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• \SSOCL~CKO DOS SEIDlENTU~RIOS DE JUSTIC;, 

DO ESTADO DE $hO Pi,ULO 

Fundada a 8 de julho de 1928, 
existe na Capital de São Paulo -
prestigiosa entidade classista, 
que congrega os serventuários de 
justiça do grande Estado do Sul, 
Trata~ae de poderosa agremiação, 
cuja finalidade principal é pro
mover a união de todos os seus 
associados e defender-lhes os di 
reitos prerrogativas e interes-
ses, fortalecer e fazer respeit! 
das a disciplina e a ética pro
fissionais e colaborar com as as 
sociações de classe e serventuú: 
rios de outros pontos do territ~ 
rio nacional, paI"'. a maior soli
dariedade e coesão de. classe em 
todo o Brasil. 

,I ilssocil'\ção dos Serventuári
os de Justiça do Estado de S~o -
Paulo, cujo real e merecido pres 
tigio nos meios forenses e soci~ 
ais bandeirantes proporciona aos 
seus agremiados melhores condi
ções de vida profissional, pelo 
efetivo e valioso amparo que lhes 
dispensa faz publicar, mensalmen 
te, um boletim em que se agitam 
Os problemas comuns e se divulgam 
interessantes trabalhos e estu
dos juridicos de seus membros, -
além de varias informações sobre 
materias de interesse da classe 

Valmir Pontes - lQ Tabelião 
e Oficial de Protestos de -
Fortaleza - Estado do Ceará 

e dos serviços que lhe são afetos. 
Essa util publicação, de que rece 
bí alguns exemplares, atesta a vI 
talidnde do espirito associativo 
dos que servem à Justiça paulista, 
em desanimador contraste com o que 
gera~lente se obse~a entre os se
us colegas do Ceara. 

Não dorme a 1.ssociação dos Sel: 
ventuários de Justiça do Estado -
de são Paulo na constante vigilan 
ciá"eo torno dos interesses de s.ll 
us filiados. ;,gora J:1eSJ:lO, por ex~ 
plo, depois de hav~r vencido a b~ 
talha, ef.1 que vi vaoente .cle eope
nhou pela não oficialização dos 
cart~rios, ela se esta batendo,
junto ao poder legislativo loce,l, 
er.l prol da criação de U[1a caixa 
de aposentadoria para todos os -
servidores da justi9a da grande 
unidade federativa e da proJ:lul&ã 
ção de Uf.1a lei que lhes estabel~ 
ça e regulamente a carreira. 

Que o exe[1plo de são Paulo -
frutifique no Ceará são os votos 
que sinceranente fOrf.1Ulo, ao r.1.e~ 
[10 ter.1po que apelo para os oais 
autorizados integrantes da classe 
a que pertenço no sentido da for 
f.1UÇã0

1 
entre nós, de uga entidade 

er.1 [10 des se[1elhantes aquela a -
que 00 refiro.; 

000///000 

I t.A1 .. ", Est.e artigo fri transcl)ito do "O Estado", da cidade de Fo,t 
~a_,_E_s_ta __ do do Ceará~ . 
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o PR,O,zpiTO m; LEI NQ 310 

A aposentadoria dos servido 
rea da Justiça G ur.1a antiga· asp,! 
ração de toda a classe, reconhe
cida eooo das cais justas por t2 
dos aqueles que conhece0 de per
to a vida trabalhosa, ardua, sa
crificada, de serventuários e e~ 
crevemtes. 

As associações de classe ly 
tao ha. varios anoe po"!' cO:lsegui
la.-Varios projetos forno estudg 
dos, oas ncn}lu.ê.l ueIas cC'nseguiu 
vingar porque: d,~r.1 da. illdiferen 
ça d.oa poderes cQL1p~tentes) ver,! 
ficou-se ser nece,'l8al':La una ,quan 
tia vultosa cooo "reserva tecni·· 
ca" pare. se· poder dar a aposent,Si 
doria ioediata úque128 ~l.1P a ela 
ti vess eo di rc.l. :; o • - E, c Of.lO não 
fosse possivel ooter-De dG inic:ic 
essa "reserva ", 03 projetos fra
cassavm~. Para isso contribuia a 
aobição des[le~id"l de alguns inte 
ressados que, n 1 ~'.O2. cegueira in= 
coupreensiv"l, ;'l.'.i) V,ÜU.1 o intere~ 
se da ClaSSCl, f.lé.S .' ,,::'1ente os se
us interesses. pcssoaes. -' Seriao 
preciSOS, digaocs, cincCl,anos p§. 
ra se foroar a :'e1J2I'va tecnica -
necessária, oas cooo, decorrido 
esse prazo aqueles interessados 
talvez não uaic cstivessouvivos, 
os projetos fracassavan, - E, no - , entanto, cou raras exceçoes, a1 
estão todos elGs, - Si os estu
dos realizados, onde se estabel~ 
c1a·o indispensavel prazo de ca-· 
rencia, tivesseo vineado, quan -
tos casos, e alguns b8D tristes, 
já hoje poderiao estar solucio~ 
dos. - E, eo tS~1S as oportuni~ 
des faltou - ,; - penwo reconh,ê. 
ce-lo.a união dê classe interes
sada~ 

Surge, agora, o projeto 310 
apresent~do á Assenbléia Legisls 
tiva e ja aprovado on terceira -
discussão.- A sua redação final 
foi publicada no Diário da Assen 
bléia, de 4 de setGubro últioo.= 
IDo linhas geraes, eo principio, 
esse' projeto aproxif~-se do des~ 
jado. -Mas, infr, l~.zcJente, tanbeo 
se destina ao fracasso pela sua 
enexequibilidade. - E, antes. de 
entraruos na critica, deveoos di 
zer que ser.1pre fOrJoo dos oais ado 
rosos partidarios da aposentado--

j,ntonio ;,ugusto Firoo da Silva. 
4Q Tabelião de notas - sucessor 

ria doa servidores da justiça. -
l>inda ~a pouco, representando a A~ 
sociaçao dos Serventuários da J~ 
tiça no I Congresso Internacional 
do Notariado Latino, na Comissão 
de Direito Fiscal e Administrati
vo, da qual partic~os, subscr~ 
vamos uma proposiçaol aprovada p~ 
lo Congresso,da qua transcreve
mos a conclusão: 

"El Congresso declara:, 
I-Es un anhelo del Congresso el 

estableoimiento oon carater 
general de sistemas autonomos 
de seguridad social que ampa
rem a los notarios y sue fam,! 
lias de conformidad com las -
particularidades de cada pais. 

II-Haciendo honor al definido e~ 
piritu de solidaridad que une 
entre si a los integrantes de 
los cuerpos notariales, tales 
sistemas deben organizarse ~ 
diante institutos dotados de 
plena autonomia com particiP,à 
cion obligatoria de todos os 
notarios, y cuya administrac,! 
on esté a cargo de los propi
os afiliados, 

III-Como reconocimiento expreso a 
la abnegada y meritisima labor 
que desepefian los empleados 
de notarias, 10H institutos, 
de ser posible! deberiao a~Pã 
rar a estos e gualmente, y 
por las misoas cousas, a los 
eopleaqos do los colegios y -
associaciones de notarios. 1I 

Sooos absolutamente contrari-
os á intervenção diréta do Estado 
quer como arrecadador, quer como Pã 
gador. Cor.lo os servidores da Just,! 
ça exercer.l una função publica, pre~ 
tando ao publico e ao Estado

i 
serv,! 

ços de reconhecida e alta re evan-, ~ 1 cia, alen do seu valor socia , go-
zando de idoneidade indiscutivel, 
só adr.1i tinos -eara o Estado, no caso 
una intervençao legislativa. - A -
ele caberá decretar as leis de in
teresse e seguro social da~ueles 
sorvidores, creando a contribuição 
obrigatoria dos interessados e do 
publico que recebe a prestação de 
serviço. - Mas, o instituto, deve
rá ser autonoDo, absolutar.lente iD 
dependente da burocracia adminis -



. 

r, 

adr.1inistrativa. - Sua aàr.linistra- doria, ao serem aposentados não P.Q 
ção deverá ser exercida pelos prQ dem continuar a pagar a, contribui
prios interessados, cabendo-lhe a ção t pois isso importaria n1uma r~ 
arrecadação, guarda a aplicação - duçao de proventos a que fez jus.
dos fundos, concedendo-se ao Estã E porque essa isenção excepcional? 
do siJiples ação fiscalisadore..-E, A aposentadoria} digamos normal, é 
de acôrdo coo [\ teoria geral do - concedida aos 68 anos de idade ou 
seguro social,a reserva técnica- depois de 30 anos de efetivo exer
que se obteo estabelecendo-se Utl, cício.-Portantot os maiores de se~ 
deteroinado prazo de carençia - e senta: anos de idade com 25 anos de 
absolutaoente indispensavel. exerc!,cio enquanto não atingirem a 

Aqui está, eo sintese, o no~ ide.de 11m! te ou o tempo de serviço 
so ponto de vista sobre o assunto, exigido devem ajuõ.-.r a coletivida
e do qual o projeto 310 sea,fasta de com a sua contribuição.-Não _ 
integraloente, ~roxioando-se ao vemOs razno para essa isenção. 
outras disPos1çoes, cooo dissaoos, E o interessante é que isan-
do aloejado.tando das contribuiçpes os maiores 

Nada. temos a d1zer contre. os de 60 anos de idade com mais de 25 
artigos que estabelece0 o "direi- anos de exercíCiO, nâo lhes conce
to de aposentadoria" e t não ~ese- da o projeto o d:i.Í'eito de aposent.ià 
jaoos criticar a class~ficaçaoõasdoriasenão quandO atingirem Os li 
serventias e as tabelas de "retlU- mites de idade ou tempo de serviço, 
neração-base ll

• - Aceitaoos inta - Porque então a isenção? 
graloente a Qodo de toroação dos O parágrafo 211 da artigo 27 _ 
fundos necessárias, oas, COa0 já aproxima o projeto dasnecessida _ 
frizaoos, sooOs contra a arreca,,! des teoricns declarando que o Ins
ção das contribuições pelO Estado. ti tuto de Previdência "somentei:o,1 

~neoos, agora, outras. oiará o pagQmento das aposentador1 
disposiçoes do projeto. - O par§ as concedidas depois que tiver em 
grafo 311 do artigo 18 gera confu- seu poder os fUndos necessários á 
são. - Não éra necessário que es- solução de taes obrigações".-Com _ 
se parágrafo viesse confiroar o esta disposição reconhece ser im
que os anteriores e o respetivo - possivel a instituição da aposent~ 
artigo dis:Eunha.o. - Dizeg estes etl doria pretendida sem a. necessária 
que condiçoes o serventuario suc~ reserva técnica.-Mas, esqueceu-se 
dido poderia (portanto facultat1~ o legislador de fixar o prazo que 
oente) obter a aposentadoria. - No seria preciso 'para a obtenção dos 
entanto, o paragrafo 311 dispõe - Ilfundos necess~riosll e com ieso, _ 
"que fica facultado aos serventuâ deixou a critério do tetado a ap11 
rios sucedidos requerereo a sua - cação real da lei. _ Fazeoos aqui 
Iiposentadoria ••• 1I 

- Mas, que ser- uma per~unta indiscreta: quandO _ 
ventuários sucedidos 1 - Todos o.u existirao taes fundos ? _ E, reco
só aqueles que estivesseo nas cOB nhecendo a impossibilidade de.ini
dições previstas no art. 18e se- diar as aposentadorias sem a nece.li, 
us! parágrafos 111 e 211 ? - A nosso sária reserva tecnica, joga a res- . 
ver esse parágrafO ficaria perte,! ponsabilidade que ~ Consti tuição E.§ 
to coma seguinte redação: Ob~ida tadual _ !l.nosso ver erradamente _ 
a aposentadoria pelo se~entuario creou para o Estado. ás costas pa~ 
suce~do, o sucessor sera providO ticular, ou seja go serventuário.
defiro. ti var.1ente na aerventl.!l..t ce.li, Realmente, no paragrafo 311 do· art1 
sando a obrigação de preataçao da go Z7 determina que "o· servidor apQ 
renda contida no art. 2l1 , do De - sentado continuará a perceber os _ 
ereto 6.986, de 25 de Fevereiro - proventos de sua aposentadoria pe-
de 1935. \I las cartorios que estiver lotado

l O Artigo 24 isenta da contr,! até que o Instituto de previdênc a 
buição os maiores de 60 anos de - do Estado se ache em condições de 
idade com oais de 25 anos de exe~ efetuar o pagamento do provento _ 
cicio e os que se acherJ incapac1 ta por sua conta •• " Mas si o Insti t.l.l 
dos para o trabalho, e deteroina, to de Previdencia que deve ser _ 
a final, que as contribuições da- uoa potencia financeira não ~e a
vem ser pagas qU?ndo aquelas ser- cha eo condições de ate:gder as apQ 
vidores fGr~ aposentados. - Fra~ sentadorias, como podera o serven
catlen~e, ~o entend~mos. - Os que, tuário enfrenta.las ? _ Parece-nos 
de acord.o coo o proJeto deve0 OaB que essa disposição ~ 1nconstituci 
tribuir para obter a sua aposent~ onal, pois, acreditamos não ser li 



, . , . 

licito ao Estado desvencilhar-se de 
uma responsabilidade constitucional 
empurrando-a ás costas do partic~ 
por reconhecer a impossibilida~e d~ 
a praticar por si mesmo.E depo~s,nao 

,entendemos a expressão "continuará 
a perceber". Como"continuará"si ja
mais começou ?w E a ti~ulo de cons.Q. 
loção detennina no para grafo 4 Q que 
o Instituto de Previdência devolva, , 
quando ~uder, de 'uoa so vez, ao seI 
vehtuãr o,a importancia p~r ele d~ 
sembolsada.-Eis uma noVa. forma de -
empréstimo publico interno, limita;.. 
do a. determinado numero de credores 

"priveleei~dostl-, sem juros •••. Si ao t 
serventuar~o cabe pagar a aposent~
doria do escrevente, quem atendera 
á sua própria aposentadoria ? 

Por todos os motivos expostos
julgamos que tal pr~jeto, si trans
formado em lei t sera inexequivel.-S~ 
rá uma lei nat~-mortn.-A precipitn
çãocom que foi redigida, estudada,
discutida e aprovada, é a causa do -
seu fracasso.- E, mais uma vez, os -
anseios justissimos, os direitos i~
contestaveis de ,toda uLle. classe, vao 
ser postergados.-~ possivel que al
guem veja nesse projeto'urna'vitória. 
~lasserá,estamos certos, uma vitória 
de Pyrrho , 
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9NIÍE DEVE 8]l' REALIZAR O . CASAMENTO ?' 

Ca%'lllE!lllde Almeida Sampaio 
Esorevente do Registro Civil de 
Itú - Estado de são Bnulo 

A competência do ~ugar para a oesoa, pUdesse casar onde lhe fosse 
realização do ato do casamento tem' 0l!is côoodo e grato às s~as incliriã 
sido sempre uma questão curiosa deçoes sentioentaist isto e, no distr,l 
indagação jurídica. . ,to da residênci~ dos seus pais, coo 

Nossa legislação é omissa a re€!. assistência dos oesoos, ~onf,orne no.!i!, 
peito havendo, porem, renomadostrã so costume, nos~a tr~diçao. 
t~distas que aponta0 como coopetente O serventuario e obrigado acoo~ 
o lugar da residência dos noivos, ou panhar, coo o Orgão do MinistériO Py 
do um deles. blico, 11 narcha da habilitação, eXQ. 

O provi.G1ento baixado pela Corr~ ror os docunentos que a instrueo a:f,1 
godoria Geral da Justiça do Estado xar, publicar e registrar os editais 
em 24.4.48 inclina-se para esse cri- de proclamas, cumprir enfim as f0I'Oã 
té.rio. . liUades que condensam as condições _ 

Em face disso seria injustificã ll.1postasàs pessoas que desejam mu
velo comentário que data venia;" .dar de estad(,J civil contraindo tlatr;L. 
aqui faço, senão oe anicasse única- monio. 
nente o espírito de boa vontade, mm A habilitação é indiscutivelr.1en 
CéC poreo o de insurgência. -"te de suoa ir.lportância, dela dir,Ia.--

Exponho leal e franoa.oente neu Ik'1ndo intOira a aptidão dos noivos _ 
ponto de vista eo face de.certas ciI para o casaoento; daí o espirito Clã 
cunstâncias especialissimas, dignas ro da lei obrigandowa no distrito de 
de ponderação, e que só na prática - residência destes onde presuoe sereo 

; nos é dado observar. os mesoos [lais conhecidos. 
i ' Não é raro hoje, pelos ir.1peratl Ultimada esta Com o decurso do 
vos da vida ooderna, uma filha se dO§. - prazo legal, sco que sejam iopos
locar do seio de sua faoilia para - tas iopedioentos de qualquer nature
atender, nua outro distrito, uma no- za estão os noivos considerados _ 

I f,leação para cargo público, e onde P.Q. lipios para o casamento, e como tal[ 
. I de acontecer ficar noiva. o distrito COL.1 direito a uma certidão, assinada 
leo que exercer o referido cargo será pelo serventuário que a processou, _ 
por lei, considerado o de sua resi- cooprovadora da habilitação e cuja fé 
dôncia. pública é indene~avel e de incontest 

Dado que haja prooov.idor confoI vel força de efe1to dentro do período 
r.,e prescrição legal, a habihtação no q,e sua validade. 
distri to que se tornou acidenta1LlCn- ., O ato do aasaoento é, sem dúvida, 
te o de sua residência, na~ devia decorronte da habilitação, mas desta 
o~s~ar que, ~ela a~resentaçao da ~eIpêrfeitaoente distinto, tendo por sua 
hdao de hab~litaçao, assecurator~a vez de satisfazer uo conjunto de f:>r. 
da regularidade do processatlento da oalidades pl'óprias, essenciais e ex-
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externas, prescritas er.1 lei, 
Dado isto e a fé pública da -

certitlão de habilitação é que pres.!.! 
00 possivel o processaDento daquela 
e a realização deste en tlistri tos -
diferentes, oas que ofereçaD, cono 
nos casos figurados! credencHüs de 
garantia para aval dade de e.obos, 

Os distritos apontados satisf~ 
zaw plenanente este ponto; o prinei 
ro cono r8sidancia dos noivos para
se processar a habilitação, dada a 
presunção da lei; o segundo, cooo -
residência dos pais da noiva, não -
pode haver r.lais pr6pri o, r.laS natural 
e digno, 

Considerando tudo o que ficou 
dito foi que, atendendo as condições 
especialissinas de certos casos, cQ 
gitei este conentário, procurando 
deuonstrar, nuo esforço de boa von
tade? que a habilitação e o ato, -
real~zaelcs cou observância de. todos 
os requisitos legais, efJboraeo diD. 
tritos diferentes, se conpletao -
perfeitanente, cono nos casos 
figurados, conelensando as condições 
de verdade e lealdade necessárias 
á ioport6ncia jurídico-social do cn 
sanent.o, 

------

000/////000 

A OFICIJ\IJIUçAo JOS CXRTÓRIOS DE JUSTICA 

Antonino Cintra - Oficial do Registro 
CiVil de Santa Adélia - Est. S,Paulo, 

A Dateria continúa perdurando afogadilho. Exie" t80pO para estudos 
po proscenio das cogitações parla- profundo3. Virá: ao teopo, nas na CCll 
oontares na anplitude de acurados forLudade tle seu logitino pronuncia
e pacienies estudos, de maneira a nente, A insofreguidão de ouitos co
proporciona-la uoa decisão condigna legas, Ik1:0' procede e não resolve o 
e de acôrdo cor.1 os imperativos pe- caso, O trnbalho deoanda caJJ-.1a e re
los quais ela deve reger-se. Par'a nuncia 1'0!' pE\rte de todos os intere§.! 
alguns espiri tos nenos avisados, a sados, (:0 notlo a poder ser ultioado ' 
proposiç,âo se antolha avantesw't de a bél prazer de todos ~ 
proporçoes ilif;!1 tadas e não uno. t~ Nunca a nossa classe experimen 
gente de ligaçao a interesses di - tOll rJUga fase de acatar:lento consoan
vorsificaveis, e por esse uotivo - te esta esporinentando agora~ Foi -
sujeito aos prós e os contra da c~ unL~ classe relege.dQ á sua própria 

I" ti ?a, Cri tic,,: ner: s~upre ualeavel e sorte, _ Percebe-se, eloquenteoente, 
, l.lU~ to aenos Just~ce~ra., - E ha co- o int,3resse que dignos parlOLlentares 

legas que, ~rr9.neaJ:1ente, enter.ld~[l tendo a frente, Alfredo Farhat, est50 
que a 1.~soc~,?çao dos Serv7n~uanos eJ:1penhaôos eu proporcionar a nossa 
de Just~ça, e contra a of~cJ.aliza- classe oc molos e os confortos que -
ç50 dos cartórios de_justiça. Lon- ate hoj8 lhez forar.1 negados. A apo
ge disso, ~ ll.ssociaça:J, ~esde a - sentador:La é o ucrecido preoio que -
sua fundaçao teJ:1 se mantl.do nuoa - ef8ti v'!\nente faz jus o desventura _ 
g::·v.nde linha. de conduta~ apenas ~:r:Q do servidor c:e jUdtiça, que ao entD.,!: 
curando servl.r a classe dos servl.- decor de sua existancia; tI'opego , -
dores de justiça coo f? mais inexe- céco e par'ali ticu, terá p·~o para o -
dival prestesa e criterio, po;;: r.ms resto da viela e ill.l leito de r.lorte -
de uoa vez ~evelagos eLl seus atos. coa oais Q,lgun co:nforto~ 
O probleaa e que e por deoais con- C:Of!'l todas as novas insti tuiçõe 
ploxo, Não pode ser resolvido de - é possivel que c. nova lei de aposen-

tadoria, ainda traga er.1 seu bojo aJgo 
de :C lp8rfei to, nD.O com o tempo tudo 
será escoiDado com D. necessária pre
cisão, 

000 /// uoo 

CARTÓRIOS VAGOfl 

Em virtude de desistências elos serventuários: 
Registro Civil de Jacuba - conarC!a de Pederneiras 

11 1\ II Nov2., Anéricé, _ conarca de Itápolis 
Por sentença jUdicinl, transi taclo ",n .)ulcad:.: 

2" Tabelião de notas da CCLlarca dE) Paraibuna~ 
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Não tem razão o cronista de um ção e urbanidade, seu estardalh~ço) 
matutino desta Capital, verberando discretaoente, 
o silê:g.cio que reina, de há muito, Ainda que sejar,l públicas as d,ê, 
no Palacio da Justiça. Só depois pendências do Palácio, eobora as -
que para ~li se transferiu o fôro suas portas estejao sempre abertas 
cível, com seu cortejo de palradores a todas as pessôas, seu distinção 
habituados á desordem que se notava de classe,~essa linerdade não autQ 
no antigo casarão da rua do Tesouro, riza ningueo'a proceder segundo o 
é que começaram a surgir comentá seu arbítrio. O oesoo respeito, a 
rim üdiscip1:lna e solenidade que se oesr,la coopostura que os indivíduos 
observam no majestoso Palácio, onde nanifestao ao penotrar nuoa igreja, 
se ergue c trôno da Justiça, outró- té~béo aberta a todos os crentes, 
ra oculta e envergonhada, na capital dos nais hurJildes aos uais gradua
paulista, sob os escombros de um ed.:i" dos, dever.l rJanifestar os que fre -
fCci o arruinado e impressionante P,íà quent.ar.l o teúlpl0 da Justiça; pois 
la sua miséria e decadênr.ia... esta, cooo diziao os rooanos, signi 

Merecem louvores~"pois, as de- fica, a,priLleira das virtudes. 
terminações do digno <??retor daque- I Ja os gregos e outros povos da 
18 dope.rtamento judiciario, não peI: antiguidade, ào tempo do poli teis
mitinc10 que se estabeleça,nos cor- ~.lO, cUTvavao:::se, reverentest,ante a 
redores e cartórios, o oesmo regíme J.oagElf.l de Theois, filha do Ceo e da 
a que estavam habituados os frequen Terra e mão da Paz e da Lei, por -

. tadores do velho Foruo. Os guarda- ser a divindade que presidia aos -
civis, cumprindo ordens dos seus sU atos judiciários. 
poriores, têo procedido coo muita - Nós, portanto, coo oais razão, 
correção, como lhes coopete. Não - deveoos aplaUdir e venerar a soleni 
admi tefil algazarra e ajuntamento - dade e o silêncio que reinao no Pa 
idênticos aos que, no vetusto pré~ lácio eu que se acha instalada a :: 
d," rm\ do Tesouro, perturbavanl nao nossa Justiça, que ali não aparece 
raro, o serviço forense, eoprestando envolta nAS ilusórias galas do pa
no aobiente a desoladora iLlpressão gani sr.lO, COfilO uo síobolo mi tológi
do uma feira livre ••• As suas obser co, l:laS elegante e sobranceira, eg 
vaçõe:: aos transgressores do regi -- ptmhando Do balança e a espada, se
oento interno são feitas coo aten- rena e ioparcial, de olhos vendados, 

a deoonstrar a "vontade constante e 
perpétua de dar a cada uu o que é 
seu •• l)H 

AURELIANO ARRUDA 
000111000 

A N O C I V_Lb 

LEI NO 810 - DE 6 DE SETEMBRO DE 1949. 

o Presidente da República: 
liDe fine o ano civil" 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin 
te Lei: -

Art. l0 - Considera-se ano o períOdO de doze meses contado do dia 
do inicio ao dia e oês corres~ondentes do ano seguinte. . 

Art. 20 - Considera-se mes o períOdO de tefilpo contado do dia doini
cio ao dia correspondente do mês seguinte. 

Art. 30 - Quando no ano ou oês do vencimento não houver o dia cor
respondente ao do inicio do prazo, êste findará no prioeiro dia subseq 
te. 

Art. 4Q - Revogam-se 
Rio de Janeiro, 6 de 

as diSPOsições eo contrário. 
aeteobro d, 1949. 

I EtJJ:ICO GASPAR DUTRA 
Ad'.'oaldo Mesquita da Costa 

(Publicado no Diário Oficial da União de 16.9.1949) 



HORAS DE LAZER 

SEM P R E O S C h R T O R lOS 

No ''Di~rio Oficialll de .• (~;!.::Alntoti dos cartorl os, porque não 
15 de agosto, o ilustrado deputado. poderemos aplicar o caso do portu-
1/hldy Rodrigues, tocou eo alguns pon guez, - 9 ~;Lte ou a ialma. 
tos de transcendental importancia.- Outro~ a o muito serio cuja d~ 

Primeiro, referentemente. ao ag móra em absoluto não se justifica e 
mento do Regirilento de Custas, e se- a falta da lei sob!l'e provimentos de 
gundo sobre a,oficialisnção de cu r- cartorios t pois são cargos que não 
torios.. são mantidos pelo Governo e a lei -

Parece-lhe que a oficialisação a respeito a ser adotada e aprovada 
~os cartórios será a c~ns~quencia - é a co:j.sa ~is sim:eles. deste I?undo, 
!orçada da aposentadorla Ja trunsi- pois que nao poderao dlferenclar -
teda na Assembléia, pois que os me- dás que existiam e apenas ligeira. 
ios encontrados para a mesma, acreã mente modificawlas, quasi que somen 
ddos das rendas dos cartorios com te nA p!'.rte da. exigencia ou des·pen ... 
a ~joração pretendida das custas, sa dos concurso~ de provas, tempo -
envez de sobrecarregar o Tesouro, _ em que seI'Ventuarios, escreventes e 
aC\lInülará apreciavel saldo, que , em bachareis em direito possam concor-

. curto :e,raso, mui to se avolumará. reI' nos concursosl e quando estes -
Nao se concebe a aposentadoria não hajam conoorr do, em geral, sem 

.sem a majoração do Re~imento de CU!l. aqueles privilegios. . . ' 
V1S, do contrari o serla ir asfixiall Essa demora tem ocasionado pr~ 
do acs poucos o pobre paciente do _ juisos á Justiça, aos s erventw!ri os: 
fWI'Vidor pUblico com o atual, e ain interessados, ao publico e o nao -
da por ironia da sórte recebendofe cumprimento ã letra da Constituição, 
l~citações pela vitória alcançada da maximé tratando .. se dos cartorios r~ 
,?po?QlJt~dori[;, muitas ·veses pari? - cem-creados. 
:;qUJ. !J. '.,g anos, em se tratando de - O eminente Sr. Corregedor Gera], 
.jUx'V8!'ltuari o . ainda moço. da Justiça, tem reiterado a urgente: 
.. Mas tal não acontecerá, pois o necessidade dessa deliberação, sendo 
l.Lustre deputado ao com~ço des~e c1 Uf.la anoL1alià injustificavel a falta 
tndo. com o. sua ulta visao, esta no dos concursos e provimentos desses 
prpopi tQ de tocar de rij o nos pon- cartorios. Os d1gnissimos deputados 
tos referidos, afim de que o servi- estadoais meditem um pouco e vejam 
dor público, possa viver decenteoen quanto estão contribuindo para esse 
G" COL1 U renda do seu célrtorio o.COI!l mal de consequencias imprevisiveis. 
pr,D:r,ando o atual padrão de vida •. - Acabamos tambem de lêr uma e-

ELlbora seo a oficialisaç50 e menda do eminente deputado DI'. Al
'lpenas coo a majoração do Regir.lCnto, fredo Farhat acrescendo de 25% al-
o serventuário de Justiça já terá - guns atos ou custas atribui das aos 
algo.nçado grande passo a seu favor, oficiais do Registro Civil, mas ac " 
Ci~.er! de oedida justissicla, o -que;iu§. oos que ante a taxação ins~gnificall 
tlflca.se plenaoente ante os encar- te dessas custas, isso sera apenas 
g8S de 5% e da responsabilidade de um auxilio coo conta gotas para pr~ 
custear o aposentado pelo cartorio longar a agonia, no entanto ve-se a 
::'" [) houver, até que a Previdência bôa vontade desse eoinente parlaraell 
,.lI) Este.' do esteja er.1 condições, eDbo tar, tocando num assunto urgente -
X'é'. estejanos convencidos de que den e de :real. im.portanciat oas fique -
tI'O de poucos mese s di ta entidade:: certa. sua Excelência de que precisa 
.Ilportc:rá franc3.uente os onus das SI- trocar o conta gotas por uma inje

)"GUlltndorias, que não serão excess.;!. ção de sôro fisiologico de 100;\\ no 
'h':', porque os que possuen boas ren arcaicn RegiDento de Custas. 
de.3 pernmecerão, até o maxino li!:\! 
Vê n~lS seus cargos, e os de pequenas, 
as requererão, oas'estas serão tan-

I büL1 do poucuoonta. I ~ Beo sabenos que esses encargo! 
; ~:r::\O nas. possibilidades dos ren ~ 

R i b a s 
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CORREGEDORIA 

DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO N li. natureza daqueles que a lei 
6.304 em que é interessado o Ofi- excluidos, seqpre os àervicos mais _ 
dal ~o Registro Civil do 18~ Sub- ioportantesl cooo sejaJaa subscri
distri to, Bela Vista: Reclama-se m, ção de escr turas e certidões, a eã 
representàção de fls.,S contra o f~ crituração do Livre Protocolo dos _ 
to de ter'sido a'certidão nascimen- Registros, etc. ' 
to de fls~ 4) subscrita por um dos Intioe-se -(n) J.M. Gonz~a 
escreventes habilitados do Cartório São Paulo, 26.8.49 
do Registro Civil do 18~ Subdistri- (Publicado no Diário da Justiça de' 
t.o (Bela. Vista), desta Capital. 30 de Agosto de' 1949) 

Da informação de fls. 6 conclLt ' 
-se, de'fato, tal subscrição foi it 000/11 
regular. ' 

• 

Sobre a matériaconvrun que - F ° T O C ° p r A 
não se percam de vista as seguintes 

despachos e provimentos desta Corr~ observações feitas em anteriores - '~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
g"ldoria.: 

a) - t de lei qua os escrivães e 
tabeliães podem mandar lavrar escr! 
turas e passarcertidôes pelos es
crev.ontes ha'Qilitados, subscrevend.2 
-as, ,porem e carregando com inteira 
responsabilidade. Isto por que o eS!, 
crevente habilitado não ó propria~ 
mente escrivão; apenas coadjuva o -
serventuário com quem escreve. 

As custas e eLl01Ulllentos que os 
beliães poderão cobrar pelo serviço 
de autenticação de fotoc6pia sio ap 
nas as seguinte~: ' 

a) De conferencia e conserto de 
instrucento'f6ra da.s notas (Reg. de 
cuetas, Tab. F. secção I, DC ••••••• 
• •.••.•••.•••••.• ' .. . " Cr.$5,OO 

b) Selos Federais. 5,80 , 
c) Selos Estaduais 2,00 
d) Er.lolUClcntos.... 1,00 

b) _ Só ao escrevente nomeado -
Ofibial maior, nos termos do artigo 
lU ao decreto n.6986, de 25 de fev~ 
roiro de 1935, é que é facultado -
prati~ar, simultaneamente com o se~ 
ventuario, todos os atos que a este 
competem independentemente de esp.5l. _ 
dal desIgnação. , Sao PaUlo. 'Z7 de' agol'lto de 1949 

c) Aos demais escrev(mtes, soqua,u (a) J .M. G~aga. 
do legaJmente investidos na substi- (Publicado no Diario da. Justiça de 
t.uição do serventuário, nos tennos 31 de Agosto de 1949) 

000/// 
.UQ artigo 59 do dec.le~ n.ll.058,de 
1940, é que é ~do sub8crever escr~ 

tu~)s ~ e O c:~n~~ei7 do de<';r>8tO n.... AVISO AOS sERVENTUiRrps DE JUS;rIçA 
5.129, de 23 de julho de ~~31, deve 
s~r aplicado restritivamente, tendo 
-S6 em vista as necessidades mais - Ficam avisQdos os Surs. Serven 
urgentes do cartório e levando-se - tuários de Justiça que ainda não _ 
em conta, ainda. aexistencia de of~ providenciaram a remessa das fichas 
cia1 maior (Portaria n.4, de 10 de para extração das suas cadernetas de 
novembro de 1948). identidade autenticadas pela Corre-

Segundo a orientação desta Co!: gedoria Geral da Justiça que esse _ 
regedoria, para evitar abusos,que 'documento é de grande importancia m 
já se têm verificado, entre os qua- ra que com ela lhes facilite enten
ia o de se transformarem todos os - der-se com a referida Corregedoria, 
escreventes em outros tantos ofici~ alem de outras vantagens, de sorte 
~is maiores, quando a lei só permi- que convem providenaiarem com urgen 
te que cada oficio tenha apenas um cia a fim de obteMlaa. -
oficial maior, devem os srs. juizes Seguramente mil serventuários 
limitar a autorização prevista nes-'ja se acham munidos desse documento, 
se artigo 17 a certos e determina- mas é necessario que todos o possua, 
dos atos ou serviços especiais, de por isso o presente aviso. 
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DE UTILIDADE PUBLICA1~ ASSQCIAÇÃO DOS SERVENTu,~RIOS 
12E JUSTIÇA DO~l.DO DE sr.O PLULO = 

Pe1.2.. Lei n.464, de 26 de setembro p.·passadó, pelo Exmo. Sr. G.Q. 
verncdor do Estado foi làvr~do' o ato declarando de u~ilidade publica a 
"ssoc1aç5.'0, tomando _assim forma juridica, com todas as vantagens deCaI 
rentes por eSsa rasao, . . 

Es tá, pais, a },ssociação ó\pta pare. criar aos seus associados mui 
. tas series de beneficios. - Segue trc.nscrita na sua integra 0.. respecti 

vn Lei: " 
m..NA64 , DE 26 DE SETÊtcIBROIlE 1949': . 

Declara de utilidade publioa. &. Associação dos SeI 
ventuários de Justiça do Estado de são PElulo, 

l.DIm,iiIR. DE Bl.R.'qOS, GOVERN:.DOR DO ESTi.DO DE slO PJ.ULO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, 

li'aço saber que a Asoembléia Legislativa decreta e eu promulgo o. -
~~Gguinte loi: 

,:.rt~go III - Fioa deolarada de utilidàde públioa a Associação dos 
8:::rveIltUo.ri08 de Justiça do Estado de São Paulo, com sede nesta Capi
i.al. 

i.::-tigo 211 - Esta lei entre.rã em vigor :n.a. data de sua publicação -
r0vogadas as disposições em contr~r1c. 

'Pa14cio do Governo do Esta40 de stoPaulo, aos 26 de.setembro de 
1949, 

ADHEt,1fI\B DE BAm!.OS 
Cosar Laoerda de Ve~gueirc 

ccollloQo 
E-A LE-C I ME N T O 

DB. PLtNrO DOS Si,mOS l3i.RROSO 

Tivemos a infóusta noticia do falecimento, a 26 do mês de Setem~ 
bro P. finc;,o , em Suntos, do nosso digno consócl0 dr~ Pl':cn:l:o dcs·Santos 
Barroso, que exerceu, durante muitos anos, o cargo de ofia1al do lQ _ 
cartório do registro de imSveis daquelA comarca. 

O finado, logo que terminou seu curso na FaCuldade de Direito des
t'l Ce.:!?i tal, aqui ~litou coco advogado 1 d?s tlais competentes, como com 
p~nhGlrO de escritorio do SQudoso dr. Danlel Rossi, Quer como jurista, 
0cuer oomo serventuário de Justiça, o dr. Plinio Barroso soube sempre _ 
'úiar a competência á probidade. . 
. Deu-so ~ sepultamento~ ~om grande a~o~pa~amento de ncigos, admirã 
'lores e pessoas da sua farul1U, no cemiterlo Sao Paulo, nesta Capital. 
i\ nossa Assooiação foi representada pelos drs. Armando da Cesta Mnga
lh5es e Aureliano Arruda, 

000 l/I 000 

APOSENTADORIA DO§ SERVEN'TU.tRlOO :s OUTROS 
AUXILIARES' DA JUSTIêA '. 

No próximo nUmero publical-emos, :n.a. integra, a lei nó4J65, de 28 de 
setembro de 1949, que regula a ap~aeD~~or1m dos serventwírios e dos _ 
c\Uxiliares da justiça. . 

NB:o o fazemos, nesse nÚlnerl"l.·por já estar ele impresso quando foi 
)romulgada ~ lei acima menciot.a~ 

000// /.00 . 



o SUFLEMEHIQ..DO" DI,\RIO OFICUD' DE lO. DE SETElVlBRO DE 1949 PUBLICOU 
Ni, INTEGRA i, LEINQ233 DE 24 DE DEZEMBRO DE""T9:m, QUE FIXA õ~ 
TERRI!QRIIIL, ... b1VUNISTruTrVO E JUDICIÃltío DO EST~,DO~(\1íGQR;.ff"mrwnr 
Q..UENIO TIl49 - I'903 E pELA QUJ.L O EST":"OO FOI DIVIDI ~ElM: 

139 Comarcas e Termos; 369 Municipios e 758 Distritos, 

1 ilgudos 
2 Amparo 
3 Andradina 
4 Apia:( 
5 Araçatuba 
6 Araraquara 
7 ;,raras 
8 ,~ssis 
9 Atib~ia 

r->-. 10 .úvare 
11 Bananal 
12 Bariri 
13 Barreiro 
1,,, Barretos 
15 Batatais 
lh Baurú 
17 Bebodouro 
18 Biriguí 
19 Botuca tú 
20 Bragança 

Paulista 
21 Brotaél 
22 Caçapava 
23 Cachoeira 

Paulista 
~';4 Caconde 
25 Cafe'lândia 
26 Cajurú 
27 Campinas 
2:3 Campos do 

Jordão 
:~;9 Canané'ia 
30 Cap50 Bonito 
31 Capivar{ 
32 Casa Branca 
33 Co.tanduva 
34 Conchas 
35 Cruzeiro 
36 Cunho. 
37 Desca1vado 
38 Dois Córregos 
39 Eldorado 

Paulista 
40 Franca 
41 Garça 
42 Guaratinguetá 
43 Ibitinga 
44. Igarapava 
45 Iguape 
46 Itapetininga 
47 Itapeva 
48 Itapira 
49 rtápolis 
50 Ito.pore.nga 
51 It2,raré 
52 Itati be. 
53 Itú 

C O M A R C I, ~ 

54 Ituverava 107 Santa Cruz 12Q Sub. Cambuci 
55 Jabotieabal das Palmeiras 13Q " Butantã 
56 Jacare:( 108 Sta, Cruz do 140." Osnsco 
57 Jaú Ri o PClrdo 150." Lapa 
58 José Bonifacio 109 Sta. Izabe1 16Q 11 Bom Rerito 
59 Jundia:( 110 Sta. Ri ta do 170. 11 !.loóea 
60 Limeira Passo Quatro 18Q " Bela Vista 
61 Lins 111 sto. ],nastaci019Q " Ipiranga 
62 Lorena 112 Santos 200." Perdizes 
63 Lueé1ia 113 São Bento do 210." Jardim Améri 
64 Mar!lia Sapucai ca 
65 Martinópolis 114 São Carlos 22Q " Saúde 
66 Mirassól 115 São João da 23.Q li Tucuruví 
67 Mocóca Bôa Vista 240." Casa Verde 
68 Mog:( das Cruzes 116 são Joaquim 250. 11 Indianópoli 
69 Mogi-ldirim ãS! BArra 2611 11 Par! 
70 lflonte Alto 117 Sao José do 27Q " V. Prudente 
71 Honte 1.prazivel Rio Parqo 280." Tatuapé 
72 Nova Granada 118 São José do 29Q ti Jardim Pau-
73 Novo Horizonte Rio Prêto lista 
74 Olímpia 119 são José dos 30Q " Sto. Amaro 
75 Or1ândia Campos 3lo. ti Ibirapuera 
76 Durinhos 120 São Luiz do 32ll 11 Piri tuba 
77 Palmital Paraitinga 330. ti Capela de 
78 Paraguaçú Pau- 121 São D,1anuel Socorro 

lista 122 São Paulo 340. 11 Alto da -
79 Paraibuna 123 São Pedro Moóca 
80 Patrodnio Pau 124 são Roque 350. 11 Cerqueira 

lista - la5 são Sebastião Cesar 
81 Pederneiras 126 São Simão 36Q 

ti Barra Funda 
82 Pcnúpolis 127 Serra Negra 370. ti V. lIiaria 
83 Pereirn Bar~eto 128 sertãozinho 380." Aclimação 
8~ Piedade 129 Socorro 390." V. Matilde 
8i) Pindamonhan5aba 130 Sorocaba 40Q 11 Vila Madal~ 
86 Pinhal . 131 Tanabí na • 
87 "pirnc~ia 132 Taquari tinga 
88 Piracicaba 133 Tatu! 000111000 
89 Pirajú 134 Taubaté 
90 Pirajui 135 Tietê 
91 Pirassununga 136 Tupã 
92 Piratininga 137 Ubatuoo 
93 Pita~ueiras 138 Valparaiso 
94 r~mpéia 139 Votuporanga 
9i) Pllrto Feliz 
96 Presidente Pru SJi:0 PAULO 

dente - lO. Subd. siS 
97 P:tesidente VeU· 20. " Liberdade 

C6s1au 30. 11 Penha 
98 Prom~ssão 40. " N ~Cenhora 
99 Quata do () 

100 Queluz 50. 'I st~. Efigenia 
101 Rancharia 6Q ti Bras 
lOS Ribeirão Bonit07ll " Consoloção 
l03 Ribeirão Prêto 84 " Sant'Ana 
104 Rio Claro ~o. " Vila Mariana 
105 Santa i.délia 100." Belenzinl')o 
106 Santa Branca ll1.1" Sta. Cecl.lia 

I 
i-i 
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llTJ1[':T()RIA 

Ttsen da, CosLa M;'-'\.1l~10. 

Dr. "\f!WLlldo Cost'L Ma~~a-! h~I,O~) 

Dr. FranciucCl Vorr~l1Gi ru For to 
Dl' .. Joào Nteves Net.to 
Dl', JOSl~ SOarEJ8 do Arr'l1dij, 
Dr. Otavi O Uebéli, da VOl t(ct 

Dr. Sllv.IO d8 Bueno VicLigi'tJ 
Dr. Valdomi ro Lobo rb Costa 
Waldomiro Borver1 CiJ.llto 

CONS FL!!() F I :;CAL 

Dr. Brasi1io Maohado NDj,tu . Prn'lliluj1!.d 
Dr. João Alvares Rubião Filhll 
Dr. Antonio de Cal'valho Sara-j Vr;h .Julli lJÍ 

Dr. AnLonio A. Firmo da Silva 
Abner Hibeiro Bor:~0s 

Pr:,::',td(;!l I.i) 
!)"1 ,'- o t. (1 r 
l)Ll'Cif.iil' 

Ui i-(,t()i" 

Di ruto! 
DLf"ü-Li:r 

Dll:etur 
U i r'C~ 1. i) l' rrC:~:h'l1 t c i'· .... 

Elvino Silva. . Calilpin'18 
Major Léo Lérro 
Manoel Forreira Laran.la 
Ricardo Nor'll'1ndla MOI'"ircc 
Dl'. José rroc6plc Junquoir'1 
Tristão CarvalJlu 
Dl'. Dario Ferreira Gnari 1'1 
João Baptista Ferreira I'ilhu. 

I 
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Ri, CI.1[·0, 
,faú 

AraçaLuba 
()lill1pi.a 
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