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D 1ST R I B U I ç fi: o ••• 

VERITi.S 

o "Jornal do Brasil" escreve sô relatnnd9 coisas ficticias, gom 2,bl 
bre uma questão que interessa também tores, reus e valores imaglnarioGf 
n São Paulo: o sis';ema de distribui- e são elas distribuidas "regular
(-;-;0 dos feitos no Forum, mente", mccE::mto o prévio pagamem
, 1. lei que determina a obriga to- to d',s CUStélO estabelecidas no re
riedade da distribuição alternada dos gimento ••• 
feitos judiciais, relativ<:mente ~ mª Dest I !.lrte, a petição que tr8-
téria civel, oomereial e orfanologi- t da verde""';'ré\ demanda, terá de 
ca, encerra providências 1'10ralizado- caber á Pl':L,úllira vara cível ou or·, 
ras e equitativas, equilibrando, ao fanológicl:1, com sério prejuizo dos 

t ' . mesmo tempo, o servi';o fO;'Jnse entre Sl)rVún U';'lOS que as recebem
l 

QU8g 
'juizes e serventuários. EEt,retanto,a do isso. 'ontece ••• Os tais I papa

Drdem e equidade DQD burladas por - g6ios" ou 1'1,.'\0 Chegam, ',~,"uer, a ,se 
JYl3 io de "papagáiosll e, segundo cons- aprGsentl1dos ou encaminhados a os -
1;2, por processo que o f"t1cionário eu escrivães lesados, ou, se o fôrem, 
carrega'io da dist1'ibuiçbl não podo - não BOdem L"l' andomcnto, não passa 
j n'ncrar. 11. propil1P" n50 raro, ti l1J11t:t do, o certo, de papeluchos sem qual 
''-c.C) causas mais comUJ,~. quer valor zu,objet~ judicial. 

Sabe-se que o "papagaio" é uma Isto posto, alem de S8r o"p,,- I 

,Ln'3ti tuição largcc e frano2duente ado- pagáio" uma fonte abundante de 1'0-
Lé;J.éi no Forum, coro,o medida decisiva, ccita para os distribuidores, pro
';n\)1adora do prece i to legal, quo e,li! duz Ü' efei to de burlar, anulando tê 
~,é,belece a obrigatoriedade na parti ,fraudando a finalidade da lei dis
.1.[10 dos feitos entro Os ,juizes o 0.9- tribuidora da p.';\rtilha reguJ.ar e 
cJ.~ivães. O "papagáio ll é um' .. p;jtiçB:o ()"uik,t:lV8 d08 :['ei.to,s entre os _ 
,:wócrifa, que serü, a inicüü do pr.Q juizes e serventuários. Haverá, 

\ '; ,:',so, ~mtregue ao distribuidor pelo por isso, inevitável desequilibrio 
1"n",rGssJdo, pagando fi este: C\ impor- nos trabalhos forenses entr0 -

I 
t~ncia estipulaem, para 'o!, ch,')tribuiçt\o. juizes G escrivães, ficandO ,êstes 

I 
° advogado oU o auto,:, da deman-prejudicados e as rospectivàs -

da deseja, suponhamos, quo a sua ação vara,') _~ob1'e.carregada'l de serViço, 
I seja processada perante o ,j!:izo da - por nao ser observada, e cumprida a 

( 

prÍlneira vara, O encarl'c,;ndo da dis- lei que 1'13W a distribuição. 
tribuição, porém, infoX;lIKl ao intere.§. No proxJ.Ino nÚJn8ro diremos a1-
sado que o feito deVOr[i, EélforrJa da go SObI'.' a p.."IrtilhA dos feitos nos 

, lei, caber á terceira vara, ofícios de ,iustiça da' comarca da _ 
Que faz, então; o aé"'g2.do OLt él Cé1"'tali ... pr~'lc,palmente no que tag 

parte requerente ? ge d fa enc; .~ e concordatas pre-
Simplesmente o seguiüce: prepa- ventivas, quo são distribuidas 11'1',9, 

ra e apresenta ao servcntu;~rio ou a~ gularm8nt". seL.l0bservancia das 1'e 
seu preposto! que não' igno:;,'a o "pro- c Cl);lenda<;;0. , legais, por motivos in 

.- cesso fraudu ento" ,tantas petições, ()Onfw:Js8VG~S. 
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PROVIMENTO DOS CARTÓRIOS 
1 

I 
O problema do provimento dos 

cartórios já, por muitas~vezes,ocy 
pou a atenção da nossa Camara Est~ 
dual e a apresentação de emendas e 
sugestões se sucedeu com frequência, 
nas Sessões Legislativas. 

Todas as emendas e sugestões 
apresentadas visaram, entretanto,
única,nente o interesse da pessoa do 
futuro substituto, sem que uma voz 
levantasse para, estudando certas 
circunstâncias, defender o intere§. 
se da família do titular falecido. 

A vacancia do cart6rio, por -
morte do serventuário, é assunto dQ 
licado e devia merecer especial e§. 
tudo e ponderação dos nossos Pode
res. Sem o que muita injustiça se
rá involuntáriamente praticada em 
dissonância com o elevado espiri to 
dos nossos legisladores. 

Revogada a lei das sucessões e 
a de livre escolha k'elo Podor Execy 
tivo, dispositivos estes que am~a
raram, muitas vezes com irrefutavel 
justiça, o interesse particular da 
familia do serventuário falecido,
surgiu o critério do concurso. 

( Considerações ligeiras) 
j 

• I 
Em todos os tempos porem e ! 

em todos os Estados bem como no l 
Congresso Federal sempre se vo"t! I 
ram leis de al.lparo à fam;lia de V,!à , 
lhos e dedicados funcionarios des~ i 
parecidos e agora mesmo tivecos ca 
sos de criação de leis para salvar I' 
os interesses de inesquiciveis se~ ,., 
vidores. 

Assim sendo, não seria absur
do e nem descab~~el, ~ortanto, que 
a nossa AssJüble~a.t aJustasse um -
dispositivo que, nao ferindo os - " 
principi os er,l que (le firmou a for- 1 
flln de provimento por concurso, I 
éU!:loorasse, dentro do possivel e do . 
direito, o interesse dR familia do ' 
serventisrio falecido. li 

Sendo. justn a f~rL~ do 
provimentG por concurso e sem aten ! 
tar contra ela parece entretanto - ; 
cabível um preceito legal propor
cionando e pessoa que melhor sati§. 
fizesse os interesses da família 

Não discutamos o alcance da -
obrigatoriedade do concurso que, -

. ressalvada a faculdade dada ao Go-
1.' v",rno para as primeiras nomeações, 
,. sempre existiu; aceitemo-lo, como 

do titular de~apareci~o, uma certa t 
preferencia, a nomeaçao desde que t 
fosse HABILITADA E APROVADA NO CON 
CURSO.-

Seria justo êste beneficio aos\ 
que, perdendo o chefe do lar, i 
cuja vida pública é verdadeiro apo§.l 
tolado, perderaa todo que ele reprQj 
sontava. 

sompre o ac~itamos e respeiter.10-1o, 
. l'Oconhecendo que é pela seleção re
.. sultante da competição que se reve
.. 1" a qualidade primordial do valor 

Con a citada preferencia ficâ I 
ria salvaguardada a principal ca- I 
racteristica do concurso que é a de: , 

do candidato a competencia. 
premiar ús verdadeiranente compe- ~ 
tentes e satisfeito lliTI principio de! 
:i.ncgave 1 justiça ; 

000001111100000 ! 
Recebenos as seguintes revistas: 

i'Revista Del Colegio de Escribanos (1.:; Entre Rj 0,'1"_ Argentina, 
"Repertore Géneral Pratique du Notariat et de L'enregistrement, 
edi ta da eLl Paris - França i 
"La Revue du Notariat editnda cn Q,uebec - C:::nada; 

I 
j 

"Revista del Notaria do" - supleoento. -Edi tÂ em Buenos Aires i 
"Revista de La Associacion de Escribanos do.!. Urugul!\Y e I . 

"Revista Internacional del Notariado, órgão do Congresso Internaci.5l. ; 
nal do Notariado Latino, que faz alusões a artigos publicadOS e.t:l nOã I' 
so Boletio ". . 

Essas revistas encontrao-se,cn nossa séde a disposição dos no§. , 
sos associados, 

I 
l_",." ""_ ..... ~_''"_, ______ " _____ , , _______ , __ ~._, _________ ,_,." :~': 
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KQB<.S DE Li.Sillt 

Ribas 

Com forte amplexo nos despedi- res rcsultados. 
mos do ane de 1949, com agradecimell Dentro dos nossos parcosre
tos pelos favores recebidos e quita cursos, pelo esforço, temos procy 
ção dalguns dissabores naturais, m~ rado orientar Os nossos colegas e I 
Uvad08 pela luta pela vida e de - . associados nos mistéres da profi,a 
braços abertos para 1950, de quem ~ são e trabalhado pela co~secuçâo 
esperamos paz, saude e felicidades. de beneficios em oarte ja alcançª ' 

Conseguimos o direi to á apesa!!; dos, coo cujo 0SC;"pO continuaroJ:los \ 
tadoria. Foi uma lança em Nfrica.Es no COI'I'emtc ano, pqra que a nossa - i 
peramos a reSRectiva regulamentação classe atin,ja L cem por cem o relê t 
que não pOdera tardar. Aguardamos - vo a que te.,.! direi to. - 1 
tambem a lei sobre a carreira para Snberej;:os agradece~ os favores I' 
respaldar os nossos direitos, assim recebidos e de braços soltos proGae! 
completando o nosso considerato. guiremos na senda de mais e mais, -: 

Tudo virá, estamos convencidos. dentro do trabalho, da rasão e da : 
Só lastimamos estarmos nos aproxi- honestidade, 30m pusilanimidade, 
mando ou nos parece mesmo que já ch!i elevarmos a nossa grêi. . 
g<:.mo~ á. idade de Papa'e Noel, (isso Estamos tambem no ci vi co dever I 
nao se entende com us moços, com - de coopercrmos pelil 'elevação do - ; 
preende-se) porem com mais sagacidê coeficient." eleitoral do Estado,pª . 
de porque não usamos barbas compri,.. ra sua propria grandesa, que tambem' 
das, para despistar, mas não adean- .reflitirá no prestigio da nOsea - ; 
ta. ~ a marcha do tempo,"ue não pa- classe, para o que não hnverá desva . 
ra, mas isso não tem impürtnncia, nechlcIl;.tO,(l (; Si!;l f:laxima ação, - . 

. . nfio será nada. ~ uma lei nntural sem Coi'Jeçanos ao lançamento deste : 
oxceçi'io. Não devemos nos imprescio- "Boletim" usando a modesta prata da I' 
ll:::r, mesmo porque ha tambem na vida casa, balbuciando, mas hoje conta- : 
cortas coisinhas boas, como ganhar mos com bom numero de inteligentes 
c,,;Jta do natal, receber dinheiro e colaboradores e já com melhor afei • 
~tG pagar. dividas, festejar aniver- ção tornou-se util á classe, como- , 
sário tomar uma suculenta refeição, mensagoiro de bôss noticias e orien 
élssisÜr cinema, menos quandO o jOl: tador das leis e decretos inerentes, 
.nal nacional vem com a xnrópndü de . aos oficios dos serventuários de - i 
piI3'cina, saltos de obstaculos, sem- justiça, de seus di versos ramos. . 
pre a mesma coisa, e do extrangeiro Aos bons colegas, pOis, um vali I 

pé1tinaç50 no gêlo, que enchem e to- turoso 1950 e que conosco conti - : 
Ll{:\úl-nos mui to tempo que podoria ser nueD firi,18s serrando fileircs, paro . 
aprovei tqdoem bons films, mas di- o engradc.cimento cada vez maior da 
som que para apreciar o bom é prec! nossa I>róprin classe. 
s~ tambem passar pelo ruim, então-
va lá. 

. O nossO BoletirJ tem sido reli
giosamente publicado na forma prome 
tida. ~ verdade com algumas falhl.1s-; 
o que só a pratica e experioncia po 
c10rã o expurgar para' chegnr e. melho': 

. , . 

UOL~////OOOO 

MOVIMENTO DE gARTÓRIOS DO REGISTRO CIVIL EM 1949 

JOANOPOUS - da coo[:ro:, de Pirucaia. ' 
Jlliacimentos: 492 i obi tàs ,197; casarJentos ,84; escrituras ~ 
vradas, 115; procurações, 90 e firmas reconhecidas 6.080. 

SALES OLIVEIRA- da COLle.rca de Or1ândia. 
Nascinentas, 333; obitos j 90; casamentos, 65; certidões expe 
diélas, 360; procuraçõeo unvradan 39; testar.lentos cerrados,-
1; escrituras eu valor do Cr.$7.9l3.J.63,20; reconhecimentos 
do firL~s, 800; anotaçõos diversas, ~OO; cODunicaçõos expe~ 

t .. ".,,~, '"'cJ,',""r"~ ___ ,,",~~~!...........-_·'''''_'''''··'-''~_'''''-'-~'''''''''·_··'"''''-'," "~""'-'"""'"'~''-''''''' '" '''.-'''.''''-, .. , , .. ' .. , ..... "~-",'-"',,, ... " ... , .... _-,,~"'.'~"',, " 
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-----~------l_._, __ ~ORREGED~RIA ___ Jro------------
DESPACHO NO PROCESSO QUE É Il\fTERE-â 
SADO O SR. HEITOR PIMEl\fTJ., d2 comar 
CP- de Ce.feHindia. "Está a quest50-
i3D sabor se o art. 34 dét lei 492,de 
30 de agosto de 1937, que dispõe: 
"Pela transcrição do penhor rurnl, 
as custas do oficial do registro -
iaobiliário são as do regií.1ento eíJ 
vigor, e,;1 hipotese e,lguL1n excede~
te de 50 cruzeiros; pela oxpediçao 
de cédula rural pignorat{ca, de 10 
cruzeiros, e pela avor~1ç50 dos eg 
dosos, 5 cruzeiros; cada voz cnbeD 
do-lhe ioportância igual pelo can
celalnento da transcrição"! - se ês
so dispositivo aplicn-so únicf{non
te no Distrito Federal o Territori
os, ou se deve ser observado tnr.lbeo 
noo Estados. Entendeu o sr, dr. Ju 
iz de Direito de Cafelândia, perail 
te queo f.oi a duvida cU, ..• i tada 1 quo 
R,C custas referentes õ tl'mscrlção 
I.!., p"nhor rural 811:) "lS cstnbeleci
C;.s 11,) citado artigo 34 da lei 492, 
\Ij':to que à União cOf.1pete legislar 
~2'0rc penhor, e, na espócie, trata

F:8 de preceito que interessG ao p~ 
Jl;lOr, Solicitou, todavia, o serven 
,', d C t" "f . -l.!l."\rlO o ar orlO ca ranscrlçao 
e,e Id6vois de CafolândiEl fosse o cn 
80 subnetido .ã aprociação desta CO! 
. '::,::,odoria, UIJa vez que, v6rias ou-

':.'.:3 cOüé\rcas, se ob"ervnva o Regi
.~~'t'J do Custas do EstadO, o não o 

"dlCioné.do artigo 34.- Passo a ex-
- r.;ld8r o ü)U juizo, não cor.lO decisão 
cw c~so, que já está resolvido pela 
'"ltorick\de coupetente, 008 COdO co-

boração parq o exaLID de casos fu
tl,ros.- No [.leu entonder, .a l'azão e§. 
te. coo os que f.1andaf.l observnr o Re
,:;i"lent o de Custas do Estado e não o 
dispositivo da lei fedoral j e isso, 
porqu~, realnente, se trata d<; f.lat~ 
rie sobre a qual aos EstadOS o que 
cabe le~islar.- A ConstitL'ição FOdQ 
ral, apos enunerar o definir as IJa
tc;~'ias incluidas na conpetencia le-
. :;iclativa dét União, estabelece que: 
"i. o.', Estados se reservaLl todos os po 
dGros que, inplíci ta ou ~ :plici ta- -
üentrc, não lhe sejan vedad'Jo por e§. 
~.: Cclllstituição "eParágY)fo la, do 
'Ji·t:Lt;o 18). E passando a regular a 
,;lj;'.,içn dos Estados, estfltuo: "Arti
.. ' 124.- Os Estados organizC\rão a 
,.:"', Jurltiça COf.1 obs0rvnncia dos ar
'é.r.gus 95 e 97, etc.",- Na conpoten-

. . J t' t' Cl:!. pnre. organ1.znr a us lça, es a 
:'.iloluidi:l a cOf.1petenci11 para dofinir 
é\tribuições e fixar vcncif.1ontos ou 

proventos.- 1. razão disso é que, 
nôsse assunto, os poderes locais 
o~ a adr.1inistração dos Estados di,ê. 
poer.l do ,lolhores e 1 el;lO nt os para cri 
8r os orgãos necess6rios e cuicklr 
dos Dei os de subsistencia dos fun-

. '. . d f ' ClonElrl os. '.OSln sen o orça e re-
conhecer qu, as custas, no caso e;;l 
exane 1 deveI., ser contadas segundo 
o Rogu10ntú dêste Estado e não se
gundo o Regiflento de Custas do Dis
tr'to Foder' 1 e Torritorios.- O pró 
prio art. ~:i'J.a lei n. 492, ao tra: 
tar das custas do oficial do regi§. 
tro inobj,U.ário pOla transcrição 
do penho 'urel alude ao Reglllento 
Oi.! vigor ~ lue não é, seni'ío o Regi
Llento do Distrito Feder, o Terri
térios, donde se infere que o O8is, 

, l' que éU se G~;t3be ece1 e concernento 
aos serventusrio do Distrito Fede
ralo dos Torritorios e nãL aos
serventuários de justiça dos Esta-
dos. . 

A Constituição de 18 de 
Setef.lbro de 1946 f.kmteve a Fede
ração, e, sendo esse,o regir.ro vi 
gente, .cULlpre obsGrvn-lo.- Assir.l, 
pois, "\s custas do oficial do Re
gistro ILlOblliéÍl'ilJ pela transcrição 
do penhor rural e de08is atos flen
cionados no art, 34 da lei 492, são 
as do RegiLlonto de Custas do Estado 
corol as a.'.~erações constantes dos 
decretos leis estadoais apontados 
na ropl'esentaç5'o a fls. 4, São Pau 
18 de ugosto de 1948 (a) Manuel -
Carlos de Fi 'ueredo Ferraz Corre
gedor G('r81 '1,1 Justiça, Interino.-

000111000 

LEI N .. 030. DE 7 / 1/ 1950 

• • • • • • • • •• •••••••••••••••••••••• 
••••••••••• ~ •••••••••• ~, •••••• ..t ••• 
.\rtigo 6~ - As percentDg_lls sobre 
as custas e eüolunentos, que con§. 
tituon rendL, io Estadoi serão arr.§. 
cadadas por [.1CÜO de se os adesi
VOs cor,lUns. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Esta Lei foi públicada no Diário 
Oficial de 8 de Janeiro de 1950). 
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-------------1 INFORlVJI.ÇOES 
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LEI NI< 616, DE 4 DE Ji.NEIRO DE 1950 

Dispõe que os concursos de pr:JVas e titulos 
para no,_leeções de serventuários do célrtórios e 
oficios de justiça sorao orgo.ru:wdo(:l pelo Tri 
b~l de Justiço. do Estado, e dIÍ outr::s provi 
d8ncic:s, 

;.DHEMaR DE BI.RROS, GOVERN .. DOR DO EST"DO DE SlW Pi,ULO, usando das 
atribuições que lhe são confcrid'.:s per loi. 

Faço saber que a I,ssonblóia Legislativo (i'crota o eu proLlLllgo a 
seguinte lei: 

i.rtigo 11< - Os conr'ursos do provQs e títulos para nor,lGaç50 de seI: 
ventuários de cartóri o c ofici os do justiça ser,-;-n organizados pelo Tri 
bunal de Justiça do Estado . observadas as norr.laS gerais do Decreto n. 
5,120, de 21 de julho do lé31, COd as i.lodifico.ções conste,ntes das leis 
posteriores e da presente lei. 

1.rtigo 21< - Os serventuários quo contAren f.lais de 20 anos de axer 
cicio, aC1 una 136 entrancii'., na dntE\ da vigência desta lei, poderão in§: 
crovar-se Oi:l concursos pé\I'c'1 qualquer classo suporit1r. 

i.rtigo 31< - ;. COLliss8o exaL1ioodorD será constituida: 
a) do PresidantG do Tribunnl; 
b) do la Vice-Presidonte, ou <lo Corrogoc1or Gerril da Justiça, alt.ê. 

nadauente; 
c) de un advogado indicado, po.ro. co.do. concurso, pelo Conselho Secqh 

onal da Ordef.1 dos .i.dvogo.dos do Brasil COf.l sede no Estado. 
parágrafO 11< - O l!l Vico-Prosidt.ii'te a e Corregedor da Justiça sub§. 

ti tuir-se-ã o, rociprocanente, eI] suar; :' usenci'i.S e inp8dir.1ent os. 
parágrafO 21< - No caso de aclÍL,ul" de vagas que queirar.1 concursos 

diversos, poderão ser constituidas até tr8s combsões exal'lÍoodo1:'Os, prQ 
8ididas, respecti Vai:lent8, pelo Presidente do Tri 1. uoo 1 , P(ÜO 11< Viee-PrQ 
sidente e pelo Corregedor Geral da Justiça, a d",f quais farão k>arte Uf.1 
doseatargador .escolhido por sorte e U!.1 ndvogéldú indicado nos termos da 
letra "e" dêste artigo. 

I.rtigo 40 _ O Presir'.cnte do Tribunnl renetel'á ao Governo, para o 
efei to de nOf.1eação, a lista dos candidA cOS class:~ficados, a qual cont.ê. 
rá, er,l ordeD alfabética, t.antos none s quantas fOl'clffi as vagas e r.lais deis • 

.. rUgo 5a - O dispostu nesta lei não prejllc1ica o cUrei to de opção 
a que se refere o artigo CI< da loi n. 233, dl: ;:4 do dozenbro d8 1948, 
ben cono o direito de rcr:lOç~o, para as vagas ,,-i.stentes na raeSLla cOJ:larca, 
dos serventuários que 80frore.r.1 deSlJOl:lbraf.lontos OE1 seus terri: .. orios. Ta
is direitos deverão ser oxiC'idos no p:r'azo de 30 dias a partir da vigêU 
cia desta lei. . 

,.rUgo 61< - Os Cooo", or.ussos rogul'lr-se-âo pelas disposições legais 
anteriores que l1c10 colidireLl con i1s presentes. 

I.rtigo 7fJ. - Fica o Presidente do Tribunal do Justiça, autorizado 8, 

e::p~dir as instruções que se fizerer.1 necess::írias para a perfeita execQ 
çao da presente lei • 

. ,'.rtigo 81< _ Esta lei 8ntrnrB en vigor nC\ data de sua publicação, r.ê. 
vogadas as disposições OI] contrário. 

Palacio do Governo do Estado de S50 P2,ulo 
I.DHEMúR DE E/.RROS 
Cesar Lacerda de verguoiro 

(Publicado no D.Oficia1 5 de janeiro 1950) 
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Processo n~ G.22'24 ·:;-'-'C2f.lp.fms - ."gr"vo de Petição inte!: 
posto por Elvino SilVE\ Filho. 

Registro ~ublic~ÚVi~Da decisão 3ue julga inBr~ 
cedente duvida suscitadEI por serventu"I'io de ,jusbçq : 
nenhuLl recurs o cabe 

Vistos relatados discutidos es 
tes autos de agrnvo n. 47.562, da ~ 
COl:J.arCé1 de canpinas, en que figurarJ 
cO!;Jo~r~vante o of~cial dO. R~gisto 
de ILlove~s da la. c~rcunscrlçno e -
agravado o Dr, Laette Setúbal: acor 
daG, ef.l sessão do Conselho Superior 
da l\iagistra tura, por votaç50 unanine 
Th10 tOLar conhecinento UG recurso. 

Dois grupos de pessoas, propri~ 
tários, ce,em un, de terrenos disti.ll 
tos L1as' anexos, vendernLl-nos a cer
ta pessoa, por ur.lP, SÓ e,r,critura. i.
presentaem esta a regis Vé'O levecntuu 
o Oficial: houve no Cf\(",O, diz, duas 
trcn:::uissões distintas o incGnfuncJ;i 
v,i8, de uaneira que os dois terre
nos ;:]'nd.e,Llser descritos sepnrnd8-
'd~nt0 para o ,efeito de se fr!zereLl 
dl:,,;3 trnnscrições. 

Julgad8 iuprocodl.mte a duvide, 
[~:~r.::\vDu., o OficÍiü. O recurso, (mtr~ 
tanto não pode ser conhecido, pois 
precedcLl as duas prelir.unares levag 
t/:.das Tlt\ contrar.lÍnuta. 

a) b Código do Processo Civil, 
vi,,,:ontc 1. ao contrário do acontecia 
12l',.1 o Codigo Paulista, não cogit[. 
rle- processos de ,dúvidas suscitadEls 
per serventuários. Regula a rmtéria 
" Decruto Federal n. 4.857, de 9 de 
l1.:.-ver.mro de 1939, que, no art. 220 
cúí.lote ás leis locais ó estabeleci-

,Ll:Jnto de recursos paré1 as decisões 
qUD 'forelJ prOferidas en tnis proco.§. 
80S. 

Nestas condições, e tendo-se -
eiJ. vista ainda o preceito do artigo 
la daquele prir.leiro Código, força ó 

000 //1 

, concluir qu,', neste particular~ -
aindc'1 vigor', o art. 1.094, paragri:!, 
fo lil, VIII d"\ 18i processual do 
citado, a qunl valendo-se do iden
tica incur.lbnci~ que 11)e. delegava 
o'rt. 211) !y,ragr8fo unlCO do de
croto fedol'l 18.542, de 1928, e",-" 
tabolecor o recurso de agravo de PSi:. 
tiçi\o de: ~nt(mça ou do .spé.cho que 
"julgar ",;.'ocedente duvidEI susci tadé<" 
por servuj~tuário de jU8~iça ". ; 

E no art. 154, paragrafo 2 Q
, : 

esclarecia: "Não cabe recurso alguJ:l 
&1 docisão (1(1O julgariLlprocedente i 
a duvida ", l 

b) Se se adr,litisse o agravo, ! 
ôlo, no caso, Peinda nEó poderia se~! 
conhocido por tJr sido interposto 
fora do prazo 1eg'i:',1. 

O processo da dúvida.,. COLIO ere, 
do lei, foi processadO no cartório 
do proprio Oficial suscitante.Por
tCtLtO, qunlcL1cr prazo contra este , 
haveria de correr desde o i:lOr.lento ; 
el:l que os autos retornasser,l ae ca.r 
torio cOl:a a decisão. Seria contr8-
venso exigir-se que tal pra~o só c~ 
neçasse correr depois que o server 
tu6rie fosse intimado por ur.l dos -
seus auxilipres. 

No C8S' , vê-se que os autos -
retornnrp,Ll t, cartório cor.1 a deci
suo no di2 4 Je novenbro. O .prazo 
de agrnyo, pOis, tcrninaria a 9 -, \ 
derlte nos. } o presente recurso so .
fei intcrv " no dia 14.S.Paulo, !. 

dozenbro de 1949. (aa)TheodoLuro Dbs t' 

presidontu - 1.1r.loida Furrllri-Vice- " 
PrÇlsic1cmt -J.l.i.Gonza",a Cor.Justiç§\'" 
re.Lator. ',l'ub. D.O.Justiça 3.1.19aJ~ 

000 

PROVIMENTO DOS CJ.RTÓRIOS VúGOS 

I 
1 

; . 

Publicarenos na integra, as instruções que serão b9.ixadas pelo 

Tribunal do Justiça do Estndo, do acôrdo COLl o art. 7Q , da Lei n.-

616, de 4 de janeiro de 1950, que regula os concursos de provas e 

títulos para noueaçao de serventuá'f.ios nos oficios de justiça vagos. , . 

•• 

'._-""'-"'''.''''''''.''-''''''---~'--''''-------
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REGITh~NTO DE CUSTAS 

LEI NQ 632, DE. lQ DE FEVEREIRO DE 1950 

Dispõe s~bre alteração "o Regimento de Custas e 
Emolumentos dos Serventuarios da Justiçr" 

A ASBembl~ia Legislativa do Estado de são Paulo~ decrota e eu, Brasilio Machado 
l"eto, na 'qualidade de seu Presidente, promulgo no s termos do artigo 24, par~grafo 2Q 
do, Constituição Estadual a seguinte Loil 

Artigo lQ : A secção V do artigo 2Q do Decreto-Lei n.14.978, de 29 de ag~sto de 
19i15, rica assim redigida: 

"Dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais 
I - Pelos atos que lhes sojam permitidos praticar como tabeliães de notas e es

r;('ivãos em geral, os taxados para ~stos. 
11 - Pela realização do casamento, inclusive, o preparo dos pap~is, quando ~prese~ 

tados pelos interessados, sejam maiores ou monor(~s, t,odos os documentos nocessarios, 
compreendida a cc'Ctidão da habilitação c a respectiva extraida do livro-talão, exclui 
d:,',c as dospesas comAPublicação pel,?- imprensa do edital - Cr.$200,00. 

111 - Pela diligenciai 
a) - a menos de 2 quilomotros do dist~ncj,", dentro do hor~rio - Cr.$50,OO; 
b) a mais de 2 quilometros e fora do hor,"do - Ct;.~30,OO, 
IV - Ao Oficiaf de apenas registrar o pube, 'car '0op~a do edital de proclamas, rece 

bido de outro cartorio, excluida a despesa do publicaçao Dela imprensa - Cr.$40,OO 
, N ~ 

V - Ao Oficial quo, a vista da certidao de habilitaçao, expedida por outro car-
t~rio, lavrar o assento do c&samento , inclusivo a cortidã"c-,xtraida do livro-talão -
Cr.$80,OO. 

NA'" N 

VI - Da autuaçao e demais termos do processo do habili taçao, tids como: certidoes, 

J"untadas, recebimentos etc., 08 taxados para" os oscrivães em gera.l. 
N , 

VII - Pela anotaças, a margom do ,;;ssonto - (1'.$10,00. 
VIII - Pela avorbaçao ou retificaçao do assentai 

a) - por t~rmo lavrado a' mflt"gGm do' 'as'sorila ~ Cr'.$20,00'; 
b) - por transporto do asonto, em yirtud'" do falte' do espaç;:. ~ margem -$40~po. 
IX - Pelo ass0nto de nascimonto ou obito, inolusiv ,a certidao do livro talao, -, 

fornecido apartei 
a) - quando lavrado dentro do prazo logal •• Cr.$20,OO; 
b) - quando lavrado fora 10 prazo legal - Cr. $40 ,00. 

X - Pelo registro ou in:wrição de emr,ncipação, intordição, r,usencia e aquisição 
cL finiti va do nacionalidade brasileira e de transcrição dó registro de nascimento ,ca

wnto ou ~bito, quando vorificados no o"I;rangoiros - 6r.100,OO, 
N , 

XI - Pela cortidao do nascimento, casamento ou obito, extraida de seus livros, 
a) - em breve rclat~rio, inclusivo a rasa, al;'m da busca ~ Cr.$lO,OO; 
b) - em inteiro !eor do assonto, alóm da busca - Cr.tl5,00. , 

XII - Polá eertidao de outros atos existontes no cartorio, inclusive a rasa, alem 
d'; bu~ca - ,Cr.$20,OO. 

XIII - Pela busca, nos livros de registro civil: 
a) - por ano a contar da data do assento Cr.l,OO; 

) 
, , 

b ate o maximo de Cr.$30,OO; 
e) - e min.imo de Cr.$5,OO. 

XIV - P,elo_ raconhe,cimento do firma', no pr'clco's'sb de habilitação de casamento, por 
Urma - Cr.,$2,'o0. 

XV - Pala justificação para prova da ido ,sem diroito a quaisquereutros emolu 
r"entos, a titulo de depoimentos, ou outros - (".$50',00. -

XVI - Pela dispensa parc~!l.l ou total dos aditais dç pr~clruhas; "'u por simples jun 
tada o processamento do documentos, sem diroito a quaisquer outras custas - Cr.$lOO,()O 

XVII - Pelo rogistro no livro de faitos o as comunicaçõo;; de anot .. ção - Cr.$IO.OO. 
XVIII - Pela publica-forma quo extrair de carteiras de idontidado, de roservistas 

ti tulo eleitoral etc., apresentádos, Como prova de idade, par:l casrWlsnto civil ....... 
••• Cr.$30,OO. 

XIX - De cada rubrica em processo livros ou pàpeis - Cr_~O 20. 
OBSERVAÇÕES 

a) - Para os atos quo 
, N 

fornecera conduçao para o 
b) - serão 'fornecidas 

, 
so houver de praticar fora do cn,rtorio, a parto interessada 

, , A 

juiz o Oficial, se1n prr'Juizo clr, , cuscas para a diligencia. 
gratuitamento as cortidoos do ,;"cimento, para fins de alis 



i , .. $2 ,X ~ ~ ._J *': (. ,.tJ ,,463S $ i( ".') 'J'IP;~" " ' , .,...., . . LU-, ( ... ); .. & PC"; k.ç. 3L#k· 

!~nto militar, das quais constar~ expressamente esta nota "isenta de seloB - exlusi
vamonte para alistru;:ento militar". 

c) - As cer.tidoes fornecidas para fim expresso ou gratuitamente em v~rtude de lei, 
fj::" poderão ser usadas para fim diverso daquele que nelas o Oficial devera mencionar,o" 
s', o forem a autoridade judicial ou administrativa, poranto a qual ... forem exibidas impora 
aro apresontante ou representanto a multa do Or.$50,OO cobrada em solos do Estado, detor-

. N"" minando,ainda, o pagrunonto da cortidao e soll:\gem nos tormos da lei do selo. 
d) - É isento do s~lo o reconhecimonto de firm·<J.s para fins de casamonto. 
o) - A ano~ação ; margem, referida n9 n. VII desta tabela, quandoefotu~da em virt~ 

de do comunicaçao do outro oficil:\l, devera ser feita independentomente de provi o pagamen 
t~ dos emolumel'!tos, que poder~o ser cobrndos do interessado quo oxtrair a primeira cortI 
dao do assento, apos a anotaçao.' , ... ~ 

f) - As custas tl:\xadas .nosta taboln, exco';o as referentos as diligencias, serao .co-
brl:\das em d8bro quando o sorvontu;rio ou auxilh,r do justiça praticar ato de sou oficio " , oEtro 21 0 6 horas, desde quo os intoressados, cientos desso aoroscimo, insistam om sou: 
pGdidos. 

g) - Polas éertidões de assentos, formlcidas pl.ra instruirem processos do habilita
ção de casamento. os oficiais terão direito somonte a :lois torço (2/3) dos emolumentos 
taxado s no s ta tabo le." ' , 

Artigo 2Q - Os ns. r o IIl da Secção I, o n. I, da Secção n e n.V da Secção IUda 
Tabola H, anexa ao Decr0to ~.965, d0 2l de> dozombro de 1925, nnrovado pela Lei n.2.260, 
dO,31!12(1?27, e Illodif'i'cado pelo dec,;,-lei n.14.978, :~e ':8/8!1945,ficél,,; as-
s~m red~gJ.dos: "SECÇÁO I" 

dos distribuidoros 
I - De distribuição de qualquor osp~cio, petiçõos, testamentos, escr~':u,.as, oficios 

dos oficiais do rogistro civil roferontos aos casamentos dG viuvas,'pàra o efoito de tu 
tola, () executivos fiscais, qualquor que soja o seu ve.lor ............... Cr. $20 ,00 

III - Do r(Jgistro de cada f', '.to, om livro ospecial om orr,':l alfl:\botica $ 5,00 

"SECÇÃO lI" - Dos Partidores 
... ... 

I - Do esbo~o de partilhe. ou sobrepartilha calculado sobre o monto-mor por mil 
Gruzoiros ou fraQa.o •• I ••••••••••••••••• ~ •••••• , •••• " ••••••••••••••••••• Cr.$ 3,00 

"SECÇÃO lI!" - Dos Contadores 
V - De c;lculc de imp;sto de trnsmissão· "causa-motis" ou "inter-vivos" em invent; 

~ # # -

rius, arrolamentos cu outro prooesso, inclusive todos os cl:\lculos,necessarios a formaçao 
".)o:'civo e passivo, calculados sobre o monte-mor: por mil cruzeiro. ou· fração 01';$3,00 

sendo :o u,:olumonto m'1ximo. ,Cr.$l.OOO,OO 
e o mi.qim.o •.... o. ,., _ •••••• Cr.$ 50,0 

::rtigo 3 a - A Seoção IH da Tabela J do roferido Decreto n.3 .965, de 21 de Dezembro 
,10 1')25, aprovado pela Lei n. 2.260, de 3l de d,)zembro de 1927, fica assim redigidaa 

"SECÇ1iO IU" 
• N ,.. .... 

, I - De !lval~açao de açoes'de companhias, ltras hipoteca., debentures e titulos se 
molhantes, 8 aluguei;' ou rendas I . 

·por mii cruzeiro ou fraçno ....... ,_ ........ ' .. , ... Cr.$ 2,50 
sendo o emolumento m,aximo •.•.. o ••••••••• _ ••••••••• Cr. $600,00 

N , 

11 - De avali~96.o de outros bens, c dobro dos so.b.rios taxl:\dos no numero anterior. 
Irr - De diligenciasl 
~ - dentro do perimetro urb~no da sede do julzo •....•...•....•....•• Cr.$ • b) - de fora, ate 10 quiloml0tros .••..•....•....•............. , ..•...• Cr.$ 

c} - a,lem desta distancia ou por mar ••... """ ., ...................• Cr.$ 
OBSERVAÇÕES 

50,00 
80,00 

1.~,00 

N # N .... 

Os avaliadoras terao o direito a conduçao e estada obs,rvadas, porem, as disposiçoes 
do artigo 5Q , do Dec. -Lei 14.978, de 29 de agosto de 194,", 

Artigo 4Q - Este. .lei entrara em vil';or na data de sue. publicação, revoG'cJ,"s as disp,2. 
S~Ç(~,_;S elU contrário. 

Assembl~ia Legislativa do EJtndo de são Paulo, em l~ de F3vereiro de 1950. 

·BRASlLIO MACHADO NETO. Presidente. 

Publicada na Secretaria da A5sembl~ie. Legislativa do Estado de são Paulo, em la de 
Fevor8iro de 1950. Oswaldo Pereira da Fonsecn-Diretor Geral 

, . 

( Estn Lei foi publicada no ,Diario Ofici~l de 2 de fevereiro de 1950.) 
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Oficio enviag,Q pela 1.ssociação ao EXl,10, Sr, Governador 

"~.x:filO. Sr, Dr. 1,dhen'lr Pereir" do Barros, 
DignlssiJ:lO Governador do Estado, 

i 
1. "J.ssociaçâo dos Serventu8rios de Justiça do Estado de são Paulo",; 

por se u presidente, veLl, respei tosaLlonto solici tClr quo Vossa Excelência 
:cJ digno sancionar o proLlulgar Q lei votad2 pola .. sser.lbléie. Legislativa 

do Estado, referente ao pro,icto n. 639, do 1949, que est3belece nova ta bs. , 
la de custas dos Oficiais do Regi stro Civil das PessÔas Naturais, - vo-: 
;',da, aliás, cOrJ inteiro beneplacito do ilustrado o digno DeseubargCldor: 
Corregedor Geral da Justiça. I 

1. situaçãe dos referidos sorventllários da Justiça G de angustia,r.la, 
xü:Jó os do interior do Estndo, confo .. , " está consignado ao varios provI i 
;Jémtos da Ilustrad8 e Digna Corregedv,·j,2. Geral da JustiÇ,8. 1. tabela vi-, 
[~;,mte ó arcaica 8 não corrospcndr; Oi.l :\osolutG, f: e18vaçao do custo da i 
viela, não só dos sorvontunrios corJO dos sous OSC2eventes o deúais auxi- I, 

liarcs. f.i 

i.liás a' "j.ssociaçâo" está certa ele qll',) VO';J,:. E';ccolônci2" C0l10 adqi '. 
nistrador eficiento que é. nas vingons que taL! ~LlpreencUdo pelo nosso 
Estado, já deve ter verificado quão crucial ó a :Jituação desses serven-' 
tuários, que tantos serviços prestaI:l á co18tivil: r', • 

;'0 endereçar esto pedido 6 Vossa Excelêncii ~ "J\ssociaç50 11 inter
preta os sentinentos de todos os serventuf:ric ,; da Justiça que VÔJ:l eo -
Vossa Excelência o governadúr der.lOcraticu e r(,'lizaclor, que tanto teu 
engrandecido a terra COL1Uf:l. 

Resp~itosas saudElções, 

(a) Silvio ·cc Bueno Vidigal) 
Presidente 

LOTbÇ6Es FlXi.D1.S EM 1950 

lO: Tabelião do notas ....................... , .Cr.$ 
2 Q " 11 " •••••••••••• , •••••••••• 
Registro do If.1óveis dEl la. ciX'cunscriç5o ••• 
" fi fi II 2E\. II 

Regi stro Civil da 50 de dEl COD ,a ••••.•.•• , 
" "do Guaré\rnpos. . ....•.••••• 
li "11 Major Prudú •........ , .•• 
Distribuidor, Contador e Partidor •••.••.. ,. 

JO.iIQUIM FEIlR'úZ Dl. SILVEIRÚ 

38.275,00 
38,486,70 
58,291,70 
37,420,30 
14.676,70 
14.477,20 

9,565,00 
24.234,70 

COD grande pezllr, rogistranos o fiüecir.lcntc~o sr, Joaquif.l Ferra z 
da Silveira) que exercia o cargo de Oficial do Registro Civil do ctis
tri to de Tioiriçá, ctn cJnnrca de Baurú, 

Perde a nossa classe, uo dos seus n:üor')··: hOllens, e mais digno b!à 
talhador, Nomeado em a8 de dezembro de 1920 o;'.Jrceu o referido cargo 
até 13 de dezembro último, 

A Exma. Fam{lia a". nossas sipceras condolencias. 
L ... __ .. _O" ___ ~'~_'_"~'~ _____ _ 

.~~ ,-"-, -"-'-~-~ .",,-,~, -----------~._--;..-----_ ... -----.• 
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RELAÇ~O DAS CON'JilRCAS POR ENTRltNCIAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

.b.gudo s •••••••••••••••••• 2a • 

.í~paro •••••••••• I I I •• I I • 2a. 
j.~ndradina. I •••••••••• I •• la. . . , 1 ,aplaJ.. • • • • • • • • • • • • • • • • •• a. 
,{"raça tuba ••• I ••••••••••• 3a. 

w Araraquara ••••.••••••••• 3a. 
Araras •••••••••••••••••• 2a. 
l~ssis •••••...••....••••• 2a. 
,Ati baia •••••.•.••••.•••• 2a. , 
.1" vare,. •••.••••••• ',' .•••• I 2a • 

w Bananal ••••••••••••••••• la. 
" . , la .uarJ.r~, • • • . • • • • • • • • • • • • • • 
Barr.eiro •••••.•••••••••• la. 
Barre tos ••••..•.•••••••• 2a. 
Batatais •••••••••.•.••• • 2a. , 
Bauru ••••••••••••••••••• 3a. 
Bebedouro •••••••••••.••• 2a. 

- Biriguí ••••••••••••••••• la. 
Botucatú •••••••••••••••• 3a. 
Bragança Paulista ••••••• 2a. 
Brotas •••••••••••••••••• la. 

22 Caçapava ••.••••••••••••• 2a. 
23 .... Caconde .................. la. 
24 Cafelândia ••••••••.••••• la. 
25 Cajurú.: •••••••••••••••• la. 
26 Campinas ••••••••••••••• ,4a. 
27 Campos do Jordão •••••••• la. 
28 Cananá ia • ••• I I • I •••••• I .la. 
29 Capão Bonito •••••••••••• 1a. 
30 Capivari •••••.••••..•• ,~2~. 
31 Casa Brnnca ••••.•••••••• 2a. 
32 - Catanduva ••••••••••••••• 2a. 
33 Conchas •••••••••••.••••• 1a. 
34 Cruzeiro ................. la. 
35 Cunha •••••••••••••••• " •• la. 

36 I:escalvado •.•••••••• " ,., .1a. 
37 Dois Corregos ••••••••• '. ',la. 

38 E1doradoPaulista ••••••• la. 

39 Franca ••••••• ·1"'"1·.·, •• ' •••• 2a • 

40 Garça>, •••••••••••••••••• la. . , 
lU Guarc:: tingue ta ••••••••.•• 2a. 

42 Ibi ti~ ••••.••••.. _, •••• la. 
43 19arapQVa. ••••••••••••••• la. 
44 19uape •••••••••••••••••• la. • 
45 ltapetininga ••••••..•••• 3e.. 
46 I ta peva •.•••••.•••..•••• la. • 
47 Itapira ••. , .••....•.•.•• 2a. 
48 Itapolis •••• •••••••••••• 28.. 
49 ltaporanga •• I> ••••••••••• la. 
50 

, 
I ••••••••••• la. Itarare ••..• 

51 Itatiba ••• ,' .. " .•••..••.• 2a. , 
. • • • • • 2a. 52 I tu ••••••••••••••• 

53 Ituverava ••••••... . . . . . . la. 

f )/t. Jaboticabal ••••••••••••• 2a. 

55 Jaqarel •••••••••••••••• 2a. 
56 Jau, •••••••••• ~ •••••• · •• 2a • 
57 Jose Bonifacio ••••••••• 1a. 
58 - Jundiaí •••••••••••••••• Ga. 

~8 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
,,9 

Limeira •••••••••••••••• 2a. 
Llns •••••••• ·1 •••••••••• 2a • 

.... LOrCTh1. ~ ............ , ••• 2a~ 
Lucelia. I •••••••••••••• lê) • 
11.'13 rilia ••••••••••.••••• 3D.. 
l\!~,:rtino poli 8 ••••••••••• la ~ 
ivu.rassol •••••• 1, ••••••• 1a. 
:Mococa ••••• I ••••••••••• 2a. 
Mog1 das Cruzes •••••••• 2e. 
Mo;:t! MiriiÍl~ •••••••••••• 22. 

iO 
71 -
72 

lv~onte r.lto .. . '1' ........ 1a. 
~,lonte hpraz~ ve •••••••• 2a. 
Nove Grana d"::'1 •••••••••• '; la. 
Novo Hilrizonte ••••••••• la. 

73 Olimpia •••••••••••••••• 2a. 
74 Orlândia;.. .'. , ••••••••••• 2a. 
75 Ourinhos ••••••••••••••• 2a. 

76 - Palmitnl •• ~ •. i •........ 1a. 
77 Parc1gU8.çU <,8U lsta ••.•• 2a. 
78 F2rFtibuna. , ............. la. 
79 - Patrccinio Paulistn .... la. 
80 Pedur'ne'ir8.s •••.••....•• 2a. 
81 ... Pdnápolis .... , ••••••.•.• 2a. 
82 Percirél B8rreto •••••••• 1n. 
83 ~ Pie de cJ.'.'_: ........ , ........ • 1e.. 
84 PindElmonhangnba •••••.•• 2a. 
85 Pinhel •••••••• , •••••••• 2a. 
86 Pirac8ia ••••••••••••••• 2e. 
87 Pirac:i,cabr .• , ............ 3a. 
88 I.Jirnju ••••• Ir ••••••••••• 2a, 
89 P · ., 2" J.raau~ ..... " .... " ••••••• c. •• 

90 Firnssunungri •••••••...• 2r::. 
91 - Pir8 tj.ninb8 •••••••••••• 1:1. 
92 Pitnl~\leJ.ré!s •• I ........ • 10.. 

'93 Pompéic, •••••••••••••••. 1,". 
94 Port o Feliz ••••••••...• 10. 
95 Presidunte Prudente •••• 30. 
::)6 Prosidentc Vences1áu ••• 28. 

'7 ... Promif.3são., ............. 18. 

88 
99 

100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
107 
108 
l09 

110 
111 

, lo 
... (,unta·················· l ... ,· Quoluz, •••••••••••••••• C\. 

R8DChG ~.'ia •• f ............ 1n. 
RibuiI'80 BOJ.lito." •••••• 121. 
Riocir5o Prote •••••••• 3a. 
~io Cl~ro ......... .. ... • 20. 

santo .... dúlía. ' .... f ........ .la. 
... S8ntn Br'Ctncr:"\ ............ la. 

Sto. (~ruz dns Pnmoirc\s .10. 
stn. Cruz do Ri o Pardo. 28. 
Sente. Iznb(;l ............ l~. 
St<~. Ri tI'! do Pnssa "U8 - , 
trc •••.••••••• ,~ •••••.• la. 

- Santo Annetaci o' ••••.••. 1a. 
-santos ••••••••••••••••• 4a. 
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112 -
113 
114 -
115 
116 
117 -
118 -
119 -
120 -
121 
IV) '0'" -
123 -
124·-
125 
, ,-) c:: -_'"l:..,Q 

São Bento do Se'1 pu ca í .. . la • 
São CArlos ••••••.••••• ,2c. 
SSo J080dr:: Bor:: ViSt2 •• 2[\. 
S20 Joaquim <'k,; Br: r.p::: •• , Ir: • 
&'10 Joso do R. Pc;rdo •• • 2t:. 
820 

, 
Jose do Rio Preto •• 3[\. 

S50 
, 

dos Cé1mpos •••• 2r.. Jose 
SRC Luiz do PCirni tingr:: .110. 
S50 M~nuel •••••• , •.••.• 2[;, 
SF:'o Pé.'; uI o ............... 4[1,. 
São Pedro •••••••••••••• 1:::-.• 
sãG RcqU8 •••••••• ' ••••• 2t; • 
são SobnstiB'ú ••••• r.' • • l[~. 
SEIo Sirnfi:' G •••••••••••••• 1::. 
Serra Nogrc: •••••••••••• Ir; • 

127 - Sorti'.·v:ünhco ••••••••••• 111. 
128 C>.,corrL,., ............ '" .1.:-':. 
129 - Soroc~b~ ••.•••........ 3~. 

130 Tnuc;bí •••••••••••••••• la. 
131 Tr'.qur'.ri tinge •••••••••• 2a. 
132 - T2tui.~ •••••••••••.••• 2n. 
133 - TnLl1y"to ••••••••••••••• 3a. 
1~'l4 - Ti-: ~li ................. 2a. 
135 Tupê.' •••••••••••••• t ••• In. • 

186 - UIY", tLl!Jr. ••••••••••••••• 1n • 
137 - W:lp~:rnibn (atuc:t Ca

chooira Paulista ••••• l~. 
138 - Valparai s o •••••••••••• la. 
1.29 - Votuporanga ........... la. 
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ü Revista Intornacional do I'fctnriado, fez o seguinte comentario 
de Artigos publicado eúl nosso Bolctlfl1 do lJ do Sotoúlbro último~ 
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I '~Jubilnción de apU\nuenscs de escribrni fi'.. SC! .in8C!tam cn este número las I, I 

,c':lc:brc:s forElUla<'k'"\s por 01 diputado Br8siliG Uachado neto presidonte 
c'.ê la 1.samblon LogislE:tiv[\· dol Est,:\dc de S':;:c< Pc:ulc coü (;lo{ivo de la di~ 
c;J.sión del proyecto subre jubilaciG~~ i:} los ucribientes, auxiliares de ! 
'-C,scrib::nín y oficinlos do justiciC\, c.: quo os autor 01 diputéldo hlfredo 1 
F?,rhút. f 

En ellas historin los proyoctoG sÜlil'.f'eG prosentad0s baj o los í5E. 
bü;rnos di) hrmando do &'"\llos Oliv~irn, Forn·:ndo Costa y José Carlos de 
Macedo Soares, y uno on cuyo. estudio intel'vinc r.hchado·Neto, cuando era 
director do La Associación do SOl"liidc,I'üs do b JU13ticia del Estado do 
Snn P8blo. 

So refiere a las dificuldados eon que se ha tropezado siempro pr.Q 
venientes de las resorvns tócnicas .que 0xige 01 ~:"ju.po Social y que en 
el actual proyecto, así como on elsubstitutivo de Osny Silveira, han -
sido sorteadas. 

Jlnaliza las 
se han formulado 
ra esa clasel~l. 

vontnjns do la jubi12ciún ~' ,." 'haz2, las objeciones que 
al proyocGo destncr::ndo que 130 : Ul1 estÍJ::Julo valioso Pil 

COO///000 

"J.,a sucesión de 10[3 ~er'íi:.sJcre13 do lEi !l.uglt:i,..eJ.r:., pc,l' ViÜdofJiro Lobo da co§.i

l t2" escribnnu dGl 11 "õficio Ci·;if.- So rofierc el [,utor nl perjuici0 -
uccsion"do por 01 :crtícu10 8.Q, po'rp., ... :·,f-:; únicG, del [:cto de Disposicio- , 
ll,-,S Constitucionsles Tr2,nDi todos do la Curto, p,;ulistn, de19 de ~Llli0 I 
qu.(; del'cgó 12, logislaci ón ruforc:nto a ú: sucosién en l1',S e:scri bal1J.é\s y , 
G.,cspechoG do justicia. 1.Ik'\lizec 12,s VO;ltr,jét(] de ln insti tuci óil, que asso 
r:urnbO, c:l funcionf:ri0 un l1erocido rop )so, ronunurado OIl 12 vojez, o on
.Lc 3 cns os do incnpacidnd fisicn. Estu,.ü.n 108 errores come tido con la de: 
r'30'cién de 12 institución y paS2. rcv.lstp, 2 los objucioncs que so han -
,.'crúlulado contra ln r.liSr.kí. 

Tor,rJins pidiendc que ln 1.s2ublon L0gisJr,tiV2 l rcct;'plezca estain§. 
titución rohnbili tnndo OIl pnrto le Constltu.)-(;nte ao 1947' • 
(R-.;vistc, Intern<>,cicnE\l dol l'kkri1:do, Julio -SeptioElbre de 1949, pagina 
312 o 313) 
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lllTcbelião du notns e i.nexos - Maurinc Jo:tfily 
Rua do Sacranento 6 

2Q Tabelião de notas e l.nexos - Lauro de Paula Leite 
Rua do Sacr8Dontc, 18 

311 Tabelião do notns cJ ,'.nexos - Nilo Forraz de i.breu 
Rua Francisco Glicerio, ~.303 

4 11 Tabelião de notas e i.nexos - Dr, 'Aguinaldo Xavier de Souza 
RUa Barão de Jaguara, 1.292 

511 Tabeliã,o ,don.otas o l.nexos Roberto Tavares Notto 
Rua Barão de Jaguara, 1.296 

Registrp. de Ir,lóveis da 1[\. Circ.- Elvino Silva 
Elvino Silva Filho (sucessor) 
Run B~r50 de Jaguara, 1.077 

Registro de ImóvelÍS de 2[1. Circ. -Jacy 'reixeiro do CEli.largo 
RU8 DI'. Q,uirino, i.359 , 

Registro de Iüóveis da 38.. Circo - Paulo Siqueira CaL1e.rgo 
E'y~ Barco do JogU11ra, 1.399 

Distribuidor e Portidor •••••• - i.)erto Fré\ncisco Nacar8.to 
Conté\dor e Partidor •••••••••• - JlO Bé\ptisté\ de. Oliveira Sampaio 

c...RTÓRIOS DE P~ 

Canpinas (lll Subdi stri to-Concoiçl'\ o) • • .. i.fi' .::ns o Sancho s Cnrne iro 
Campinas (211 Subdistrito-S'té\. Cruz) •••• - l.lcinio .i~ugusto Sampaio 
Canpinas (311 Subdistrito-V.lndustrir:l). - DI'. úlcindo,Tórtima 

R,Fr':Lcisco' Teodoro, 542. 
Paulinia ••••••••••••••••••••••••••••••• - Eurico do Godoy 
Souzas ••••••••••••••••••••••••••••.•••• - .i'lrlfrcdo t:..ugusto do Nasci-

mento - José j.lfredo do !i'.',lcif.lcnto (Sucessor) 
SlJI.1ar6 ••••••••••••••••••••• I • " •• , ••••• - ~ ,:;8<3 Marj.8 lVJ.c1.tosinho 
Valirthos ........... I •••••••••• I,' • • • • • • •• - hor8ci o .i~r.1arl),l 
A.ce ri cana •.••••• I ••• I .............. I • • •• - J- osó Ferre ira Jlranha 

Josó i.ré'mha Nete (Sucessor) 
Nova Odcssa ••••••••••.•••••• I ••••••••• - ThLlrcilio Mattioli 
COs41ópolis ............. I •• t • I ••••••• I ••• - Th3rcilio Ivlattioli 

000 l/I 000 

PROJETO DE LEI EM i.ND'.lJENTO Ni. :>SSEMBL~I1. LEGlSU,TIVi. 

Projeto de Loi n.913/49. 

i 

i 

I 
", 

I 

, 

I 
,I i.ssemblóia Legislativ:, do Estad.: do Silo Paul.! dooreta: , 
,úrtigo 1.0 - Fica extensivElS aos servontu8rios de justiça em geral, : 

. CJ disposiç õos da Lei n.250, do 3 do n:trço de 1949, e as do e.rtigo 3 Q , ; 
d.a LGi n.418 de 12 do é\gosto elo 194[', 

J.rtigo ~ll - Os serventu<rios lh .:'lciados ou eu gôzo de fórias Ser8(;; 
Sllbsti tuidos do confor"lidé\do COL1 o d1,. ;oSt0 no artigo 59 do Decreto-Loi I 
n.ll.058, de 26 de abril do 1940. í 

'irtigo 3 11 - Esta lei entrúrá e[.1 vigor na dEl+", de sua pUblicação,: 
revogadas as disposiç õcs eu contrári o. ! 

j, Lei n. 250, de que so refere csto projete ... :,; Lei, concede aos 
funcion~rios pUblicos ef.l geral, o direito de gozareo uma só vez li 
cença de 24 9oses, prorrogé\veis por aais 12, rC'8sslf,.:ando o ex~rctciO 
do suas funçoos a qualquer tonpo, S6D pordn de :ua~squor dire~ tos ou 
vantagens de seu cargo. 
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