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BOLETIM DA ASSOCI.il.Ç;lW DOS SERVENTUAAIOS DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SAO PAULO 

-------

Ano I São Paulo, lQ de Dezembro de 1949 

COLABORAÇJiO ~!-I----__ _ 
b. VI TÓRIJ. D 'mil. JUST]. Ci.US!. 

'.ntonino Cintra - Oficial do Registro 
Civil das Pessôas Naturais de Santa -
i.dália - Estado de são Paulo 

O aforismo de qU.e a justiça t.a!: 
da mais não falha, mais uma vez aca
~)a de se evidenciar. Assertiva de ori 
:~ inn i.;t da de flrimi ti va e de cunho sem
pre realistlco. ~ o caso de uma plall 
sivel decisão, que mÇl.is cedo ou mais 
t"rde deveria se pronunciar, e pela 
mnneirn porque foi pronunciada. - Com 
efeito, melhor significação não pod~ 
1'ia ter o ato de que se serviu o -
digno presidente da 1.ssembleia Legi,2 
lativa Estadual, dI'. Brasilio Nacha
do Neto, promulgando a aposentadoria 
de servidores de justiça:- serventug 
rios, escreventes ,auxiliares e ofi
ciais de justiça, e nos termos porque 
í'ôra promulgada, -Gesto louvavel e r.Q. 
y~rador e que bem condiz com o gesto 
altruistico dos dignos parlamentares 
que propugnaram e decretaram a Lei,
ora j2 em vigôr. Lei, por todos os -
títulos digna de aplausos, porque se 
uscudou no espírito omanente de jus
tiça.- Inconcebivel c sem o apoio de 
justificativa alg=., soriél que con
tinuasse a perdurar o aleijno procr~ 
t.inGdor que sempre teve em mira ne
g·:\r tão merecido beneficiu a servid.Q 
l'OS públicos, cuja categoria foi sem 
j.;re menospresada pelos dirigentes da 
lJública administraç50.- Felizmente 
ainda existe juizes em Berlim, Jui
~es que l assumiram =. atitude roso
lutr: e lndependente e que em vóz uni 
sona ~ sem ater-se a falsos preconce.!, 
tos ae orientação mal alvorada, pro
clam-,ram o seu veridi to, que c onsubã 
tanciC\ a mais judiciosa sentença d'll 
ma causa 10uvGvel. j.inda não compreen 
doram os imponderaveis de principi
os inoperantes que, apC'sentadoria' no 
<{ue se reveste a sua Justa significfl 
ção, não é um favor publico não é -
uma e smola que se dá á mendgos, mas 

o premio merecido óqueles que,oo§.. 
de os verdores de sua existenci~, 
se entregaram e se dedicare\f.l CIO cp 
sempenho de um honesto trabalho, 
c om toda a perseverança; e, qUlC -
no crepusculo de sun existenci:l se 
vêem destituidos de forças fisi
cns, que se exaUrirem no cUúlpri
mento do dever. 1.f"rrn41-se Os ini 
migos da classe, dG que umn Cui,s:~ 
é SGr SGrventu1:Írios dG justiç:;. i,! 

outra coise, e ser funcionirios Pl! 
blicos vitalicios. Conceito desto " ~~ e.ntG, porque o rotulo e que se, n ,( 
ajuste. bem á cupula de seu predeQi 
tino. ~ por isso mesmo m-ais uma rnl 
Z80 que ab6rda e favor dos prGpril 
os serventuÁrios, porque a perceEI 
ção de emolumentos e coisa varia
vel, instavel e desigual

1 
ao pé'.SSO 

que os estipendiados pe os cofrm 
pÚblicos e pertençam êles á CCltc
goria que pertencer, possuem ven
cimentos fixos, com Wéla cClude.l do 
regalins de que seria fastidiGsc 
1;10ncion:)r. Regalias que n5:0 gozau 
os sorventuários de justiça e so-: 
us auxiliares, não obstante sereLl 
êles tão servidores públicos quan: 
to o sejam os funcionários categ~ 
risados. 

E~ se assi@ não fôra, n~o an 
d t ' . . ave.LI esses serven uarlos, a BéU,Q 
ria de exiguasrendas, pleiteandO 
crucialmente, a oficialização de 
seus cartórios. Finalmente, e er:l 
ú~ tino !ill:i o, ge vemos e ~evn r [I[; - \ 

Baos para os ccus, agrnaecor a e Se: 
nhor que, 8i;1 hora lULlinosn inspi-
rou aos dignos e esclarecidos re
presentantes do Poder L0gislntivo, 
que nos agrnciaram com o preBio -
da aposentndoria. E que êsse gran 
dioso feito seja seLlpre lembrado, 

L-__ ~ ________ ~ ____ ~ _________________ I 



A CRIANÇA E O REGISTRO CIVIL 

Como no decorrer da - Semana 
da Criança - foi pela Secretaria dEI 
Educação, escolhido para o assunto 
das preleções escolares o tema - R~ 
gistro Civil de Nascimento-: numa h.Q 
menagem às crian~as abalancei-me a 
c::[:tas consideraç oas fixadas nos li
mites das minhas atribuiçGes de fu!! 
ciol1ária ~E\ Justiça. 

Pans~ndo nelas e por elE\s re~ 
gJ êste trabalho, esforçando-me ~ 
i·C\ defender, principalmente às menos 
felizes, sagrados e inegaveis direi 

Carmem de Almeida sampE\io - E~cr~ 
vente do Registro Civil de Itu.-

futuro dolEis. 
~ pelo registro dos fil~os, q1,ie 

Os pais se garantem em relaçao ~,e~ 
tes pelo pátrio poder, fazendo JUs 
ao abono, ao salário e às pensões -
em leis perr.Ú tidos, do meSfJO r.lOdo 
que aos filhos asseguram a capacidá 
de do ingresso às escolas, às indu~ 
trias, ao c orJércio , de serem eleitQ 
res, de cumprireJ:l o dever do servi
ço militar de poderem pelo casamen 
to, constituir sua fac!lia legitima, 
tornando perante Deus, a Patria e a 
sociedade, cidadãos uteis, dignos e 

Sejam entretanto estas palavras respeitaveis. 
dirigidas aos pais, responsaveis p~ Neste a~êlo aOs pais cumpre tag 

tos. 

rante Deus, a naturezE\ e as leis,p~ bém aniLlar ds que deiXElram de sati~ 
la vidn e J?elo futuro delas. fazer esta obrigação. Dada a índole 

Para eles um apêlo no sentido da nossa gente quero crer,que mais 
de não faltarem à um doa muitos de- por incOfJpreensão que por insurgên
veres da paternidade - o registro 01. cia I cometerar.l alguns a f~lta de não 
vjl do nascimento dos filhos - que e reg~strarem os filhos na epoca lega~ 
a integração dos mesmos à vida soe,! falta esta, queo sabe si pelas cir- . 
81 c jurídica. ~ por êle que se fi- cunstância de certos casos t digna de 
x.e.m à criança o nome, a filiação, o toda desculpa, de todo perdão. 
titulo de bre,silidade, atribut~s ê~ Foiassio talvez, pensando que 
tes indispensaveis Á proc1amaçao, ~ os nossos legisladores estebe1ecerE\o 
r2.ntiE\ e dêfesa de todlts as relações dispositivos especiais que rogulao a \ 
sociais. possibilidElde dos registros tardios. 

Si ti lei põe a salvo os direi- Graças e. ê1es Os que deixarao de ina 
tos da criança desde a concepção e crever no registro civil seus filhos 
.si 61 todo dinJito corresponde UmEI -.uando Mscereo, poden ainda inscre
bção que o assegu.ra, só registrando ve-los, cUlllPrindo apenEIs corresponde 
os filhos, poderão os pais assegurar coo boa vontade, à liberalidade de 
lhes as regn1ias de serem seus f'iJ.hcs nossas leis. 
d~ ?S sucederem em,se~s bens,_trans- _ ,Abrindo uo parentesis, Una suge2 
rra-Glndo-lhes atraves as gereçoes oa ao as professores dos bairros, pio
C8r~cteres fisicos e mo~,is, o nooe eiras da instrução eo nossa zona ry 
o a tradição. ali para que façE\ffi, nos lugares on-

Pelo registro dos f51hos os pa- e ecionam ~,m camp&Dha neste sen
is asseguram previlégios e obl'iga - ido e que leveu alérJ de outras, a 
ções recíprocas que se compensam per: uz dêste beneficio em pl:'ól das cri-
feita e mutuaoente através às lutas ças não registrad~s. 
decorrentes da vida. O cumprimento - Si a oissão do prOfessor é ~gna 
densa obriij8ção teo correspondência altruistica e r.~reoa por si so -
que, satisfaz o orgulho de s"r pai ,de nosso respeito, mais digno se tor
ttor U.i:) herdeiro ao nOL1e de faât:lia, na ainda seu npostolado quando, pe
ULl sucessor aos bens e dado isto, a 1us probabilidEldes que disp8'eo e in 
ülportuncia do registro se reflete - f1uencia que exerce0, contaoos C 00-61 
clara e indiscutivel ao juízo dEIs r.~ sua aliança nuoa caopanhe, beneoérita 
is sinples reflexão. Sua necessidade Aos professores portanto êsto apêlo, 
.SCJ fE\z sentir OL) todos os setores dEI nur.la hooenage.o de adoiração e 
vida e prtocisao Os pE\is saber, ler.l- respeito, . 
. brcr c cOflpreender que não registran' ~,sem duvida, na zona rural que 
do SCJus filhos roubarJ-lhos direi tose Gsta cac.Danha preCisa ser feita coo 
prerGgE\tivas capazes de prejudicaro oa1s insistência, nela, por c11"cuns-

• • 
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J!l mister quo mercê desso ec1vc 
tencia e conscientes da incerteZ1: -
doe.rorihã, procuroo os pais garantir 
pelo caS8nento a legitir~.ção dos -
filhos, 8npor.s:ndo-os dentro &':\s leis 
de Deus e das leis dos honens. 

1 j Ol1nstânoins especiais, naturaloente 
o cW:lpriLlento ela obrignç.1o do regis 
tru é fJais elescuidado. E, assiLl seE 
(:0, procure.:1 os que Dais sabeo e i:l.fà 
llior pensarJ aconselhar os uais desc 
c:Rclos n não faltnrcliJ ao dever do re 
gistrar os filhos. -

:g necessário que, quanto Dois 
possivel, se esten~8 esta cnnpanha 
e lU0 r.1Grcê l1eln possaaos presw:1ir 
logo nUa haver brasileiro SOD ost~r 
inscrito no registro civil, o que -
c2ignificn dizer nt':o hnver qUClL1 nno 
pcssa proclanar e c..1efonuur 08 sous 
c1iroitLsperünte G loi e gozar prero 
gativéiS que 8 DGSf.12, proporciono i\ :: 
todo ci da dEi o • , 

Aproveitando estG oportunidade 
levo as considerações c urJ outro -
ponte do alta iüportnncia na viua éb . , 
crlança que e o sua legitirmção pe-
lo casanonto dos pois. 

O LliJSDO pedido foito eo favor 
(:0 rogis~rú (~e nascinonto, soja fci 
te 0.:1 prol do cosar.lonto civil. Que 
os pais casados só pela Igreja ou -
GindA nerJ por ela. casados, cotlpreen 
cbl.l su~ rospuns8b1lic1ode e lege.li
E:~G, Jl~O hov0ndo ir.lpod~uento, sua -
ntuaça L para que os f1lhos possar.1 
UGuf1uir, seu restrições, todos os 
,Urai tos o toclas as gnrantias. 

A li bernlídac1e das nossas leis , . t ~ () nu~ o grande L12. s n,'\ o chege. e. a tin 
gir tod[\s 1:0 possi veis ocorrências
co. que -'ctaf.1Os sujei tos nestn vida 1 
cuj o dosígnios descoriheCt;;f.1OS e cUJa 
f'r::lgi~i~'f\do so patenteis, cono li
ça o d1 v1na, do instante a instante 
é;OG ... r;scos olhos. 

- --c o I" 

Eis o que nelhor posso desejar 
õs crianças eu face do Registro -
Civil -,' deixando neste apêlo, co~ 
[lO seu unico valor a sinceric1ade do 
intenção nillJ conselhO leal e aL1igo. 

- - - o o o - - -

Te rr,üne.ndo dirij o às crianças 
brasileir8s, futuras represontantGs 
~s nossas tradiçôGs e dos nossos -
costill,10S ~ sociedade do aLlDnhã, -
\lf.l:\ saudaça o e ill,10 hone~gor.1~ f'a zen 
do votos pGra que, oorce de ueus, -
vivnn e cresçam num anbiente de re
ligi€\o e de: civisr.1O, único capaz -
de alicerç~r no seu espirito as vir 
tudes f.1Orais necessúrias para dign: 
nar.lente cooporaror,l para o engrande
cinonto, para a honra e para a gló
ria do Brasil. 

---000---

AOS NOSSOS COLABORADORES 
A Associação pUblicará antes do 

Natal, en hor:lenageu SI o'sse dia sante: 
um nllI.lcro especial de seu boletir.l. 

Pedir.1Os a todos aqueles que qui 
sereo colaborGr nosse nillJerO, envia: 
ren seus artigos, no Lmxino, até 0-
1ia 10 do corrente. 

O 0- --
C Ú RT Ó R ;t O S DE P A ~ 

úS cortidõos pàre. O C.P.O.R. 

O nosso colega Guilherne de -
',breu Castelo Branco, Oficial do Re 
gistro Civil das Pessôas Naturais ~ 
do 18Q Subdistrito da CaRita1 (Bela 
Vista) propugnando en pról da clas
e:·; doo Escrivães de Paz, dirigiu ao 
Iluotre Coronel Raul Tnvares,téc~ 
co eLI nssuntos nilitores uma consul 
ti, relativa aS c-,rtic1ões fornecidas 
ocs candidatos ao C.P.O.R. 

Consultou, o nosso coléga se -
':'8 CartGrio de Paz são obrig.':\dos a 
fornocer, isentas do s&lo o ef;lo1\d.
u-,ntC'o, certidões inteiro ' teor aes 
candidatos ac C.P.O.R., tondo o Coro ,-

- --

nel Raul Tavares dado a resposta se 
guinte: Sr. G. A. Caste110 Branco: 
18.0 Subdistri to "Bola Vista ". 

"1. verdade é que nenhUf.'la lei -
obriga o oficial do Reg~stro a for
necer, com ise~ão de selos e er.10lu 
Dentos, certidoes de inteiro têor -
para os candidatos ao C.P.O.R.u 

Fica assir.1 der~r.1ic1a una velha 
duvida prejudicial a classe dos Ofi 
ciais de Registro Civil, já tão sa
crificada por illJ Reginento de Custa 
clar.lorosarJente injusto. 

o o - - ~ 
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R i b a s 

Entoemos hosElnas pela aprovn- sent2,doria~, ou d.esti!lCidns EI outros 
c;ri o de, lei que concede 1;,posent:::do- fins 00 prol de, classe, 
ria a nós serventuários e escreveD O Regioento de Custas? atual~-
tes, sando-o á c.ituaç50 atual, Já outro 

Envidamos todos os nossos es- pEldrão de vida, deverá a~nda este -
ferços pare: que tivessemos ganho de ano ser e.provEldo j pois o que tef.l0S 
,-,rusa e tivemo-la, jÁ beu corcunda pela velhice (que -

UDa pleiade de Deputados COlJ- deixou até d.e ser oe,sc6te) j precisa 
prüensivos de que tnmbem sooos do ser revigorado de acordo con os at.\! 
",rno ü osso e nos desgastcu:los no ais teopos. 
"wroício longo dos nessos cargos - Confim.lOs na nossa ilustrada iI.s 
',ouve por ber.1 nno f?[.lparcr o véto - seobléia Legislativa que já denoni'--
,')ústo ao nosso Projeto, trou CO[.l E\ lei das aposent:::doriab -
, Depend() Rgore, tão sooünte da ccr.1preendor que são justissioos os -

:)i8 regulamüntação que esté. afeta - nossos pedidos sef.lpre bRser\dos eo cri 
,:u executivo. terios!ls rasôes, 

Jt pois Lei ... Salve O Ribas abraça efusivar.1ente os 
O 2úunente Deputado Dr. i.lfr§. seus colegas e escreventes pelo feli 

ao F8rhat foi inccnsavel na defesa desenll1ce dFl lei de aLlpe,ro aprovadil, 
,1 c' Projeto. Não olviderüos OSS8 be- que ira alegrar aos velhos sorvido-
'lC'1'ieio. rea que deverão nos seus últiDos 

Não telJOS prevenções contra os anos (calculeoos apenBS ainda uns -
quc) não deram-lhe apoiO, pois deJ1I:. 40) dessarte se aliviando cl'1 preocg 
turo cOf.lpreenderão que COlJ a rasao pação de ganh",r para viver j qU[\ndo 
()st::\var.1 seus pares que o acolheram. as suas forças e anü.1o 1'1''\0 são os _ 

Souos urJa classe do servidores nOSI:lOS do tenpo da sua juvcllltude. 
IMblicos que pé,ra [\ propria aposen Entôel.10s pOis, hosanas pela 'I 

t;ldcria contribui com deterrainada aprov:::çRo do Projeto de,s nossos 8pO-
pc)rcentager.1 da sua rend8 j pereent!;l sentadorias e eleveLlos nossos cora
geLe que soraada aos outros mGi9s en çôes ao Cre2,dor para que dê r.mitas 
c;l;ntraJos para tal fir.l e tE\f.lber.1 PQ felic5daoes aos distintos Deputé\dus 
li:'. meSi.la .classe arrecadados, et1 po que tão brilh8nteí.1ente saber.l deseD
cos oeses verificar-se-á iLlportân- penhar suas erduas e elevadas fun
cias bastantes para satisfaser as - çôes, pratice,ndo cor:10 este j atos da 
ni.lOSEmtadoriRs concedidas, coo aprQ r,lais bela ü ilibé\da justiça, 
cbvol s6bl';\ que poderá ser <lplicn-
ele UD euprGs tÜ:lOS seguros, ou outra 
especiG de transação garantida j pa
ra que a reserva de fundos se multi 
pliquE' e sejoo melhoradas as apo -

- - - o o o - - -

- - - o o o - - -

i.cusaDos COL1 oui to prazer o re.cebilJento das seguintes rev:Lstas: 't.Re 
v:ista Internacional do Notariado Latino", Orgâ'o Oficial do Congresso -
L"~ Notaric\do Latino i 

"Nüestra Revisto", edi tRda na cic1D.de de Madrid - Espanha e a 

"Revista Del Notariodo ll
, orí!fio Ofic:ial do Colégio de Escribanos de, 

nUsnoD l.iros - Argentina. 

- - - e o o - - -
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PROVIMENTOS DE OFICIOª-~E JUSTIÇA 

Carlos Figueiredo Junior - Tabelião 
do 22 Oficio de notas - Batatais, -

Transita pela Assembléia Legis- sentareo abono de seus ·direitos á 
lat.iva, um projéto, sob n,862,que se inscrição, porque está provado que, 
50',tina a regularizar o provimento- para exercer coo (Jficiencia tais -
.0 elevado numero de cartórios, ofi- cargos, os nO;:](Jados dever.l esta:::, pre 

I cj.us vagJS e tambem criados ultima". PQrados sufichmtu.lente, ou seja,d~ 
r,,~mte. .veG ter antes d(J r:li?iS nada, coope-

É bem elevado o numero de ofici jtencia, conhociuento das funçõ(Js a 
u:; V8.g0S que estão á espera de uma:: :;"l(orce:r', 
lJ.i regulando o assunto, a fim de - ~ Creio o~soo que, de futuro, se 
q'". sejam providOS definitivQ,:1(lntocestorne nece.ssariO a exigencia t pel" 
sendo assim essa anomalia E:lx1ste"te - Corregedoria da .Justiça, do' diploma 
no momento, O projeto recebe, atual- secun~ariü, pelo ~enos, para a hor:~ 
llilmte, emendas em !odos os sentidO§!, logaça~ da nor:1N',çao de Ur.l escrevun
.s,.njo que a Comissao deConsti tuiçao te hab1li tado, 
Cl .Ju8tiça sobre ele já se manifestou . Ec te.ia condições, para o pro
em parecer que' formulou, aliás favo- virunto dos oficios vagos, é fJistér 
ravcü á medida.Por outro lado, exis- qUÇ> se exi~ar.l as provas e taober.l a 
te, na Assembléia, e ha longo tempc;um apresentaçao de tItulos. 
projeto estabelecendo a carroira dos A noueação livre, pelo poder pú 
s"rvidores da Justiça, o qual não te blico, deve ser abolida c0f.1plet8nert 
v:, andamen'Le, não obstante tratar-sc te 1 gevendo prGwüecer unicar.lente o 
dJ um trabalho be~ organisado

1 
em _ c:: terio de e~-:::olha por co~cur~(), a 

que .p,:,ev::'lec~u, nao resta dUVlda, o f1rJ. de que hOJa, deJéto, Jus~lça e 
0; ,~Dlrl to de ,JUstiça, cri terio e pon- eqU1dade nas nooeaçoes, exclU1ndo
dor..lções que bem serviria para ser _ se, ~e UlJa ve~ para se'·.1pre, a inte.!: 
adct2do, Enquanto issu uma grande venC;4o da pol1tica e do protE;cionis
PC\I·to de escreventes e iambeJ:l serven 00, que Lmitos dissabores têLl causa 
t,;l,írios_titulares, esperam anciosos- do aos verdadeiros interessados no-
é. G,)luçao do assunto, acoopanhando _ assunto, 
~oo interesso o decorrer dascpiniCes O estaboleciocnto da carreira 
. a resRei to, Não reste. 9. oenor du do serventuário é uedida salutar, -

"I.:!1:;:' 'lu:; G do grande anê.iedade a de:: ju~ta, crit8riosa_que 'ireLI sa!lé\r po.!: 
!]sro f1n81 dessa questa, Os escre'llell fe1tanontc ... os S\:lnoes existentes nas 

. I i.:~, cem justa e incontestavel razãõ leis que ten regido a nateria. 

I
1 rflJ:. r~GJ.u?le múoento em que, bolse.!:! E8~as sêo sugestões r:lodestns de 

. 
de mll::l dlre1 to liquido, possan afi- Utl serv1do.r 9;e nais de 30 Qnos de -
lr.L galgar mais un degrau em sua cãr scrviç o no foro c que, en virtude de 
:'·',i:r'él e s8rventuários que lutau ha ::- tal teopo de serviço, 10gicaLlente -
;.:)rlg'~s anos tar.lbem pensa0 eu concor- teu que conhecer algur.1a coisa no as
rcJr a une, serventia oais elevada,Não sunto, 
6 de se desprezar, pelo contrario, é . Contudo, os~t1ais sábios e expe-l 
Je 80 adotar, a carreira do serven- r~entes elaborarao, por certos, loisl 

J tu6rio, tal cooo acontece cor.1 os JuJ,; apropriadas que possar.1 ser justas e 
, ~'JS e LlGubros do Ministério Público atend~o as aspirações da grande cla.§ 

l
i '" fia de quo haja verdadeira justiç~ s:, na~ se esquecendo que as injus

na distribuição dos oficios de jus- t1ÇaS e que provocar.l os grandes -
tiÇ8 e beo assim ULl perfáto insenti descontentauentos, 
vo para 03 cor:lponentes da classe. -

I' Por outro lado, não se deve di~ 

)

'1 ijuns~.r as provas, no se processar os 
C:;.cncursoc, L1UItõ eubora se deva le- I 

I vnY' r.:.uito 8r.1 conta a qualidade dos -
t,:,;:".llo,s que o candidQto possa apre -

._--~- ------....... -~ --" -,.~--

- - - o o 0-_ -



DEi;lPAQHO PRQD/BIDO NO D:lOCE~SO N, 6,442: - Oficial do Registro Civil da 
Bela Vista, desta Capital: e ~icito aos pais de nome estrangeiro dar_
aos filhos sobrenomes naciona~s, como por exemplo:-Paulo Heffmann; mae 
_ Maria Von Bergman; filho - Artur Almeida Leme, - Não vej o na lei imp~ 
dimento algum contra isso. - O que a lei exige, para evitar duvidas fy 
turas, é que o assento de nascimen~o tenha entre outro~ ~ados:-a) - o 
nome e o prenome, que forem posto a crianca (sem restrl.çoes); - b) - os 
nomes e prenomes, a naturalidade e profissão dos pais e os nomes e pre
nomes d'3s avós paternos e maternos,-eDecreto n.4,857, de 1939, arti~o 
63), Alem disso, segundo o artigo 69, somente quando o declarante nao 
indicar o nome completo do registando, é que o oficial lanç~rá adiante 
do prenome escolhido, o nome do pai e, ml fEllta, o da mãe, oe forem c,Q 
nlwcidos, - Em regra, G licito tudo 'qUc"1nto a lei não veda expreS::lamente 
salvo em ::lO tratando de atos imorais ou que atentem contra a ordem pú
blica, 

A mudança ou a tradução dos nomes dos filhos de estrangeiros não -
atentél contrn estas condições e ás vezes se justifica, pare: evitar ao 
1'8gistrando vexames oriundos do félto do nome estrange~ro soar ridicula 
0\1 obcenamente em nossa lingua, são Paula, 18,10,1949. a) João Marcel]. 
no Gonzaga, Públicado no Dinrio Oficial da Justiça de 19,10.lV49, 

- - - o o o -

DESPACHO PROFERIDO NO PROCEi;lSO N. 6,480:- Novo Horizonte. - Juiz de Di
reito: "Uma vez que foi extinto o Departamento Estadual de Estatisticn, 
da vem os boletins individuais dos réus, a que alude a consulta, porman~ 
cer na convo,rca, até nova ordem - são Paulo, 20.10,1949, a) Gonzaga". 
P,íblicado no D~ário Oficial da Justiça de 21 de outubro de 1949, 

- - - o o 0-- -

PF;SPACHO PROFE~IDO NO PROCE§êO N. 6,5lg: - Oficial do Registro Civil das 
i:°essoas Naturtus do 7t.' Subdistri to - Consolação: - "Pergunta o sr, Ofici
:ü do Registro Civil do 7.Q Subdistrito, desta Capital, como deve proce
ckr quando, requericl':\ a certidão do registro de nascimento de exposto, 
n20 encontrar precisadD no respectivo têrmo a data do nascimento, - Ne§. 
dU caso? a solução única é mencionar o Oficial na certidão que a criançe, 
foi roglstrada em tal date, com a idade aparente de tanto.- SàoPalllo,-
7.11,1949, Públicado no Diário Oficial da Justiça de 8,11,1949, 

== = 
IMPOSTO DE RENDA 

Resolvendo, consulta encaminhada pela Diretoriél Regional, em São
Paulo) o diretor da Divisão de imposto de Renda aprovou o seguinte parQ 
c(jrdo Serviço de Tributação: "Consulta o sr. coletor federal de Nativi
dade da Serra se: a2 - Verificado que o imposto de transmissão estadual 
,') baseado eu importancia superi or a declarada como valor da venda, a di
ferença porventura deverá ser recolhida? b)-O referido imposto incide -
sobre qualquer especie de alienação, compreendendo-se nela a dação em Pil 
gamento, permuta, doaçoo, cessão de direitos hereditarios e incorporação 

. de bens para realização de capital social? Em resumo, pode ser esc18re
cido e,o consulente que o valor de vende', que deverá prev:'\lecer para efei
to da incidencia do imposto criado pelo dec, lei n.9,330, de 1946, ó o -
constante da escritura, documento solene que não compete ao fisco impu
g~1r o que , em atos ~essa natureza! constitui prova absoluta da validade 
do ato jur1dico, Quanto ás indagaçoes contidas no 2Q1tem,escapam a tribu
tGç5.o as t~e,nsraissões por dsação, dação em pagaraento (v.proc.273,325,46-
D,O, 3.9.4t}:perL1utEl e cessa0 de direitos hereditarios, esta ultimEI se _ 
ocorrida na vigencia do dec.24.239,de 47, eis que, restringindo o mesmo 
diplolJ/l legal a incidencia do iLlposto ás vendF\s de "bens imóveis corporc
os"consequentemente deixou de alcançar a cessáo de direitos e ação á he
renç8,' que caract\:.ri~a.transmiss~o de,bem imóvel inc?rpo~ado. O mesmo não 
,"contece em 1'e18<;:'Ro a ~ncorporaçao de bens para reiüJ.zaçElo do CApital 60 

ciEl~, operação t.Lpica de "coupra e venda"l corlO foi sufic!entemente OSCril 
r'oc~dc no parecer exarado no proc,n,163.4 1/47(D,O,da Uniao de 26.11.47). 
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Leis ns. 465 - 28.9.1949 o 507 - 17.11,1949 

Artigo III - Os escreventes, fiéis, auxil5.ares de cartório e ofi~ 
ais de Justiça que não percebem vencimentos do" cofres públicos, serao 
aposentados "ex-officio" quando atingirem seSSí (lta e oi to anos de ida
de e nos casos das letras "b", "cl! e "d" do artigo 3ll e l a pedido, em 
caso de invalidez comp'rovada ou quando atingir o interessado trinta -
anos de efetivo exerc{cio. 

Artigo 2.Q - Os func:l on6ri os aposentildos "cx- é)ff{ci o", por terem -
Gtingido sessenta e oito anos de idade, terão direito a proventos int.!i, 
:rais sc contarem vinte anos de serviço efetivo e proporcionais a vinte 
:,IlOS se contarem tempo menor. 

Artigo 3ll - O servidor que em virtude de moléstia se incapacitar 
J'::t o desempenho da função terá direi to a proventos integrais nos se-

,',',uintes ca~os: . 
Q) - quando contar mais de quinze anos de serviço; 
b) - quando atacado de tuberculose ativa, alienaç&o men 

tal, neoplasia maligna ou inpra; 
c) - quando stacado de paralisia que o impeça de se 10c,2 

mover; 
d) - quando sofr~r de doença ocular grave que o incapac1 

te para o desempenho regular de suas funções; 
e) quando' invalidado em eensequência de acidente ocorri

do no serviço. 
Parágrafo III - O servidor que, em virtudo das moléstias específicg 

d'\s neste arti~o! se incapé\citGr para o desempenl.o da funçê"o, será ape
(lGntndo provisorlamentc flté o prQZO m1ximo do qu:\ ,.:1'0 onos. Flndo êsse 
prazo, se perdur2,r o incaPflcidade totnl, n cp08cnt~:düria cer6 converti
da em definitiva, 

Parágrc,fo 2 ll - Fora dos casos previstos nas letras "b", "c", IId" e 
11 e" , os servidores incapaeitodos para o serviço c;. contarem menos quin 
ze anos de atividade. serão a~osentadoscom proventos na p~oporção de -
1/15 por ano de ativldn(lG: nno r8cebendo, qualc,ller que sOJa o tempo de 
serviço, menes ÕJ1 mc;tade d.C\ remuneroção-padr[fc :diante estipulé\oo. 

Artigo 4ll - O servidor terá direito à apl),~ .ntaderifl com proventos 
integrais t independentl de qualquer formalidflde, desde que c' .. iLe trinta 
e,nos de e:fetivo eX(;rCl,Üo. 

Artigo 5 Q - J. l1posE;I·ladoria ser6 concedidB com proventos proporci,2 
nr:ie ao tempo de serviço nos o,emaic casos. 

P8r~grnfo único - A proporção torá por base 1/30 por ano de exere! 
ci.o. 

Artigo 6>1 - Pnra os ,efeitos da aposentadoria computar-se-á integral 
,!lime., ~ teü1po do serviço público estodufll, federal e municipnl, assim c.Q 
JJC' todos os serv~ços prestados em cartório, come fiel, auxiliar, esero
'l"nto e servcmtuario, mesmo em caráter interino. 

. Artigo 79. - I. apuração do tempo fQr-se-á inicialmente perante o C0I: 
regodLlr Geral da Justiça, o qual apreciará' [1.'-1 provas apresentaoos e fOI: 
r.ocQrá uma certidão ao interessado. 

P"r,{grafo único - O tempe de serviço poderá ser provado, perante 
. CurNgedoria, por ccrtidão do cart6rio ou repartição onde servir ou 
hwvcr trabalhado o servidor ou por justificação feita em Juízo. O pro 
cesso seguirá dopois, por intermédio da Secret8ria da Justiça, quanto ã 
c0ncessão da aposentadcria c cálculo do proventos, os trâmites legais _ 
obuervados pàra a aposentadoria dos funciorlliries púolicos civis do Est~ 
de:. 

Artigo 8 ll - A invalidez ou moléstia do servic'or será verificada eTll 
inspeção de saúde exigida para os f~ncionáries públicos em geral • 

. 1.-.. _____________ ._. ___ ... ____________ _ 



;w·~.,. .. -·· 
:.'~ ;,ó ,... ____________________________________ -. 

t~tigo 9Q - ° servidor que se julgar coo direito à aposentadoria 
dovera requerê-la ao Socretário da Justiça, instruindo o pedido coo ce~ 
tidão do teopo de serviço. 

1.rtigo 10Q - Compete ao GovGrnador do Estado concoder e detGrminar 
a apoSGntadoria do servidor, eo seguida o qual se expedirá o respectivo 
título, do qual dever50 constar o dispositivo legi',l efol que se fundar o 
tempo de serviço do servidor aposentado e 08 proventos a que terá direi 
t,o. 

Artigo llll - Fica insti tuida a' "Taxa de Aposentadoria de Servidores 
da Justiça", que seráarr~cadadapelo Estado em ~stampilhas emitidas p~ 
lo Tesouro, com o valor ~nimo de Cr.$OllO e o maximo de Cr.$lOO,OO. 

Artigo l2ll- Os fundos necessários a concessão da aposentadoria se
rão formados: 

a) - com a contribuição oensal e obrigatória de cinco· 
por cento(5%) paga pelos Gscreventes, oficiais de 
justiça e den\ois auxiliares de justiça de que tra
ta o artigo I II da preseiltc lei, em relação ao pro- 'I 

ventos que lhes coopetireo para aposentadoria, de 
acô

2
r

2
do com a ref.1uD"raçÃo-baoc estabelecida no artJ. L 

go ; 
b) - com u arrecadação, eo e.st80pilhas, da "Taxa de AP2 

sentadoria do Sorvidores ctl Justiça", que passa a 
ser devida nas escrituras núblicas e mundatos em 

''causa própria", na seguinc8 c onf()l'f.ll. da de : 
I - Seo valor declurado e de valor 1'\ té ••••••••• Cl'."; , 

Cr.$5 000,001 inclusive.................... 5,00 
II - De Cr.$ 5 (,)0,00 até Cr.$20 000,00, inclusive 10,00 

III - De Cr.$20 000,00 até Cr.$50 OOOtOO,inclusivo 15,00 
IV - De cr.!50 OOO}OO ató Cr.$lOO OOOtOOtinclu.sive 25,00 
V - De Cr. 100 OOu,OO até Cr.!200 ooo,ou inclusive 35,00 

VI - De Cr. 200 000,00 até Cr.~300 000,00 inclusive 50,OC 
VII - De Cr.$300 000,00 até Cr.$500 (;\,;\.I,OU inclusive 75,OU 

VIII - De Cr.$500 \.IuOfOO ató C~.Ol cou ,OOU,(;\.I inclusive lQO,()O 
IX - De valor superlor a Cr • ."l QuO OOO,U(; •••••••••• 200,OC 

c) - coo a arrecadação de Cr.;';3,u\.I ()fJ ostaf.lpilhas da 
"Taxa de Aposentnrloria de Sorvido.C'cs da Justiça~' 
que passa a ser devida nas certidoes e públicas 
fornas extraidas pelos serventuários de ju.stiça 
dos livros, autos e deuais pn.póis, exclusivo ns 
de Registro Civil; . 

d) - COf.l a arrecadação, com o.oínino de Cr.;;>O,50 em 
estaL1pilhas da "1.'axa do Aposentadoria de Servi
dores da. Justiça" couo adicj.onal, a razão de -
cinco por cento (5%) sôbre ')S Gf.lOluoentos dos 
.serventuárics o auxd.iaroG d" justiça! en todos 
or: feitos, registros, ccrtidÃlI c::.o Reglstro Civil, 
reconhecioento de tiroas G quaisquer outros atos 
pratica,dos por servidores beneficiados pela aP2 
sentGdoria constante destn 1. ' .• 

Parágra~o único - A receita da taxa criada neste artigo sorá es
cri turada pela Secretaria da Fazendl'\ ef.1 títu10 ospGcia1. 

Artigo 13ll - As contribuições u que se rl<cre 2. lGtra "au do a;C 
tigo anterior serão recolhidas, na Capitnl, éW :-'nstituto de PrevidôD 
ci2 do EstUdo t e no intorior às coletorias estaduais, ou a ol.'as esta 
çuos arrecadadoras, até o dia cinco (5) do oôs seguinte ao vencido, s~ 
gundo e,s instruções que foren expedidc'\s, 

Artigo l4ll - ü nã () p"gar.1ento das contri buiç 150s nos pro, zos prefixa 
dos. sujeita os contribuintes à f.1ulta do dez por cento (lu%) sôbre as :: 
quantias a recolher. 

Artigo l5Q - Ficu facultado ao servidor interessado recolher suas 
c()ntribuições adian~adaoente,. desde ílue o faça por trinestre ou sencs .. 
"re e nunca por perlodo superlor a uo ~mo. 

(l)~rtigo l6ll - As vantagens &~ uposentadoria previstas na presente 
lei são extensivas a todos os serventuári os (lo justiça, sujei tos à 1:1e§. 

I 
I 

I 

I 
i" , . 
I , 
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-:' r--I~;('SmG contri buiçãci menGal de cinco por cento (5%) a que se refere o a.r 

I tigo 12, 
, (1) Artigo 17.1l - Nos ofícios de justiça sob o regime de sucessão, ap,g 

nas o serventuário sucessor pagara a taxa de cinco por cento (5%) de -
que trata a letra "ali do artigo 12. 

(1) Parágrafo único - O serventu:3rio ,sucedido só ficará SU,jeito ao Pã 
gamento da referida taxa na hipótese de verificar-se o desaparecimento 
da sucessão, pela forma prevista nos artigos 9Q c 10Q do Decreto n •••• 
;3 986 de 25 de fevereiro de 1935. 

(1) Artigo 18Q - Os benefícios constantes el; prusunte lei estendem-se 
I:;OS aos serventuários ·sucedidos que voltarem ao cXlJr'cício do cargo e -
também àquele s que reque:Cl'rem sucessão '.uando já I)C"ltavam vinte e cinco 

., anos ou mais de efetivo exercício. 

I 

I 
d 

(1) Parágrafo l.ll - Poderão tamhém adquirir d:~reito lá aposentadoria,
nos têrmos desta lei, os i:orvlJntunrios suc",dicL,s quu voltarom ao desem 
penhoda função. 

(1) Parágro.fo 2.1l - Estendem-se ninda ~),'l referiuos benefíci or. :1 Os ser
vuntuários sucedidos que ao ruquererem a. sucessão contavam rmüs de vil} 
te; anos de serviço efetivo I em ofícios de justiça, e que vivem exclus.i,. 
vamente da renda do cartl'.'~O, c que Gere\ npruvadc. por nt"stado do Juiz 
de Direito Corregedor Perms\nlmte do Cetrtório. . 

(1) Par~5grafo 3.1l •. Fica facultndü 303 SGI'ventunrios SUCGdidos roquerQ 
rChl sua aposentadoria, sendo ü Gucessor provido autorn6ticC\mente na se,r 
·Jemtia. em caráter vi talicio. 

Artigo 19Q - Aplicam-s',) tôdas as vantagens dos artigos 4.1l e 
d8 presente lei aos ,qervontuários, seus escreventes o aos oficiais 
,')ustiçe, estipendiados pelo Estado. 

6 Q 

de 

J.rt:i,go 20.ll - Os proventos da a.po,g\mt,':\do1"ia d"pend"m da natureza -
dos cartorios em que trabt\lhalYl o ,é; $(!r·"j,lorG$ ,dr. üt::·~()gO.rj.i:\ de cada um o 
(~::; classe das comarca G ::; que pertonçru;J. •. 

(2.) Artigo 21Q 
- Para os lOfeit es de aposentadoria dos serv"ntuéÍrios,

,~screvcntes, auxiliares de cartórios (, oficiais dc justiçn, ficRm as _ 
c Gnnrcas do Estado e,ssim classificadas: 

la. Classe • • • • • • • • • • • • • • 

2a. Classe · . . . . . . . . . . . , ~ 
3a. Classe · ...... .. " ..... . 

Crmarcas de 4':\. EntrQncia 

Comarca l de 3a. EntrânCia 

Conn!'Cê:~S de '~Q. Entrância 

4a. Clasw; ••••.•• , •••. " Comarca:' de la, Entrância 

(1) Artigo 22.1l - Para. o efeito do pagamento dos l~l'oventos da a1?osentQ 
doria e do recolhimento de contribuiçõcn a0 Ir,':titute> de Previdencia do 
Estado e ás estações arrccc:dadorad, ('tc. pcrcont.ó1'CI.1 8,stC\bolecida na le _ 
t.rn "a" do artigo 12.1l j ficam arbitradé\s. CODO r-,mnerações-bc"tse, as S8-
[;uintes, de acôrdo com n clansificação (iAs COJ:1f,r'(!nS '-' categur;." dos se.r 
vi-doro s: 

.. '~ - lo. .. C 1.QS (3 U ---_._--_ .. -' 

I I - Cartórios de 
LeU cna tos de Notas e i ::;1.1C')8S 3es, da Fazenda 

, t.ru Civil das Pessôas 

Registros do Il:1óveis de Títulos e Doc\lL1entos, Ta
de Protestos, Escri vanias do Cível ~ da Faf:lllifl e 
Pública, Encrivanias de Paz e Cartorios do Regis
Na!~urflis e Anexos do subdistri t.u de sede de COI:11:\1:: 

I 
I 
ii 

l 
! 

Serventuários •.. ~ ........... ,. ........•. o ••• Cr.$ll 000,00 
EscrevGnte Se ••••••••••••••••••••••••. , J • • 4 500,00 
Fiéis e Auxilinres .......... , .. , .... , .. <, o •• • • \I 2 000,00 
Oficiais do JUStiÇ8 t1 ......................... 4 000,00 
Porteiros dos Audi tÓl'ios ....... , ....... I'" 7 000,00 
Ajudantes de Porteiro dos Auditprios....... 4 500,00 

II - Cartórios de DepositáriOS PÚblicos, C:;ntndores, Pe,rtidores e 
Dintri buidores:. 



Se!"Ventuári os ••••••••••••.••••.•••••••••••• 
Escreventes •••••••••••.••• , •••••••••••••• 
F · '. A ·1· ~e~s e ux~ ~Hres •••••••••••••••••••.•••.• 

Cr.$ll 000,00 
4 500,00 
2 000,00 

III - Cartórios de Escrivanias de PElZ C Cr:rtórios de Registro das Pe.§. 
sôas Naturais e Anexos de sedes de ounicípio, que não sejao sede de co
oarca: 

Se rvGnt uári os •••••••••••••••••••••••••••• " Cr. $ 8 800,00 
Escreventes • •••• • • • • •• • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 2 500,00 

IV - Cartórios de Escrivanias de Paz o d~ RúgL"tro Civil das Pessôas 
Naturais e Anexos de distritos que nne S.:lj aLi sede) de f.lunicípio: 

Serventuários •••••••••••••••••••••••••••••• Cr.$ 3 000,00 
Escreventes ••••••••••••••••••••. ,........ 1 -500,00 

I - Cartórios de Registros de Inóvois, T:i c1ionatos, Escrivanias e 
rt0gistros Civis de Pessôas Naturais e i.noxcs de subdistri te (1, sede de 
COfJ.2rca: 

Serventuários ••....... 1, •••••••••••••• , •••• Cr.$ 8 000,00 
Es crevente s ••••.•••••••.•••.••••••• , . . • • • 3 000,00 
FiGis G Auxiliares •••••••••••••••... I...... 1 500,üü 
Uficia.is de Justiça I I t t •• I I I I' I' ••••••• I t t I 2 úOG,OU 

II - Cart6rios de Depositsrios Públicos, Distribuidor(.;s, Contndoros 
e l>rtidores: 

Serventuários. I •••• I ••••••• I ••• I I I" I •••••• Cr.$ 8 l/ÜU,0l. 
Escreventes • 11 ••• I I I I I ••••••••••••••• I... ~~ 21".;l"UU 

III - Cartórios do Escrivanias elo Paz e Cartórios do Registro Civil 
Jc:s Possôas Naturais e i.nexos de se(ees de f.lurJicfpio:; qUE; não sejrua se
de ele C onaroa : 

Serventuários ...... I •••• I •••• I ••••• I ••••••• Cr.$ 6 4C-L),OL 
Bs crcvcnte s •...•.•••••••••. I • • • • • • • • • • • • • 2 li\ .. ·l:, UL 

IV - Cartórios de Escrivanias do Paz () C"rtórios de.: Registre Civil 
dns Pessôas Naturais e i.nexos de distritos que; não sejan sode de r.mni-, . 
c~p~o: , 

Serventuarios • I •••••••• I ••• I" I •••••••••••• Cr.$ 2 GOU,GC 
Escreventes •• I •••••••••••• I ••••••••••••• I 1 [)üü,liU 

C - 3a. Clf.1s~Q 

I - Cartórios de Registros de Ir.1óv(;is, Taboliollé:;tos, Escrivanias 
o Rogistros Civis de Pessôas Naturais c Anexos el' ;~"bdistrito ele sede 
de c on-arca : 

Serventuários ••.•.• I" I •••• I I ••• I ••••••• _ •• Cr.$ G CCG,CO 
Es crevente S ••••••••• I ••••• I • • • • • • • • • • • • • • ~~ 6l:ü, u(.' 
Fiéis e Auxiliares •••••• I' •••••• I •••••• , • " 1 5L,;0,l,.~' 
Oficiais de Justiça ••••••• I" I • • • • • • •• •• • •• 2 L:uU, \.. \..,: 

II - Cartórios de Depositários Públicos, Distribuidores, Contadores 
() Parti do re s: 

Serventuários •••••••••••••••••••••••••••••• Cr.$ 6 (Jl,;(;,Oc 
Escreventes • I •• I ..................... I' • •• 1 80v,lil,; 

III - Cartórios de Escrivcmias de P11.Z ç Registro Civil das Pessôas 
1JGturnis e Anexos de se)de de f.mnicípio e que não se,ja súde) de COf.1arca: 

~. tá· r. $48" n 0GrVen u r~os ....... I'" ............... I ..................... r. _ ÜL ,\.iC 
E.s erovúntes •.• I ........................ 'o • • .. • • • • • 1 ~3CO, 00 

IV - Cartórios de Escrivanias do Paz e Rogist,ro Civil das Pessôas 
.J2.tur[;is oi.nexos ele distrito que n..'1'o soja sode do nunicípio: 

Sorventuários ........................................ Cr.$ 2 2\.)0,CU 
EE3creventes ............................. ,..... 1 S(.{!,CU 

D - 4a. Classo 

I - Cartórios de Registro do I[J~veis, Tab.,lionatos, Escrivanias e 



-\ , 

Registros Civis de ?essô1;\s .Naturais e l,nexos de subdistrito de sede de 
COf-lo.rca: 

Súrverltu0r1' Os Cr.$ '" 000,0'-' \,J ;.,\ ••••••••••••••••••••••••••••••• '-' v 

Eser0ventes ••••••••.•.••..•..•• , • • . . • • . . • • • 2 2liO,UÜ 
Fiéis e Auxiliares .......................... 1 500,00 
0ficiais de Justiça ..•.•.••...•....•..•••••• 200°1°0 

Ir - Cé1l't6rios de Depositários Públicos, Distribuidores, contadores 
." :C)~J.rticlorGG: 

Serventuários •.•.....................•.....•. Cr .• $ 5 000,00 
Escrevontes •... I". • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • . 1 5üC: 00 , , ~ 

111 - Cartorios de Escr:!,vnnias de Paz e Registro l:ivi1 das Pessoas 
};:üurais e Anexos, de sede de LltInic::(pio que MO ;:,ja sede tle comare,>: 

Se'rventua'rl'os . Cr $ 4 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 
E.~crevunte." 1 50 f (." .... ..... ••••••••••••••••••••••••••••••• \"',1".1"-' 

IV - Cartóries de Escr,ivanias de Fnz e IwgiGtros de Pessôas Naturais 
o ,',nexos de tlistri to que não seja sede ,:l.e nunicíri (): 

SürvGntuários .............. " .. ;. .......... ~ .. Cr.O 2 200,00 
EccrGvontGS ..••.•.•....••..•••.•••.•.••.•• 15u(),OO 
Artigo 23 - Vetado 
parágrafo único - Vetado 
Artigo 24 - Vetado 
Artigo 25 - Vetado 
Artigo 26,Q - A todos os contemplados por esta lei fica assegurado o 

dir'eito de, facu1tati vamp'ute, se inscreverem no Instituto· de Previdência 
do EstadO, instituindo um pecúlio nunca inferior ~ Cr.$50 000,00 (cin
CJILntG mil cruzeiros) 

Parágrafo. único - Vetado 
Artigo 27,Q - Fica criada, no Instituto de Previdência do Estado -

l::n:\ . ccrteir::\ denominada "Carteirc de Aposent::\doria de Servidores da Ju§. 
tiÇ8" c'i8 stinnda a u tender àe. aposentadorias previstas nesta lei. 
. pa::á gra f o lO. - As despesas de Ullu,mtençfío, da carteira o::a criadal. e 
: ,jI". as~aHl os encargos dEIS apos"mtndorHllc~ prevlst:o,O ne stn 1e1, correrao -
c.ó."llwiv8H1ente à conta &1s eontribuiçõc,~ irwtitl. Id::'s " da tnxa de npose,n 
ü.',dorin referida no artigo 11. 

P:lrc\grafo 2,Q - ° Ino ti tuto de Previdência sómente J.niciará o pagame 
;.", úc::s aposentadorias concedidas depoi.s que tiver em seu poder Os fundos 
n,J(;c)silúrios à s01uç50 do tais obrignçõe.s, 

Parágrafo 3,Q - VOtéldo 
Parágrafo 4,Q - Vetado 

, Artigo 280. - O Instituto de Previdênei:; do: Estado baixArá instru-
ções para a execução ·desta 101 1 as quais deveroo : "r aprovaoas por decrQ 
to do Gcverné1dor do Estado, 

llrtigo 29.Q - Esta lei entrará em vigor 11a llutc dl') sua pÚblicacào, 1'e 
vogodas as disposições em contrário. 

- - - o o o - - -

Os artigos que tiverem esta observação (1) sito da Lei n.507, de 17 
de novembro de 1949, e se refere e,os Grtigos vot'"dos peló Exmo, Sr. Go
vornador de Estodo, decretado e Rromu1gado peLe J"ssoll1bléia Legislativa. 
Publicado no D,Oficial da J,ssemiüéia em 18.11.4\::1 

- - - o o o - - -

I 



-

RECONHECIMENTO DE FILHOSIJ#lGITIMOS 

LEI N. 883 - DE 21 DE OUTUBRO DE 194~ 

Dispõe sôbre o reconh8cimento de filhos 
ilegi timos. ' 

o PRESIDENTE DA REPUBLlCA: 
Faço saber que o Congresso Nacional docreta e eu BaIloicno a seguinte -
Lei: 

Artigo l~ - Dissolvida a sociedade conjug8l, será peroitido a qual 
~uer dos cônjuges o reconhecimento do filho fora do matrimônio e, ao f1 
lho a ação para que se lhe declaro á filiação. 

Artigo 2~ - O filho reconhecido na forma desta loi~ para efeitos -
aconômicos, terá o direito! a títulado amparo social, a metade da hor 
çu quo vier a receber o fi ho legitinc ou le~itil:lCldo. 

Artigo 3g - Na falta de testanento, o COnjuge, casado pelo regine 
(lo sp.paração de bens, terá direito i\ Llotado dos del.xados pelo outro, se 
,',,'ncorrer à sucessão exclusivi".montG ceu filho roconhccido na forrJ8 de~ 
i,.1 Loi. " 

Arti,go 4~ - Para efoito da prestução de 8linentos, o filho llegiti
'.l; poderá acionar o pai 00 segrêdo, do justiça, rossalvado ao interessã 

•. ' l, direito à certidão de todos os tôrr.lcs do respectivo processo. 
Artigo sg - Na hipótese de ação investigatória da paternidade, te 

JireJ.to o autor a alimentos provisionais desdo que lhe soja favorável a 
,';ontença de primoira instância, eobora se hnj8. desta, interposto recur 
de'. 

Artigo 6g - Esta Lei não altora os Capitules II III e IV do Ti tu-
10 V. do Livro I, parte especial do C6digo Civil (a;ts. 337 a 367), sal 
vo o ~rtigo 358. 

Artigo 70 - No Registro Civil, proibida qualquer referência à fi
liação ileg!tillAa de pessôa a queo lnteressa, far-se-á rOI:lissão a esta 
Lei. 

Artigo 811 - Aplica-se ao reconhecido no disposto no art. 1.723, do 
Código Civil. 

'~rtigo 90 - O filho havido fOr8 do L~tr1oônio e reconhecido pode 
ser privado do aoparo sooial, assegurado por \lsta Lei nos L1eSJ:lOS casos 
eo que o herdeiro excluido da sucessão, ou pode ser deserdado( artigos 
1.595 e 1.744t do Código Civil). . , 

Artigo loQ- São revogados o Decreto-Lei n.4.737, de 24 de setembro 
de 1942, e os dispositivos que contrarieo a presente Lei. 

Artigo 110 - Esta Lei entrará em vigor ~ data ~ sua publicação 
~io de Janeiro, 21 de outubro de 1949. \D.O.~p1ao eo 26.10.l949} 

EURICO Gi:,SPi,R DUTM 
Adroaldo Mesquita da Costa 

o o o - - - n o o 

LEI N~ 891 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1949. 

Perr.11 te a recuperação do tItulo da Divida Púb11 
ca ao portador. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICl.: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e ou sancione a seguig 

te, Lei: 

ilrtigo l~ - lt revogado o artigo l~ do Docreto-Lei n.6.96l, de 16 
dü outubro de 1944, que dispõe sôbre o pagaoent.o do juros dos tItulos 
da Divida Públioa ao portador, e dá outras previdências. 

Artigo 2~ - A recuperação de títulos da DíVida Pública federal, e,a 
tadual ou municipal ei:11 tidos ao portador~ ou dos ::cJ:lÍne. ti vos Gnc1ossados 
ao portac10rj ou eo branco, processalt-se-a de confornide,c1e coo as disposi 
ções dos ar s. 336 e 342 rio Dec.Lei 1.f:\08. rl,,, 1"'.9.1.9:'19 (Código (lO pro--r 
cesso CiVil 

da
Artlgo' 3~ - Es'l.d Lei entraX:?'ien viO'nr m .. 1ta de sua públicação r.íl.1 

voga s aS,disposiçoes eo contraI' o, EURICO Gl.SP.;R DUTRl. ", ," ,,'. 
(Pub~ D.O. União ao 28.10.49) i~di'oaldo .lJ. daCci3ta, Gi (la Silwií'll i i 

_~:-""'::~_ ".' ____ :_..::"''-,_:'.!:.._:"_~_ L-'·"·....... '".. .. _-~ ____ ,~~ • --
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