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O prlmelro anlVersarlO do 

"Boletim dos Serventuários de Justiça 

N~ 13 

Abner Ribeiro Borges 

Vence hoje o seu primeiro aniversário o "Boletim dos .:>erventuári 

os de Justiça do Estado. 
A 

Modesto orgam informativo dos interesses da classe, como se ve p! 

lo seu próprio titulo, tem ele na medida das suas possibilidades, pr~ 

curado desempenhar-se da sua finalidade. 
, 

Mesmo modesto, mimiografado, parecia a muitos ilustres colegas ~ 

ser dificil, e para ~ue não diser, ~uasi impossivel a sua publicação 

regulamentar, por carencia de materia e falta de bôa vontade de algum 

serventuário em se dedicar a tal empreendjmento, pelo receio do fraca~ 

SOe Entretanto o Sr. Dr. Francisoo Vergueiro Porto, na presidencia in

tcripa da Associação, verificando ~ue com esforço e um pouco de sacri-
, -

ficio, auxiliado por alguns amigos e colegas, nao seria nenhum "bicho 

papão", resolveu meter mãos á obra o com esse animo e bôa ventade está 
, 

o "Boletim comemorando o sou primeiro aniversario • 
.- . . .. , 

Com as rodas nos trllhoG prossegulra, prestando o seu concurso a 
• t ..... 

classe, nos o.ssuntos de sou peculiar interesse, e Ja com um corpo de 

expontaneos, abnegados e ilustros oolaboradores vae palmilhando a es

trada do triunfo. 
Podemos afirmar que jamais gessará a sua publicação, porque o me! 

mo espirito de tenacidado do seu primeiro numero não está arrefecido, e . ' proa s oglura, cntrcmdo no II ou iJugundo c,no do cxiatencia t'olgnd,amento. 



COUSAS DO SERVENTUALISMO DA JUSTIÇA 

Sem dispôr de elementos que a 
outros sobram para transmitir atra 
vez da pena o que nos impõe o devdr 
esforçaremos pa~a ªizer algo sobr~ 
cousas da Assoclaçao dos Serventua 
rios da Justiça, classe a que desõ 
ladamente pertencemos. Sim, desolã 
aamente porque a mesma presta a cõ 
leti vidade e a o serviço publi co, ":' 
tem sido relegada para plano que -
incontestavelmente nao so justifi
ca em face de. seu merecimento. Não , 
nos e licito colocar sobre os ombrcs 
da nobre entidade a rosponsagilida 
de total da desditosa situaçao quõ 
vimos suportando deRde tempobem re 
motos pois muito tem ela feito e~ 
nosso' beneficio. O que nos falta e 
o direito de ter direito. O operá
rio, o cqmerciál'iO, o industriá
rio e ate o humilde lixeiro quando 
se julgam prejudicados em seus in
tere sses por meio de greve' conso-

. guem sempre o que pleiteamo A n-ós 
entretanto, em identica situaçao ~ 
defeso o uso de igual recurso. At9 
aqui, genralisamos o nosso comenta 
rio. Agora, por parte dos serven-
tuários do int§rior a cujo numero 
pertencemos, nao podemos deixar~ 
a devida, venia, fnzer uma pequen!!; 
exortaçao a nossa digJla agrel]iaçao 
por haver permitido a inserçao em 
um dos boletins anteriores de um 
artigo de. um dos mais cultos cole
gas de são Paulo, pela infelicida-

, -
Jose Venancio Borges - Tabeliao do 
22 Oficio do notas - Catanduva.-

de e improcedencia do tema que o 
objetivou. Num cotejo estabeleci 
do entre os cartórios da Capital 
e do interior, procurou o articu 
lista demonstrar que estes ofere 
cem maiores vantagens porque pos 
suem diversos ramos. S.S., pela
cultura que o destaca e pelo co
nhecimento quo natur~lmente deve 
possuir de. organizaçao dos ofiei 
os de justiça, nao pode ignorar-
a existencia dos anexos que omi
tis e que se referem aos servi
ços crime, de menores, justiça e 
acidente no trabalho, tutelas e 
curatelas quasi todas requeridas 
ex-oficio pelo curador, etc., os 
quais s~o de natureza urgente,
preferencial e i~remuneravel pa
ra cujo custeio e desviado da re 
ceita uma verba aproximada de --
60%. Caso, porem estejamos engana 
dos nesta suposiç~o, isto ~, se -
S.S. desconh9ce o que vimos de a
firmar ficara conv~dado a uma visi 
ta a qualquer cartorio de entran-
cia inferior a sua, pois assim ~e 
mos abs('lut~ certeza, mOdifiqara
a sua opiniao e,se convencera de 
Cl)Je os serventuarios do "inter 
nao navegam em nenhum mal' de 1'0 

e preci.sam, mergcem e tem direi to 
de alguma atençao por parte dos po 
deres competentes, Ai fica o nos=
so sucinto comentario a guisa de 
reputação a injusta assetiva do hon 
rado colega da Capital. 

-.-.- .... -.- .... -
CONGRESSO INTERNAC IONAL 

Recebemos da direção oca Revista Internacional do Notariado Latino, 
orgão oficia 1 do Congresso Int Elrnacional do Notariado La tino, uma car
ta em que nos comunica que sora pubticado um numero especial em homena 
gem ao II Congresso que se realiza!:a este ano em Madrid. Para esse nu': 
m~ro, pede-nos a valiosa colaboraçao dos nossos associados a qual pode 
l'a versar sobre a im~ortancia daquele Congresso ou sobre temas de_carã 
ter jyridico - notarlal, de interessQ internacional. As colaboraçoes ":' 
poderao ser enviadas a este Lssociaçl}o. 



'. ' 

I':.'. ~, 

,~ 

DISTRIBUIÇÃO ••• 

Um nosso distinto colaborador 
espendeu sua ideia individual, re
ferentemente ao modo des§rem pra 
ticadas certas d~stribuiçàes. -

A denominaçao por ele J:l.sada, 
dellpapagaios" ~ antiga, e nao cabe 
a culpa dessas irregularidades aos 
dignos distribuidores do foro em -
geral, pois não podem investigar es 
ses serventuários se o feito a drã 
tribuiré falso, cabendo a oulpa ã 
quem o apresentar para semelhante 
formalidade •. 

Pela leitura desse artigo vo; 

refioa-se que o seu autor não teve 
o intuito de ofender ou diminuir -
seus oolegas e apenas oomentar es. 
se fato que, as veses, se verifioa. 
, Os dig~os distribuidores,· eS
t~ olato, nao poderiam advinhar a 
intençao dos auto"es dos "papagualos" 
e nem sait de seu oartório para tal 
verifioaçao, por' lhes faltarem atri 
buiçao para isso. 

Pensamos ficar assim esolareoi 
do, a fim de dicipar aS duvidas en'"; 
tre esses colegl:ts, o nosso colabora 
dor e esta Assooiação q~e não tem ~ 
p;re,ferenoias ou distinçoes. 

- .... -.-.'-.-.-.-
A NOSSA PRIMEIRA ETAPA 

~ 

Com a publioaçao d§ feve~eiro, 
do "Boletim da Assooiaçao" esta ven
oida a nossa primeira etapa. . 

Reoonheoemos que muitas faIgas 
foram oometidas. Tudo no oomeço e -
assim, d~ maneira que oom o tempo se 
melhorara. 

Proouramos nos numeros passados 
esclarecer os nossos associados em
mui tos pontos da serventia de Justi 
ça. Pretendemos que o "Boletim',', J)ã 
ra o serventuário, seja tal brevia": 
rio., . 

Publicara ele os provimentos aa 
Corregedoria da Justiça, as leis e 
deoretos es olarecendo-os de modo e. 
ser perfeitamente compreendid'os. 

. Por parte da Seor~taria da JU! 
tiça existe a melhor boa vontade p~ 
rafa.cili tar os oasos ê interesses 
dos serventuirios, graças. ao seu I's!. 
pectivo titular o Exmo. Sr. DI'. Ce
sal' Lacerda de V~rgueiro, perfeito 
amigo na classe a que pertence. 

É nosso pensam ente tambe~, que 
a Assooiação seja a intermediar.in -
nos pedidos de licenças,e deo]J.trol} 
interesses dos serventuarios nao so 
perante a Secretaria da Justiça, co 
mo em outros, aos moldes dos sindi": 
cato!1, institutos e ~odas asasso-,' 
ciaçoes de classe. Nil.O devemos olv~ 

,dar o esforco despreendido 'Pelo atiiil 

Ribas 

presidente interino sr. Francisoq , 
Vergueiro Porto, tambem serventu~x, 
que estoicamente, sem desvaneoimen
to muito tem trabalhado sem preferen 
oias por este ou aquele oartorio,sem 
Dre proclamando que o valQI' do oargõ 
e ~gual, pors que todos Sil.O serven
tuar io s de j ua tiça, oom o s mesmos ~ 
reitos e igualdade sem superiorida~ 
des. Somos prova do quanto elerte es 
forçou perante a Seoretaria da Justi 
ça Tribunal de Justiça e deputados
peÍa aprovação da lei sobre aposenta 
doria e Regimento de Custas dó Regiã 
tro Civil e de que está animado e -
oerto que na 1egisla.turaHdo oorrente . 
ano conseguira a aprovaçao da lei so 
bro a carreira do serventúalisIDo de 
justiça,ennm tem sereve;Lado supe
rior oa~te.in da olasse. 

. To os os serventuários estão no 
restrito dever deHprestigia-Io, auxi 
liando a As sociaçao. H 

Os que dela ainda nao fazem par 
te, devem pressurosamente ~nacrev~r~ 
se como sócio qu~ refletira na pro
pria classe que e depositaria de al
ta funç~o social reoonhecid~ desde as 
ordenaçoes do Reino e o sera em todo 
o tempo, pelo seu papel preponderan
te, que desempenha. . 

Assim., pois, ~ste ape-lo será -
atendido nao havera duvida. 



FALECIMENTOS 

Dr. Manuel Hipolito do R~ 

Tivemos a infausta noticia do falecimento do nosso eminente colega I 
Dr. Manuel Hipolito do Rego, Oficial do Registro Geral de Hipotecas da 
comarca de Santos. 

Desempenhou em vida esse distinto serventuário elevados cargos des 
tacando-se o de deputado estadual. 

Perde a nossa' classe, grande elemento, e a sua respeitavel familia 
o seu grande chefe. , 

Sr. Jose Augusto de Carvalho 

Tambem em Andradina,_no corrente mês faleceu o Sr. José Augusto de 
Carvalho, digno 2" Tabeliao de notas e nosso associado. 

Ainda moço, pertinaz molestia o ceifou levp,ndo-o a morte. _ 
O finado, pobre, pelo seu esforço proprio, conquistou grande' esti-

ma, sendo premiado pelos seus meritos e nomeado no referido cargo. . 
A sua esposa e filhos, as nossas sinceras condolencias. 

Em sua ultima reunião resolveu a Diretoria o seguinte: 
, 

aprovar o relatorio do presidente; 
aceitar a proposta para que fosse inaugurado na sede da Asso 

ciação o retrato do Dr. ,Cesar Lacerda de Vergueiro, Secretario dã , 
Justiça, em dia que sera previamente marcado; 

por proposta do sr. presidente e de acôrdo gom o artigo 22 -
dos Estatutos, foram criadas as seguintes comissoes administrati
vas, sob a visão do presidente: 

\ Tabeliães de notas: 
dri.-Üfávro-Ücbôa da Veiga e João Neves Netto; 

.9~!lis de Registró de Im6veis: 

drs. Armando Costa Magalhães e Silvio de Bueno Vidigal; 
Registro de,Titulos: 

dr. Jose Soares Arruda; 

Registro Civil: 
sr. Waldomiro Borges Canto; 

Cart6rios do Palacio da Justiça: • 
dr •. Valdomiro Lobo da C os ta; 

Para o' Congresso do Notariado Latino: 
dr. Antonio Augusto Firmo da Silva; 

Para os Boletins: 
sr. Abner Ribeiro Borges. 

-.-.-.-.-.r.-·-.-
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I N F O R M A ÇÔ E S 

RELATÓRIO DO SR. PRESIDENTE 

Conforme o artigo,2S, letra ':c ll
, dos Estatutos em vigor, c\Ullpre-me 

trazer aQ conhecimento qa Assembleia Geral, um resumo ªas atividades da 
Associaçao dos Serventuarios de Justiça do Estado de Sao Paulo durante 
o ano de 1949. -.-.-.-.-

De acôrdo com os relatórios apresentados em cada trimestre pelo 
Diretor-SecretariQ, vemos claramente 90mo se desenrolaram os trabalhos 
de nossa Assosiaçao no que se refere a Secret~ria. 

A situaçao financeira desta Entidade esta em ordem~ conforme demona 
tra.ção do balanço Geral e dos bal~ncetes trimestrais avresentadoa pelo - i 
Diretor - Tesoureiro. A arrecadaçao durante oste exerclcio, foi de Cr. 
$lSS.939,40 e a despeza de Cr.$l23.S17,50, 'apresentando um sal~o basta!!; 
te favoravel de Cr.$65.121,90, que passa para o presente,exerclcio, 

- O QuadrQ social neste ano, sofreu uma baixa de 19 socios, porem, -
em compensaçao teve um acresc~mo muito favoravel de lOS associados, no 
vos. Existem atualmente 769 socios. -

O Patrimonio com excepção da Biblioteca, continua com a mesma im-
portancia no valor de Cr.$42.569,OO. 

Neste ano, durante minh~ gestão como Presidente em exercício, foi 
conp~guido q'le esta Associaçao fosse considerada ge Utilidade Publica, 
pela Assembleia Legislativa que nos concedeu tambem uma subvenção de -
vinte e treis mil cruzeirQs (Cr.$23.000,00). 

Iniciamos a publicaçao do nosso Boletim Mensàl que foi muito bem 
acolhido pelos nossos associados, a tal ponto que muitos colegas que_se 
achavam atrazados em suas mensalidades pediram, e regularam sua situaçao. 

Graças ao nosso Boletim mantivemos, durante o ano, um_intercambio 
com os nossos colegas dos o~tros Estados § com as Assooiaçoes do Conti 
nente Aml\lricano tornando a nossa Associaçao mais conhecida na América-
e nos Paizes latinos da Europa. 'i 

Tendo requerido ao M. CQrregedor Geral da Justiça, Dr. Ma.rcelino I 
Gonzaga, oonseguÍJ1:lOs a emissao de oorteiras profi3s~onais facilitando -' I 
aos nossos colegas a p~ova de identidade e de exerclcio do cargo. Foram 
emitidas 456 carteiras. Conjuntamente com as carteiras, cqnseguimos dis 
tribuir, 342 distintivos. -

No dia 2 de outubro comemoramos o DIA DO SERVENTUÁRIO reunindo os 
nossos colÇ.gas da Capital e do interior elIJ um {llmçço organizado, com mui 
ta dedicaçao, pelos nossos colegas Dr. Otavio Uchoa da Veiga e Dr. Anto-
nio Firmo da Silva .-

Tendo sido a nossa Associação convidada para tomar pe.rte no Congres 
so de Notar~os, a se realizar este ano em Madrid, foi nomeado delegado -
da Associaçao ,e do Congresso o nosso colega Dr. Antonio Augusto Firmo da 
Silva \lue mui to tem se esforçado para que seja brilhante a nossa repre-
sentaçao~ _ ' 

A Associaçl!,o, sempr-o procur;ou, assistir aos seus associados toda -
vez que a ela tem recorrido. Alem disso nao tem descuidado dos interes
ses da olasse em geral procurando defender os seus direitos nas recen
tes leis de Aposentadorie, e reforma do Regimento de G..1l:.stàS e alertando 
os colegas do Brasil contra a lei do Casamento Religioso 'que se preten 
de instituir em detrimento do Cnsal~ento Civil. .-

, Durante as minhas ferias fui substituido, com grande vantagem para 
a AssociaQão, pelo nosso distinto colega Dr. Silvio de Bueno Vidip:aL 
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(\, a 
grandemente pelos meus co de Diretoria que, com muita 
vontade contribuíram pele. prosperid[cde de nossc. ASSe ciaçãr" 

S~o Paulc), 1 do foverairn de 1950. 
a) FraLCisCI) VUl'r;uciro Porto 

Prosi.dúntc elJl oxercici.u, 

- ..... - ...... - ..... -.-

RELATÓFLIO DO SR, DIhE'l'OR 'l'ESOUhEIRO 

Ivlovimontu da Tosuurarill durantu L' exercici.c do 

194 9 

Sc.ldel ilnteriDI' 

CONTRIBUIÇÕES DE ASSoe EDO:, 

CAHTEIRMl 

DlJl'Il'.'l'IVOS 

,JUROS E DESCONTOS 

D E S P E Z L 

VARIOS GASTOS 

IMPRESSOS E OBJ 2 DE ESCRITÓrGO 

'l'ELEGR1JViltS E SÊLOS 

ALUGUEIS 

MOVEIS E UTENSILIOS 

BIBLIOTÉCA 

CARTEIRAS 

COMISSÕES 

BONIFICAÇOES 

PUBLICAGÕES 

ORDENALlOS 

Cr.$ 39.459,00 

125.970,00 

13.200,00 

9.480,00 

830~40 

C r .$188.939,40 

C1'.$17.059,00 

19 .211, 70 

7.494,70 

19.324,10 

2.871,00 

70,00 

12.920,00 

1.129, lO 

3.660,00 

85,00 

39.993,00 

C r' .$123.817,50 
Sllldo que passa para U oXOr'c:iCill ser;. 65.121,90 

S.Paul n , 31 de Dezembro de 1949. 
u Waldomi ro BoI' 

I C r .$188 .939 ,40. 

Canto M Diretor-Tesoureiro. 
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REU!l.'Ó}UO DO SR. DIRETOR - SECRETARIO 

SenhDr Presidente, 

Relatflndoo que i'orr~m as o.tividades da Secretaria da As 
scciação, durante c excrcf'tio de 19LÍ~9, venho como tem sido feito ante:: 
Piormente, ,i untar os Helatorios trimestrais deste ano, a~revados em reu 
niões da Diretoria, como dAtermin8. ° artieo n2 29 letra F" dos Estatu:: 
tos. 

Houve CODO se verifico. EC inscrição de 108 novos sócios e 
a demissão de 19, ficando o quadro social,. com o número total de 769 as 
sociados. 

pelos citados 
o mo~imentc tot[tl de,' correspondência, come também 

relatorios trimestr8.is, foi o seguinte: 

Cartas expedidas •..... 3.845 

Cartas recebidas...... 678 

~ 

se ve, 

Todos os trabalhos da Secretaria dE: Associação estão em 
ordem e perfeitamente em dia • 

É, Sr. Presidente o que tenho a relatar. 

são ?;culo, 31 de Dezembro de 1949. 

a) João Neves Netto - Diretor - Secretario 

CURSO !,REVENTIVO DE FALSIFICAÇÕES DEDOCUMENTOS 

O sr. Presidente, recebeu do Diretor da Escola de Policia, o seguiE 
te oficio: 

"Esta Escola de Policia tem o gnto prazer de comunicar a Vossa SE}.
nhoria 'lue, recentemente, foi criado o "Curso Provenqvo de Falsificaçoes 
de Documento~", destinado a ministrar conhecimentos tecnicos para auxili 
ar a prevençao de fraudes ,em do C U!ll \:nt os • 

O referiqo curso tera a duraçao .. de um al}o, podendo matricular-se n~ 
le os funcionarios de estabolecimentqs de creditas publicos ou par~icula 
res, os de tabelionatos e,os do cartorios, que tenham curso secundario -

:, completo ouTefõrmaçao bnsi.ca comercial, em e~tabelecimento oficial ou 
oficializado. As matriculas estarao abertas ate o dia 25 de fevereiro. 

A Escola de Polici~ conta certa com a sua precio~a colaboração e di 
vulgação junto aos seus ~resaaos associados e d8sde ja man~festa o seu ~ 
grande reoonhecimento. 

Aprovdto o ensejo~para reit8re.r a Vossa Senhoria os protestos de 
nha distinta consideraça,o. 

a) Walter Faria Pereira de Q,ueiroz -Dire 

NOTA: A Associação 8nviou circular a todos os serventuários desta Capita 
transcrevendo na mesma, eSSe oficio. 

I 

-.-.-.-.- ,,- .-,-



CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO - QUEM PAGA ? 

DESPACHO NO PROCESSO N .6678 - Aprigio Guimarães -Capital: tiA oonsulta ,for 
mulada a fls. 2, l'tspondo:- I - Os emolumentos devidos aos distribuido~ 
re s são os _indicados na lei vigente ao tempo em que se praticar o a to da 
distribuiçao.II - Assim, a partir da vigencia da_Lei n.632& de 12 de fe 

. vereiro de 1950, ou seja da data da su!!: publioaçao (art. 4-, osemolu--
.. mentos conferidos aos distribuidores sao os definidos naquele diploma le 
. gal.- Deve~sificando, pois, as datas da,lavragem da esoritura e da sua
distribuiçao, o emoll~ento relativo ao ultimo ato deve ser calculado se 
gundo a lei nova, se a distribuição verificar-se depois de primeiro de 
fevereiro.-III - A pa~te oompete completar o montante dos emolumentos·se 
os oobrado~ por ooas~ao da lav~a tura da esoritura; forem insufioientes.-
Por essa dlferença, e olaro, n~o responde o gartorio onde se lavrou aque 
le ato, atem do mais,.porque nao cabe ao notaria o dever de levar o ins 
truwento a dis~ribuiçao pertinente aos registros de imóveis.-Essa obri~ 
gaçaO,inoumbe a parte interessada. w f V - Relativamente á distribuição . 
da propria es critura ao tabelionato nao há gifiogldade a solucionar,vie 
to que os dois atos, escritura e dis~ribuiçao, s!!:o executados oontempo~ 
raneamente. w Surg,] a ªuv;da quanto a distribuiçao aos cartórios de re
gistro geral e a S'J.iJlçaO e a que se indica linhas acima. são Paulo, 14 de 
fevereiro de 1950 - (a) Leme da Silva. Publicado no D.O.J. em 17.2.50. 

SERVENTUÁRIO VEREADOR 

DESPACHO NO PROCESSO N.G688 - Cecim Mig'lel - Oficial Cio Registro Civil 
das Pessoas NaturaIs do. corriarca de Ituverava - "O exercicio simultaneo 
de car'gos incompativsis não ~poss.ivel, conforme já foi decidido no -
processo !}.6537. - Sao Paulo, 15.2.50. a) L~me da Silva" -.Prooesso n. 
6537 - J oao 1'a1'alo - Itapoli~ - "Pela petiçao de ns. 4, Pedro Paulo -
Por~o, oficial maior do oartorio do l~ Ofioio de It~polis, eleito vere 
ador munioipal da referido. ciuado, oonviªado p~lo Dr.Juiz looal, optõu 
pelas funçoes de oficial maior, em obedienoia a deo1<:ao desta Corregedo 
r~a, exarada a fls. 9, pelo meu.honradc anteoessor. Nilo otlstante a opção 
ja forlll1l1ada. insisto o nuxiliar dn j1}stiça em exercor, oumulativamente, 
as funçoes Cios co.r(';os aludiu.os, mas naa diviso motivo legal para modifi
oar a deoisao do eX"oorregedor, por ser 'manifesta a inoompatibilidade do 
exe~c{oig simultuneo ªaque1es cargos. • 

Essa e a_jurisprude;-Gia eleitoral, embora atenuada no sentido de atri 
buir ao órgao legislati" .. CJ municipal a oompetênoia parn deolarar a perda
do mandato de seus memb:. os, ncs termos da Lei n.211 de 7 de janeiro de 

·1948. 
Nada impede, entretc.n~:,,: que a autoridade judioial superior tome as -

providencias oabiveis pata evitar se dê desempenho simultaneo a cargos 
Íi1compativeis por 191. 0M Paulo, 15 de fevereiro de 1950. 13.) Leme da 011 
vá, Publioado no Dio.rio Ofioial da Justiça em 16 de fevereiro de 1950. w -, 

DESPACHO NO PROCESSO N .6664 - Dl'. José de Freitas Guimarães - Oficial do . 
Registro Civil das Pessoas-rrãturais - Marilia - "Ofioie-se ao Departamen 
to J de S'1.údc no sentido ::e dar-lhe conhecimento da ocorrência e de salien· 
tal' a remessa, com (1. passivel brevidade, dos atestados a que s~ refere ã·· 
representação. w No mais, observe-se a portA.I'Ía n,VII, de 1949. a) Leme 
da Silva. S.Pau10,&2.50. Pub, no DoO, em 8.2.50.-

PuRTAIUA N. 7/49 (o. que se refere o despaoho supra) O DESEMBARGADOR JOÃO '. 1 
lVIAIWELINO GONZAGA, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO iESTADO DE SÃO PAULO, - ': Ili 



pela presente portaria e usando das atribuições quê lhe são conferidos 
por lei; e ~ atendendo ao que solicitou o sr. Secretaria da Justiça e 
Negócios do Interior" tendo em vista a representação da Secretaria de 
Estado dos Negócios da Saúqe Publica e da Assistencia Social, • DETER-

•. MINA: aos Oficios dos cartorios do Registro Civq das Pessôas Naturais 
do interior do Estado que remetam, mensalmente, as unidades sanitárias 
,da~ respectivas cQmarcas ou regiões, os mapas demografo~sanitários de 
acordo com os modelos oficiais distribuidos pelo Departamento de Saúde 
do Estado. - p~ CUMPRA-SE ~ são Paulo, 4 de outubro de 1949. a) João -
Màrcelino Gonzaga ~ CorTep;'edor Geral da Justiça. (:&ubl. no D.O. da Jus 
tiça essa portaria em 5.10.1949) - Publicado no Diario Oficial da Jus': 

, tiça novamente essa portaria e o despacho supra am 8 de fevereiro 1950. 

Q,UEM É SERVENTUÁRIO ? -
NON a - ASSOCIAÇÃO DOS ESCREVENTES E 

:tt'-~~~~~~~~,~~~,~~_~~~~rs~s~o~c~~a~o de Escreventes e Auxiliaresde 
Justiça do Estado de são Paulo" consulta esta Corregedoria sôbre se a 
expressão serventuário, inseta na lei n. 616, de 4 de laneiro, do ano 
fluente, abrange não so os titulares efetivos dos cartorios, assim 
comaos demais auxiliares da Justiça, juramentados, ou sejam os escre
ventes habilitados e oficial ~ior', este nomeaªo por decreto e com a 
mesma competencia do st'lrventuario. - A indagaçao, tudo indica, tem ape 
nas finalidade consultiva pois que está escrito no referido decreto .
que o sr. Desembargado~ Presidente do Tribunal baixara, oportunamente 
a~ nece§sárias.instruçoes, em ordem a disciplinar ~s inscriçoe~, qu~r 
quanto a capacldades dos requerento§, quer quanto a documentaçao eXl
givel, sem prej uizo do que o. comissao examinadora resolver afinal. No 
mesmó sentido 1!6 orientava o Dec. n,! 5.120, de,1931. - O mais. acert~
do, portantQ, e aguardar as instruçoes.- Respohdendo, ~no entanto, a 
consUlta, nao hesito em adiantar, a titulo de instruçao, que a expres 
são àerventuário sempre foi utilizada como alusiva ao titular do car:: 

,t~rio, no que foi provido na serventia' publica, vitalicia. ~ o que se 
depreende do deoreto citado, do deo. 5.120, de 1931 e do prgprio aecre 
to n. 123t de 1891, que reorganizou a justiça' dó Estado,' apos o adven:: 
to do reglme r~publicano. No seu artigo 15, n. 11 do dec. 123, e~con
tra-se a,relaçao dos auxiliares do Juizo-que reoebem a denominaçao de 
serventuario~ ao passo que no art. 83 se define a figura do eScreven-

. te,como auxiliar do serventuário, seu colaborr.dor ou ooadjuvante na -
pratioa do serviço do cartor~o. OuttOS diplomas legislativo, poderiam 
ser citados, Assim, sel'ventuarios sno os ti tulares ~das serventias, ao 

.'. passo que os demais auxiliares receberam denominaçao e tratamento di
ferentes. Diyergentes sem!(re foram a foma da investidura, o proçesso 
da habpitaçao' ea competencia ~ara expedir titulos de provimento ou de 
norneaçao, salvo quanto aos cartorios oficializados. são Paulo, 4 de fe 
.vereiro de 1950. a) Leme da Silva - Publicado no lJi[J'lo Oficial da Jüs 
tiça em 7 de fevereiro de 1950.- -

.... -.-.-.-.-.- ... 
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DESPACHOHWFERIDO N9PROCESSO·N.6~8~: - Escrivão do 92 Oficio da Fam! . 
lia - Curador de ReSlduos em exerc19lo:- 'bdr.Francisco da Cam!2;rgo Pen-j 
teado,Curador de 'Resíduos em exerclcio, reclama contra certidoes lança' 
das após o têrmo de e.bertura de vista, por considerar inutais tais cer:' 
tidõ es e dissonant I}s da instrução superior. Efetivament e o Provimento 

, n. IV, de 21.8.47 e explícito ao determinar se abra vista. sucessivf:)men- ~ 
te aos interessados que t~nham direi~o de retirar os autos do cartorio, 
esclarecendo que o es.c~ivao entregara os autos com vista sem necessida
de de qualquer intimaçao. Exige-se, apenas, a assinatura da carga, pelo 
interessago, no livro proprio.- Assim, diante ªa clareza do texto corre 
cional, nao se justifica a lavratura de certidao que acompanhe a abertu 
ra de vista, a não aer quando o interessado nas condições supra, se re~ 

··cuse a retirar os,autos e a assinar a respectiva cargl!. Nessa bipotese, 
justifica-se e ate se recomenda a lavratura da certidao em que se men
cionarem os fatos ocorridos. V. Provo de 15.5.48 - No caso em estudo,no 
entanto, não se configura a bipotese excepcional prevista no último pro 
vimento pelo que 'se recomenda a fiel çbservancia do que fQi determinadõ a 
pelo proyimento n.IV, ci~ado, quando a dispens~ de certidoes. PrQcede a ~ 
reclamaçao menos ~uanto a parte referente ao termo de juntada, nao ~avr~ 
do, pelo' serventuario, ao receber os autos com a cOl}ta de custas. Sao i 
Paulo, 3.2.1950. a) Leme da Silva - Publicado no Dinrio Oficial da Jus· 
tiça em 7 de fevereiro de 1950.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-
-CORRESPONDENCIA -

O sr. Presidente recebeu a carta abaixo transcrita do nosso oole
ga Renato Pereira, de Itapira e, pnra eln, cbama a atenção dos nossos' 
colegas. 

uIlmo. Sr! Presidente- da Associação dos Serventuários da Justiça 
do Estado de Sao Paulo. 

Tenho aqui encostado a cidade um belissimo sitio de 12 alqueires 
terreno muito plano, vista belissima"com 4 polegadas de agua, sendo í 
polega e l/,4 de agua potabili§sim~, ja examinada e aprovada, de grande 
poder diuretico, com a captaçao ja terminada e respectiva fonte, com -
ml'Hos atestados de curas de rins etcu.distante dessa}:apital 2 boras 
e pouco de automovel, com grande facilidade de co'1duçao, tanto por ,es 
trada de rodagem, como pela estrada de ferro mogiana, pois d mesma e !a 
deada por essa estrada. 

Devido a essas vantagens todas e comS sou homem de progresso e ini 
ciativa, resolvi submeter a essa Associaçao a minha idéa, que é a se-

guintFe: , d d d t d t b I,N f'" d R ' t ormamos uma SOCle a e ~ o os os a e laes, o lClalS o egls ro 
civil, etc •• , para a construçao dQ um boteI, sem luxo, mas ,;om' todo o 
conforbJ, alem de todas as diversoas, como pic.ina, tenis etc ••• que ser 
virá para passaras nossas ferias e podendo ser tambem para juizes, pro 
motores etc... , -

Sai que o_plano a gra .• de e de granc).e capital,mas todos reunidos,me 
diante prestaçoes mensais e tendo a frente uma diretoria formada de co
legas de valorá poderemus conseguir esse grande empreendimento em nosso 
beneficio, dan o mais nome e prestigio a nossa classe • 

. Itapira é uma cidade de grande pr0l$resso, com 2 fabricas de cha
peu, 1 de papelão, escola normal, g~zlo, oolegio dotada de todos os 
recursos. , 

Caso V.S. acbe a minha ideia viavel, dar.ei informações pess.oalment 
quando desejar, esperando por isso um CQI'~.~O. Do colega e amigo. 
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