sede das comarcas de 3.a 

entrância .. 

d) QUARTA CLASSE 

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

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

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

Artigo 6.0 - Nenhuma admissão de serventuário será 
feita senão para o cargo inicial (artigo 84 da Constituição do 
Estado) . 

Artigo 7.0 - As serventias que forem criadas serão sem
pre providas na forma preceituada nesta lei. 

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

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

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

a) Quanto aos escreventes: 
I - certidão de tempo de serviço passada pelo eSCrlvao 

encarregado do serviço de anotações, ou pela Corregedoria 
Geral da Justiça; 

H - certidão de existência ou inexistência de faltas dis
ciplinares dos cartórios em que l',Iervirem ou tenham servido 
e do escrivão da corregedoria permanente. 

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

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

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

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

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

VI - fôlha corrida das delegacias de polícia do muni
cípio ou municípios e dos cartórios criminais da comarca ou 
comarcas onde tiver residido nos dois anos anteriores, pro
vada essa circunstância, bem como da Extinta Justiça Federal, 
provando não estar pronunciado por despacho irrevogável, não 
estar sujeito a medidas de segurança, não ter sofrido conde
nação passada em julgado, por crime de furto, roubo, extorsão, 
apropriação indébita, estelionato, receptação, falsidade ou moe-
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da falsa, ainda que Já tenha cumprido pena ou dela obtido 
perdão; 

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

§ 1.0 - Poderá o candidato apresentar outros documen
tos que lhe abonem a conduta ou merecimento, inclusive t ra- ' 
balho sôbre assunto p~rtinente ao ofício, desde qUe publicado 
'dois'" anos, pelo menos, anteriormente ao concurs o. -

§ 2.° - Os requerimentos de inscrição mencionarão ex
pressamente, sob pena de exclusão do concurso, as comarcas, 
os cargos exercidos e os nomes dos juizes perantes os quais 
os candidatos tenham servido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2.° - Um dos examinadores, pelo menos, inspecionará 
continuamente o ato. 

Artigo 16 - Seguir-se-á a prova dactilográfica que con
sistirá na redação de qualquer ato pertinente ao ofício em 
concurso, sendo permitida a adaptação do candidato à má
quina de escrever, mediante seu manejo. 

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

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

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

Artigo 19 - As notas serão sempre atribuidas por ex
tenso com valores que variarão entre O (zero) a 10 (dez). 

Artigo 20 - Terminadas as provas a comissão, em sessão 
secreta promoverá: 
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a) o exame dos títulos apresentados, que receberão os 
seguintes valores: 

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

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

III - certificado de conc~usão do curso ginasial, ou do
cumento equivalente, desde que não ocorram as hipóteses 
anteriores - 1 ponto; 

IV - obr'a a que se refere o parágrafo 1.0 do artigo 
10 - 2 pontos; 

V ~ cada período de cinco anos de efetivo exercício, como 
serventuário, escrevente, solicitador ou outra função relacio
nada com o Poder Judiciário, inclusive advocada, arredondan
do-se para mais o último período, se exceder de metade - 1 
ponto; (redação dada pela lei n.o 2.704, de 23 de julho de 1954.) 

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

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

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

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

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

XI - exercicio interino do escrevente, durante três anos, 
no cargo de serventuário - 1 ponto (acrescido pela lei 2.656 
de 21/1/54). 

XII - Carta ou carteira de solicitador - 2 pontos; 
(acrescido pela lei 2'.872, de 18/12/54) ; 

XIII - Efetivo exercicio durante 10 (dez) anos na fun
ção de Oficial Maior - 1 ponto; (acrescido pela lei 2.872, de 
18/12/54) . 
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b) a apuração das médias resultantes das provas pres
tadas; 

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

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

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

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

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

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

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

data em que se verificar a vacância; 
IH - idade; 
IV - encargos de famílias; 

V - posse de certificado expedido de acôrdo com a 
Lei n. 211, de 7 de dezembro de 1948. 

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

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

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

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

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

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

c) é condição essencial ter o candidato pelo menos dois 
anos de exercício efetivo no cargo. 

"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 (acrescido pela lei 
4.342, de 5/11/57)". 

Artigo 27 - Os dispositivos do Decreto n. 5.129, de 23 de 
julho de 1931, bem como os dos Decretos ns. 6.697 e 6.697-A, 
ambos de 21 de setembro de 1934, que não colidirem com 
esta lei, ficam revigorados expressamente. 
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Artigo 28 - Ficam asseguradas a todos os serventuários 
escreventes e auxiliares de cartório, as vantagens das Leis 
ns. 211, de 7 de dezembro de 1948 e 646, de 24 de fevereiro 
de 19'50, mediante a exibição do competente certificado passa
do pela "Comissão do Artigo 30 das Disposições Transitórias 
da Constituição do Estado". 

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

Artigo 30 - Fica equiparado a serventuário e com direito 
a inscrição em concurso de promoção, respeitada a natureza 
do ofício o escrevente que, na data da abertura do concurso, 
contar: 

I - mais de ,5 (cinco) anos de efetivo exercício no car
go, para os ofícios de primeira e segunda classes; 

II - mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício no car
go, para os ofícios de terceira e quarta classes. 

Parágrafo único - Ao{ escrevent~ será concedida tam
bém, equiparação ~ ~ fin? de inscrever-se em concurso para 
provimento de of Icio de classe igualou imediatamente infe
rior (redação dada pela lei 3.836 de 11 de abril de 1957). 

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

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

Artigo 33 - Os serventuários que tiverem mais de quin
ze (15) anos de efetivo exercício poderão inscrever-se em 
concurso para a classe que se seguir á imediatamente superior. 
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Parágrafo único - Os serventuários com mais de 25 
(vinte e cinco) anos de efetivo exercício, poderão inscrever-se 
em concurso para provimento de ofícios de qualquer classe; 
(redação dada pela lei 2.535, de 13 de janeiro de 19'54). 

Artigo 34 - Para os efeitos da presente lei a contagem 
de pontos provenientes de títulos erá reduzida de metade, 
desprezada a fração inferior a cinco décimos, se Já tiver con
corrido para nomeasão anterior. ~ 

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

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

Artigo 35 - O Chefe do Poder Executivo, de posse das 
listas de classificação, proverá a vaga dentro de dez (10) dias 
por qualquer dos candidatos classificados no respectivo con
curso. 

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

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

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

Artigo 36 - Os candidatos incluídos em lista e não no
meados poderão, durante o prazo de dois anos, desde que o 
requeiram, inscrever-se em concurso de provas, dispensados 
destas. concorrendo á classificação final com a mesma nota 
anteriormente obtida. 
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Artigo 37 - O Chefe do Poder Executivo poderá pro
ver livremente os cargos de que trata a presente lei quando, 
encerrados os concursos de provas, ocorrerem as seguintes 
hipóteses: 

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

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

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

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

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

Artigo 38 - Quando o provimento decorrer da criação 
da comarca, será assegurado ao oficial do registro civil de 
pessôas naturais e anexos o direito de opção por um dos novos 
oficios de escrivão e tabelião de notas, se lhe convier a trans
ferência e _a requerer ao Secretário da Justiça e Neg6cios do 
Interior, nos dez dias _seguintes á publicação da lei, devendo, 
nesse caso, a nomeação ser feita. na mesma ocasião em que 
o forem a dos serventuários dos demais oficios criados. 

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

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

a) dos cartórios de Registro Civil que sofreram des
membramento do distrito em que exerciam o cargo, e desde 
que não tenham tido compensação por fôrça da lei n. 233, de 
24 de dezembro de 1948; 
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b) dos cartórios de Registro Civil que sofreram des
membramento do distrito em que exerciam o cargo, por fôrça 
do Decreto-lei n. 14.334, de 30 de novembro de 1944, desde que 
comprovem a continuidade do prejuizo após a vigência da lei 
233, de 24 de dezembro de 1948. 

§ 1.° - A comprovação do desmembramento que tenha 
havido compensação, será feita mediante prova inequivoca 
fornecida pelo Instituto Geográfico e Geológico do Estado. 

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

§ 3.° - Na remO'Ção serão observados para preferência o 
tempo no oficio e os enca,rgos de família. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artigo 48 - Vetado. 

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

Artigo 50 - Vetado. 

Artigo '51 - Vetado. 

Artigo ,52 - Vetado. 

Artigo 53 - Os serventuários, escreventes e demais au
xiliares de Justiça, lotados em cartórios pertencentes a comar
cas cujas entrâncias foram rebaixadas, terão assegurados, para 
os efeitos desta lei, e de aposentadoria tôdas as vantagens e 
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direitos correspondentes à classificação anterior da referida 
comarca (redação dada pela lei 3.769 de 24/1/57). 

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

Artigo 55 - Revogam-se tôdas as disposições anteriores 
referentes a provimento de ofício de justiça, com ressalva 
do disposto nos Decretos-leis n. 5.120, de 21 de julho de 193] , 
n. 11.464, de 30 de setembro de 1940, e 12.520, de 22 de ja
neiro de 1942, que ficam expressamente revigorados naquilo 
que não colidirem com a presente lei; (redação dada pela lei 
1.340, de 11 de dezembro de 1951). 

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

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
Synésio Rocha 

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

LEI N. 2576, DE 14 DE JANEIRO DE 1954 
Dispensa. de novo exame de suficiência física o 

funcionário reclassificado ou nomeado para outro 
cargo. 

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

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

Artigo 1.0 - O funcionário reclassificado ou nomeado 
para outro cargo, sem interrupção de exercício, não está sujei
to a novo exame de suficiência física desde que tenha mais 
de dez anos de serviço, contados da data da admissão ao 
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serviço público até a do ato que lhe atribui a nova inves
tidura. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 14 de 
janeiro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José Ferreira Keller 

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

Carlos de Alb1,tquerque Seillarth 
Diretor-Geral - Substituto 

D. O. de 15/1/54. 

LEI N. 2.778, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1954 
Faculta aos atuais serventuá1'ios e escreventes 

da justiça, bacharéis em di'feito e com mais de 20 
anos de efetivo exercício, inscreverem-se em con
curso de 1'emoção ou pl'omoção para quaisquer das 
serventias rele'tidas no a'rtigo 5,° da Lei n.o 819 de 
31 de outubro de 1950. 

LUCAS NOGUEIRA GARCE2, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

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

Artigo 1.0 - É facultado aos atuais serventuários e es
creventes da justiça, bacharéis em direito e com mais de 20 
(vinte) anos de efetivo exercício, inscreverem-se em concurso 
de remoção ou promoção para quaisquer das serventias refe
ridas no artigo 5.° da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 
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Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua. 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 18 de 
novembro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edga1'd Baptista Pereira 

Pubhcada na Diretoria Geral da Secretaria do Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 18 de novembro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiflarth - Diretor Geral, Subst. 

D. O. 19/11/54. 

LEI N. 2.888, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1954 
Dispõe sôbre a contagem de tempo do serviço 

que especifica. 

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

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

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

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

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

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edgard Baptista Pereira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 21 de dezembro de 19'54. 

Ca'rlos de Albuquerque Seiflarth 
Diretor Geral, sustituto. 
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LEI N. 3.063, DE 12 DE JULHO DE 1955 
Dispõe sôbre inscrição de Servidores da Justiça 

na Carteira de Servidores da Justiça do Instituto 
de Previdência. 

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

promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Os servidores da Justiça não estipendiados 
pelos cofres públicos não podem obter licença, salvo para tra
tamento de saúde, permutar ofícios ou inscrever-se em quais
quer concursos sem a prova de quitação para com a "Car
teira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça", criada no 
Instituto de Previdência do Estado, na qual serão inscritos 
"ex-officio". 

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

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

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

Palácio do Govêrno do Estado de São Pau]o, aos 12 de 
julho de 19.55. 

JÁNIO QUADROS. 
José Adriano Marrey Júnior. 
José Adriano Marrey Júnior - Respondendo 
pelo Expediente da Secretaria do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 13 de julho de 1955. 
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D. O. 14-7-56. 
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LEI N. 3.867, DE 28 DE MAIO DE 1957 
Dispõe sôb,'e cobrança de alugueres das serven

tias da Justiça não oficializadas. 

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

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

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

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

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

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

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

JÂNIO QUADROS. 
Antônio de Queiróz Filho. 

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

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral. 

D. O. de 80/6/57. 

LEI N. 4.633, DE 14 DE JANEIRO DE 1958 
Dá nova redação ao artigo 5.°, do decreto-lei 

12.520, de 22 de janeiro de 1942. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de

creta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.0 - Passa a ter a seguinte redação o artigo 5.°, 

do Decreto-lei n. 12.520, de 2'2 de janeiro de 1942: 
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"Artigo 5.0 - Em caso de vaga, até o provimento e posse 
do serventuário vitalício, será designado para responder pelo 
expediente do respectivo ofício o Oficial Maior e, na falta 
dêste, o escrevente mais graduado. 

Parágrafo único - A designação será feita mediante Por
taria expedida pelo Juiz Corregedor do Cartório que so'icitará, 
incontinenti, à Secretaria da Justiça, a homologação dêsse seu 
ato pelo Chefe do Poder Executivo". 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 14 de 
janeiro de 1958. 

JÁNIO QUADROS. 
Antônio de Queiróz Filho. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 15 de janeiro de 1958. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral. 

Publicado no Diário Ofieial em 16 de janeiro 68 

LEI N. 4.102, DE 4 DE SETEMBRO DE 1957 

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 outros, 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 2.0 - A despesa com a execução da presente lei 
correrá à conta das verbas próprias do orçamento. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os seus efeitos aos que estavam em 
atividade na data da publicação da lei 3.107, de 23 de agôsto 
de 1955. 

Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTO N. 8~59 

o Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo ao 
que lhe foi representado pelo Banco do Estado de São Paulo 
S. A.; 

Atendendo a que por fôrça do disposto no parágrafo único 
do artigo 1.0 da Lei n. 4.831, de 28 de agôsto de 1958, conti
nuam em vigor os dispositivos dos decretos ns. 12.282, de 30 
de outubro de 1941 (artigos 4/5) e 12.561 de 25 de fevereiro 
de 1942 (artigos 1/2), consolidados no vigente Código de Im
postos e Taxas (artigos 31-32), que isentam ou reduzem os 
emolumentos devidos por agricultores, nos contratos mantidos 
com o Banco do Estado de São Paulo; 

Atendendo mais a que a Tabela K, do Regimento de 
Custas, ora vigente, tem em conta, para a respectiva aplica
ção, o importe do principal do ajuste, e, não êsse mesmo im
porte acrescido dos juros pactuados; 

Recomenda que, nas bases acima, sejam cobrados os emo
lumentos, pelos srs. oficiais do Registro de Imóveis, do Esta
do, nos contratos entabolados por agricultores com o Banco 
do Estado de São Paulo. O cancelamento, que decorrerá, de 
futuro, por fôrça de lei (Decreto n. 4.857, de 9-11-939 - ar
tigo 178, letra "c" n. IV), de averbação do ato, tendente à 
extinção dos direitos reais, importará na satisfação de novos 
emolumentos, relativos a êsse derradeiro registro (averbação 
do cance'amento). Para facilidade de entender-se o assunto, 
por parte dos interessados, em anexo vai publicada uma tabe
la que prevê o "Quantum" a ser satisfeito, em contratos cujo 
valor varia de Cr$ 50.000,00 a Cr$ 1.000.000,00. Desse "quan
tum" s6mente se admite mais a cobrança da taxa de aposen
tadoria, na base de 8 % sôbre o total antes apurado. 

P. e Cumpra-se. 
São Paulo, 28 de agôsto de 1959. 

CANTIDIANO GARCIA DE ALMEIDA 
Corregedor Geral da Justiça 
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Anexo N. 1 

LEI 4.831, DE 28-8-58 

DEC.-LEI 12.561, DE 1942 (arts. 1 e 2) 
CÓDIGO DE IMPS. E TAXAS (arts. 31 e 32, do Livro X) 

Penhores agrícolas - Penhores Pecuários e Hipo-
tecas. 

Da inscrição - inclusive buscas, indicações reais e 
pessoais e fornecimento de certidão talão. 

Valor do emprés- Emolumentos Quota do timo (ex- do Est. 15% 
Total Cj50% 

juros) Oficial 

50.000,00 500,00 75,00 575,00 287,50 
100.000,00 1.000,00 150,00 1.150,00 575,00 
150.000,00 1.150,00 172,50 1.322,50 661.30 
200.000,00 1.300,00 195,00 1.495,00 747,50 
250.000,00 1. 450,00 217,50 1.667,50 833,80 
300.000,00 1.600,00 2'40,00 1.840,00 920,00 
350.000,00 1.750,00 262,50 2.012,50 1.006,30 
400.000,00 1.900,00 285,00 2.185,00 1.092,50 
450.000,00 2.050,00 307,50 2.357,50 1.178,80 
500.000,00 2.200,00 330,00 2.530,00 1.265,00 
550.000,00 2.27'5,00 341,30 2.616,30 1.308,20 
600.000,00 2.350,00 352,50 2'.702,'50 1. 351,30 
650.000,00 2.425,00 363,80 2.788,80 1.394,40 
700.000,00 2.500,00 375,00 2.875,00 1.437,50 
750.000,00 2.575,00 386,30 2.961,30 1.480,70 
800.000,00 2.6'50,00 397,50 3.047,50 1.523,80 
850.000,00 2.725,00 408,80 3.133,80 1.566,90 
900.000,00 2.800,00 42'0,00 3.220,00 1. 610,00 
950.000,00 2.875,00 431,30 3.306,30 1 .653,20 

1.000. 000,00 2.950,00 442,50 3.392,50 1.696,30 

São Paulo, 28 de agôsto de 1959 
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Anexo N. 2 

LEI 4.831, DE 28-8-,58 

DEC.-LEI 12.561 DE 1942 (arts. 1 e 2) 
CÚD. IMPS. TAXAS - (arts. 31 e 32, do Livro X) 

Penhores Agrícolas - Penhores Pecuários e Hipo-
tecas 

(averbação, inclusive buscas, indicações, certidão, 
talão - mínimo de Cr$200,00 e máximo de Cr$ 
2.000,00). 

-
Valor Emolumentos 

do do Estado 15% Total Abat.50!% 
empréstimo Oficial 

50.000,00 200,00 (mínimo) 30,00 230,00 115,00 
100.000,00 300,00 45,00 345,00 172:,50 
150.000,00 350,00 52,50 402,50 201,30 
200.000,00 400,00 60,00 460,00 230,00 
250.000,00 4'50,00 67,50 517,50 258,80 
300.000,00 500,00 75,00 575,00 287,50 
350.000,00 550,00 82,50 632,50 316,30 
400.000,00 600,00 90,00 690,00 345,00 
450.000,00 650,00 97,50 747,50 373,80 
500.000,00 700,00 105,00 805,00 402,50 
550.000,00 750,00 112,50 862,50 431,30 
600.000,00 800,00 120,00 920,00 460,00 
650.000,00 850,00 127,50 977,50 488,80 
700.000,00 900,00 135,00 1.035,00 517,50 
750.000,00 950,00 142,50 1.092,50 546,30 
800.000,00 1.000,00 150,00 1.150,00 575,00 
850.000,00 1.050,00 157,50 1.207,50 603,80 
900.000,00 1.100,00 165.00 1.265,00 632,50 
950.000,00 1.150,00 172,50 1.322,50 661,30 

1.000.000,00 1.200,00 180,00 1. 380,00 690,00 

São Paulo, 28 de agôsto de 1959 

CANTIDIANO GARCIA DE ALMEIDA 
Corregedor Geral da Justiça 
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AVISO AOS SERVENTUÁRIOS 

Informa a Corregedoria Geral da Justiça, que não está 
mais atendendo aos pedidos de liquidação de tempo de serviço, 
para fins de concursos. A prova poderá ser feita com certi
dões dos cartórios do juri das comarcas onde o serventuário 
tenha trabalhado. 

Apenas expede liquidação de tempo de serviço, quando: 

a) 

b) 

24-· 

atingir a 30 anos de serviço e desejar requerer 
a aposentadoria, independente de qualquer for
malidade e 
tiver mais de 25 anos de serviço e necessitar 
dessa contagem para obter a aposentadoria 
compulsória. 

nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
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oelAçÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
JU TIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA 

RMANDO COSTA MAGALHÃES ............... _. Presidente 
O R DE BARROS PEREIRA ................ - Tesoureiro 
FR 'ISCO GONÇALVES PEREIRA........... - Secretário 

T VIO UCHOA DA VEIGA .................. .- Diretor 
TO. (O LUIZ TEIXEIRA DE BARROS ........ . -- Diretol' 

A TONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA.. . ..... -- Diretor 
L IZ DE TOLEDO MENDES PEnEIRA ......... -- Diretor 
'EBASTIÃO MEDEIROS ........................ .- Diretor 

LeIDES DE ;'I[ELO VALE . ................... - Diretor 

CONSELHO FISCAL 

HILDEBERTO VIEIRA DE MELO ............... - Presidente 
FRANCTsro VERGUEIRO PORTO 
JOSÉ ODILON DE ARAUJO 
CASIO DIAS DE TOLEDO 
ABNER RIBEIRO BOR.GES. 

SUPLENTES 

MARIO IGNACIO . ... . .. . ...................... . - Ribeirão Prêto 
ELVINO SILVA ............................... . - Campinas 
AFFONSO BOTELHO DE ABREU SAMPAIO ... . - Capital 
MILTON DUARTE COELHO ................... . - Santos 
CASEilIIRO PINTO NETO .. , _ ........ . ........ . - Capital 
ABEL DE REZENDE VILARES ............... . - S. José do Rio Prêto 
JÚLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO ......... . - Capital 
JOSÉ SPINOLA DE MELLO ................... . - Campinas 
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