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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

.. IlECLAI:ADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
Lr~I ='I," 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949", 

ANO XV MAIO 1963 A FEVEREIRO 1964 N,O 74 

Armando Costa NIagalhães 

A cidade de São Paulo amanheceu surpl'esa com uma notícia dolo
rosa: Armando Costa Magalhães, digníssimo oficial do Registro de 
Imóveis da 3.a circunscrição desta Capital, que se internara em uma 
casa de saúde para uma intervenção cirúrgica que parecia simples, 
falecera. Irmão exemplar, amigo fiel e colega dedicado, o impacto 
emocional foi enOl'me. Sereno, porém enérgico, êle era um serven
tuário da justiça que honrava a classe pela sua notória inteligência e 
perspicácia, conhecendo como poucos os complexos problemas da ser
ventia que êle dignificava com uma probidade inatacável. Tanta expe
l'Iencia e conhecimentos acumulava, que se tornara um conselheiro 
natural e afável não só dos seus colegas e demais serventuários da 
justiça, como também de advogados e partes interessadas na solução 
das intrincadas subtilezas dos registros. Tendo sido Presidente e 
diretor, por mais de uma vez, da Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo, Armando Costa Magalhães foi um 
lutador incansável na defesa dos direitos e interesses da classe que 
êle tão dignamente representava, muito lhe devendo os serventuários 
da justiça, os escreventes e demais auxiliares dos cartórios de todo 
o Estado de São Paulo pela sua ação vigilante e coordenadora junto 
aos poderes públicos, demonstrando sempre uma notável eficiência 
construtiva e realizadora em benefício de todos indistintamente. Perde 
o serviço público um grande servidor e os serventuários da justiça um 
grande condutor. Os funerais foram realizados no Cemitério da Conso
lação com extenso acompanhamento, tendo falado por ocasião do 
cnterramento, o Dl'. Garibaldi de Mello Carvalho, pelos seus colegas 
de turma da Faculdade de Direito de São Paulo e o Dr. Francisco 
Teixeira da Silva Júnior, pela Associação dos Serventuários de Justiça 
do Estado de São Paulo e também pelo Colégio Notarial do Estado 
de São Paulo, os quais proferiram as derradeiras mensagens de saudade 
ao querido morto. 
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LEI E DECRETOS 

LEI ESTADUAL 
LEI N. 8.040, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1963 

altera a redação dos artigos 25 a 28 do Decre
to-lei n. 14.284, de 16 de outubro de 1944, e dá 
outras providências. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Vetado. 
Artigo 2.° - Os artigos 25 a 28 do Decreto-lei n. 14.234, 

de 16 de outubro de 1944, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

.. Artigo 25 - Caberá correição parcial, para emenda de 
err08 ou abusos que importem na inversão tumultuária dos 
atos e fórmulas da ordem legal dos processos, quando para o 
caso não haja recurso. 

Artigo 26 - Cabe originàriamente às Câmaras Isoladas 
dos Tribunais de Justiça e de Alçada julgar as correições par
ciais, feitas as distr~buições segundo a competência para a 
causa principal. 

Artigo 27 - E' de cinco dias o prazo para requerer cor
reição parcial, contado a partir da intimação, ou do conheci
mento, do ato impugnado. 

§ 1.0 - Observar-se-á o processo dos artigos 844 e 845 
e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. 

§ 2.° - E' de cinco dias o prazo para o estudo dos rela
tores, que mandarão os autos à meSa, para julga.mento pre
ferencial, respeitadas as precedências constantes das leis 
federais. 

§ 3.° - O acórdão Sérá concedido até a sessão seguinte 
à do julgamento e remetido, por cópia, ao Juízo de origem, 
dentro de 48 horas, para os fins de direito. 

Artigo 28 - Cumpridas as disposições anteriorés, sérão 
os autos encaminhados ao Conselho Superior da Magistratura, 
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para a aplicação das penalidades disciplinares, se fôr caso, 
arquivando-se em seguida". 

Artigo 3.° - Passam para a competência das Câmaras 
Isoladas dos Tribunais de Justiça e de Alçada os julgamentos 
das exceções de suspeição opostas aos Juízes, feita a distri
buição segundo a competência para a causa principal. 

Artigo 4.° - Ficam sujeitos às regras dos artigos 25 a 
28 do Decreto-lei n. 14.234, de 16 de outubro de 1944, com 
a redação ora dada, à do artigo anterior, os feitos ainda não 
distribuídos na data desta lei, assim como aquêles cuja distri
buição fôr cancelada por motivo superveniente. 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 13 de 
dezembro de 1963. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
Miguel Reale 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 13 de dezembro de 1963. 

Miguel Sansígolo - Diretor Geral - Substituto. 
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PROVIMENTOS 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO 2-62 

O desembargador Euclides Custódio da Silveira, COl'rege
dor Geral da Justiça do Estado de S. Paulo, 

Considerando que se tornou praxe o encaminhamento, por 
intermédio da Corregedoria Geral, de Cartas precatórias Cri
minais nas comarcas do Estado e de solicitações de diligência 
atinente a processos da Vara Privativa de Menores da Capital, 
ante o freqüente descaso no atendimento por parte de muitos 
juízos deprecados ou solicitados; 

Considerando que a reiteração, por duas ou mais vêzes, 
de determinadas precatórias ou solicitações encaminhadas 
através da Corregedoria Geral, além de indicar a ocorrência 
de injustificado retardamento processual e até mesmo de even
tuais prescrições, revela a negligência de certos serventuários 
e à falta de fiscalização judicial: 

Recomenda aos srs. juízes a adoção de adequada medida 
fiscalizadora do cumprimento oportuno das referidas precató
rias e solicitações, como, por exemplo, a já adotada por alguns, 
da anotação em agenda especial, ao ensejo do despacho que 
ordenar o cumprimento, com a exigência complementar de uma 
relação quinzenal ou mensal fornecida pelo cartório do Distri
buidor. 

4-

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 1.0 de fevereiro de 1962. 

(a) Euclídes Custódio da SilveiJ'a 
Corregedor Geral da Justiça 

D. O. 3/7/63. 
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PROC. 21.752 - SAO PAULO 

Procuradoria Fiscal do Estado. A Procuradoria Fiscal 
do Estado pretende que esta Corregedoria Geral baixe provi
mento autorizando os Juizes de Direito do Interior "a confiar 
a um funcionário das Coletorias Estaduais (devidamente esco
lhido e credenciado) o encargo de distribuir e contratar os 
mandados a serem cumpridos". Esclarece que os mandados 
de citação, nos executivos fiscais, são distribuidos pelo serven
tuário do cartório aos oficiais de Justiça e, frequentemente, as 
diligências não se cumpre, ou são tardia ou irregularmente 
cumpridas. A Procuradoria Geral da Justiça concorda com 
a sugestão. Em que pese a boa intenção da proponente, pare
ce-nos que não pode ser atendida. A Fazenda do Estado, como 
parte autora nos executivos fiscais, dispõe de meios legais para 
contratar ou fiscalizar a distribuição e o cumprimento dos 
mandados citatórios. Há prazo legal para o serventuário do 
Cartório cumprir o despacho inicial, extraindo o mandado e 
distribuindo-o a um dos Qficiais de Justiça (Dec. Lei n. 960/38 
art. 65 e §; C. P. Civil, art. 23 e §). Por seu turno, o oficial 
encarregado da diligência deverá efetuá-la dentro em dez dias, 
e, "se não o fizer, deverá disto cientificar a parte, pena de 
responsabilidade" (Dec. Lei cit., art. 66). Vale dizer que o 
representante da Fazenda exequente pode fiscalizar e exigir 
o cumprimento da lei, reclamando perante o Juiz de Direito, 
quando houver omissão, retardamento ou irregularidade. Nes
tas condições, não se justifica que, por meio de provimento, 
se permita a transferência da atribuição distribuidora do ser
ventuário da Justiça para um funcionário estranho ao serviço 
Judiciário, pertencente ao quadro da Fazenda exequente. 
Parece que a pretenção primordial da Procuradoria Fiscal é 
que os seus Procuradores ou representantes, nas comarcas do 
interior, tenham conhecimento da distribuição dos mandados 
aos diversos oficiais, a fim de que uma fiscalização mais prá
tica e eficiente possa ser exercida, assim é, a solução do pro
blema poderia ser a seguinte: um ou mais funcionários da Cole
toria, devidamente credenciados, seriam autorizados pelo Juiz 
de Direito a extrair, diária ou periodicamente, nos respectivos 
cartórios a relação das distribuições de mandados aos diver
}"os oficiais de Justiça. Para isso, contudo não há necessidade 
de uma autorização especial do Corregedor Geral da Justiça 
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aos Srs. Juizes de Direito, que são Corregedores Permanentes, 
nas suas comarcas. Remeta-se copia do presente despacho à 
Procuradoria Fiscal do Estado. - São Paulo, 5 de Fevereiro 
de 1963. 

(a) Euclides Custódio da Silveira. 

D. J. 9/2/63. 

CONSELHO SUPEHIOR DA MAGISTRATURA 

COMUNICAÇõES DIVERSAS 

PROVIMENTO N. 1-64 

O Conselho Superior da Magistratura. 

Considerando que a lei n. 8.051 de 31 de dezembro de 1963, 
em seu art. 86, atribui ao Tribunal de Justiça, segundo for 
estabelecido em seu Regimento Interno, a livre movimentação 
dos escrivães, escreventes, fiéis e oficiais de justiça dos car
tórios oficializados e d~ à COl'reg. Geral a faculdade de impor
lhes penas disciplinares; e 

Considerando que, enquanto o Tribunal de Justiça, pre
sentemente em férias, não dispuzer a respeito, se torna abso
lutamente necessário regular o assunto e outras matérias a 
êle ligadas, 

Resolve, "ad referendum" do Tribunal de Justiça: 
1.0) - Compete ao Conselho Superior da Magistratura 

lotar e relotar os escrivães dos cartórios oficializados, segundo 
as conveniências do serviço e da disciplina forense. 

2.°) Compete ao Presidente do Tribunal conceder férias, 
licenças e afastamentos, adicionais por tempo de serviço, salá
rio família e quaisquer outros direitos e vantagens aos escri
vães, escreventes, fieis e oficiais de justiça dos mesmos car
tórios, bem como dar-lhes substitutos naquelas circunstâncias, 
ouvida a Corregedoria Geral. 

3.°) - Compete ao Corregedor Geral da Justiça: a) de 
acôrdo com as conveniências do serviço e da disciplina forense, 
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lotar e relotar os escreventes, fieis e oficiais de justiça e clas
sificar pelas diversas Varas e cartórios oficializados do Estado 
os oficiais judiciários e oficiais de justiça, bem como os con
tínuos, serventes e menores admitidos ou nomeados pelo Presi
dente do Tribunal; b) impor penas disciplinares aos funcio
nários do seu gabinete, e, na forma do Regimento das Correi
ções, a todos os serventuários e demais funcionários, efetivos 
ou extranumerários, dos cartórios oficializados ou não do Esta
do; c) fixar e estabelecer os horários e normas gerais de 
trabalho de todo o pessoal dos cartórios oficializados, obser
vadas as prescrições legais vigentes. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, 2 de janeiro de 1964. 

NOTA: 

(aa) Euclides Custódio da Süveira -
Presidente. 
Raphael de Barros Monteiro -
Vice-Presidente. 
Olavo Lima. Guimarães - Corre
gedor Geral da Justiça. 

D. J. 8/1/64. 

No prOXlmo número, publicaremos, na integra, as leis 
ns. 8.050, de 31 /12/63, que dispõe sôbre o Quadro Territo
rial, Administrativo e Judiciário do Estado e 8.051, de 
31/12/63, que reorganiza o serviço judiciário do Estado. 
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INFORMAÇÕES VÁRIAS 

CERTIDÃO PARA SALARIO-FAMILIA 

NOTIFICAÇÃO 

Lourenço Chonfi, sim. e outros - Sebastião Pereira de 
Souza - Fls. 31 verso: - "Atenda-se ao requerido pelo Dl'. 
Curador". - Advogado: José Geraldo Ferreira de Castilho. 

1 - Os Oficiais do Registro Civil das Pessôas Naturais 
do 7.°, 11.°, 16.°, 19.° e 28.0 Subdistrito desta Capital, arguindo 
a inconstitucionalidade do § 3.° do art. 4.° da Lei Federal 
n. 4.266. de 3 de outubro de 1963, representaram a este Juízo. 
pedindo esclarecimentos e instruções. 

2 - Cabe aos Estados, pela Constituição Federal (art. 
124), organizar a sua Justiça e nessa competência está incluida 
a de definir as atribuições dos serventuários e de criar con
dições para sua subsistência, fixando vencimentos e proventos. 
Reservou a êles a Constituição, por isso mesmo, o poder de 
decretar tributos sobre os atos do serviço de sua Justiça. Art. 
19, n. VI). As custas e emolumentos são taxas sobre esses 
atos e não perdem esse carater pelo fato de serem percebidos 
pelos serventuários, como proventos das serventias. 

Paralelamente, criou o Estado de São Paulo, dentro de 
sua competencia constitucional (art. 30, n. 11), a "Taxa de 
Aposentadoria de Servidores de Justiça" Lei n. 465, de 28 de 
setembro de 1949, art. 11), que é um tributo para fiscal cl0 
previdência social, destinado à formação do fundo de amparo 
aos servidores aposentados. 

3 - Ressalvada a hipótese de serviços públicos federais 
concedidos (§ único do art. 31), não pode a União estabelecer 
isenção de tributos criados pelos Estados, no uso dos poderes. 
explicitos ou implicitos, a êles conferidos pela Constituição. 

O poder de isentar pressupõe o de tributar, princípio Que 
se tem proclamado como essencial à manutenção da própria 
Federação. A isenção só pode "emanar do próprio poder que 
impõe o tributo, porque, só êle é o juiz da possibilidade da 
redução de seus recursos fiscais e pode conhecer a sua capaci-
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dade financeira para atender às despesas e compromissos assu
midos". (Themistoclos Cavalcanti, "A Constituição Federal 
Comentada", voI. I, p. 411) . Como observou o Ministro Mario 
Guimarães, em voto proferido no Supremo Tribunal Federal, 
"do contrário, todo o sistema tributário que o art. 19 esta
beleceu - sistema de discriminação de rendas que é basilar 
para o regime federativo, aluiria sempre que à União apro
vasse eliminar este ou aquele imposto, favorecer a esta ou 
áquela classe de cidadãos, tudo a expensas, não suas, mas de 
outras entidades de Direito púbJico. O poder que tributa é 
o poder que dispensa". (Rev. Trib., 228-569). 

Nesse sentido firmou-se a jurisprudência. (Sup. Trib. 
Fed., R. D. Administrativo, 36-62, Jurisprudência, 1-44 e 84-86, 
Rev. Trib., 228-567; T. Justiça de S. Paulo, Rev. Trib., 238-285 
e 286-431; T. Alçada, R. D. Administrativo, 62-67 e 66-74). 

Não foi senão orientado por essa doutrina que o Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, em face da lei federal que havia 
limitado as custas de registro do penhor rural (n. 492, de 
1937, art. 34), decidiu, em Tribunal Pleno: "Ainda que fixa
das as custas de registro de penhor rural em lei federal, pode 
o serventuário cobrar aquelas fixadas pelo regimento baixado 
pelo Estado, por ser matéria de competencia deste último". 
(Rev. Trib., 182-917). 

4 - A lei federal n. 4.266, de 3 de outubro de 1963, que 
instituiu o salário-família do trabalhador, isentou "de selo, 
taxas ou emolumentos de qualquer espécie" as certidões de 
nascimento expedidas para a obtenção de beneficio. (§ 3.° do 
art. 4.°) . Por contrariar a Constituição, a isenção não atinge 
o imposto do selo, taxas e emolumentos decretados pelos Esta
dos e somente tem aplicação no Distrito Federal e nos Ter
ritórios. 

Assim sendo, os Oficiais do Registro Civil das Pessoas 
Naturais continuarão a cobrar pelas certidões de nascimento, 
ainda que solicitadas para aquele fim, os emolumentos fixa
dos pelo Regimento de Custas do Estado (Lei n. 4.831, de 1958, 
modificada pelo art. 67 da Lei n. 6.786, de 6-4-1962), mais a 
"Taxa de Aposentadoria de Servidores de Justiça". - O mes
mo farão os Tabeliões nos reconhecimentos de firmas. - P. e 
int. - São Paulo, 10 de dezembro de 1963. - Silvio da Costa 
Lima - Juiz de Direito. 
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FIXAÇÃO DE SALÁRIO DOS ESCREVENTES 
E DEMAIS AUXILIARES DOS OFíCIOS DE 

JUSTIÇA NAO OFICIALIZADOS 

ATO N. 14, DE 26 DO CORRENTE 

RETIFICAÇÃO 

O Secretário da Justiça e Negócios do Interior, usando de 
suas atribuições e em cumprimento ao disposto no artigo 1.0, 
da Lei n. 7.830, de 15 de fevereiro de 1963, determina: 

Artigo 1.0 - O nível mínimo do salário dos Escreventes, 
Auxiliares e Fiéis dos cartórios não oficializados passa 
a ser o fixado por êste Ato. 

Artigo 2.° - Os Escreventes e os Fiéis da comarca da 
Capital perceberão salários pelo menos equivalentes aos ven
cimentos legalmente atribuídos às categorias correspondentes, 
dos cartórios oficializados. 

§ 1.0 - Para os efeitos dêste artigo, os Auxiliares ficam 
equiparados aos Fiéis. 

§ 2.° - O disposto neste artigo não se aplica aos ser
vidores dos cartórios dos distritos de Ermelino Matarazzo, 
Guaianazes, Itaquera, J araguá, Parelheiros, Perús, São Miguel 
Paulista, Cajamar, Cotia, Caucaia do Alto, Jandira, ltapevi, 
Mairiporã, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Par
naíba, os quais terão seus vencimentos fixados nas bases pre
vistas no artigo 3.°, dêste Ato. 

Artigo 3.° - Para os demais casos, ficam fixadas as se
guintes bases: 

Primeira Classe (comarcas de 4.a entrância, inclusive os 
seguintes distritos da comarca da Capital: Ermelino Mata
razzo, Guaianazes, Itaquera, J araguá, Parelheiros, Perús, São 
Miguel Paulista, Cajamar, Cotia, Caucaia do Alto, Jandira, 
Itapevi, Mairiporã, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana 
do Parnaíba) : 

I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe
lionatos de Notas e Protestos, Escrivanias do Cível, da Família 
e das Sucessões, das Fazendas Públicas, Depositários Públicos, 
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Contadores, Partidores, Distribuidores, Porteiros dos Auditó
rios e Registros Civis das Pessoas Naturais, de distritos e 
subdistritos de municípios que sejam sede de comarca: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 50 % (cinquenta por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local, mais 
10% (dez por cento). 

H - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos, de 
municípios que não sejam sede de comarcas: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 3070 (trinta por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

IH - Registro Civil das Pessoas Naturais, de distritos 
que não sejam sede de municípios: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 2070 (vinte por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

Segunda Classe (comarcas de 3.a entrância) : 
I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe

lionatos de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Con
tadores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pes
soas Naturais, de distritos e subdistritos de municípios que 
sejam sede de comarcas: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 357(' (trinta e cinco por cen
to) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

H - Regist~o Civil das Pessoas Naturais e Anexos, da 
sede de municípios que não sejam sede de comarcas: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 2570 (vinte e cinco por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

IH - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos, de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 1570 (quinze por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 
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Terceira Classe (comarcas de 2.a entrância) ; 
I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos Tabe

lionatos de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Con
tadores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pes
soas Naturais, de distritos e subdistritos de municípios que 
sejam sede de comarcas: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 3070 (trinta por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

II - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos, da 
sede de municípios que não sejam sede de comarcas: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 20ro (vinte por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

In - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos, de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 10 '1'0 (dez por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

Quarta Classe (comarcas de 1.a entrância) : 
I - Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Tabe

lionatos de Notas e de Protestos, Depositários Públicos, Con
tadores, Partidores, Distribuidores e Registros Civis das Pes
soas Naturais, de distritos e subdistritos de municípios que 
sejam s~de de comarcas: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o salá
rio mínimo local, mais 25 '1'0 (vinte e cinco por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

II - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos, da 
sede de tnunicípios que não sejam sede de comarcas: 

a) - Escreventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 15 ro (quinze por cento) ; e 

b) - Fiéis e Auxiliares: o salário mínimo local. 

UI - Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos, de 
distritos que não sejam sede de municípios: 

a) - Escréventes de menor graduação no cartório: o 
salário mínimo local, mais 10ro (dez por cento) ; e 

b) - Fiéis é Auxiliares: o salário mínimo local. 

12 - llOLl!;TIM DA ASSOGIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



Artigo 4.° - Entre os escreventes de um mesmo cartório, 
segundo a graduação hierárquica, a diferença dos respectivos 
salários não poderá ser inferior a 2070 (vinte por cento) do 
salário mínimo vigorante na região. 

Artigo 5.° - Dentro de 15 (quinze) dias contados da 
publicação dêste Ato, os serventuários de todos os cartórios 
não oficializados deverão enviar à Secretaria da Justiça, para 
fins de estudo, relação completa dos respectivos Escreventes, 
Auxiliares e Fiéis, com as seguintes indicações: 

a) - salários mensais pagos a partir de 15-2-63; 
b) - todo o tempo de serviço públicó de cada Escrevente, 

Auxiliar ou Fiel, inclusive o prestado em outras serventias 
ou repartições, com indicação das funções exercidas e data 
do início e fim dos respectivos exercícios; e 

c) - quais os contratos de trabalho dos servidores rela
cionados, não encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça; 
bem como a razão dêsse não encaminhamento. 

Parágrafo único - As relações de que trata êste artigo 
deverão ser encaminhadas com o "ciente" expresso dos ser
vidores interessados. 

Artigo 6.° - Os servidores de cartórios não oficializados 
não poderão perceber, em seu conjunto, quantia inferior a 25<;-(:· 
(vinte cinco por cento) da renda líquida média mensal da 
serventia, apurada no exercício anterior. 

Artigo 7.° - Oportunamente esta Secretaria fará a revi
são dos critérios estabelecidos neste Ato. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Miguel Reale, Secretário de Estado. 
29-31-8-3/) 

Despacho do Secretário de 4 do corrente 

No processo n. 328.233-63: "Tendo surgido dúvidas quan
to à inteligência do art. 4.° do Ato n. 14, de 26 de agôsto 
último, publicado no "Diário Oficial" de 27 do mesmo mês, 
tomo a iniciativa de fixar o exato alcance do dispositivo em 
aprêço. De acôrdo com o referido artigo "entre os escreven
tes de um mesmo cartório, segundo a graduação hierárquica, 
a diferença dos respectivos salários não poderá ser inferior 
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a 2070 (vinte por cento) do salário mlnImO vigorante na 
região". Consoante se depreende das manifestações comuni
cadas a esta Secretaria, as dúvidas decorrem do fato de insis
tir, nos cartórios não oficializados, graduação hierárquica 
legalmente instituída. 

É de ver, porém, que o objetivo do dispositivo foi possi
bilitar uma estruturação do pessoal em consonância com a 
que vigora nas serventias oficializadas. Tomou-se como mo
dêlo a gradação hierárquica oficial em três categorias de 
escreventes, o que importa em dizer que, para a fixação dos 
salários dos servidores, deverá o responsável por cada ser
ventia ter em conta ditas categorias funcionais. Por conse
guinte, não se aplica o preceito, evidentemente, à simples 
numeração ordinal dos escreventes, prevista em lei que atende 
a outros fins. Assim sendo, para os efeitos do escalonamento 
dos salários, devem os auxiliares de cartórios ser discrimina
dos em três categorias, abrangendo um ou mais auxiliares, 
só entre aquelas prevalecendo a diferença prevista no artigo 
4.° do Ato n. 14." 

Miguel Reale - Secretário da Justiça. 

D. O. 5/9/63. 

PORTARIA 

o DoutOT Sílvio da, Costa Lima, Juiz de DiTeito 
da Vara de Registros Públicos, no uso das atribui
ções do seu cargo. 

DETERMINA aos Senhores Serventuários dos Cartórios 
extrajudiciais desta Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo (Tabelionatos de Notas, Registros de Imóveis, Regis
tros de Títulos e Documentos, Tabelionatos de Protestos, Ofí
cios Distribuidores e de Registro Civil das Pessoas Naturais) 
que, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta 
Portaria, apresentem a êste Juízo propostas fundamentadas 
de modo suscinto, para a classificação de seus escreventes em 
três categorias, à semelhança do regime existente nos cartó-
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rios judiciais e nos têrmos do § 3.° do artigo 15 do Decreto 
n.O 5.129 de 23 de julho de 1931. 

P. R. e Cumpra-se. 

São Paulo, 2 de outubro de 1963. 

Sílvio da Costa Lima 
Juiz de Direito. 

São Paulo, 7 de Novembro de 1963. 

Excelentissimo Senhor Secretário. 

Respeitosas saudações. 

D. O. 8/10/63. 

A Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de 
São Paulo vem apresentar, por escrito, conforme entendimento 
na última entrevista que nos concedeu, as ponderações feitas 
relativamente ao ato n.o 14, de 26 de agosto p. findo. 

Conforme salientamos à Vossa Excelência, mais que o 
quantum, nos preocupa a equiparação dos vencimentos dos 
escreventes e auxiliares do fôro extra-judicial da Capital aos 
percebidos pelos titulares desses cargos nos oficios judiciais, 
eis que qualquer majoração dos vencimentos destes importa
ria nos daqueles gerando além de uma situação insustentavel 
aos serventuários uma desigualdade chocante com os dos es
creventes e auxiliares do interior. 

Acresce ainda a possibilidade de pretenderem as demais 
vantagens que os escreventes e auxiliares judiciais têm eis 
que o ato se refere a vencimentos "legalmente" percebidos. 

Assim também a fixação dos vencimentos dos escreventes 
e auxiliares do interior com base no salário minimo igual
mente poderá impor acrescimo de despesa com a alteração 
daquele sem ser, como os da Capital, acompanhado de majo
ração de custas. 

Outro aspecto que requer revisão é relativo aoS vencimen
tos dos escreventes e auxiliares do Registro Civil da Comarca 
da Capital. A distinção estabelecida no § 2 do art. ° 2 não 
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atendeu à situação dos Snrs. Oficiais do Registro Civil. Cumpre 
estatuir uma unica fixação para esses servidores do Registro 
Civil e em nivel inferior ao estabelecido pelo Ato. 

Impõem-se também esclarecer que os vencimentos fixado 
deve corresponder prestação de serviço e não só a simples 
presença, sem produção. 

Como tivemos oportunidade de salientar a Vossa Exce
lência a disparidade de situação, resultantes da natureza dos 
ofícios, da situação geográfica e até dos regimes vigentes de 
pagamentos diversos em serventias da mesma natureza e classe 
está a requerer uma providencia que permita uma fixação 
justa para cada oficio. 

Permita-nos sugerir a solicitação de propóstas pelos ser
ventuários. 

A classificação por categorias vem sendo processada pelo 
Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Corregedoria 
Permanente do Fôro Extra-judicial da Capital, nos termos ela 
Determinação de 4/10/1963. 

Quanto ao disposto no art.o 6.° do Ato temos a ponderar 
que na quasi totalidade dos oficios a percentagem fixada é 
excedida, mas o que importa é que o dispositivo será uma fonte 
de atritos entre os serventuários e escreventes e estes entre si. 

Confiantes no alto critério e espirito de justiça de Vossa 
Excelência aguardamos, nos termos do disposto no art.o 7.° 
do referido Ato uma revisão do mesmo. 

Sem mais, sinceramente agradecidos subscrevemo-nos ccr:1 
elevado apreço e distinta consideração. 

Atenciosamente. 

ARMANDO COSTA MAGALHÃES 
Diretor-secretário 

A Sua Excelência o Senhor Professor Miguel Reale. 
Dignissimo Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 
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Egrégio Desembargador Corregedor Geral da Justiça do 
Estado. 

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DE S. PAULO e o COLÉGIO NOTARIAL DO 
ESTADO DE S. PAULO, pelos seus representantes abaixo 
assinados, vêm mui respeitosamente pedir a valiosa interven
ção de V. Excia. junto a S. Excia. o Snr. Dr. Secretário da 
Justiça e N egocios do Interior do Estado, no sentido de ser 
sustada a aplicação do seu ATO N.o 14, de 26 de agosto p.p. 
pela impossibilidade subjetiva do seu atendimento por parte 
dos Serventuários da Justiça do Estado. 

I 

O aludido Ato, no seu Art. 2.°, determina os salários, aos 
Escreventes e Fiéis da Capital, equivalentes aos vencimentos 
legalmente atribui dos às categorias correspondentes dos Car
tórios Oficializados. 

Mas, que "categorias correspondentes", - se os Cartórios 
não oficializados não possuem "graduação hierérquica legal
mente instituida ", conforme S. Excia. reconheceu no Processo 
n.o 328.233/63? 

Como nivelar, v.g. um escrevente de Tabelionato de Nótas, 
com um de Titulos e Documentos, quando as suas atribuições, 
capacidades e habilitações são tão diferentes? 

E como equipará-los aos dos cartórios oficializados, que 
são os judiciais? 

Cada qual tem a sua natureza diversa. 
As mesmas dificuldades surgem aos serventuários do inte

rior do Estado, para atenderem ao Art. 3.° do mesmo Ato. 

II 

O Ato no seu Art. 4.°, estabelece entre os escreventes do 
mesmo cartório, segundo a graduação hierárquica, diferença 
mini ma salarial não inferior a 2070 do salário minimo vigo
rante. 
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Como estabelecer essa diferença, - se não ha graduação 
hierárquica nos cartórios extrajudiciaes? 

Porventura nos cartórios oficializados existe essa dife
rença de 20 % ? 

IH 

Não cogita o Art. 6.° do Ato matéria ainda em discussão 
no Congresso Nacional, qual seja a da participação nos lucros? 

IV 

Terá a Lei n.o 7.830 de 15 de Fevereiro de 1963, da qual 
é originário o referido Ato, - revogado a Lei n.o 5.239, de 
15 de Janeiro de 1959 e anteriores? 

V 

Refere-se a citada Lei 5.239 apenas aos cartórios judiciaes 
como consta do seu preâmbulo? É de notar que até hoje (qua
tro anos depois) ainda não foi a mesma aplicada aos car
tórios extrajudiciais. 

VI 

Se a Lei n.o 5.239 não se aplica aos cartórios extrajudi
ciais, - como o Ato podería entendê-la aos mesmos cartórios? 

VII 

o sistema de pagamento pretendido pelo Ato vêm subver
ter radicalmente o antigo e satisfatório método vigente em cada 
tipo de serventía, põis cada uma tem as SUas peculiaridades, 
adotando modos diversos de pagamento. 

Tal subversão fatalmente atingiría não só a ordem de tra
balhos, como a disciplina, e tambem viría desistimular a pro
dução de serviços em detrimento do público em geral. 
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VIII 

Essas, algumas das inumeras considerações a fazer ao 
referido Ato sem embargo de sua discutivel constitucionalidade. 

As entidades suplicantes estão certas de que as conside
rações ora feitas com todo o respeito, hão de merecer a me
lhor acolhida por parte de S. Excia. o Sr. Secretário da 
Justiça. 

Nestes termos, 

EE. R. M. 

São Paulo, 10 de Setembro de 1963. 

HENRIQUE BASTOS FILHO 

p. Associação dos Serventuários da Justiça 
do Estado de São Paulo. 

ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA 

p. Colégio Nota.rial do Estado de São Paulo. 

ATO N. 19, DE 20 DE JANEIRO DE 1964 

O Secretário da Justiça e Negócios do Interior, usando de 
suas atribuições e 

Considerando que o conhecimento exato do movimento 
forense, em cada comarca, é imprescindível para a racionaliza
ção dos serviços cartorários; 

Considerando que qualquer planejamento, no que se refere 
à organização judiciária do Estado, exige o exame de dados 
estatísticos seguros e atualizados concernentes ao volume de 
feitos, origem e valor; 

Considerando que os dados referidos são essenciais, igual
mente, a qualquer objetivo de reforma processual, 

Determina: 

Artigo 1.0 - Os Oficiais dos Cartórios de Distribuidor, 
Contador e Partidor e os das serventias judiciais da Capital 
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enviarão à Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, até 
o dia 15 de cada mês, relação dos feitos judiciais distribuídos 
no mês anterior, visada pelo juiz de Direito Corregedor Per
manente do Oficio. 

Artigo 2.° - Da relação a que alude o artigo anterior 
deverão constar, obrigatoriamente, indicações quanto ao local 
de residência dos autores e réus, natureza dos feitos, situação 
dos imóveis e valor da causa. 

Artigo 3.° - Também serão indicados os feitos que foram 
objeto de recursos, em cada mês, e os que foram conclui dos, 
sem qualquer apêlo à superior instância, discriminando-se os 
que mereceram sentença e os que foram simplesmente arqui
vados. 

Artigo 4.° - A falta de remessa da relação no prazo legal, 
ou em desacôrdo com as normas estabelecidas, serão devida
mente anotadas no prontuário do serventuário, para serem 
considerados negativamente nos casos de promoção que depen
dam de livre escolha do Executivo, sem prejuizo das sanções 
legais cabíveis. 

Artigo 5.° - O disposto no artigo anterior será também 
observado nos casos de não atendimento da exigência contida 
no artigo n. 5 do Ato n. 14. 

Artigo 6.° - ~ste ato entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

São Paulo, 20 de janeiro de 1964. 

Miguel Reale, Secretário da Justiça. 

D. O. 21/1/64. 
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