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. -A nossa agremlaçao nos 
seus primórdios 

OantOM nbnh:o. pm .. (" .. UIIll), 
pl"la ('or(l.II(·'8 ti .. eHpft!:o. I) ...... -

latftr,o do .... "-prPMhl .. nte da 
II(JHIoIIl AN ... O(·'nt;:Ao, t'Ol' ..... polulll"n

te- no p('1'f(Hlo ndmlnililtJ"Qlh'o de 
]921'1 a JD:-Cl, quondo n JIl('liImn 
('(llnpIeto.. I) .I!I('U primeiro trlf
"lo de ('xlliltll-ut"n. 

f.::HJoIe Inklfto trnbnlho, 11110 e 
Ilprovudo nu dia :1.1-:12, ('lU 0111-
" .. DI))I""" g('rnl ... trllordln!Í.rln. 
qll(' ('II'gl'lI 1111"11 dlr('j()rln, -
Ilr('l'!idhIII, ('om JUllito brilho e 
Ih·llft·adio. , ... 10 11"1011'10 (lI/oItllll"to 
('oh·gn. (·t"I. "lfrpllo Il'irnlo dll 
fioilh'u, _ IU"1I1 d('lnonMtrn (I .. r("JI
,'.'u." prllgrt'NI'II~ do nOM~O gr(l
mio (' ti 1I,dto tlUe tem eoroftdO 
011 ('lIIfort:(JH dnl(IIP;I('l! flue IlItu.n 
Pl'lo /11('11 ('IIM"rllnde('hnento e t'/Ii

tnhHjtlnd", 

E' praxe anriga iniciarem-se os 
relatórios das associaçücs, como a 
nossa, eOlll a dcelaração de qw' os 
mesmos são frilos eIH cumprimen
t-o dêsle ou daqui'le artigo dos ('8-
tatu tos. 

Es"le relatório, porém, foge ao ve_ 
lho hábito. Cumpre a letra dos es
tatutos c, muito mais ainda. Um de
ver a que nos impllzrmos de rela
tar aos nossos cOIlSúcios tiS -ocor
rências e os fatos relacionados com 
a nOssa Associação, durante o telll-

po em qlH' tivclllos :l honra (!f> prf'
sidir e orientar os seus destinos, 

Só ficam aqui rep;isl rados os fa
tos mnis imporlanles e (JIW mais de 
pel'lo interesSHm :H) nosso gri"rnio, 
em parliculnr, c à classe que j\]C' )'('

prcsenta. 
Omitimos, por d"psnec('ss:'lrios, os 

assllntos de meno!' relev:lnei<l, que 
eonslituil'am, por assim ,fizer, 11 

pn'()(~up~'iío dUlrj:l da direloria, 
no tocante à vjcla e :l alivitladt, 
da Assoejaçiio. 

llEtJN IÕF.S 

A nossa Assoeiaç;"io, dHl"anlt' o 
l:lpSO clt' IpllJJHl (fll(' víte de R d(, 

julho de 1928 n ;~1 de dt'zf>rnhrn 
próximo find(l, j'('u!izllu oito as
s('IniJléas ~er<li~, nnlo l' (111:111'0 
rellnlOes ol't1inúritls e OI1ZI' t'xtl'a
ordinúrias. 

Debateralll-se Nl1 totl:lS essas 
reuni{)ps nssllolos de grande akun
ce. nilo só para :1 OOSS:I agrL'nda
çiio como, prilldpnhJlPole, ~);!I'a ti 

dassc que ela r{'pr(lscnla. 
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A maior parte ,dêsscs ussuntos, 
que mereceram acurado esludo <Ia 
diretoria, já deve ser do conhet:L
menta dos snrs. consócios, Iw!ns 
noticias dos jornais c oulras fon
tes de informações. Entretanto. 
convém que fiquem regisl nulos 
neste relatório, elll fôrllla si!ll (
tica, para que os assoei<ldos l' Cili<'

gas da classe, ao manust'ú-lo, pos
sam avaliar tIa utilidade da 1l0Sf->1l 

Associação e compreender a nc
cessida.fh~ de 11llla melhor e()opera
ção no sentido de tOTon:'I-la cnda 
vez mais acalada no JIleio ('111 que 
vive e prestigia(b nns ('ÍI'f'ulüs ofi
ciais, para que se tOI'JW dici('nte 
a sua ação, prn prbl dos inlerê:~scs 

que ela defende. 

FALTA DE COESÃO 

.lá é velha a múxillla do fcixp ·d(· 
varas, cU,ja verdade, alravós el()S 
tempos, mais se diluI a, fH'('ntuHIHlo 
a conveni['neia fla sua m:üol' eOIll
preensão na prática hndiC'J'nu. 

Infelizmente, pésn-flos dlzê~10, os 
nossos colegas, servenl1drios de 
justiça do Estado de São Paulo, 
ainda não ôllenlaram para o valor 
dessa m:'!xi Ill<l. ContinúrUll a 11,10 

concorr('r, na sua grande maioria, 
para forl'al{'(',er a nossa união. A 
maior parte, o nlnn('roso núel<'o ,do 
interior do K .. lado, :linda mio fi
gura no nosso quadro 'ioeial. quan
do outras agremiações, algumas 
menos importantes que a nOSSIl, Se' 

organizam e entram em açiio, llrns· 
perando e realizando os ohjetivos 
da sua finalidade, 

Ao entregar Os destinos lia Asso
ciação à nova diretoria, hoje dei
ta, desejo enearecer aos novos c 
dignos administradores a necessi-

dade de Ullla propa~Hllda hem 
orientada, {'Om o ohjetivo de HITt~

~rirnetllll!' II cla.'isl' em torutJ d:\ no,-; 
.'lH Assoeiaç:l0. A tlif'{~I()ri:l, qlH' ho·· 
je termina () seu mandato, nãtJ d('s
cuirfOl! {!t1SS{' prop{ísilo, ('Ilvi:wdo 
UHI J't'IH'psenlnnle itltlIH'(), para (lll

garillr slwios, nlls c:i·dad{'s Ill;tis irll
porl:ln1('s do inlt'rinr, l' isso sem 
rc.'lnJt:Hlo lisonjeiro. Os novos di
rerores, ('nlrl'lanlo, não <!evl'llI de
sallillwr. prosspgldndo e0l11 IH'J'Sl'· 

ver:lIH::l l1r-sse justo t' IOtlvav('1 "de
sidcratul11". 

Para os III'nlH's, nu Hnliguidad(', 

era COI'l't'1J1<' ~l s{'n\('Il~'a di' quC' SI' 

100'n:1\'<l1I1 dignos SÚllWlll{' :1t)l,Cdl''i 
((1H.', ao pnssar pela \'ida, 1:l11I;a\':1I1I 
Ú It'rra pelo Illt'nos lima s<:rllcllf(', 

Que Sl'ja a 11)'opag:lIHla d-o IInss() 
grôlllio a s{'Tnenfe tI:! h'n,da ;';1'<1-

lll', QtH' ,<,Ia vi('(' (' f1orpsI:a, afilll 
tI(, C]IIP possa ti ("ass{~ dos senido
rl'S <1:1 jIl5Iit;':t ('olher os fnllos sa~ 

zOl1at!os c Úll'i,,>, de que 1nuto IH'
cessil a. 

l\fANllA1'O 

Como sahcis, ôl nossa ag]'('lI1iíH:ilo 

foi fundadí1 ('In R df> julho {h~ U12R, 
A (liJ'(~loria qUt' hnk findn li SU:1 

geslüo It~V{' o seI! lll:ulf1<llo prorro
gado nté esta data. 

Por lnotivos v{lrios, q1ll' n:lo VPlll 

:1 !l('10 ltH'ncionar, alguns direto
res fôrnm, aos poucos. í1lwndonan
do os seus postns, d{~ rn:lIleira ()lH' 
ao signat:írio (:OUhl' ti 1:11'('(11 {li' 0.<: 

ir suhsti1uindo, !la falta df> suplpll
t('5 que quizcsse/11 prel'!lt'l!('r as va
gas verificadas. 

Tais ft)ralll as substitlJiçt-)es, 111-

gmnns jllstificúv('i,,,,. q(1(' nos villws 
nn eontingi'll{"i:1 de d('s('tnp('nh~l1' 

todos os cargos dn diretoria, (~vi-
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tundo, assim, com dificuldades, é 
certo, o fracasso, fi dissolução do 
nosso grêmio, «ue precisa ViVL'I', 
prosperar, cumprir a sua missão c 
alcançar os seus elevados desíg
nios, 

Não por veleida(le, mas para que 
fique anotado Iwstc relatório, os 
serviços da Assodação não parali
Z:ll'am por essa anolllalia: ao ('011-

h'ário, fôrUlll S('lllpre atl'ndidos 
com solicitude e prestêza, exeeç:10 
feita de alguns mt'ses, elll <JLH', por 
Ilwtivo imperioso de moléstia e1ll 
pessôa da familia, tivelllos de au
sentar-nos da C:lpital. 

HEGlMENTO m: t:USTAS 

Tendo o gov{'rnoo provisório, 
.chefiado pelo SI'. inh'rvcntol', co
ronel .João Alberto Lins de Bar
ros, posto cru execllç:"ío () novo re
gimento de euslas, 11'0 qual se fi
zeram grandes cÓl'tes nns laxas 

devidas aos oficiais púhlicos ('In 

geral, a nossa Associaç:1o, logo 
após a SLIbstitui<,~ão ~Io goverJlo 
aludido, inleJ'pôz os Sl'US lllelhores 
ofícios perante o novo in(rrvcll-

101', dI', Laudo de Camargo, no 
sentido de conjurar a siluaç:1o tios 
serventuários, em face rio dito re
gimento. 

em tios primeiJ'os atos, dt'sse he~ 
nemérito gov'eru'O foi nomear lima 
eomissão de nofúveis juristas para 
revêr os decretos rllHwados <Ia Se
cretaria ,da Justiça do governo an
terior, A dirl'toria da nOS~:l Ass(J~ 

dação, honrada ('001 um convite 
para se entender cOm essa eOlllis
são, a respeito tios decretos rere
rentes aos sel'ventu:jrios de justi
ça, teve a felicidade d(' consegllir 
que o 110VO regimento n;io l'l1tras-

se em vigor, desde logo, alé que a 
comissão pudesse tlar um parecer 
ddini1ivo sobre a mulél'ia, 

S('l'iu pxaustivo transcrever nês
te re(atól'll1 todo () trahalho qllt' l'S

ta tlü,(·tol'ia ,des-l'nvolvt'll l't'rantc 
aquela ('omissão, c,daboraJ1do pa~ 

I'a que () regimenlo til' cllstas do 
Estado [,isst' (',''il'oimado das lacunas 
e "ef('ilos til' que .'1(' I'l'sscnlía e 
coo l1,sn lIn.sse, [lO,s limite .... do pús.si~ 

vd, os intcl'{'sses dos I1otúriüs. es~ 

CI'ivfll's, ()fi(:i,ds d(' I'cgislro, !'te" 
e0lI111 os das pal'Lt's t' !lu fisco es
ladual, () lr:ill:dho [Pito I'ollsislin 
num lIH'lllOrinl l'üntendo ('prc:l de 
noventa púgin<ls d:ttil(lg!'afadas, 
ahrang(,IHhl todos os oficios (te 
justiça, i\S disposiç{)l's f tiram 

acolllpanhadas d(' cOlllenlúrios elu
cidativos, justificando a SUa pro
cedt~ncia, a ~ll<l rado til' ser. 

Algulll consúcio que queira CO~ 

IIhL~C{'I', mais ptlI'mcnol'izadalllpntt'. 
o qlll' foi ;1 illlt'rvl'f}(,:úo ela Bossa 
dirt:!oria nt"ste p:lrl it'lllar, pOlil'r(1 
n!llt'!' JIlelhol't's infol'JIlIH,'Ú('S 110 ar

quivo !In Bossa ASSo('irl~'ii{l, solici
tandü-as }J<,ssoalllU'IlI,' tio ['('Sl){'{'Ii~ 

vo Sl'('J'('lúrio, que lerú IIIUdo pl'U~ 

Zt'r l'(1l prestú-Jas ;\ tJunlquel' in~ 

Il'l'ess:ldo. 

Ex()n(,l'ando~sl' o tlr, Laudo de 
üUJl:n'gt) do (iovl'rno do f:,slal!(I, 
('xlingllill-s<" <lUlolllúticulllC'nte, a 
('olllissiín d(' jurislas, que, COI11 1an~ 

to di'snlo (' Jll'ofiei(\lI('ia. vinha (',S

IlIdando assunLos de tanto inkri's

se Jllll'a o EsladH. Tod<lvi:l, () SI1I', 

s('('I'('I;lrio <Ia .Jllstiça. <lI', Plol'l\'al
dn I.i11 h:tl'l's, hOIJVí' !lll!' h(,!1l llWll' 
\('1' n rl'Íerida comiss;-!!), declaran
do, com tdl'\"aç.üo de vislas, qUl' dl'
.... 1'ja\':i a n·fonnt\ (' H HIH'r(('i<.:Oll

!lH.'uto dos t'ilatlos de(')'PI(Js. 

Cumpre a esta diretoria c'Ollsig-
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nar nestas linhas, de maneira in
delével, os agradecimentos da As
sociação dos Serventuários de Jus
liç,a aos dignos e ilustrados mem
bros da referida comissiío, pela 
honrosa distinção que sem prc lhe 
dispensaram, permitindo a sua au
diência no estudo do regimento de 
custas e de outros dec,retos que lhe 
dizem respeito. 

E' um dever lambem da noss:1 
Associação agradecer sineeramt'llte 
ao emérito paulista, dI'. Laudo Ut· 
Camargo) as atenções que propor
cionou à nossa agremiação, duran
te o tempo em que ocupou e hon
rou o alto cargo de interventor es
tadual. 

E' licito esperar, deanLe da jus
tiça da causa, que os atuais (Liri
gentes do Estado atenuam às legí
timas aspirações da classt" l'l'prc
g,entada pela nossa Associução. Es
ta aguarda, confiante, alcHllçar () 
que pleiteia, com ardor e jusli(,,'u, 
usando de um direito legilimo p 

irrefragável. 

IM)>()sTO SOBHE A HEN DA 

Foi êste um assunlo que bastan
te preocupou a atençüo du nossa 
diretoria. Ao entrar eIH vigor o de
creto que creou o inlposto dl' sub
sidos, vencimentos e proventos dus 
cartórios, declarando que, paru os 
serventuários de ju~liça nún í.'sti
pendiados pelos cofres públieO's, () 
imposto seria ca!clllHdo sohre 70'/~, 

em média mensal da renda dos cal'~ 
tórios, em periodo fixado, IIÚO 

mencionando se se tratava de 1'l'1l
da bruta ou liquida, julgou a nossa 
diretoria, bem como os sCI'venlu:í· 
rios em geral, tratar-se dt'sla úlli
ma renda. Nem outra interpreta(,,~üo 

poderia ser dada ao caso, sahen
do-se, como é óbvio, que /'Cnda, 
em tod'os os léxicos da lillglla pOI'
tuguesa, qm'l' dizer -~- r('ndinwulo 
lÍl.!uido, depois. de dt'tltlzidas toda/'> 
as despesas, Exigi nao, t,'lltf'(~lall·" 

to, a Seerclaria da Justi~:a, na
quela ()ea~iã(j, parti 41 lanç-a
mcnto desse imposto, a declara· 
ção n:io só da ,'cnda lít[llida elJllltl 

talldJcm aa renda brllla, alal'llw
l'allI·se os sl~l'veJltuúl'i(js dl' jusl j
(,;tl eOlll essa cxigl~neia, IIILt'_ a SI'I' 

eOllverLidu eUI realidatk, Ih{'s CtJll

sumiria grulIde parte do produto 
tio seu I l'<lhallw. 

Nêssc senlitJ'Ü, a JlOSSa Associ,-,

çúo IIllluleve o assunlo elH dehute, 
em vál'ias reuniões, t.1L'.lilJl~l'andu 

agi!' jUIllo aos POdl'I'l'S t:o/llpell'n

lcs~ u que fez da Illalwil'u lue Ihl' 
pHI'í.'Cell IIIi1i .... aCl'rlada, no inlúito 
de nao ser dada jllleJ'pr{'I;I(,,~ào iJi

lultral a essa parlt: du dl'c-relo ('111 

aprc(,,'o. IlIlprofícua !l_lO foi a sua 
aluação, pois us S('lIS l'sforços, ('tJJI

jugados eOlll llS dos servcnluúrius 
que dirigiram UllI;I l'l'lJl'csl'llla~'aiJ 

no IlH'SIllO selltido ;10 Slll'. St't'l·('~ 

lurio da Fazl'uda, ftlnwj l'tll'llados 
de êxilo, ~ellt.1o a jUi'>I'1 rcel;lIl1a· 
çüo atendida pelos lllldprcs ílo Es
lado. 

SEH\'ENTUAIUOS FALl'USll~ 

Tendo sido veÍ('ulada por UlIl 
grullde ól'galll da illlprL'ui'>a paulis
ta grave a(·u~a~'êlo subre jl'r{'gulal'i~ 

datll's pnüic,adas ('111 algulls carlú· 

rio .... civeis desta Capilal, a direlo· 
ria da nOSsa ASSí)('iat:úo t!eli!H'j'Oll, 

(!IIl reuniào efeluada, e ]J(\I' pru
pusLa do Sl'lI prl'sidente, oficial' A 

redaçào daqUl~!l' jornal, solicitan
do inf()I'lIlÍ\\~ües ~i('gllras .... obre tJ eu-

-
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pudesse a diretoria ou o tonsêlho 
fiscal agir junto aos serventuários 
faltosos, no sentido de salvaguar
dar a dignidade da classe, cum· 
prindo, assim, uma das t'inalida· 
des do nosso grêmio. 

O ofício dirigido áquela reuu
ção) entretanto, não obteve respos
ta, nem fÔoram publicadas nova~ 

notas sobre o caso, sendo de pre
sumir, à vista de tal siWncio, que 
os fatos trazidos fi publico, sob () 
titulo "Verdadeiros pandelllônios", 
não se confirmaram, sendo d(lSIle

cessário que a Associação tomaSSI~ 
qualquer medida acauteladora do 
conceito que devem men~cer os 
serventuários de justiça. 

Vigilante, a Associação tomou 
imediatamente as providências quc 
o caso comportava, tendo a satisfa
ção de verificar que a nola saida 
a lume não se baseára em infor~ 

mações hauridas em bôa fonte. 

DIS1'RIBUIÇÃO DOS FEITOS 

Logo depois de entrar ('lll exe
cução o dispositivo legal sobre :1 

distribuição dos feitos, notaraIll 
os serventuários de justi~~a dt'sla 
Capital certas irregularidades nl~s~ 

se serviço. O assunto constituiu 
objeto de debates em diversas no'u
niões da nossa diretoria, que re
solveu, aCinal, enviar uma rcpn'
sentação ao Sl1r. Dr. Diretor do Pa
lácio da Justiça, solicitando rned i
das tendentes à bôa ordem e equi
dade que devem presidir à distri~ 

buição dos feitos aos escrivães. 
esse pedido obteve a melhor acO

lhida possivel, tendo sido cxpedid:l 
pelos Snrs, Drs, Diretor dD Pali.
cio da Justiça l' Juizes de Direito 

n 

do civel c comcrcial desta comar
ca uJIla {~xtellsa portaria, na qual 
se estahl'lel'('r(llll~ tarnht!lll, Illedi
das contra n relenção de autos pe
los srs. ad vogados. Foi mais um va
lioso servi«;;o que a nussa Assoda
çblo prestou à elass(:. 

PAPEL SELADO 

Es!aheleeido pl'ia lei n. 2222, de 1:1 
de dt'Zt'lllbl'o de I !J27, que os atos 
da COll1petência dos srrventu:il'ins 
de jl1stil,'u dl'\'t'1I1 S(,1' esc ri los em 
papel sl'lado, Sl'1Il fazer ['{'fel'enda 
ao liSO de papi'is imprt'!i'ios, 'lIW 

tOl'llalll mais perfeito p r:'qlido o 
sl'l'vi\'o forense, H IlllSSa As!wciH\'âo 
discu(ju (I caso t'IH VÚI'i,IS tlas SUaS 
se,'isôes, atendendo a qlJl' :\ supres~ 
são das fórlllulus impressas, urlo· 
tadas em todos os telll}llls, causaria 
grande tr~lllsl{)rno ao SI'I'\'iço, tll!

vido :\ morosidade e imperff'içiio 
de que o Illl'SIlJ() .sl~ ITSSl'lltiI"ia. 

Isto pôsto, ti Ilossa ngl't'miac..'âo 
enviou Ho sr. Secretúrio da Fazen
da do EsIHdo lllll ofieio, atluzindo 
as considel'açôes qUt' n assunto 
comportava t' Cl1t'nn't'['utlo a eOll~ 

v'eniência da pel'fIlissúlJ tlu uso 
dos imprl'ssos Jlelos ofieilli'i llúhli
('os CII1 geral, dl'sta cOlllarl'i.l e do 
interiur do Estado, i.lt!I:I'iUt!O

se-lhes as e01l1 P{'[ enl (-'s 1' ... 1 U llJ pi lh,IS, 
inutilizadas pelos lH'c'lprio.s SCI'Vt'J]

tuádos, por llIeio de t'rtl'illlhos, ('011\ 

as datas l't:speclivas. 
C0ll10 ... aht'is~ a nossa Ass(Jeii.l~'ú{) 

viu aftondiua a sua n'pn'sl!llla~~:l.I), 

ohlclIl!o asst'ntimento :tO liSo dos 
papéis impressos, cuja t1lilicl:ule, 
para oS Sf'I'Vl'utuÚl'ios e paLIO sel'
viço do fú!'o, niuglH'lIl pt'ule eOIl
testa,'. 

Ao acêrvo de s{,l'vit;os prestadu~ 
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à classe pela nossa Associação, 
acrescente-se mais êste. 

HOMENAGENS 

,o presidente da Associação do,<,; 
Serventuários de Justiça. de at~úr

do com o que ficou deliberado, elll 

reunião da sua diretoria, cOlllpa
receu, no dia 10 de outuhro d·e 
1928, à séde da Assoeiação Comer
cial de São Paulo, para tomar par
te nas homenagens que fÔl'um pres
tadas ao insígne jurisconsulto c 
comercialista patrício, 111'. Jnsl~ 

Xavier Carvalho de :Vlcndonça, ('ll\ 

virtude da conclusão do seu bri
lhante trabalho - "TnAl'AI)() DE 
DIREITO COMEHCIAl. BnAsILEIIW", 

Por motivo do falecimento do 
dr. Cáio Egydio de Souza Arnnha, 
que, por muitos anos, eXCrCl'lI n 
cargo de escrivão do :Lo ofitio dl' 
órfãos~ ausentes c da provedoriu 
da c.apital, foi lançado em ata lIlll 

voto de profundo pt'Stu', 
Igual deliheração tomou a dire

toria por ocasião do feh'cil1lpnto 
dos saudosos scrvenluilri()s Ato 
Macuco Borg'cs, José ,Dias Vieira 
de ·Castro, Bento Dias de ~lello. 

Manoel Bento da Cruz, Lidnjo AI
var,es Pontes e Francisco Gonçalves 
da Silva Filho. 

SEGUROS DE VIDA 

Não descllfou () nosso grêmio da 
questão do seguro de vida pal'ôl os 
seu associados. I>iversns fôrmas fo
ram estudadas, ficando l'stahell'l'i
do que a preferivel seria a dt' se
guro coletivo. Com essa modalida
de, menor seria o premio ri. pagar 
por parte de cada um dos ~óejos, 
aos' quais ficaria ainda assegur:lIla 
a faculdade de continuarem n ('OH-

tribuir, com direito ao scguro, elH

bora deixando <1(' IWl'tl'neer, duran
te tI vigêncin do contraio, ao CJllH

(11'0 dos scrventuários 1ft' jllsti~'a, 

t\t'ste 1110111<.'1110, cstt. nn pastH dI'
estudos da Assot'ial.,'úo unia pro
posta da "Equifativa", {~Olll() tam
hem nutras COlllpanhi<ls j:'\ Se iljJJ>l'

st'ntarullI, dispostas a (·n I 1',11' (lJ\l 

aCllrdo eOlll a A!o;s(Jcj'I~~Ü(l. :\ lIoS

S[I dirt'!ol'i.I, no intllito dt~ n·soln'l' 
de umu forma (,()llsl'llltilH':t ('Ol\l 

os intcressC's tios aS.''iO{Oiados ('SS:\ 
qu('stijn 11(· 'iío gralllk alc:ilH'(' pa

,'U os lllC'SHlOS, ainda llUO d\'lihl'I'OIl, 
em definitivo, adotai' quall11ll'!' tios 
planos t:Iahol'udos. Entrega :l S()lll
I',:fio do caso ti nova diretoria, que 
Sahel':'l, COlll acerto, tlol .. !' os as~()

ciados dt' 1I1ais esse heneficio. Cnn
Vt'm lt.ssillahu·, IU·st(' 1'{'lnlúriu, qUt' 

n eia. Sul AIlIt:'!'i{'a, dt'IKds dt, apre
sentar al;S aluals din'tul't's Ullla 
proposta lllllito vant:ljosa sohl't' se
guros {'IH gruJlo, l'uder'eçou··Jh('s, 
poskriol'llItlllt'. 11llla longa ('arla, 

declarando S('1ll ('feito essa propos
la, po!' tpI' havido equív()('o tia SlW 

p<lI'I('. 

FEJ"J'os nA PHOVEf)oHIA 

Tendo sidu transferidos. pOl' for
ç.(l do Ikcrelo n." [112K, dl: :l:l Ih' 
julho úll imo, pa!'a os ("sl'fi "Ú( .. " do 
juizo ol'fanolúgieo, os feitos da pro
ve.doria, ('111 aIJtlallll'nto, llOS car
lórios do eiv('I, lflJ(\ perl!nHIlI ;Hllh~'

k alli'xo, ('()nstituiu li assllnto oh,it--
10 dl~ disclJssi'ío ('IH tlivl'l'sas J'{'1I

niôes. 
A dit\('toria t!t'liht'!'otl, por l'llti-

1l10~ I'cprCSt'nt:u' an Ctlvt'~rll() do E!,;

lado, solicitando providt\nci:ls no 
sentido dt' ('onlinu:ll'l!IlJ t'SSl'S f('i
los ('IH all(I,lIlH'nto nos c<!J'lúriqs 
tio civt'l. por ser de direito. 

• 
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o nosso grêmio teve a salisfa~ 

ção de vêr coroados os seus es
forçQ.s com o decreto que at,endell 
à sua representação, O Guverno 
do Estado, sob a infervc-nloria do 
ínclito paulista, ,dI'. Laudo de Ca~ 

margo, teve ainda o atencioso gcs~ 
to de citar, nos consideral1dos dôs~ 
se decreto, a justa interferência da 
nossa Associação, no sentido de 
ser reparada u falta de el]lIidade 
cometida para com os escrivães 
do civel. 

Foi esta mais ulJla "itória da As~ 
sociação, da qunI resultarlllll para 
os serventuários rc-~('ridos a justi
ça c os beneficios que lhes eram de~ 
vi dos, assim como a honrosa de
ferência do preclaro interventor e 
magistrado, procurando, ao que pa~ 
rece, p!'estigiar c confortar tI nOs~ 

sa classe, tão humilhada e ofelllJj~ 

da por adversários gratuitos. 

FEITOS DA FAZENDA 

A transformação do cartório pri~ 
vativo dos f.eitos da Fazenda ell\ 

13.<' oficio de eserivão do civel, e 
a distrihuição daquêlc.s feitos u. to
dos os oficios do civel, decretada 
pelo gov'erno chefiado pelo ceI, 
.roão Alberto, foi uma iniciativa 
louvada por todos os que se inte~ 

ressam pelo apt'rfeiçoanlCnto do 
nosso serviço judiciário. Ademais, 
ninguem ignora que essa medida 
teve por fim compensar os csr.ri~ 

vães do civel da perda que sofre
ram do anéxo da provedoria. 

Constando~ entretanto, (Jue o go
verno que sucedeu ao daquêle in
terventor militar, comp('lido por 
solicitações de interessados, pre
tendia restaurar aquêle cartório, tI 

nos~;a A~,'i{)('i;IÇ:'I{) :1.!~jl{III-''';l', dis/'ll 

tindo o !l-';SlIll!q ('lll Illdl).., I,'" ',,'11.<; 

asp('los " IT"dl\'l'!1 :ljJ{'];lr jU}":1 li 

(;IJ\,P!'1l0 c,..,i:tdll;d, lJ11 sl'lilit!o di 
inllH't!il' q1lt' 1'('1';,'>(' dl·IT(·!;(d:l "\",:1 

llIedi,tln. 

A 110-';";\ n"~t'I'J!li:IIJIII ('11\ !llil liOll 

IWlll ('I.t!I(JI':ldo ilil'llllfri;d <101 ".')\,'1"" 

no di) dr. I.alldll di' C;IIII;Il":,~(I, :ldll 

7.indo ]ild:IS :IS '·(ln..,!(kl'<I\·,)I"S qHI" 

OCOI'/'Vl'nllJ, d(' llllldll ;1 d"IIIIII\,..,ll"ill', 

clara l' iIlSqj'islll:t\'('IIIll'lli<' :1 inl 

pI'O(,l'dt~ll('j:1 d,· LII pn'lt'li',;'i;l, 

FeILI.IIII·nlc, o IH:di'!' piJ!d'("I) at'O

lhclI ('IHtt 'iilllJ!;di:t Í) 1",\,',1) ::ptlo, 
l'odt'ri:lllIO'i dl',c;,·rt·\,(·!". Ilt'slt' rl"!;1 

tório, u:., di\(·r.',o'; jl(II1II).., ('111 '1'1(' 

eslrihúlllll'i :1 111)',-,:, l"t'lln,~.I"III:((::it;, 

quer t'llt·:lt·;llld() H a'i,'iIlJtlo IH' 11) 

ae(~rto !In slIj)rt''''sú() dl~.')"(· I ;11'ilJt"(;; 

eOlll ])w,t· l'lll 1""1.1-)('" di' :lI'd("11l lot";'1 

fica l' jurit/i":l, (jlll"" pelo :1."'pI·I" 

dtl in,iuslil:<I '1114' "'>1' !'rt'klldi:1 PI":I" 

tiear ('11/llr:1 IlUlIll'I'Il,..,II', ,'-l{'I'\'('llirl:"j 

rio,..; /"'-.;1:1 Capil:d, Dt'i,\,IJ"lliIS d~' 'I 

faz(']', piJrljllF ('.'ilí' li os..,;" !r;dJ:dho 

r{'PI'l'SI'IlI,1 :1jIt'I!;IS IIHI;I sinl(':~l' di)" 

scr"i\;o()s que a UOS\:\ ngn'llli:H;:'IIJ 
prcsl4111 Ú ('I:I."','iI', !ln d'"CllJ'.',1! Ih 

Ilossa gl· . ..,t:t., lia pn·"idt'-Il,'ja. 

N:lo d(·.''il·lJl"IllI ;1 Jlo,->sa "\:"'~,i)l'i"I,:itll 

êslp aSSll!lt\1 dI' I:"!l) gr:llld(" iHI(' 

rêsse !WI';j os S('1'\('Il!lIúri(l~;, 

Condiz (J 111,· .... lllO ('()!ll :1 t'(juid:!l1r
qlle tl(·v!' 1,I"j':,idir :1 illdo ,"'('r\'íi'll 

judieiúri() (' ('\lIn :1 l,n"iH'i:l \ ido! 
do~ 1':\1'!(')]'jll";, (f1H', di! rt·!~!!Lll"id:! 

de 11:1 di"lriIJlli/:;lo do..; I'{·jlo .... , lir:! I' 

c,.,lÍnlfllo p:II':1 li ,ljJ"rl"l'i(:,I:lllli'111' 

das ..,lIuS fIIIIlJW";. 

Assilll jH'J]'i:lndo, ;1 II()S~,I ,Igrj> 

wia(:iio, n'ullid;, ('111 ";lri:IS :.('"..,1-)1",. 

depois tI(· (',ó\'Lia :J l)pilliúll di,:'" 
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seus diretores, deliberou represen
tar ao Governo do Estado, expondo 
as consideraç-ões que se ofcn-'cc
ram no momento, de modo a !Ol'

nar clara a conveniência de lima 
inh.>rpretação lllelhor, nêste parti
cular, a diversos dispositivos do 
Código do Processo Civil (~ C{)l1H'r
ciaI, a entrar em vigor naquela 
época, ,rlispositivos que, pela falta 
de clareza, não asseguravam a di
visão equitativa do trabalho entre 
os serventuários. 

A representação, que foi redigi
da com todo o cuidado, esgotando 
a matéria em todos os seus pontos, 
logrou o melhor êxito possivcl t' 

resultou, como hoje se ohst'I'va, 
melhor regularillaue no serviço dI' 
distribuição dos feitos. 

ESCltEVENTES HABILITADOS 

Ao ser publicado o decreto n." 
5.129, de 24-7-31, o qual dispõe so
bre a nomeação, demissão (~ pI'Ct'~ 

rogativas dos escreventes habilita
dos, notaram, dêsue logo, os dire
tore.s da nossa Associação que o 
meSmo continha vários dispositi
vos de excessivo rigor para com a 
classe dos serventuários P <{lW, 

diante disso, seria justificável um 
trabalho perante o GOVCl'Ill) esta
dual, no senti(lo de se ohter uma 
revisão dêsse decreto. 

Entre os dispositivos, cuja re
modelação se impunha a bem tio 
serviço e da ordem nos cartórios, 
e tendo em vista a bôa harJlionia 
que deve presidir às rl'laçúcs ('11-

tre serventuários c c.'H~n'v('nt(· .... , 

destacaram-se os seguintes, COlIJO 

principais: - OS qne dispüem so
bre número e dispensa de escre
ventes, demissão dêstes, fixação de 

ordenados, classificação c unifor
mização dos vencimentos e escri
ta diilria do eUl'tório, 

O assuuto foi bnstanln dehatido, 
em várias r('uni6ps, fj(,IIlHlo tlcli
berado que a Assoe ia <,,'fi o I'epre
sentasse à nl1a adrnínistrat.,'un tIo 
Estado, solicitando 11 revj"ilo dês
se dcereto e aprcsenlalltlll UHl es
tudo que dl'lllonstl'assC' o ]lI'oeL'
(Wncia da ,",ua recl:u1l3c;iio, 

A maneira do qne foi fcito eom 
o nosso trahalho n~f('l'pntc ao rl'

gimento de cusÍlis, (\ governo cn
víOll tUlIlDCIll cs:->a I'CPI'Cst'lltaçiio Ú 

Comissiío de juristas incumhidos 
de rev&1' Os dl'cretos do Goverllo 
anterior, 

Esperamos, ·('ontO é (lo DOSSO de
ver, que qualclllcr bl.'llt'fício n'snl
te para os Sí'l'vrnltu'\t'jos da Ínler
ferêneia da nnssa Associnção jun
to aos podt'J'{'s do l~sladil, :tfim de 
conseglllt' mais eSSil aspiraçâo da 
eJasse, 

PHO"ll\ttN'l'O DE OFICIO~ DE J U~TI(A 

Ent]'e (lS jlll'Il11l'I'OS dpcretos do 
SI', intf'rvcnlor .lo~i.o Alherto, que 
intcTcssav:\1\l à t'1ass(' dos serVCll
Ildrios, lwnhutll, [alv('2", Sl' llOS 

afigurou dI' l<lnl:l illljlorlônci:l, 1'(.
lo seu rigor, ClIlllO o lJue deh~I'Jllj

na a pruibiç,lo de inSCi'('V('I'-SC, pa
ra o (ll'ovilllPlllo do'i oriell)" de 
justiça, parl'nle lH'bximo do últi
lllO SC'I'VI'l1lu/ldo ([lí'l', [d20, tk 
.lulho ch~ Inal), 

Não se (O{JlllprÍ'clu\(> o IllOtiVO 

dt~ssa H'sll'i\'iío, Si O fim prillí'lp:lJ 
df'so'ie dccrt'(o l'ra o dl' evil:!r a 
venda clisfaJO('ada (Ias sel'veuLia:->, 
eOI1JO pensar, pOl' ('xt'll1plo, elll 

VI'IH1a tIL- c;'!l'lúríl)s tIo pai para () 

filho'! A única inlcrpl'dação lógi-



ca seria a liberalldade do pai para 
com o filho, procedimento simpú
tico e de utilidaue social, porque 
condiz com a cstahHidade da fa
mília, que deve ser um dos para
digmas da bôa administraçúu pú
blica. 

De nenhum inconveniente po
derá ser acoimada semelhanlc lJt'á
tica, não havendo motivo quc jus
tifique o afastamcnlo dos parcn
tes dos servcntuál'ios, que quei
ram inscrever-sc 110S cOncursos 
para provimento dos oficios de 
justiça. 

Esta matéria ,esteve ua órdem do 
tlia, em muitas sessões, scutlo bas
tante discutida por todos os dirc
lores. Várias 0lúniões valiosas fo
ram obLidas, que vieram corrobo
rar o nosso ponlo .. dc-vista. 

A Associaçao oficiou ao Gover
no do preclaro ur. Luudo de C:I 
margo, explanando o caso, com a 
possi vel clareza, sendo de prcSlI
mil" que êsse oficio lenha sido eIl
viado á comissão de jurislas, in
cumbida de revêr os deere10s du 
Governo anterior. 

E' lícito esperar qualquer resul
tado dês se trabalho, sendo certo 
que a nossa Associação, mais uma 
vez, cumpriu o seu dever, pro
pugnando pelos interêsscs da clas
se que r,eprcscllta. 

OFICIALIZA\:,\U I)()S CAHTC.'nUOS 

Constando, com insistencia, al
guns mêses após a viLória revolu
cionária, que o Goverllo preten
dia burocratizar os ofícios de jus
tiça, isto é) transforma-los em sim
ples repartições fiscais, estabele
cendo ordenados. aos rcspe.elivos 
serventuários, a Associaçüo dil'i-

giu ao sr. SC(,l'l'lúrio da .Justiça, di'. 
l'lol'ivaldo LinJwrcs, lIUla IJl~lIl l"un· 
d~llIl'lüada n'pl'est'lIla\'úo, lIlallifes· 
laudo, utl'llejos:nn('ull!, (I S(~lI pro
!L-slo ctlnlrôl l~SS(· jlrojeto l' dC'lIlllll~

trand u os íllCO!l\'('lliellit's CllJe tal 
IIlcditb ,-H"itIT{'lal'ja, t'lIl dl'll'illll'ulo 
das prerrilgaliv<lS e finalidades dus 
oficiais pllblicos du Estado. ,\ se· 
guir, fui lambelll (:ndcrq:adu um 

cxlellSO JlIeHlorial au InslilllLu dos 
Advogatlos de S:1o l'l.llllo, solici
tando li seu valiuso Pl"OlllllH'iarncu
to subre a 1I1OIuenlosa queslão, que 
t.:1't:'ava Ilwlllalidatle nos drcwo,.') 
forenses c cOllll'nládos na 11I1-

jH'Cllsa. 

O apclo ua l}{)SSa sociedade teve 
lisonjeiro acolhiml'nlo pOI" parle 
do lnstituto, que, l~lJl Sl'SSÚO mudo 
coucorrida, tomou cOllhCCÍl.IH'ulo 

do referido l1lelllOl'ia1, dislriuuin
do cópias deslc a lodos o::. Sl~t1S 

associadus c l1UllH~aJldo UlUa co
lllissúo para esludú·, lo e d,ll' parl'
c.el·, eunslituida dos ilustrados ju
risli.ls) drs. Antouio ,Mercado, proL 
Jorge Auwricano -e Julio de SalU~ 

ll'ÜO Uúria. E {'llI se:-.súo plcnúria, 
a 'll1e cslivt~r,lIl1 pl't~st'1l1l~s inlUIIl'
ros SÓelOS c sel'\'l'uluúrios, foi 
apruvadu pl'lo Insl.iluto li brilhau
lI.! c longo pal'cet'l' da e()lllis . ..,;ú), 
relatado Jlelo proL JOl'gl' AlllCl'i
c~mo e amplauwule Jivulgadll 1)1.'
la imprensa desla Callital. Esse 
valioso JUC1UlU:llto, que cl)llsla do 
'-'l'I:nso jllulll, ilcolhcu toda 11 Iltl!-.
sa IIl'gllJlll'lltaçúo l'ltl tornl) do allt
<lido assunl(J, cvidl'nci:IfHlo ;t illki-

1":1 lJJ'()("ctlclIl·ia dos eoueeilos t~Oltl 

que aladullos a Iransl'ol'IH<lÇÜO dos 
ofieios dl' justiça em reparliçúes 
fiscais, :l.llll'aça qHe IH'SOU sél'ia

llIeIlt(~ ('ontra os nossos direitos c 
intel'Cs:,es. 
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A luminosa uecisão do Instituto, 
além de representar lima honrosa 
deferência ao nosso grêmio c :1 vi
tória ua justa causa que defende
mos, teve o grande merito de nbn
far a catupanhll qm' IlllS 1lI0Vilnn 
inimigos gralúillJ. ... (' oriental' o gO~ 

verno para nüo levar a ('fei!o a 
pretensão qUe linha em mira. 

PUEZAUOS COl'\SÚCIOS 

Cumprindo () disposto no artigo 
17,11." 11. dos nossos es[atutos, ofe
reço à vOssa apn'ci<t<,;ão () presen
te relatório, que, como afirmei de 
início, diz 1'l'speiln Ú (I(bllinislru
ção da Bossa s()('iedadt', a parli!' 
do dia 1{ de julho <1(' 1928. A nOssa 
Assoeiaçún COlllpletoll, poi. ... , ln',.s 

anos lie ('xi~10Ilei:t, gnll;as aos ('s
forços da diretoria ({Ul' hoje ter
mina o seu mandato. 

E' preciso qUl' s(' afinllt', -com 
a múxillla fralHllIl'za, quc não ú 
promissora a sillla~~<l() do nossO 
grêmio, jlor exclusiva falta dc ,'i0-
litlaril'd~\de dil IlIll11eI'OSa l' digna 
c.lasse dos s('l'ventuúl'ios ti .. Cilpilnl 
e das COllJaJ'L~l\S tio interior. Ape
sar da prop~\galldêl que se fez, in
sistcnle e ablll'gadmnente, 1>,(",la 
imprensa (' por meio de l'iJ'cula
res e cs!atulos 1'l'1Il<'lidos a tOI]OS 

Os intel'essados, cOntamos atual~ 

mente com um rcduzido núnwro ti<· 
sóeios, dos quais alguns existem 
em vias de dilllina~'ú(), e11l consc
quêllcia <Iv imponllllllidade no pa
gamento (Ias snas JlIC nsal j dai! es. 

Divel'sos coh'ga,'i qUe assina-
ram tl lista de ai!esúl's. como fun
dadores tia nossa Associaçúo, fjgu
rantlo em todas as l'onvol'açõ('s (li-

vu1gadas pl'los jornais. desta Ca
pital e Clll diversos milheiros de 
Cil'culnl'cs di.'itl'ilnlidas por todos 
o.'> J'L'{'untos do ESlalto, deixal'am. 
l{)dnvÍn, lh~ contribui!' ('()m as res
pN'tivas jóias (' lllCIlSalidadl's, oca
sionando, tksl'arll', a eliminação 
dos seus nOIlH'S tIo /flHHIt'o social. 

Tudo isso {~ rf'allllenle lall1C'nhí
vt'l I' ~-., 1'{'~HH1()S diZt'-lo dqhie 

contra a falta de solidariedade tI:1 

elass(' dos sl,l·villon' .... da jllsli~',a, 

ellJ anlllgonislUo COlll a uniüo, for
ra l' hlll'll1nnia que ligam, elll toda 
ti l''-ll'll', com entusiasmo e efi{'i(~Il

(,ia, dasses 1I1ais humiJelt's c ol,s
nll'as da t.'ol('lívid:i(le. 

:\lu8 l1ào cOllsintallJOs, seIlhon~s, 

qUe eonlinlll' sPlllell1an\c estado de 
indifc!'cllI:a e inali\'i(lade. () nosso 
grt!,lllio esl.ú em e<)lulirút's dt, pl'O~
segui!' lIa sua I'útil, prospel',lI' e al
('aJlf,.~IlJ' us SI'HS objellvo.-:. AI{'1ll li:) 

W'quclUJ "ddicit". que ('onsla do 
ha[nuro, cuja j('ilHl'a OIIVis\ps, na

tLa mais ('le <!('v(' a qlH~tlI qUl'J' flue 
seja. estando IHJ!' IlliJII líquida(los 
lodos (lS seus compl1()Illiss:Js ate
:ll de dezclllhl'o úllíllltl. 

lslo pôs!o, lrulJallH'l1Ios. todos, 
COm pl'rSt'Vl'l'ançu, l'lI] pn'JI do ell
grandl'('inll'llto da Asslleiaçúo, ;11.11', 
l'mhtJl'a Illo(ll'sl~lllll'llll', dl' il'-'úl'dO 

com os llllllCllS recursos til' quP dÍ<>
pÚP. :ligo \{'1I1 feito (' pl'opugnado a 
hl'1l1 do.'i direitos {' interôssl's da 
das.'\e Iflll' !'í'IH'cs('llla {' d!' cu,ia so 
)j(bl'it'd:\th' l' {,{)CSÜO llluito ('h\ ('s

IH' ru. 

Silo Paulo, :~ de janeiro de 19:12 

AUHELlANO AHHUlJA, 
PrC'sidente. 



Codex Minimum Plurimus 

(Para a Revista da Ass. dos S('I'
ventuários dt, .Jllsliça) 

A. M. MAR<X)NIlNH 

A ninguem é licito fa:lel' jl1s1í~',1 

por suas próprias mãos. 
Dês da mais relUota antiglljda~ 

de, a justiça era exercida pdo so
berano ou pOr s('us dtlegados. 

Tod;as as vezes que o :1bsolulis .. 
mo cede passo ao poder da grei, 
uma organização legisbtiva e ou
tra judicf.ária traçalll a "norllla 
agendi" e a "farultas ~1~W1HIi", tI 

par das regras, prl'ceihlS e impera~ 
tivas, por meio dos qU:l is se l'('gll' 

Iam a aquisição dos direitos l' (I 

cumprimento das ()!Irigaçôes. 
Um dos prismas e1ll (11lC se re

flete a justiça. no (lülIlínio do d'i
reito privado, mau gradn às gran
des conquistas da genialidade l'IH 

todos os tempos, ó o da carêneia 
do pronunciamento judieial e o 
da sua efetivaçiio. 

Nada tem mais oporlullidmic do 
que o "time loS 1l1OIH'Y" t'm terre
no de direito jutliciúrio_ Quem 
pretende reparaç{ío do seu direi
to violado ou :.tmeaçad'Ü de viola
ção, por meio de justiça, prl'('isa 
de "money" e tem que sofrer aS 

angús'fias do tempo, nas inc('rte, 
zas de uma longa espera. 

O Estado realiza todos os sr!t'-> 
serviços públicos, lodo !() .'iCU ap~l

relhamento de ddt'sa sanitúria, 
de fôrça armada, de polícia prc-

ventiva e reprl·.'isiva, de educacai 
c até de rl'erca~;úoJ sem que haf~ 
LIma contribuiçi'io específica, i1iÜ~ 

posta ao indivíuuo, ao súbdito Of 
ao cidadão, que carece daquilO: 
que lhe deve 'o poder público. '" 

A justiça nrio pode ser feita sem: 
li interven<,'üo do Estado, provo:.;' 
cada prlo inlt'rl'ssado, em se tr~ 
tando de düei I os e obrigações n. 
órbi·ta do dinilo privado. O Esta't 
do garante a c,ld:\ um dos indiv~': 
duos residentes ('lU seu território.' 
pelo pronunciamento dos seua 
magistrados ou tribunais, a de ela .. 
ração, o reconlH'l'imento do direi:
to, a reparaçüo do direito violado: 
c a garantia, el'[/(/ omlles, do no~ 
Hlal e tranquilo exercido do di .. 
reito reconhecido ou declarado. 
Todavia, não ha ... ta a existência 
desse direito que o Eslado prome· 
le c deve arnpat'nr; é preciso que 
o seu titular lenha dinheiro eln 
abundância c lima vida longa, que 
lhe permita ('spel'ur que o Estado 
eumpra o seu rkvcr. 

Quando o :\lar<[uês de uecaria, 
nobr,e entre os mais nobres, em 
pleno regime do l'eudalismo, levou 
às alturas a I li III i nosidade do seu 
espírito humanístico, "Dei deütti 
e deIle pene", penetrou nas prQwo 
fundezas das masmorras, na oon .. 
ciência das (',delividades, rOmpeu 
grilhões e dignificou a humanida-. 
de, construindo, na Itália, o mo .. 
numento que seria eterno na sra-" 



Collex _ Mlnlmum _ plurllllu. .8 

14io dos povos, na ,culminância 
~' ciência. 
rr Hoje, quem mirar a criaçiio de 
Iecaria, sem revê r o mundo do seu 
:tempo, acha-Io-á minimo, um na
,. a par do que existe c se exe
~uta e se amplia e se promete, 
~ O ideal da justiça, no dominio 
~ direito privado, deve ser a 
~ua gratuidade, ou, pelo menos, 
~tão acessivel, que desapareçam 
~ .. diferenças de classe e de for
~tuna, como está a dizer a mais- so
'berana de todas as leis, 3 Consti
:tuição Federal: "Todos são iguais 
~perante a lei". 

A 18 de setembro último, para 
~vigorar em 1.0 de fevereiro pr6~ 
:'ximo, tem a Republiea, no Estado 
':Noovo, o Cad. do Processo Civil, 
nos moldes da legislação criada 
pelas duas últimas COllstituiçõps 
da República, como queria .loãu 
Mendes Jr. E' êsse C('.dign a razão 
do intróito. 

Na sã vontade (k simplificar 
arcAica entrosagem, velhas c des
gastadas engrenagens, procurou o 
legislador de h'Ojr "m i n i IH Ulll" 

no anseio de H pll1rimus". Nem tu
do o que o homem qUl'r êh' po{k 
executar; mas, do seu impulso ini~ 
~al, da direção impr('ssa ao 1l10-

'-' ~hento, muito podem realizar 0<; 

<t~e lhe sucedem, e nisso 11a mui!() 
a mais não ser. 

Precaríssima a situa~'ã() anll'
rior, onde se fragmentava a unida
de nací'Onal~ uma da." mais delica
das das suas expressfles, ml1dHn~ 

do-se de processo como se llludn 
de língua, de usos (' costumes, n:l 
travessia das fronteiras, dentro de 
um mesmo continente. 

Muito fez o Código p niss() 1J<l 
confortadora manifpstaç,âo. Fez, 

porém, muito menos tio que ou
tróra (c'z Becaria e muito mais ha 
por se (su'r. 

E' do f('gime do Estado Novo, 
1)('10 mellOS, segundo a nossa con
cepção, a dl'lll(H'T:lCla ('111 estilo e 
função suhlilllad'os: um j)O!' lodos 
(~ 1(lIlos por lIm. () C()\'(~rm) S(' am
puni na upinUio do púhlieo; li'> 

leis, cristalização do lJin'iLo, são 
tambcJIl lTislnlizaçüo d(·llIucráti·· 
ea. 

Aqui ficam lançada~, numa rá
pida intro(lução, as pl·illll'iras li
nhas <lo que hn dt' se srguír sôbrc 
<15 v:ll'ias iIlIjH'CSSi)cs colhi\lns nns 
pagmas do novo Cnd. do Proc., 
com particul:II' illtl'ri's~(' à pseri

\':\11 ia. 

:f. Conquanto .-;<.:)a solenidade 
da~ escrituras a de SITC111 lidas 
ás partes, antes de assinadas, tal 
solenidat\(' se presum{~, eis que 
a escritura é subscrita pelo ta~ 

belião c lw10s contraentes. elCon
trovér.sia:-; Jl1rídicas", Duarte de 

Azevedo, p. 65). 
:{. E' nula a escritura de hipo

teca nfin constituida sôbre irnó
y~lS. Não ,<;fLO im(')v(~is os ediíí~ 

cios ll,\ranta(los provisoriamente, 
(te modo a poderem S(T 1ransfe
rid ns para O!1 t rn I ttgar. (" Casos 

Jl1lgados". C",sta Manso, p. 65). 

:{o D('pcndem de ,escritura pú

hlica. substancialmrllk, as en
fit(~l1ses C'clesiásticas, quanuo O 

sel1 valor exceder a taxa legal. 
(Eev. dos Tribunais, 2-255). 



Da fôrça probante 

do instrumento público 

o instrumento públicu tClll fôr
ça probante ahsoluta. mim'1'om,'; 
omnes, visto emanar de fllnd'OIlI'l

rio por lei inv.estido de fú públi
ca. 

O instrumento público é um do
cumento que, por (mlos, deve ser 
ficto corno vCl'dn,d'Cil'o {~ certo, sal· 
vo provada a sua falsid(Hh. (Car
valho de :'\lcnd'Ouça, })ir. Com., 
\'01. fi,o, Partl~ 1.11 , fls. 1:17). 

F:sle inslrumcnlo, ("onlinua () 
grande ,comercialista. prova plena
mente o negócio j'~lrídic.o nôle 
contido, c os tcrc(·iros ll.ío lhe po
dem ncgnl' -o valor, por emanar <k 
oficial públic'o. A jllJ'isprwh~neia 

tem-no afirmado. 

Sôbre o carúttT legal e hi~I()" 

rieo do tabeHào, e importância 
da sua função social, falam Pires 
Ferrão, no seu flpreeiado "Fornm
]úrio do Tahelião", pago 2R8 c se
guintes; Oliveira J\lachado. lIO seu 
'~GlIia Prútien dos Taheliães"; ._-
Cândido Mendes, Coclho da Ho
dw, cm "Inst. de Direito Civil 

!)('l'SOJUl /llíbfic(J nccl'ssitl'in, cria·· 
da lwlas rf'ia~;{,es soeiais l' l'Xigl~n

l'ias t'l'OllúIUil.';t.'>. 

Heslava clH"unlrar f) lI1ein tle 
ctJllf"ril' rlUS {,~(,I'ilos d!) .... lalmlJll
rif, nu/al'ií, !o/l/Jclliolll!s (' caw:d-
1/ll'ii, U!ll:1 \'ll'lulle probalúl'ia efi
eaz (~ :ISSÚS l':lci()o,d IWl'a se iJllpúl' 
a lodos. Tal fui ro ,dificil Jlr()hlplu~t, 
qUe a pl'útie:! iblianu, lll:lravilhu·· 
1-.11JIlt'nJ!: secundada nesta tarefa 
1H'las jllri~di~'ú('s l'l'Iesi;'lslic:Js, dl<'
gou :1 resolvl'l' a prq'o dl' b!Jodo
sos e [H'J'SI'VI'I':lIlI('s I'sfol'i:us, 1ns
piralldo-se, segundo loda }>I'ohahi .. 
lidade, llas l'e\'('Ia~·t)('s preciosas 
que lhe fOl'flc-da 11 n~naseilllelltn 

do Direito !-:1)lllauIJ, I)S nolúri"., 
1'()1lj('~'~II'HIlI. desde 'li illíein do só· 

eulo XII, 11 dl'signal' S('IIS Idos lwlo 
nOllw (lt, ;usll"lIl1Ieula pll!Jficll 

dl'llonlina{'iill 1·l'St~l'\'iI(b. sob a 

j('gisl:J~:iio anliga, aos tilttllJs ifl
SiOll:!dos, 1IIIII\id(J~ da jll/Mie'o 

lidl's t' qUI' IllllH':! tinha pl'I'II'II> 

eido, CIIl S('!l spnlido vl'l'daddra·· 
!lH'llle I{:cnicn, IWIll à carta (Olll-

Português", c inúmeros oulros. harda, IH']lI ao alo tios /1l/!e!iul/('s. 

Assim é que, diz mui'lo hem As- A autoridade espiritual, feliz' de 
toIfo Hczcndc, na sua longa evo- {'Ilconlrar lIITl<l oeasiúo de refor-
lução através dos lempos, clêsde ~'ar e aperfeiçoar ri Jlrov~1 lilel':lI. 
a mais ·remota antiguidade, o tabe- prestou seu COneUI'Sil;'1 pl'úliea. 
lião se veio afirmando COmo uma m'st:.! evolução para () progresso. 



"" 
Ela eoopcl'OU, e111 SUBW, por atri
buir :IS eonstataçôcs pessouis t~ 

profissionais do notilrio esta pl'C

sunçúo legal de sil1crridadl'. que 
era ale cntrio o tl!lH1U1t.{io dos redl
gidos lla presença (' soh a autol'!" 
dadl' de umll rl- públic;l, islo {' 
t'spceiallllcnlc investida pela h,j 
de UJ1l tal podl'l'. 

Ellfi 111 , o j)irC'il u Callt'JlÚCO Hea

])<HI por' l'econheet'l". S('lII nenhu
ma rl'Sl'I'Vll, Ilu ato dH llnlal'iadO, (l 

caràlrr ,tI·f" .~~ inslnllllenllllll pU
blicl1lJ1 l' \I':mslllilill l'~;l(' prill
eípio, durante a Edadt· \ll~dj;l. a·) 
dirciLo l'ivil (h' djj'l'rl'nll'. ... !lu\,(),"j. 

A conquista dl·~;h· p1'l11H'il'o {'!to
mento de aulenlicida(k I-'S!lO(:.o]J, 

elll s('us grandes Iral.,'os, a fisioll'()' 

mia do nolal'indü tII0th'l'IlU. 

A inslj[lIi~':I() fui-,s(' til'sclIvolvel1-

do e ap('rÍ(·jc:onndo, ;lIi' qlle a H('~ 

v()lu~'út) FI';III('('''a, pc:b lt'i dI' :'W 
de Selc'lllhl'o de 17Hl, SUpriJllill ;iS 

Clnligas tll'IlOlllinaç(-)l'S tiL' llulúril)->, 

aholiu :I \,pnaJida(!l' (' :1 lier('dil:t
rj('da,d,t, tios 'S/'US C<1rgos (' rlllltliu~ 

os ('lll 1Ii\l;1 .,;l) (']:I'';S(' ilS HOli't

rios públil'o,-; --- ql1c fical':ltll .sen~ 

do, clc-'sch' l'nt;-l/), t1,·Il',!,ptlus din'!t)

r('s illll'diatos do, poder público, 

jnallloviv('i" ('Oll\O IIS juizes (' C()~ 

1110 {'lt's f;lbndll (-111 llUllll' do sllhe" 

ral10, (' llllprillli[J([o LIns seus a!()~i 

o sido da ,nJl'·1l1i(·jtl:idt'. I~sll' e:l

ráter l'oi-lhC's ('onsl'I'\';lIhl p('ln li-'i 
de 2:> Vt'J1!()('" tio ano XI (Ui dl~ 

nIaI'~'() ch' I Xll:{), qUI' forma (I ('Ó

digu n:uall do nnlarLHlo t'rall(,,f,,~ 

e pela tIU:J! Sr' \lloddoll sll('('s"iv:l

lllcntl' a llwio\' ptlrtc ,das Il'gisla~ 

I,.'úes Ilt)l<ll'i;lis l'11[~I)Pl'iilS, !lll!' t'S~;:I 

it'i. I)S llolúrios SÔo ftlll('ionúril)~i 

púhiicos illl'lIlllhidos de ('()Il flTi I' 

,H'S alns qUI' l'lalJOI'Ulll - {) si'lo da 

a utl'lll ie idalle. (BAlIBY - nes-
jlollsahilHé Civik 
inlrotl.), 

des Nüt:.til'cS, 

() IlOI:'IJ'io. llizi.a Fi\. VABT, Ill) 

Trihlllwlo, l' I) ('(Jllfidl'nll' do Jll'll

sanlt'tllo do,> se' li,,> c(J[It'idatlúoi>. 

ti regul<l!lor dos, l'IH';lrgos (' da .. 
ufwig;tt:úvs qlll' ("]''' .. inknt!llIJ Ctln~ 

I[';ti!'; l' qllelll, ptJ(' sua ("ondiçú(), 

tlú i>:llll::}o pl'illic:l a todas :1.0.; leis, 
(''\l'I'C'P IJ';! lllngis[ral~jril (·s[Jl'ciai. 

que ('U l'ül1sif!í'rn il úll illJ<l da'.; 

l'ililVl'S do grande l',(lilicio so(·,ia!. 

Ault'nlicidatlt, I' \,l'['(laek, diz 
.JOi-lo :\;!l()nkil'll, Sü() li"1-1l1()S tk Ulli:1 

('qU:lÇÚtl rigortJsallll'nl(· exala,; "ú 
I\()o,; :lIl)S uulóntícos pode (·sl.u' ir
['dl·:II·~:·l\·d a 1l1:1tlif('s!:If.',10 da H'I' 

d,uil', 'l'l1if!O [) qlH' o tahpJiL'io ,('(')'

titica (',I" J/ulilia d sl'il'lIfifl [!/'!J~ 

/I{'{a, JJl'opl'iis sCll:úlJ/{s~ ois/Is cI 
IIl1difris, na p!Jras(' dl' l)U~lOLLI~, 

('O/lSlitllt' \'t'rd:ltk otJjt'liva Ildll/'l'

,~I/S t;fIIf//' l' a [!I'/i/m/;v 1J1'ubalu 

dos 'I!ltigtls doutores, 
r'!IIillIl/::iuJ/i' di /111 jJllbblh'/) fUlI

-:i/JlIul'iIJ dlt' /; lU'1' Iei/.l/f' il dl'lwsi

fUl'iu dl'lIl1 l/;t!t' IU/Mi('((, ['alto lm')~ 

')li~'(J é IlII Jl/1!1l//1/H'lIfo ('li" dev{' 
l'ssc'f'1' tia ll/tfi l'ikIlu/o J)('1' oero (' 

('Nlt!, C\lallil'olo, Cot!o PI'()C, lll, 
!I.,,) • 

I':,slas as l'a1.(")('s preeÍpua.... da 

!-~I.I\.'idadc· das suas falias e du 
Ill:lilJj' g'1':11I (h ~1I:l ]'('SPlllh:.dJ.ili

d:ld('. 

"O l1"taria.!" i' 11111:' ""P<"<'IC 

di' !llagisll':t!t1l'a pop"1Iar, <rue l"l'

!Jn'sent:1 :1 inlel'vl'll~:ÜO da .'\'0-

ci('dad(' na forlll:lr:l'O til) ~1I0. 

pela pr,t'S('ll~'a de II!II ofi('ial I't'" 

\T~tjdo de' (';l!'ÚllT pt'Jhli('(" qUI' 

o [urna idúlH'(1 para (~Ollstaj;tI' 

a \'l'!'dade tLt eOIl\"('lI(,'iÚI, II tem

po da sua l'('d"I~'Üll, l' a se lul'-



nar () testemunho mais aulm'i
z:ldo, ]lontllP t' nrjii'ic,llllt', Ih' 
jJosil;'u'io tios ,~~I';IIl(k" il]'[(,l'(:'S

.s1'S das famílias, {) Ilo[úrio [Plll 

lia sua IIlÚO as II'iHliçú('s da ci
vjliza~':1o, porqllt', slfb a {'gid(' 
da ri~ púhli(,il, assq~lJr:1 os di
j'eilos dw; \'ivos l' II'<lllSlIlilv :1'.):-; 

pÚSíl'~'()S, Sill1111Innl':!111('lllp (''01''1 

os din i!os, 11S {"';'''!I!;~ll'S_ n lín

~~tla, () l':'I1Í['ilo, :1 fi' I' IlIdo q 

que, ('tH .slll!!:l, ("on"[lll1(' a vid,l 

de [[IH 1'0\'0. () lllJlúl'ill plTS!d 

',I SPII l"Io!JI'l' ofi"ill rLI~ I I;!i-.; 1111-

1'(lI'I:,nks (,olllillgl'lll'j:I~: da vilLI 

civil, I" H'o IlIl'IO di, lIlllVillH'1l111 

).;1'[;11 d1) II':'d'II'1) l' do l'IIHliTCi)l, 

l~,I(' iJlil'nl"1Il 1',11":1 ,,;tilCJOI!;U' 

('UIII \J CllJllw d<l ft:: púlJli{,:1 :1 (,11-

.sI'rv{lllcia dos p:wllls; assisle 
ÚS IÜlpcias, conforla us lllorÍ-

1)[llldos, fazl'ndo-si' ínlt'!"f)J'{'(P e 
l'Ii"!~;"111 da SIJ;J úllilll:J \'0111:1(11-; 

1'~;('I'I'e, 1'111 IHIl;j !l,ll;\\ ra, J)\is,,;ju 

di' ordt'lll ptllJlil':' (' d(' inll'I'I'.s:-'I' 

:~l'r:l!". (Di.l(v:iln ILtliPlIn \' 
\l1)'!!II'í,lIo) , 

C:j)ld~1 

11('\':1!!1)! 

I'I~CCI"ELLI 

C;IJ'I." .... V, :10 

qlle () IUJ 

rCl'da>[' a 

.'~Idllt li ôI.L;l'lI I d~IS <lullll'itladl's l' 0\:1-

~',i,' !1':Hlos Ilk .\\ilúo, qlwntlo {'UiII-

1',li"("("('11 (I ;,dI".;.,d., di,.", ~~,d;t["i<l"', 

Ir"I)[[ D ,'h:lpt'!1 (,<.:.(":-.111 ["\llil qUI' I)," 

H(·is d:Hlllt'!(' kmpo llÚd hlllll'n:l

~I';I\'<l111 Jl('111 a j)í'lIS), tliZl'lHlu ao>; 

)ll'ilH'ip,"'> (' lilu!:trl'.'i qUl' (] j'lll\t':I· 

\';llll qlH' l'f;jil\l:I\H IllUijlssilllO IIS 

nn[úrIIJs, [lorqlll" cll's 1'1':1111 lIil'í 

dorissillli pl'l<l filtl'liil:ldl'. letras t' 

{,(I.'>lwues, 

PROTESTO DE TITULOS 

1. Profesto de (,l/mfJhtl. /<'(11-

lu dt' 1/.'O.'Oi/l("II/,(1 do /';'cd()1' fiO ins 
II'II!!/{'u!o. ,)'i (is/ l ' (i!lO on/lla f) 

proles/o, g' inclispcnsúvel a 
;:'.;-'.;i[1:I1IIra dlJ I'['l'dor no insll'll-
nH'1I11l d(' proles lo ,tlr' IIllla catlll,ial. 
J)1'llega-s(', o pedido ,til' UIII:l fali'n

l'!:\, ]lo!' S('I' nulo () pI'OÍl' .... [IJ do tí
lulr) 1';lll1hi:'\l'io )'(',di:w<!o ('~,nl :l 

f:liju lbq(w!a Hssill1l1ul'H. (A('t"Jrdün 

d'() Tribunal de .lusli!,'" tio Pal':ln,í, 

em Ej dl' junho dt, t !12G, n:l Ht'V. 
til' Dit'l,ito, X2-1!HO. 

O 'l"ti!!o :~~j do d,'n("IIJ-kgislali\~) 
n," :W,H, d(' :0 cll.' Dezemhro tL~ 

lUOX, dis}l()ndu sl<dJl'(' tiS ftJl'Hlali-

d;ldes d" inslrUIlII'llln dt, prolpslo, 

I':\i~;~' '1 ,1""ill:lll1r:1 d.) "fil'i:d 1,(1' 

;llil'o, PI'I';IIIII' Iflll'lll l' fí'il o (n, VII) 
t' ~;rl{,lIl'i:t sl'Jbl'e :1 dn ('["('dl'l' Ol1 de 
;d;":UI'lll pO!' t"lt'. 

PII!' i~~.;o, t'IlIt'lltll'!JloS que {':sS,1 

in!I'l'\,('llÇ:"IO tio ('I'I'do]" 11:10 SI' jus-

111'il'a, :IU ('lllllr,'lrio, pnrlanlo, dI) 

qllt' d('cidiu () Tl'ihull;1l Pilra

n/;C'llsl', 

CO!l'IJ"CO ('sl:'1 :\ Jit'la~';lo d(' ~ti· 

lias, 1j1lanlhl, ('111 (j d(' sl'tl'tlIbl'o dI' 

IH~,1. 110 :l)-;I':l\"1J 11: ~,I:j~, ;1t'Ordllll 

('Iil .. ~IJI' n:i(1 :111111;( o pro!t'slll :1 f:d
la da asslll:liura do pl'(I[eslanl{~ no 



.. Proteeto d-e- tltulolll 

.,j- instrumento respectivo (Rev. Fo
rense, 43-524), 

Conosco está o grande SARAI~ 

VA (José Antonio). a quem deve
mos, indiretamente embora, o subs
titutivo de JOÃO LUIZ ALVES ao 
projeto de JUSTINIA]\;() SEHPA. 
que se cristalizou. com pequena" 
alterações, no decretQ citado, 

a) ~ quando escreve, na sua 
"'Cambial'\ § 162.; 

"Para evitar delongas e di
minuir despesas, ao revés da 
exigência do nos!-'o Código 
Comercial e de outras legisla
ções, a lei que (':omcntamos 
dispensa a assinatllra do pro. 
testante e a preM~nça de tes
temunhas; 

h) -- quando, coerentemente, no 
§ 2D7 da mesma obra. nus da a se
guinte fórmula de protesto: 

"Saibam lodos que virelll 
este público instrumento de 
protesto 'que, no dia 3 de 
agosto d,este ano, por Sextu.'i, 
no Illeu cartório, me foi en
tregue, para protesto, pela re
CUSa de pagamento, a letra 
de câmbio deste 1côr: 
"Hio, 11 de junho dt' 19:W. 
Rs, :1: 000$000, A 2 de Agos
to dcslt' ano, pagará V. M., 
por C'sta lelra de cflll1hio, a 
Terfills, a quantia de 3 :000$, 
- A Secundns. Rio. Hua do 
Rosário, 14 Primus: c, 
transversalmente, a partir do 
lado esquerdo: "Aceito". SÚ
Lre três estampilhas do valor 
de 9$900: Rio, 5 d~ junho de 
1931. Secufldu.ç: e no dorso 
da letra, transversalmente, a 
partir do lado esquerdo: ".Pa
sue-se- a Quarlus, Petrópoli.<;, 

14-6-19SI. Ter/ius --- A Quin
luso Quartus. Pague-Be :l 

Sex/us, Rio, 23-6-19,31. Quin
tus ---~ Por aval. NOflllS .. ---Cer
fifico que, lendo intimado a 
,~·(,rlmdl1 ... para pagar a dita 
1l'lra de C_âlllhio, êste nfi'O 1P.1! 

d('u resposta. Pejo que, pura 
g<1r<1ntia do credor, lavro ('s
te instrumento, que, I'(~gisla

do no livro quinto de prole ... -
tos, a fl.o;;. 15. vai por mim 
assinado, com u meu sinal 
prtiblico. lUo, 5 de agosto de 
1931. O tabelião, Oeciml1.'i. 

2. -~ Protesto de camMal. 
Obrigaçiio do oficial. --- o: pro
lesto é, e.ssencialmcntc~ um docu
mento prohatório e, muitas vezes, 
único e nct:essário. E' ato sole· 
l1e, pelo qual se faz certa a Ul~gah
\'::1 do aceile ou o pagamento da 
lelra de câmbio. 

() proteslo cambial, revesHdo de 
fo-rtnalidad(~s rigorosas, é insubsti· 
IUÍvel por outros meios de pl'ovu. 

O oficiul não pode r·ecusar",se a 
toma,· () IlI'oh'stu, nos ca.s'Us 1'111 que 
a lei o permite. Não lhe competirá 
examinar 'lI Quulidade ou identi
dade do portador, nem cA>rrigir 011 

suprir as irregularidades ou nuli· 
dades da cambial que lhe f til' apre
sentada. 

:\ interpretação judicial, reque
rida ao Juizo Fe'li<'ral, não IJod~ 

supdr 'Ou substituir o protesto 
f'tulIbial, qUf' deve ohedt>eer aos 
dispositivos dos artigos 28 (' a:l 
do rf.ccreto n. 2044, de 1908. 

O protesto feito perante autori. 
darl('s {' oficiais incompetentes e 
eomo se não existisse: é nulo de 
pleno dil'eito ("Paraná Judiciá· 
rio", 16-2:12), 



Intimação do proteslo, tratando
se de sociedade em liquidação -

Dissolvida amigavelmente a s'Ücic
fiade comercial, e nomeado liqui
dante dela, êstt, ê que deve Si'!' 

intimado do protesto do 1ítulo Iquc 

serve de base ao pedido ele falên
eia da firma (Acórdüo (ta Hclação 
MitH:' ira, em 29-1-027; Revista Fo
.. ense, 48-404). 

Protesto de r:umbial. Onde 
del'l' ser tirado. -- () prolt'sto da 

camhial dcvp ser tirado no lu~ar 

fixado para o pagampnto, e só aS
,<,1111 ('"slabelece fi mora da parte 
debitoris. (Bev. Forense, 57-272), 

Protesto de tílulo.'!. Instrumento.'! 
dactiloljl'afado.'i. Os i Ill'ill'lllllcutos 
de J)J"otes·to podelll Sf'I' dadjJogra
rados, desde que nêh's se ob.:wrv{'TIl 

as cautelas ('xigidAs por lei para 
os instrumentos manuscritús. (Seu
t{'nça do .Juiz Afonso José de Car~ 
valho, Ptl1 22-10-92~1; Rev, dos Tri
hunais. 48-19"1), 

A COMPETÊNCIA 

DO OFICIAL MAIOR 

I. -- O Decreto n.O 6.986, de 
25 de fevereiro de 1935, expedido 
pelo Interventor de São Pal1lo, opa 
ra regular a nomeação do suceSSCI" 
de servt"ntuários de Justiça. esta
beleceu no art. 15 que" cada ofí
cio de justiça poderá ter um ofi
cial maior, que será substituto do 
serventuário em exercício 
impedimentos. e poderá. 

nos seus 
simulta-

ncamente com o mesmo, praticar 
todos OS atos que a êstc competem, 
independentemente de especial de
signação". dispondo mais o pará
grafo único que o "oficial será um 
dos escrevente!; do cartório, nomea
do para aquêle cargo, por decreto, 
sob proposta do serventuário", 

2. - Não vejo nenhuma ilegali
dade nessa disposição, A cfiação 
dos ofícios de justiça e cartórios de 
notas, e dos cargos para ~eu pro
vimento, a determinação da compe
tência dos respectivos oficiais para 

,J. DF. OI~lVEIR.A 11'11."0, 

a prática dos atos de escrivania e 
notariais, são objeto das leis de or
ganização judiciária. 

O eminente João Mendes escla
rece, no seu Dir. Jud. Bras., 1918, 
pg. 72: "As funções de "jurisdi
ção". determinadas pela •• compe
tência". são executadas por órgãos, 
que são os "juizes". Mas, para fa
cilitar o exercício das funções juris
dicionais, há função de "ofício". 
"emprêgo", "ministério" ou "en
cargo", funções auxiliares. que são 
exercidas por órgãos corresponden
te:;. A atividade jurisdicional para 
"conhecer", "julgar" e "faz.er exe
cutar", exige, além dos órgã.{)5 prin
cípais, ou melhor, dos órgãos "di
retos". que são os "juizes", órgãos 
"auxiliares", que, não tencIn jurisdi
ção. têm uma competência consis
tente na delimitação das atribui
ções dos seus respectivos "oficios", 
"emprêgos", "ministérios" ou "en-



A ("ompr.1'nl'ln do oftt'lnl JUnior 

cargos" j a organização judiciária 
consiste na nomenclatura, enumc~ 
ração, disposição, competênc.ia ma~ 
terial e territorial, tanto dos juizes. 
como dêsses auxiliares do juizo", 

João Monteiro é explícito, qUélll" 

do 'ensina que "dá-se o nome d:· 
organização judiciária ao complexo
das leis de cria\ão e competêIK.ía 
dos tribunais, juiz<'s e mai:; funci~j·· 
nários a quem incumb~> a admini:3~ 
trô.c;ão da justiça na:~ nJaçõt.:s pri. 
vadas" (Proc. Civ. C(J1O. ~ 31). 

3. - Pela Constituição de 
1891, aos E,tados competia legi,· 
lar sôbre a respectiva üi,:;;anizücã,J 
judiciárIa, como uma part .... do di·· 
feito processual. Pela COHi!tituição 
de 1934, passando para a União {) 
direito de legislar sôbre o direito 
processual, art. 5.°, XIX, a, ficou 
expressamente ressalvada aos Es
tados a competência para legislar 
sôbre as respectivas organizações 
judiciárias. art. n.o 104. 

4. - Dessarte. si a competên
cia de atribui(~ão é rL'guIada pela . .
leis de orgamzação judiciária, 
(João Mende, --- op. cit., pg. 40), 
e si não existe nenhum dispositivo 
de ordem constittlcional qlH~ impe~ 
ça a modificaçã:J dessa competên~ 
ci<'.. claro é que ao !egdador es~ 
tadual fica a atribuição de modifi
cá-la na forma e no tempo em que 
o t:ntender. 

Assim como o legi~lador tem c 
direito de modificar f\ competência 
dos juizes e tribunais. dentro do 
quadro constitucional, também não 
se lhe pode negar o direito de mo~ 
di ficar as atribuições dos serventuá
rios de justiça. QU para as diminuir. 
ou para as a umentar, ou para as 
tirAr" DU para a.s atribuir, ('umula
tivamente, alguma~ ou toJa.:;, a ou~ 
tros oficiais do mesmo cartório. 

Nessa c::mformídade, o df'c n.O 
6986 citado nada mais fez senão 
dar competência cumulativ;, a um 
outro oficial, do mesmo rartono, 
com íl denominac:ãn de oficial 
m.Iior. Por -outras jJalavra-". parél 
çada ofício poderá haver (!{)i~ ofi
C]3IS. 

De~~mrte, o serveotu,Íri" t' I) seu 
ofi~~al maior :;.l~, "yo~i~!ai:\ públi-
c.o~ , pmfJ u(' por af lCIO ;;e e:r1tr.n·· 
de "cargo púhlico civil cm rti~as ele 
jUótiça" (Morae" Di(". ). 

5, Nem qualquer d'~po:\ição 
dr direüü sub:-.tantlvo impcJ(· a 
criação de um outro oficial plihli~ 
co para o mesmo cartórÍD, com a 
denominaç,io de oficial !ilaior e 
com as meSmali atribuiçõ('~ que o 
oficial. 

O art. 137 do Cor!. Civ. se rc .. 
fere a escrivão, ---'" "farã0 ames·, 
ma prova que os originais as cer
tidões textuais de qualqm':r peç.a 
judicial do protocoI-o da~" audiên
cias Ol! outro qualquer livro il car
go do e~~c.rivfí()": mas, o te~m() "C~~ 
crivão" é tomado como gênero, is
to é, significa aquela pf'SWél Oll 

aquelas P(\-'~()"S qlle tenham as 
funções de Hcsc.rivão", 

Assim t amhém (} a rt. 1 38 do 
Cod. Civ, só se refere a "oficial 
público", ('m gên('l"ü, como se vê' 

"Terão tambtfm a mesma fôn:a 
probante os traslados e aí> ccrtiJõt,S 
extraídas por Oficial Pú!)~ico d(~ 
in~~trull"")elltos ou documen\cs lanç.a
dos em mas notas". 

Quando o Cod. Civ. exige reco
I1hC'cimento de firma, não diz por 
quem êste reconhecimento deva ser 
feito, mas simplt~snwnte {Pia que: 

"O reccnhccinlt'lltü de letra e 
firma num instrumento particular é 



condição essencial à sua valida
de em relaçno a terceiros", art. 
1289, ~ 4.°. 

Quanto aos te~tamento~, () art. 
1632 do Cod. Civ. Só se lefere a 
"Oficial Público" em gênero, in 
verbi,'j: "que seja escrito por Ofi· 
cial Público, no seu livro di' notas H 

(art. 1632 n.o I); "o Oficial assim 
o declarará", (art. 1633), e assim 
em seguida. 

No art. 1638, n.o XI. do Coc!o 
Civ., aparece o termo "Tnhc!ic"io", 
que é o mesmo Oficial Público, 
em gênero, isto é, aquda pessoa a 
quem o poder compe:tf'lltc deu atri
buição para os fins de eSCl'evcr os 
atos públicos Oll autenticar os atos 
particulares. 

Referindo-se aos testamento.:;, 
escreve, recentemente, o notável 
prof. Dr. Candido de Oliveira Fi
lho, em "Prática Civil", voI. lI, 
ed. de 1935, pg. 198: 

"Oficial Público. O Código eXI· 

ge seja o testamenlo 
oficial público, em seu 
tas. 

escrito por 
livro de no" 

Os escreventes juramentados dos 
tabeliães podem lavrar, (.I~ntrü do 
cartório, os atos, contratm t' instru
mentos que, por acllmulc .. de $t(

viço, não püssam ser lavndos pelo 
tabelião. 1\.1as os testamcnlü~ c co
dicilos e üs instrumentos de apro
vação dos testa mentos cern'. dos só·· 
mente pelos tabeliães o pódern ~er. 

Todavia, ~i a lei de organiza~ 
Çã0 judiciária dos E~tadGs ou o 
Código de Processo aJrnilir quc 
oos escreventes juramentad03 escrc
vam testamentos ou os aprovem, 
noi'l têrmos dn lei, serão também ê:i
ses escreventes, e não són:;ente os 
ta!-eliães. 

N o Distrito Federal, ,_,-~ esc ri-

vães Ja~ Pretorias sllbud~;'llac, {', 
em alglln~ Estados, (J:; fS( ,;1,';1(':; Je 
paz, Be-S distrito·:; lora da ~l'de das 
comarcas, f'Xf'TCern fUIl(:(Jc:; de ta 

bdiAo; s;'ío, pois, talwliilt:s, t', u,· 
mo ta,:'>, lavlam c U~)l'u\';lm reqd

Illcntos" . 
Jú <lutes, pon:m. Cllsm<lV(l o 

eminl'lIk dr. Ponte de l\1irand,l. 
em sua 110ftlVel ohra TruLzdo ao.'. 
Teslarn~,,,t(J.'i, vcL 11. H.o '::00: 

"A lo p(,i"."of!ldí_\.~i.'flo do {ahcUc"ill. 
O;~ C:;i:J'(·V~'fl".' jurami·j.l;.dll'·, J<.,.-s 
tahdiii.:,s jJ{)clcm lavrar, dentro dr; 
cartório, o:; atn~, cOJlI-ralc,:~ e in-"~ 

trUITIt'IlI·::'''i. CJlll', por (l,úr:,1l1o de 
sei VIÇO, não pOS:-iam Si'r Livrados 
pelos taheliiies. rv]il_~ o::: tt':-italHt'tl" 
tos e codicilos, ê~,..,'" bnn corno os 
ins!rumento::; de aprovação dos te:,· 
tamcntos cerrad;~s. sóml'n l (: pelo ta
belião o podem SC'I (l)cudo 11. 0 

16.273, de 20 ,Jr. dCI<.·ohro de 
1923, art. 177, Justiça di) Di"lritn 
Federal). Aliás, constitut l~;lo rt'~ 
gra geral do direilü p(rjce~~,tlal hra
,~ikiro (antes, o escrevcnk' juram.('Il
lado podia escrc\'c:r o t,~-;lamen
lo soh as "i~tas I!d t<ihdiilo. f]ll!' 

o assill:,ulil. 1\1as cc:,:·", " ial C')Ilce<;

é~ã() cem o decreto 11,° 4B24, (k 
22 de noveml>ro d ::\11, ;,,1. iH), 
que o Códi~io Civil de cel,'o modo 
subentende, TOdaviü, si I:·: ele ur
ganiz(l(;ão judici,l.f:a (:{J C(,. ligo d2 
Proci'ssO admitir que os eS\'ff'ven(('s 

jurílmcntaJ~)s e~crevam tc~!iln]('n
tos ou O~ aprovem, ofícial públic(;. 
ne selltido da lei civil. ';( ~àc talll 

bém e:;s(~s escreventes, {' n;lo S(; 

os taJh·lj,~!(~s. 

Oficial público: qual SI ja. di
lo-à a lei d::; f,:.stado, em que Sl' 

tiver de fan'f o test;lm('~':(o. Nem 
(. nrcCJ~o que seja lalJ .. l:ilt· üu c;.> 

crcvcntc dêle. Si a c:mpetênci:.t. 



A eom.petfncla do oflelal maior 

couber. por exemplo. ao escrivão 
de uma das varas, oficial público 
será ê,te. Mais: atendendo a gran
des distâncias, poderá a J,'gislação 
estadual dar a atribuição de ofi
cial público dos testamenio~ a fun
cionários do Estado na c:c.marca, 
ou oficial do Município, que pas
sará a ter função cartorá:':a esta
dual. O que é necessário e sufi.· 
ciente é que seja, pela lei é'.tadual, 
o oficial dos testamentos, e tenha, 
pelo direito processual do Estado, 
fé pública. Porque se trat& de ins
trumento público ou auto público 
de aprovação. a que é necessário 
o poder de certificar. Outrossim, 
para as declarações do al~. 1634, 
pois que as teria de portar por fé. 

Em alguns Estados, os l's,~tivães 
de paz, nos distritos fora da sé
de das comarcas, exercem funções 
de tabelião: são, pois, tabf'Hães e 
como tais lavram e aprovnm testa
mentos". 

6. - Seria desejavel que a re
dação do art. 15 do citado decre· 
to 11. o 6986 fôsse mais precisa, ti
rando qualquer ambiguidade que 
pudesse originar da disposição que 
estabelece ser o oficial maior subs
tituto do oficial. 

Efetivamente, si o oficial maior 
pode praticar simultaneamente com 
o serventuário todos os atos que a 
êste competem, não se tornava ne~ 
cessário dizer que o oficial maior 
seria o substituto do serventuário 
em exercício, nos seus impedimentos. 
eis que estivesse ou não presente o 
oficial em nada se alteraria a si
tuação do oficial maior. 

Mas, o art. 15 teve em vista 
esclarecer que não se toma neces-· 
sária a nomeação de um subslituto 
para o serv'entuário efetivo, no ca· 
so de impedimento. dando~se a sua 

substituição. automaticamente, pe
lo oficial maior. 

Por outro lado, parece que a 
lei quis evitar que se chegasse a 
pensar que seria necessária a pre·
sença do oficial. afim dt:> que o 
oficial maior exercesse suas fun~ 
ções simultaneamente. Si simulta
neamente significa ao "mesmo tem
po em que outros fazem" (M() .. 
raes) , poder-se-ia dizer que fôs~e 
sempre precisa a presença do ofi. 
cial. Mas, isso seria um sofisma 
de palavra. porque a simultanei
dade não significa paraleli~lIl~J 
obrigatório, mas competência igu;:d 
e cumulativa. 

7. -~ Não se deve confundir a 
"vitaliciedade" do oficial no exer
cício dos atos em seu ofício com a 
.. atribuição" dada a outrem para 
praticar os mesmos atos do dilo 
ofício. A diferença específica está 
em que a "vitaliciedade" do ser· 
ventuário lhe dá o direito de pn
ceber as "custas" do seu ofício, 
quer os atos dêstc sejam pratica
dos pelo próprio serventuário (J'.l 

por outrem; ao passo que ê.ste h'· 
Ilha a de~ignação que tiver, pela 
prática dos mesmo atos, só perceb1..' 
o ordenado qur convencione com (J 

oficial. 
8, ~._- Em consequência, pell~O 

que o oficial maior, a que se rde· 
re o Decreto n. () 6986. cit.. desde 
que tenha sido nomeado e presta
do compromisso. pode praticar to
dos os atos da competência do ser
ventuário do ofício respectivo, if:
to é, subscrever quaisquer instru~ 
mentos públicos, reconhecer fir
mas, lavrar testamentos, pela razão 
de ser o oficial mainr um oficial 
público. 

(Ou Hl~visla Judkiúrin, \', li, 
I'HS. 70-74). 



APONTAMENTOS SÔBRE 

REGISTO CIVIL 

o decreto-lei n.o 1.764, de No
vembro do corrente ano, criou a 
Comissão Nacional de Proteção à 
F aroília. que legislará sôbre meios 
tendentes a favorecer a formação. 
o desenvolvimento e o prestigio da 
família e visará facilitar a reali
zação do casamento por diversos 
meios expostos no seu art. 3. 0

• 

As inovações contidas no Có
digo do Processo, que entrará em 
vigor em I. o de Fevereiro do pró
ximo ano, na parte referente á ha
bilitação para o casamento, preci
sam ser, desde já. ventiladas pelos 
serventuários do ofício. submetidas 
à inteligência das autoridades a 
que estão subordinados. removen
do-se, assim. possív-eis dificuldades 
futuras na realização do casamen
to, e indo-se, dest' arte, ao enccn
tro do primordial objetivo do CI

tado decreto-lei n.o 1.764. 
De acôrdo com o ~ único do 

art. 743 do novo Código do Pro
cesso, o órgão do Ministério Pú
blico acompanhará os processos cle 
habilitação e requererá o que fôr 
conveniente à sua regularjdad~. 

Motivos imperiosos, comumente, 
impõem a realização do casamen
to antes do lapso de 15 Jias de 
publicação dos proclamas, com 
dispensa parcial ou completa debsa 

ARNALDO LIdAJ,. 

publicação. Motivam-na: .. - do. 
10rOSo caso de família, resolvido de 
comum acôrdo entre as parte" in
teressadas; legalização da Si

tuação do pai, em perigo ou não 
de vida que. sem vexame para a 
prole, deseja o remédio do consór
cio; ou o genitor que, tend0 ur·· 
gência de anotar no assento de 
nascimento do filho a legitirr.ação 
dêstc para matriculá-lo em C::h,be
lecimento de ensino, empregi-Io ou 
fornecer-lhe o documento regulai 
destinado ao contrato nupcial. ne
cessita, para o confôrto moral do 
descendente, da prévia celebração 
do seu próprio casamento, nos têr
mos do arl. III do Dec. Federal 
n.O 18.542 de 24/12/1928; ou o 
militar ou civil, na iminência de 
viagem urgente e inadiável, de re
gresso imprevisível. que tem abso
luta necessidade da sua partida 
ser precedida da realização da 
ceremônia civil. Daí a imprescinJi
bilidade da pronta e rápida inter
venção do Ministério Público nos 
processos de habilitação, simulta
neamente com a atuação inteligen
te e oportuna do oficial do Regis
to Civil c do Juiz de Paz. em Orien
tação conjugada na demonstração 
de seus sentimentos em assegurdr. 
aos suplicantes. as faculdades pre-
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vistas no Dec. Fed. n.o 481, de 
14/6/1890 e arts. 182, § único e 
199 do Cod. Civ. 

Considerando~se a magnitude da 
matéria, sempre estudada pelos Ie~ 
gisladores e poderes admini:.;trati~ 
vos, sob os seus diversos aspcctus, 
e mui particularmente agDra, na 
elaboração do citado dcc.-Iei n. o 

1.764; estabelecida ou não a C{]f"" 

respondência dos dispositivo::; dêslc 
decreto~lei com os :;eu::; correlato"; 
do Cod. do Processo. terá () of;c!al 
do Registo Civil. em conscquência. 
ampliadas as suas atribuições so
ciais e responsabilidades funcionais. 
Majoradas serão as despesas de 
habilitação para {) casamento com 
{) transporte constante do serventuá
rio, da sede do Sl:U cartório parJ. 
o Fórum, e vice-versa, nu afan de 
cumprir as exigências naturai.'" úe
correntes da assistência Jo ór~;iid 
do Ministério Público em todos o~, 
processos de habilitação para ,.-"a~a
menlo e justificaçôes. 

Considere~sc que há. nesta co~ 
marca. sessenta cartórios Jo 1 \q~i:i" 
to Civil, quarenta e trc::; de:, q\lais 
situados no município (13 r:apilal e 
os dezessete restantes aLl:3tatL:; da 
sede. 

E no interior, maXif1H~ nas k,c.a·, 
!idades de dificultoso l' di~pc:J,Ji '_',OÜ 

acesso à sede da COmarca, Duele. 
possivelmente, a conc('p(;~O Lll.: (",1-

sarnento civil não estcJa, talv:l, 
bem firmada, reSsCtÜilldd··S(~ l.la 
falta de colaboração dos ~~U:il;; c.;
pirituais das populaç0e~;, cem_] p;J
derá agir o serventuár:o para n;lO 
periclitar a sua autoridade funcio
nal? 

As leis federais e estadu~i". :-!lLJI 

previdentemente, em prGvrito dnol 
pretendentés ao casamento e da 

ncces.-;ária prática 
dos preceitos lcg:ai;: qlW ,,':1,('l1l 
as~unto, S('~l:pfl~ jH'(iCUfiU;~ 1f\ C"!! ,0: 1 

lizar as fll!l~/K'S da,', .llll-"'i(~;l,~<·~' 
perante a~; qltaÍ:, s:il) pr:·.c! i "'!'.h-· l' 

julgados u" f<';;-'.l;'; r,'í:ni,,-<',,; :j') mil 
trlIn0ll.io, il::;!)llJldc-<i:'; il '1'~V,:i 
tuários c ju:;l's C,)\11 n·~i(I~~n(';a ,.,1':1-

gatória lJa CiIUill:;!'fi(::~d ,h ;U'l li! 

risdiçiío, accs.'·Ív("i::; ':10'; pa'k' '.'ill !' 

da,,, tJs <>{wttllnid:\ik: i
o

, i.,' (';;p~. 
rar··SL', pois, a devida CL',Tt':P().'U;~'·~i 
cia na ftlltJJ"a in!clv;:;Jt;iH: (l'-I C'\i'd 

do Miní~.!l~l'i() F·\~I)t"i[ü. 
l)n v;~.Ii'l., como, ':,i;'I, ~ ,i,', l!.i\'!

ft'rência, dt~lil p.:;dcria a C(,klivl, h 
de aufoir mais proveito, SI ;''-jUc LI 
fÔS:il' arIlP!iada. a!ribui·!d"' ,.;. 
l.-'io • .10 JuiJ:o Llc- PaI. \tina J';\' d 
de kit" .... qUi' a ki \ígcnk ~'Llr,llT" 
ao Jui/o di' Dirt';lll. ;.~' a :j'0 

rcspeill;' il (:('1'1.0:, t' lí<.'inlJlInc"~\;: C:i 

:';'lS (k rdlf"ica,_:<'tu d~, ;'!:"'"'!!I d 
livros do !{, ',;1"'\u Cio i!. 

Erros há no k.'{lo dos a:;seIIUlS 

que ~.i'io patf':j!es, fácil a '1;:1 ,.(~,. 
reçãü, mcdjill~'" o :.;implv" C\'Ilf;~':1 
to com tÓpLcc:, d~"o,~,\'S mesmo, ;'êt
m:-:s Ol! dI' Olli' t .~,:. t'};,,;t<>ntt's 0' . .\ 1:,'1 f

túrio ou à vi~;I~ de c('flidÓt'S dl ar 
CJlI~\,(lJ;lS. 

No ilJkilJ dü cXn uc.~i) .l.\ lei ti" 
H.q,;i:;to Civil, t-m 1.« ,ll' .1;111' ;,(1 

de IBB~). (jliat'.du i.i;' ~;I'IV(;OI'\",i,'\', 
nào l':-;taVillll, :.linda, f'IiH:hli,/,;·.d,;:, 
com os nom,';-; ,·.i!(a[q~l'i)"t,." l'Lllll ::~:o 

tes consigllado:", tlHJita; \'0(':, Ll 
n\(,lllav('![lIí'lJi~' III !urpalk..-,. 1"(';\;( 
ti leitura l"\'gu!ar di) rVt~i:',iu. I: iV

dar,'dlL'. (k~at('llto 0(1 piJUC.D aki· 
to ili! 1l()~~~O lIJlotna, :'uh-;crcviél--o, 
villdo a dar pelo:, 1.'j"fOS mui p1).~t" 
rionneutt'. ()ra, SClldo a pWV,J ('.\' 

balnwntr feila mediaule dn:'UlH< li 

!(;S, J'ldin,Ju (> n:pi<',,;'nLwle ,j() i\/íl 
ni:,tério PÚGlicc. poJeria u J li!L J,-~ 



Paz. mediante simples despacho, 
determinar a feitura da retificação. 
beneficiando a parte com as melas 
custas da instância inferior e a ra
pidez relativa do processo. Fica,
riam para a SUpí.:flOr iustaIlCld as 
retificações que demandassem Jc 
prova testemunhal. segundo o pa
recer do órgão do rvlinistério i 'ú
blico. Poderiam, em compcn~aç;:í'). 
quiçá. com intcrêssc para os lil i·· 
gantes e advogados. sem pre juizG 
para os serventuários de justiça de 
paz, ser transferiJo:-i para a supe
rior instância üs dl;.0CS conlCIlClO';(.I'; 
da alçada, que ora apenas pnva
ram e que são julgadas, scm recu:·-
50S, no Juizo de Direito. 

No H,egimento de Custa::; de j I 
de Dezembro de 1927, niv ,,<tão 
taxados atos previstos, posterior
mente, no Regulamento do H..egi,,~t(J 

Civil (Dee. n.0 18.542, de 2.f/i2/ 
1928), para a prática de CllJ{JS 

serviços ficam os oficiais, Inl'sm.J LlS 

de cartórios pGUCO movimentadv;. 
sobrecarregadus de disvêndio CLtHl 

impressos c auxiliar.:s. Dentro.:' ê;;,>,'.s 
atos se destaca o livro-talão. Pl"t'

visto no art. 31, reproduzido t.:0l ar
ligo de igual número no novo Hl·
gu]amento (d(:~c. 11.° 4.H.57. J~ <) 

de novembro prOXlmo findo, pu
blicado no "Diário Of;eial d,\ 
União", de 23 do me~mo mê.~, re
produzido no "Di,iria Oficial d0 
Estado", de 2 do corrente), ::lt:crc
to êsse que enlrarú em vigor íl 23 
Jo corrente, em São })ad{), (' (j\.ll: 

sóbre a matéria di."põe. no, .)I..'U art. 
321 : ._._- "Os emolumentos qUt' Ci.',

berão aos oficiais ser~io os taxados 
no regimento de custas, sendo que 
as notas~talõcs, extraídas do livro 
a que alude o art. 31 d,~~:te decre
to, serão cobradas CO!'i.lO ccrti.J .. x:.i, 

all~m da rasa, salvo quanto an:, 
Il~j~(:rú\'e[s, pura (JS atos da ';u!a \·t 

y;t" . 

Aus l('gi:,lador('.~ IItcumhido:; • l,. 
e;;tnLd~"{'n a p'·lft'ita alliel'; l·.:,\'.' 

d{);, di"!,OSI!lV"S da ('::P'~i·'H.h 1:·' 1 I,· 
1\·lJt('(;:í~} :l l.'anli!ia, c<.m o.:, )1\' 

c;:ík:; dl'cm~·i'n[CS .:.h ('ódi:.:'IJ dI) 

Prüce:'.~() e do IIOVO Hql,lda:\)l ;;1 I 

do,; H(:i~ist(,~. Públil'()~;, Cl'rt<Hrn :Jt. 

nada t:~;cap,ll<i cru plo\Titu do. di 
fu~;ão do I tt'j.!;iSh Ci\-;1. par;\ ClIJ" 
!rül;'.éJ(;ão ,.) J"un;·,;,m;Íno pii .. a~iv() 
Vt.'lH consagrando seu l'c,fôi\O e iu
kJitJ·I;cia, ao la, k I..tu:; JHl/XS a <I'!'. 
C);t;1O subordlnad()~;. 

:{. S1 a !Li considC'ra <'ssencial 

o instnltllL'll In dü mandatu para 

a aliclLI(JIO clt- I,('n::; dt', valor ~tt

p('no}" ;'[ 'ta;";:1 kg·a1. t· .o.;[ a proclI 

ralJtlJ d('\- (' o.;('r incurpor;l<!a lI;, 

(,~l'I"illlra oH rl'gis1ada !lO c:trll',

fl(,; ('(lll:-;ir1('r,l11,]n (j1W se ll:LO 

pode prova!" a c"i:-;l('tll~ia da :1111-

dida l'rortll·;tl)í0, llIJ1a l'" de pIcllO 

direito, ,1 ('~critl1ra l'lll qne P., di~ 

z('lld() ·St' 111'(1l'l1rador de V" ven

deu ilw'J\'cl a (' .. (" IJareC'cl"cs", J. 
de Uliveira Filhu. p. 123). 

~ E' l111b a venda tle lmúv{'} 

fvit:t Ih'lo !,)"ucl.lrador do propric

t:'u·jll a ~i pr/Jprin, mediante sul):> 

talw1cci.ulI'uto de proclIraçào a 

1l1n tcrn·inl, para fig11rar rumo 

r('presl:nhntc do mandante. ('fito 
F1!lgêrwill, "I )ireitos f.k Vizi-

1l11:11l<;(l", 1' . .!(}:~). 



Arquivos de cartórios 

No Brasil, vimos agora, sob DOi 

posrtulados da Constituição de lO 
de Novembro e do Estado Novo, 
por ela concebido, experimentnn
do um regíme tle paz, (le justiça, 
de trabalho, de naC'ionalizaçiio c 
de verdadeira democracia, que 
o Govêrno, conquanto apar.elharlü 
com órgãos técnieos, não olvida H 

colaboração patriólica das clns
ses lahoriosas nem despreza 3'i 

manifestações individuais, eOlllO 

se vê pelas publieaçóps dos anll~

projetos das nossas futuras lçis, 
que nos duo o ensêjo de colahorar 
diretamente com os poderes nH

cionais. 

Graças a êsle regime dt'lllt)Ct'i1-

tico, ti\'emos oporlunidade de co
nhecer ull'lecipadamentc, como 
muitos outros, () projeto que o SI', 
Dr. Heitor Bracet, Diretor da Es
tatística do ~1inistório da .Justiça, 
elaborou para a reforuHl da kgisla
ção sôbre o Hegislo Civil, no qual 
preconizou a deslocação do re
gisto de naseimento para a po
licia e a rC'messa dos livros para 
os Arquivos Públicos AdmiJl'istra
tivos. 

Discurdando dessas in()Ya~·tí(:s, 

tivemos oporlunill:ull' de, aten
dendo ú circular da presLigiosa l' 

helH'lllél'ita Associu(.:ão dos Scr
ventuários de Justiça do Es-

DURVAL CORRAA RANGEL 

tado, que teru sido uma legitima 
cura dura dos nossos inU'rêsses, en
viar-lhe a nossa crítica ao proje
h), 'lllt' fUI cxlL'llsa, c da qual no ... 
servimos. no IllOlllcnto, pura dizer 
algo sôbn' a luta que os serv{'nluú
rios vcem oiJondo ú retirada dos 
seus arquivos. 

o !leg." 9.889, d'" 1888, detel'Ini· 
Ilava que os livros c papeis findos 
d'O Hegisto Civil fossem remetidos 
ils l\-Iunicipalidadps, disp'osiçuo 
(!ue, emhol'a refllrçada por avisos 
do Miniskdo da JusLi~~a, não lo
grou regular cUlllprüucnLo no pais. 

Em Catagua:r.es, Estado de :\li
nas, cm 1909, o juiz corregedor 
l'xigill o I'Umpl'illlcnto dia disposi
~~üo despl'l'stigüula, provocando o 
primeiro pedido de sua rcvogaçiio 
pelos scrvcnltr:'\l'ios daqu{'la co
marca, que () ('onfiaJ':\l1l ao dI'. 
Aslolfo :\Iic~'wio, qUI' fez st'ntir ao 
Congl'ess~J que () eumpl'itucnto d .. 
tlisposiçüo rderida iria col()(~ar I.) 

públicu sob UHl l't'gi!IlP l' .'wh n'
giUll'lllllS dis!)ares das ,liv4'l'sas 
llllulieipalidades brasileiras, ('Olll 

visíveis inl'onvcnit'ull's p:ll'a os 
sl~rviços de cerlidões, afil'IlJall{j<; 
ainda qUt·, p('la COlls!iluiç:io t'nl'-lo 

l'm vigor, núo poderia 11 Lei Fc-



deral atribuir às municipalidade', 
o mister de ,conservar arquivos de 
serviços federais. 

Em 1927, quando a comissão do 
Regulamento 18.542, ora em vigor, 
dava a conhecer o seu traualho, 
u Diretoria do Arquivo Nacional 
lhe sugeriu a restauração d'Ü art. 
335 lID dec. 9.263. de 1917, (IUe t' 
tJ que pretende o ante-projeto do 
dI'. I-Júlúr BraeeL, com rclaç:io ai f 

destino dos arquivos tios eartúrios, 
A comissão, enLretanto, lellll>rando 
a rcv'Og.ação daqueLe vrcceito pele, 
art. 7 da lei 4.242, de 1921, e aeell
Luando que era justo alender uos 
illterêsses patrimoIliais dos ser
ventuários, que adquiriram e eS
crituraram us livros, sempre IH.'

nessúrios em eartôrio para as anO·· 

laçôes, concluiu pela itupossilJiJj(h
d(> dc ucolhcl' a sugcstàu, 

Em 19:U, os scrventuúrios desle 
Estado fôl'am surprc(~ndi<los com 
um lelegrama publicado u"'O Es
tado tle Sãu Paulo", de 14-1-:H, 
transmitindo a nova de que o (lu
vêrllu Provisório iria ex.pedir um 
tlecreto adotando para toda a 
Uniãu a prática de se recolherem 
ao Arquivo Público, para guarda 
e conservação, todos o.'> livros de 
registos em geral, autos da justiça 
local, livros de llotas, elc., uentl'o 
do prazo de ~O dias, contados do 
seu encerramento, 

Prevendo a desastrosa conse
quência do anunciado, a nOssa clas
Se se Ulovimentuu elll grande as
sembléia presidida pelo serven
tuário paulista, dr. .José Soare,> 
Arruda, qUe pronunciou urilhant(: 
discurso em defesa dos nossos di
reitos, ennHecendo com rememo
I"açôcs histôrieas :J atividade c () 
merecimento do serveniuúrio de 

justiça no exerci cio das SUllS eleva
das funções. 

Nessa Hssemblé'ia, coube aind!1 
ao dI'. Arruda relutar urna I'l~pl"e

sentação ao Exmo. SI", Ministro <tu 
.Tusti\,·u, o que fez. l'xJ.wndo, na so· 
lidez de uma argulIlclltaç:'io sin
('cra c illlprCssioll<lntc, os inconve
nientes que a ilIDvaçüo trurin aO 
público, na l'ealizaçã'{) dos seus ne~ 
gOt"IO<s, (' aos servenluúrilQs, no 

{'ulllprinll'Ilfo <Ias leis vigentes, os 
lfllUis, Il,io só It'riam seuS prov(m
tos ,dimüllIidos, lllas tarnbem ime 
diatos prejuízos, em virludt, dos 
grandes gas,los fdtos eom a Illonta~ 
gem d(' seus cartórios, para melhor 
conseI'Va~~fio dos n~spectivus Hr~ 

qui vos, 
Também, por oeasião da elaho

ração da ki 4,827, de JU24, que 
previu a {'l'gulanwlltaçiin dos rc
gistos públicos, o SPlI eminente n'
lalol', dI". Verissilllo de l\lt'Io, rc
jeitou UIll<l {'1l1t'nda do SPU colega 
d,'_ ,llllHfuim Osório, qU(' afinal 
lhl' acalllll os ~tI"gUlllenlos favorit
\'eis il lJ('rmanência dos arquiv-o .. 
llOS cartórios, 

Diante de laulas e justas 1'('sis
lêlleias, II Arquivo Nacional conli· 
nliOU a exigi I' apenas um extrato 
dos rcgislos, na forma da lei 4,632, 
enquanto os Esluclros, <10 Que nos 
constu, IH'IIJ isto 
contenlavalll com 
nados 110 serviço 
epidemo]ógico, 

faÚUlll, pois se 
os mupas desli

demográfico e 

inspirada. I'ntüo, JH'ssa lt:'i 4.632, 
e ac('itando a pnílica súlJia de ou· 
tros P:ÜSt'S, cxpos'la p'Of' Baudl'Y el 
HUUqUl' F()ul"cucI, I'lauiul l~ Pirola, 
púde a ilustrada cOllliss:lo do Bc· 
gulanH'nlo t8,~),t2, hlslituir entre 
nús Os livl"os-lalúes, dentro de um 
sislêlllu pràticu e intl~ligelllt·, que, 



.. 
sem prejudicar o serventnário, em
bora o sobrecarregue cOm um pou
co mais de trabalho, e prevenindo 
a perpetuação dos rcgisios, entn
ga ao arquiw) público de cada rl'
gião um exlra10 fiel du que {'nus
ta em cada cartório. 

Ao terminar, é-nos graLo dizer 
que a nossa pr,estigiosa Associa
ção cünseguin, por intrl'lllédio 110 
eXlllO. sr. dI'. Macedo Soares, alual 
presidente do Instiluto de l;pogr;l' 
fia e Estatísliea, a vinda do dI'. 
Heitor firacel a São Paulo, ronde St~ 

comunicou eUIll Os llil'l'tol't's (' ('fl 11 I 
urIla cOlllisst\o nOlIll't!tla pela riOSl'i,t 
Assoei'-l~'úo. qUI' Hw í'uln'gilll Uil: 

trahalho s~'dJl'(' o importante pl'l) 
blema rPilo oi vista do SI'L! ante-
1)I·()jelo. 

Pela l"ordialid:ult· do c()lllaelo 
dos rt'IH'I'spnlnn!ps da lloSS,-t ehls
se I~OIlI () dI'. )-kito!' Bl'IICd, l' prill

cipalllH'nll' JH'la boa vonl(lt(i' qlll' 

lIl:lIlit't'.,,\ot! l'IlI dM' ilO prollklll:l 

Illlla ."mlllçüo dentro ([(' uni sistl'
ma justo para os S('I'vl'llll1l'u']()S, 1',..,

lamos cerlos dL' que !l 1l0Ssn agrl'· 
llIíaçüo 1\(':11,<1 dI' ('ollqLlisl<tr IIwis 
Ulll grande Il'iuIIfo em th'fesa da 

classe qllt' lIorlêíu. 

Acidentes do trabalho 
O. "ervcntuÁrItJ. dl' JnJilUl.'lI 

uAo ",Ao l"ou.llll·rndo. ('lllpr"K"u-

tlnrl'l!i, 

"Secretaria de Estado dos Ne
gUCIos d'Ü Trabalho, Indústria e 
Coml~rejo, -- Hio di.' Janeil'o, ti do 
junho de 19:~5. - Sr. Presidellle. 
De ordem do SI'. l\linistro, eatW-llll' 
COlJlllllI('al'-\'os, em resposta fi 'eOIl

sulla dirigida a S. Excia., ('111 (lOll\(' 

da Associ<1~'án dos S(,l'venluiu'jos 
d(' .Justiça d'O Estado de Silo Pau
lo, em vosso ofício til' 21 de lIHlio 
ulliultl, qUl', em rae(~ do llisposlo 

:f. Para a tl'(lnseri(,~f\.O de unta es
critUl'a no llegiBto dIJ ImóveiCl, t!(WP 
n oficial pro('üdor a examn ]'etI'O'+
pediv{) nas escrituras: doo'l "nll~(jl'l;-· 
sor8:-l do adquil'('I!tp, de mouo qUI' 
o reglsto H(:~ efetue {~m nome. do 

no fll'ligo :1." tio tlven'to n." :H.:H17, 
(te lO de julho til, IU:t4. os stTV{'Il

!u<Írjos dp jltslj~'iI nito t'sl:to slljei
los· ú Ipi de a{'idt'nk,~ tii:; Iraha
lho, 11 qual em sua aludida <lisposi
~·Ú() eOI1lpr('('I](le :q)['Il'I,\ aqul'h',-
qlle prt'stalll s(']'vi\,os a OU!I'I.'HI. na 
indústria, nlJ ('O]IlI"l'cio, na agl'l~ 

(~lIltllra, n:l 1'('('u(lI'iu l' l'llI 11':111:\
lhlls dOlll('slicos. S:u'HIt, I' fl'<Ih'l'lli
dade, .\lI1'edl! Cosio, t1irl't'Or geral. 

Au sr. Aureliano AlTllda, Pn
Sllh-lItc lia Associaçúo dos Scrven
tllúrios dl' JlIsli(:a tio Eslado de 
Süo Palllo". 

vC'rdadoil'o Utular do llir('ito, DeVI', 
por (~onseguinU~, l'f)f:\iSHI' a tnl.llS" 

('l'içiio dOH tltulos qn(, Il'-\O llw pa-

rt'çam l"l'gulal'(\::'I. 

v. 1, p. 312. 



CONSULTAS E PARECERES 
Escrevente que aban

dona o cargo 
o _('re"("n~e habllltaflo, que 

al.aodoHR voluntárlnDIl"I.t(· (I ('ur
Kn (~ Ih'I.'1H de rl'D.I!I.I!IUJlll-lu. IllIdn 

'Iode nl('gnr 1'0Ilt .. ", I) rel'l(If'(·tlvo 

~ .. r,·('utlliírJo. nllu ~endo, 1101,,_ 

direito a qUtt1que-r iudt"nh:n~fitl. 

CONSULTA 

I 

Verificado o abandono do car
go por um escrevente juramentado, 
sem qualquer explicação ou justi
ficativa ao serventuário do cartó
rio, estava êste na obrigação de le.· 
varo desde logo, o fato ao conhe
cimento ,do Juiz Corregedor. dl~ 
acôrdo com o dispôsto no art. 8. 0 

combinado com o art. 10.°, letra 
"d", do -aec. est. n.o 6.697-A, de 
21 de Setembro de 1934, ou pode
ria ,deixar de fazê-lo. para aguar
dar que o escrevente aludido reas
sumisse voluntariamente seu pôs
to. maximé em se tratando de um 
antigo auxiliar, amigo, parente e 
protegido do serventuário? 

11 

No caso de resposta afirmativa 
á segunda hipótese formulada; 

a) Era lícito ao escrevente re-

ferido prcpGr contra o senvelltua.
rio em apreço uma aç.ão de per
das e dâllü~. alegando que fôra 
demitido do cartório? 

b) Ássistia-Ihe {) direito de pe
dir também c,:-; doz.e meses de sa
lários de que trala o art. 3.° do 
citado decreto? 

III 

Tendo ocupado o cargo de ofi
cial interino por longos anos e qua· 
si ininterruptament.e; tendo per
cebido durante todo êsse tempo um 
ordenado fixo c uma porcentagem 
sôbre a rcnda do cartório e haven
do assinado mC1I5almenlc. em fa
vor do serventuário, um recibo de 
"quitação plena de ,~cus vencImen
tos", sem qualquer ressalva ou res
trição no tucanle a quaisquer intl'
rêsscs que. porventura. lhe coubes
sem no cartório •.. _- {: lícito a êsse 
escrevente vir, agora, reclamar em 
globo as quotas de sllhstitui,;iio 
criadas pelo dcc. est, Il. o 5. 129, 
de 23 de Julho de 1931 (art. 20)? 

IV 

Em consequência. não estavam 
tais quotas implícitas na expressão 
"vencimentos", de que aquele es~ 
crevente sempre usou nos menCIO
nados recibos? 
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PARECER 
DO PROF. AZEVEDO MARQUES 

"A' consulta supra, que rubríco. 
respondo: 

Ao 1.0) _ .. A ausencia do es, 
crevente por tempo ainda que 100·' 

go. além de oito dias, 5em qual
quer explicação fonnal, ou justi
ficativa, pode ser tolerada pelo 
chefe. serventuário do cartório, por 
presumir que o funcionário voltará 
a reassumir o seu cargo, que não 
é desprezível maximé trata ndo-se 
de um antigo auxiliar. amigo e pa
rente do serventuário. Uma forçd 
maior poderia. presume-se, impe
dir ao escrevente de cumprir o de
ver legal e de polidez. A boa von· 
tade ou contemplação do serven
tuário podia. lícita e legalmente. 
deixar de fazer carga contra o seu 
auxiliar. denunciando a falta ao 
Corregedor. e impondo. ou provo
cando. a pena de suspensão, que 
aliás seria legal, ex-oi do dispositi
vo dodec. n.o 6.697·A, de 21 de 
Se!. de 1934, que prescreve: 

Art. 8.° -- Os 'escreventes ficam 
sujeitos ás segu\ntes penas disci
plinares: 

Art. 10.° --.- suspensão, si: d) 
ausentar-se do ofício ou cartório 
por mais de oito dias, sem causa 
justificada. 

No caso, ao invés de rigor, ou 
punição injusta, houve da parte do 
serventuário benevolência, sem pTf··· 
juizo para o serviço público, ou 
para a lei. Não vejo lei que, nes
se caso, obrigue imperativamente a 
comunicação ao Corregedor. 

Ao 2.°, letra A) -- Não era caso 
de indenização de perdas e dãno,. 
além de outros motivos, p0rque não 
houve demissão sem justa causa, 

pois tal não é o ahandono volun
tário do cargo, que no caso !'e ve
rificou. Desde que não houve pro
va cabal. irrecusávf'"l. de ter o ser
ventuário, sem qualquer motivo, de
mitido o escrevente (C]ue alt~ era 
seu arnlgo e parente), fora. dos ca· 
sos do art. 11 (onze) do citado 
doe. n." 6.697·A, de 1934. ne· 
nhuma responsahilidade caberá ao 
serventuário. que tem interês:il', 
,dém do mais, de conservar um 
antigo, capal .1uxiJiar. Este qui" 
abandonar o cargo naqudc cartóH 
rio; era faculdade sua, f é-lo. Co· 
:no exigír indenizaç.ão?!.. A Iri 
não podcfJa opôr··sc ao bom senso 

Letra n) Não, pelOf:. motivos 

já expostos. 
Ao 3.°) Nã". O arL 20. ~ 

2.° do dec. n.o 5.129, de 23 de 
Julho de 1931, dispõe que: "o ser· 
ventuário interino lançará diarin
mente em livro próprio a receita c 
a despesa do cartório, e recolherá 
até o dia 30 de CllJa mê$. ao es
tabelecimento indicado pelo serven
tuário efetivo, d quota pe.rtencente 
a êste, sob pena de ser imediata
mente demitido." 

Quer dizer, evidentemente, (' é 
natural, que a quota pertencente 
ao serventuário interino fica, desde 
logo, no seu holso; é o que se cha
ma a "féria diária". que o interino 
em bolsa imediatamente. só tendo 
de dar conlas da quota pertencen
te ao serventuário efetivo, ausente 
por licença ou por férias. Não é 
possivel pr~5umir que o interino 
deixou de embolsar a quota diária, 
a que tenha direito, e da qual. pn> 
sume-se no~ empregados dessa ca
tegoria, tinha necessidade para a 
sua vida corrente. Ora. além dêsse 
rac.iodnio banal c que decorre da 
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lei, há a prova literal dos recibos 
de "quitação plena de seus ven
cimentos", assinados pelo serven
tuário interino, ou permanente, 
mensalmente. 

"Quitação plena de vencimen
tos" abrange tudo quanto era Ven
cido. tudo quanto era exigível; nem 
se concebe que, no caso, o credor 
deixasse de receber, durante "lon
gos anos", as quotas que êle pró
prio arrecadava e que, sem discus
são. lhe pertenciam. ex-V; legi.~. 
Si já estavam por êle recebidas. a 
que cargas d' agua iria êle entre
gar ao outro e, recebendo os "ven
cimentos". sem reserva expressa de 
quotas? Onde a prova expressa 
disso? "Vencimentos", significa tu
do quanto é devido e vencido. 
Quem dá quitação "de seus ven
cimentos", sem reserva expressa de 
outros vencimentos, quita o deve
dor por completo. 

Eis por que o nosso Código Ci
vi!. no art. 940, dispõe que a qui
tação designe a espécie da dívida 
quitada e, no art. 944, declara que 
sendo a quitação do capital, sem 
reserVa dos juros. estes se presumem 
pagos. Há, pois, necessidade de 
reserva. Ora. no caso da consulta, 
os recibos mensais dos "vencimen
tos" não declararam qual a espé
cie quitada, donde é forçoso con
cluir' pela lei e pela razão natural, 
que a quitação nada reservou, foi 
plena", como o declaram os pró
prios recibos. Nem havia várias es· 
pécies de dívida, era uma só: os 
"vencimentos", tudo quanto esti~ 
vesse vencido, em favor do credor. 

Finalmente, também não é con~ 
cebível que o credor, que recebia e 
embolsava as quotas, as entregasse 
ao serventuário, para depois, anos 

depois, reclamá~las quando (êle n 
~abia) já estava prescrito o seu di
reito creditório. 

Sim. prescrito o direito a receber 
as quçtas que êle, inexplicavelmen
te, tiv('s~e entregue a quem não 
pertenciam! 

Com efeito, o Cod. Civil. no art. 
178, § 6.°, n.o VIII. marCa o pra· 
zo de 11m ano para a extinç.ão d,l 
ação dos tabeliães e outros oficiai ... 
do juizo, e escrivães pelas cusí.U:-i 
dos atos que praticarem, contado () 
prazo da data daquele~ por que 
elas se deverem. Não é possível 
recusar a aplicação dêsse preceit0 
aos serventuários efetivos, ou inte
rinos, dos Registos de Títulos. L.o· 
go, anualmentt~ se opera lima pres
crição rdativa ao ano decorrido; é 
a prescrição periódica anual. 

Escusado maior desenvolvimen
to a caso tão evidente. E' o meu 
parecer, salvo melhor juizo. Rubri
co todas as folhas". 

."ARF,CElt 
[)O PUOF. ,JOSl1j' Ul.lJJLANO 

Ao 1.0 

Sim, o serventuário podia esco
lher ou a denúncia do abandono 
ao Juiz Correg,edor, ou o silê~lCio. 
porque se tratava de um escrevcnh' 
que lhe merecia toda a benevo
lência. 

Ao 2.° 

Sim, o escrevente pode eXIgtr c:<; 

12 meses de salários. si foi d\':"fli
tido por iniciativa do serventuário. 
nos termos do art. 3 do decreto n.O 
6.697-A. de 21 de setembro de 
1934. 



.. 
Ao 3.° 

Não. porque o (':;-;I'Vi'nk, 11:',,:, 

têrmos do ~ 2.{J do arl:. 20 dn :" 
ereto TI.o .5.129. ele 23 di" ju1hu ck 
1931. lanç,oLl diariam('n~l' !I ',1 lj\'if) 

próprio. a rec(~ita c a dl'-spe>.C\ do 
cartnrio, c fllens:llnwlltc liquid-ou a 
quota pcrt('f!cPl1:e ao serv('n~'l;írúJ. 

Estes atos provam que os sn[:; ill
terêsses cu os sel1~ vr"IKimentos, fo
ram satisfeitos e POI" suas próprias 
IT'ãm. 

Ao 4." 

Sim, ~)orC1t1e o Iprmn "(,11C;-

mental', (. g('n,~p('n. ou (l brangc 
tudo: ordenado, ~Tr;\tif;c;}"~Õ-f";, '111'". 

tas, etc.. 
E' meu parecer, ~nlvl) rn('lI~or 

.. " 
JUIZO. 

p.\nv,clm 
DO DH. P:\ fT1,O !\L DE 1,,\Clj"]lUL\ 

Os dt'{'rf'tos TIS. 'Í.l,7Q. 0f' 71 (~(' 

iulho de 1931. o (''(,97·/\, d,· 71 
de Setcmbro de líJ14. (',(l)Pdi~,," 
ambos sob o re~ímf' di,,,l'lrial pf'
lo,,; intrrvf'ntorcs no r',stadn dI"' ,c;. 
P"ulo e mélntidf)~ r)('lO' flr!, I R rh~, 
d;5pm,ic(ie~ transitnr;a<; da r()p",~; 

tl1Ícão F~rleral. vien:HD in!rf'dl':/:r 
disciplina conv(~ni('n!l' Hns cartório", 
pr;nr.ir~~n1f"nt'~ nil n1:1t0";;1 p,l:"=,, .... 
a05 cS('f{'vent("~ f', rnn"pq\1('t1h'YH('q· 

t~, 71~ l"phrf"í"s dp<;/,'" <"'"'1 r""
n,:,ct;vrv~ :-f'nr('ntl1;~r;0S; "'!Hl~n r-L,_ 

fir,i("'ltf'rr)("~~" (,0n~;r"'ra(h p('l,,) lc'
gisl<lrn'l' (Hlt~ri()r. /'\~'~;m P qllf' sf' 
imitihlir<1nl dir('!~"s (' (Y,'ll'''llti:1'' '1n_ 

tf'S dr<;conhecidos. rnlf'r '!11!J\J'(\ :~ 
estahilirL1,1f'. Cfuer (!1l'1nto Cl('1S nrr.
vpntns, r]1wr tamhem fln;'1T)tr~ ;; ,~,('

<"!l1rfH)r? rlr" !lirr'i~(l,' I' '1 :'l·:'i .... " ,--b~ 
r"rhm"n-;p<" ha"f',,'~a" ,q d -~;v; 

dade de t"is direitos. F.mhora ~e 

df'.~cl1hrólm falhas c imi)i·rf\ i{;\~le" (,". 
elo;s rk( f:'!l.\S do di'<l ;(·juI1;lri!) ,'~ 
la,llla! t'i'i(;!.d:,,\!H, v(",,:;:,j";J<l,y! '11-

te. il ~:,aiid'lc.)(, rk l[!ll;~ ;H';:c' ,lf1iHk 

", 'rüida ',( 1;\lnwl!l(', tld ,.!,!:,. (', c, 
1)")1:;. devida li" (j11 . l' )1,:1 '-\I I 

di:"cipli~:a lq~a!, 
Pllri~,~;o- UlI'smo. ;i ;lpli" ,~{ .. : r!;_ 

;',cs dt'rrC\n.-; d('l,.'t: ~~>~ d,it:Jlit,b, (' 
tclc:samctltl'. Jlela tdh;! ,I;j ,.i;:I"IP'· 

ll<\, (jlH' :ll";p:rou a L\1:;)/) d,,) II'LJ:LI 
ll!)r ditatqria! c, ;);Jtii.lll! " i',jl-,~,I!", ;/_<' 

a (f/C1l.'i [rai"" Llzelldn dc,~,~ .. Lr;1 i1 f~
nalidad(' t'~r{'cial ,lc r"f!a (li.~jJ,Yi· 
tivo no m()rn,~nIO da ;,ll"~rpr"t;H'iil}, 
Lrna V('l. \ji1 ' i1 rolio j,',,;;; exL (l (' 
em lli'n:lCn:~111;i:1 ji1rídi ''''i. it I': i·I;) 

deiril ('I1!r'f;fjn 'r' :is. i~,tr' ,:, Co fir] (.1.', 
k;, ql1{~ t; (J mil:":' j,ul'nrt;\Ji1l' ,j, li 
do,'; os e!t--nwfllrJ:, L}U;':L'.~, 1)(lIOtJl', 

('(;ITIO di:;.<pm('~: no IH('!I'~!(j1 !Ir.' (' 
di.(~f) Cil'il (vnl. 1. parI,' I ". IL 
2:)3), "ll1(lstra~!d() ;:) 11"'U'!,ld!l \ 

'~iW q\1t'r d}(,l'ar a regra de du-\·i!\., 
deCIWI'f' ;:\ ',',';, i:1,kira 1'<\1:;(") .-k :;,',
do prr~ceir() t' pqi::, ('(q"lcorn: valill-
.~i\mcntc para .1 n:n'!al':-;o das sua~ 
faculdad~'!i de 'H-1apt~\I)u"_ 

PI-CCt'.-1\'1' tk modo c!r\(:'rs\.'. nu 
(I;n!r,.\riG, cq:dv;-tk,-ia. ':II~I'll, ,I/)", 

,kcrvtos citad"", a 1'001"1'::11" .j li'" 

,!i,;<.;plillil lL.;a;Jo.!n da:" ~;lla~', pr, p!li_; 

pn.-:lçúi"; ('(~,~: t HI,:~n\n1i'nl, di 
·.ilV,,):,i:o c, n,;,k!JlC'ilt'~,!í'. d, 

1 ~ l:t,'_iio r)" ide •• l ,·In ar/,-, 'jll" (, 

dl:,pÍrOu" da ;t:,-,L-lIJín da !li',' :,"1 
(,1,-'L1c s: ;-j,,1 il qtH,,' VH u,,: l.h\':·I! 

du [l'm~dl() ;:", I),;,; -,t;{:d.- di' !J!!l' 

'1']1',-: m P[C' .. '~" li t)l'~~;f)dt d(· C.·I~ 
tório com li·,..-;;;"jn:i do;; IITlJl!:i'!"'; ai' 
],)! .... ;'I:i:,,; til)', rc~_;p' ,--,LVl!<, S'!I\'\'!lll1:t

fins, 

1\,r Ci'!l·';":',I!m!". 

di' ;1111 1,1"'; os citad, 
(l-:-; d;"pi>!~ li'); 

dl'l ~-I t 1:; ,;' "', n 
.'.T ",pliC;l(L_:; 11') '11" . ;,1 

pli'ld dn~ cartóriu.i, ,,,::);; du, ... il",·, 



deveres dos respectivos funcionários. 
E assim. tendo em vista êsse ideal 
de alta moralidade e justiça social. 
a razão e o fim dos mesmos decre
tos, respondemos aos quesit'J:5 cons
tantes da consulta. 

AO PRIMEIRO 

o art. 8, combinado cOm o art. 
10. letra d. do decreto estadual n. 
6.697 -A. de 1934. ectabelece a pe
na de suspensão de oÍto a noventa 
dias para ,o escrevente culpado de. 
ausentar-se do ofício ou cartório 
por mais de oito dias, sem causa 
justificada. E' um caso de notável 
indisciplina por parte do escreven
te; êle abandona o exercício dos 
seus deveres, causando desorgani
zação no serviço para o qual de· 
ve concorrer e do qual está inves
tido e encarregado. Todavia, nem 
os dispositivos citados e nem o art. 
12 contêm qualquer obrigação. pa
ra o serventuário, de levar a. falta 
cometida ao conhecimento do Cor
regedor. 

Trata-se de uma penalidade dei
xada ao arbítrio do serventuário de 
aplicar ou não, facultando-se aO 
escrevente punido o recur~o ao Cor
regedor dentro no prazo de dez 
dias. contados da data da impo
sição da pena (citado decreto n.o 
6.697-A, ar!. 12 e § único). Eis. 
pois, que tanto a aplicação da pe
na. quanto o recurso contra (:'sta, 
não te em caráter obrigatório, nem 
para o serventuário nem para o eS
crevente; são meramente jaculta
tiuos êsses atos. 

Ora. na hipótese da consulta, 
nem siquer houve aplicação da pe
na de suspensão; portanto, nem 
era possivel a interposição do re
curso pelo escrevente. 

Forçoso é. por conseguinte, res
ponder negativamente á primeira 
parte do quesito e afirmativamente 
á segunda; isto é. o serventuário 
não estava obrigado a levar ao co·, 
nhecimento do Corregedor o fato 
do abandono do cargo pelo es
crevente juramentado e, consequC'n
temente, poderia aguardar que ês
te reassumisse voluntariamente o 
~!'ll pôsto. 

AO SEGUNDO 

Respondemos negativamente a 
ambas as interrogativas (a e b), 
de que se compõe este quesito se
gundo. 

Quanto á letra a, seria curioso 
discutir si o escrevente culpado do 
abandono, êIe próprio. poderia, em 
direito. exigir qualquer indeniza
ção, prêmio, verdadeiramente, da 
sua própria culpa. O,emais. a ak
!!ação de demissão cumpriria ser 
devidamente provada. 

Quanto à letra b. o art. 3 do 
citado decreto n.o 6.697-A de 1934 
concedr' vencimentos integrais, cor~ 
respondentes a um ano, ao escre~ 
vente ainda não estabilizado, se·· 
gundo as condições estabelecida.:: 
no art. I. o. Tal caso não é o da 
consulta, porquanto nem há o ato 
do serventuário demitindo o escrt"
vente, nem se cogita das condições 
de tempo determinadas pelo rele
rido art. I. o . 

AO TERCEIRO E QUARTO 
OS recibos assinados pelo escre

vente significam quitação plena 
dos seus vencimentos, isto é, de tu·· 
do quanto o serventuário devia a o 
escrevente, inclusive ordenado (' 
porcentagem; muito mais quando 
jamais reclamou êste. durante lon~ 
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gos anos em que, quasi ininter~ 

ruptamente, ocupou o cargo de <lfi· 
'Cia.I interino, qualquer outra com
pensação precuniária. 

A palavra "vencimentos" indica. 
em casos como o da consulta, to· 
das as remunerações, todas as 
quantias de dinheiro, corrcsponden·· 
tes ao tempo vencido a que se H'

porta o recibo ou quitação plena." 

Direito de Familia 
Ueglme de- Nt'JlIlrn-::iio ti .. b(>ni'l 

no cnlJamento. 
Nt"f.e_ldnde da In.t.·rvrn"·ft,, 

da mulher na v("uda .le IlJl6vf~1 

feUa 'pt'lo marido. 
A faUa ufio "l' ('OIl$III(>1"n 811-

,prldn pelo fato dt" JlnV('r Il mu

lher lunçado o MI'U ""oIH'ordo" 

num pedido de alvará para fl 

,renda. 

CONSULTA 

Arantes adquiriu para seu fi
lho menor Adolpho algum imóveis. 
reservando para si o usufruto vita
lício e estipulando as cláusulas de 
inalienabilidade. impenhorabilidade 
e incomunicabilidade. 

Adolpho. logo depois. ca,ou-se 
no regime de completa separação 
de bens. 

Acontece que Arantes, verifi~ 
cando que a renda dêsses imóveiS 
não compensava o capital Ilêles em
pregado, resolveu. juntamf"ntt> com 
seu filho. vendê-los. requerendo. 
para isso, um alvará. Nêste. a mu~ 
Ih .. de Adolpho exarou o ,eu con
sentimento, assim'; cOl1cord a. 

Expedido o alvará. Adolpho. 
assistido por seu pai, vendeu um 
dêsses imóveis a Anastácio, não 
havendo, entretanto. nessa escri~ 

tu!'a, qualquer int'erferência por 
parte da mulher do alienante 
(Adolpho). 

Anastácio transferiu, por ~ua 
vez. ,csse imóvel a Z. Z .• e, perce
bendo agora a falta do cOllsl'nti
mento da mulher de Adolpho, Uil 

escritura acima mencionaJa, temI' 
sofrer qualquer consequência dêsse 
vício, porque tem esta dúvida: o 
alvará, que consentia as venda', 
pretendidas, (' com o qual coocorr!nll 
a mulher de Adolpho, sur,rirú ou 
não o comparecimcnto delil em ca
da ato particular de alienação; dis
pensará ou não a sua assinatura 
para cada escritura de venda? 

r·AItI{)('I1:Jt 

IH) Bit. 1,;STljiVAM Hlji ,\Vl\11<iJl){\ 

I) --- As OreIs. proibiam aO 

marido vender ou alhear bens de 
raiz, sem procuração ou express.Q 
consentimento da sua mulher. "quer 
fôssem casados por carta d~ me
lade, quer por dote dI' árras", e 
esse com:cntimento devia ~er pro~ 

vado por escritura pública. Tal f'xi
gência da prova do consentimento 
por escritura pública foi mantida 
pelo decreto n.o 79. de 23 de agos
to de 1892, na referência expressa 
à Ord •.• L. 4. T. 48. 

2) --- - tsse era () direito ante
rior ao Código Civil. Mas, pois 
que o cool'rato, objeto da consulta, 
foi celebrado sob o império déste, 
rdeva verificar .o que nêle há t's
tatuido, quanto à necessidade Jo 
consentimento e quanto à prova do 
mesmo: 

a) .. Pelo art. 231. n." I. "ü 

marido não pode, sem consentimen
to da mulher. qualquer que seja 
o regime de bens, alienar os imó
veis ou seus direitos reais sôbre imó~ 
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velS alheios", Como se Vf., era o 
que dispunha o direito anterior, 
com uma diferença. Si neste {l tex
to permitia entender (neste sentido 
havia opiniões) que o con~('ntin1t'n
to da mulhrr não era IH'ct",~:";:írio nt) 

regime de completa scpara(:ão, {) 
Código Civil pôs termo a (jualqun 
dúvida, exigindo esse cOll"':."nt;men· 
to. seja qual fór o rf'~i0H' dto' hen~, 

h) _ .. Pelo art. I 34, 2. di$]lõe 
que "nos contratos COT1:-litutivos Ou 
translativos de direitos r('ais sôhre 
imóveis de valor superior a 1 :000$, 
é da suhstancia do ato n instru
mento p{lhlico", Ora, si o conSf'n
timento da mulher, na venda cle 
imóveis (contrate.' translativo de di
reito real) é necessário, a forma 
por que se há-de manifestar ês:"e 
consentimento, é rsscnciahr.ente o 
instrumento público, desde que o 
valor do imóvel exceda a 1:000$. 

3) - Aplicando o direito ex· 
po:"to ao caso da consul! a : o 
cons.entimento da mulher de Adol
pho, na venda feita, era necessá
rio, emhora casado no regime da 
completa separação de bens; a 
sua anuência na pctiçKo dr) alvará, 
escrevendo concordo l' assinando. 
nã0 satisfaz ao édito legal que exi
ge, como forma substancial dc::;::.a 
anuência, o imtrtlmcnt0 plilllico. 

Assim, respondo negativamente' 
às prrguntas formuladas. 

Rio de Janeiro. 22·1·1 '120. 

(a) Dr, Esteomn de AlnlCido. 

Em Tempo: .-- a mulher de Ado!. 
fo poderá ratificar a venda, vali
dando-a. Só ela poderia arguir 
essa nulidade ou os seus herdei
ros, consoante o Código Ciyil, 
artigo 178. § 9.°. 1 , 

Dois antigos pareceres sô
bre a distribuição dos feitos 

UH 1·,.H< .. h,j'h· .... pr.-judh·lltlu. PI'"

lu .. Irrt'f(nlnrltlu,h-s IlIn:J,lns Iln 

,Ii .... tdhllit:i\u 'h.S '·,,·itulo; 1,1m " 

,li,".'llo .1,- r",'!nmnl" 111'0"llIfol"'''"' 

rl"lll,rntlurIlH. (),. jlll1;.''"' th'"", .. 

!In .. I,ruvlllll'ntu", nos ",rrvt-"ÜIÁ

rlUIoi do MI'U jlll:», .... tt'udó'utt'l'I n 

"orrl",ir nhuNu" ou U 11I1'llIor1'1"" 

11 dlJ'Otrihuh:"o rt'gll!lIr dltH ,'IIU-

Em 1906. 
anos, numa das mais impor
tantes comarcas do interior do Es
tado, ocorreu uma .séria divergên
cia entre os serventuários do pri
meiro e do .segundo ofícios de ju.stj,· 
ça. Êste era acusado por aquêle clt> 
Sl.'f favorecido, na distribuição, com 
os melhorrs c mais rendosos feitos 
judiciais. Parecia evideute, -- afir~ 
IIwva o reclamante, a parciali
da,k do distribuidor, cujos livros, 
aliLis, não contendo uma c1assificíl
(;ão desenvolvida e regular dos pro 
ccs:,os, facilitavam a sua atuação, 
maIs {~ nli11S, a favor do segundo 
serventuário. 

O caso, em extenso I ihdo, fOi 
submetido à decisão do respectivo 
juiz, que, amigo d-os funcionários 
em dissídio. determinou que o dis
trihuidor infürmasse e deixou a con
tenJa sem saiu cão. O reclamante, 
porém, não satí;fcito cOm tanta de
longa, (' vendo a sua causa mal 
parada, dirigiu a ::;eguinte <:ollsulta 
aos drs. H.afael Corrêa e José 
Aranha, acatado:" jllfislas c saudo
sos profcssort's da nOssa Faculda
de de Direito: 

"F., 1,° escrivão da comar· 
ca de.... endereçou ao res~ 
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pectivo juiz de direito uma re~ 
clamação contra o serviço de 
distribuição dos feitos, alegan
do irregularidades havidas, 
confusão. quanto à natureza 
das causas, parcialidade do 
distribuidor e o fato de ter ês
te a sua repartição no cartó
rio do segundo ofício. e ter
minou pedindo a adopção de 
um plano que vai junto. por 
cópia. 

O juiz mandou que infor
masse o distribuidor. no pra
zo de cinco dias, e tal fun
cionana prestou informação 
capciosa e improcedente, sem 
justificar, como lhe cumpria, 
as irregularidades apontadas 
pelo reclamante. 
O escrivão do segundo ofício, 

por seu turno, e temendo ser 
prejudicado com a adoção 
do referido plano, que não dá 
margem para se praticarem 
novos abusos, apresentou ao 
juiz. oficiosamente, extenso ar
razoado. cujos argumentos não 
convencem nem esclarecem o 
assunto. opondo-se, mesmo aS .. 
sim. à justa pretensão do re
clamante. afim de não ser ado
tado o plano por êste elabo
rado. 

Com êstes dados, pergunta-se: 
I. ° - O plano junto, por 

cópia. não consulta bem o in
terêsse dos 'serventuários desta 
comarca e a boa ordem do 
serviço forense ~ Está ou não 
de conformidade com a lei 
que rege a matéria em aprêço? 

2.°) - Qual o recurso que, 
no caso, compete ao escrivão 
reclamante, si a decisão do 
juiz lhe fôr desfavorável~" 

Eis, a seguir. o parecer do pro
fessor Rafael Corrêa: 

"RESPONDO: 

Ao '.0 _ O plano apresentado, 
em avulso, pelo escrivão do 1.0 

ofício, \ parece-nos perfeito para 
servir de norma ao distribuidor. 
Em verdade, não são OS advoga
dos obrigad08 a dar nome aos fei
tos que movem em juizo, por on
de. às vezes, não pode o distribui
dor, com presteza, determinar a 
quem compete um feito novo, por 
não lhe conhecer a natureza. Nêste 
caso, deve consultar o juiz como 
há de fazer a designação do es·· 
crivão. 

Os juizes, pelas Ordenações e 
pela praxe antiquíssima, podem e 
atê devem dar provimentos aos ser
ventuários do seu juizo, provimen
tos que tendam ou a corrigir abu
sos ou a melhorar o expediente ju
dicial. A oportunidade de tais pro· 
vimentos é quando o serviço pú
blico reclama. Parece-nos que o 
plano que acompanha esta consul
ta podia ser dado em provtmento 
pelo juiz de direito da comarca. 
com proveito para todos, maximé 
no momento atual. em que irregu
laridades foram achadas nos livros 
e nos atos do distribuidor. 

Ao 2. o ~- O Escrivão, que se 
julgar prejudicado ou ofendido pe
lo distribuidor, deve levar a sua 
recJamação ao JUll de direito, 
que, julgando procedente o alega
do, emendará a mão ao distribu~
dor e, talvez, impor-lhe-á alguma 
pena, conforme fôr a gravidade da 
culpa. Si o juiz de direito julgar 
improcedente a reclamação: pode 
o escrivão diretamente representar 



ao Tribunal de Justiça, ao qual 
fará chegar a representação que 
fez ao juiz e o seu indeferimento.. 

Pois o Tribunal de Justiça não 
deve tomar conhecimento de tais 
matérias, sem que delas conheça o 
juiz da comarca. No conhecimen
to da reclamação, o Tribunal de 
Justiça pode mandar processar o 
juiz de direito, si pelos documen
tos se verificar que êle foi nimia
mente indulgente com o distribui
dor e ordenará a êle que corrija o 
distribuidor. neste ou naquele. ou 
naquel'outro sentido. Do ato do 
juiz de direito, em não aceitar o 
plano delineado pelo 1.0 escrivão, 
ou em não dar provimento ao dis
tribuidor, regulando êsse ramo de 
serviço. não tem recurso o J. o es
crivão. E' corno penso, e me sujei
to aos que mais souberem. 

S. P. 6-9-06 - o adv.o R 
Corrêa". 

PARECER 
DO PROF. JOSE' ARANHA 

"De acôrdo. A matéria de dis
tribuição está regulada pela lei em 
cuja conformidade deve proceder o 
distriouidor. Si assim não proceder. 
a escrivão prejudicado deve recla
mar a autoridade do juiz de d:
feito para compelir o distribuidor a 
proceder de acôrdo com a lei, e si 
o juiz não atender, resta ao escrÍ
vão fazer ao Tribunal a reclama
ção, por meio de uma representa
ção, na qual exporá a reclamação 
indeferida pelo juiz. O plano apre
sentado. embora bom, não pode 
ser imposto a distribuidor, cujas 
atribuiç~es e exercicio estão deter
minados na lei. O direito do pre
judicado é requerer que se CUffi-
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pra a lei. 6-9-06. - Dr_ losé 
Aranha". 

Os pareceres acima. ambos em 
original. do próprio punho dos seus 
autores, encontram-se na redação 
desta Revista, á disposição de qual
quer interessado que queira apre
ciá-los. 

O ex-I.o eSCrIvão da comarca 
de. . .• ofertando-nos êsses antigos 
pareceres, declarou-nos que a sua 
contenda foi julgada procedente 
pelo dito juiz, que terminou apro· 
vando. sem discrepância. o plano 
delineado pelo reclamante. f:ste, 
porém. não se utilizou dêsses pare
ceres, por isso que o Prof. Rafael 
Corrêa. não querendo. talvez. desa
tender ao escrivão, que o consul
tára. e incorrer no desagrado do 
JUIZ. a quem estava aféta a ques
tão, -~- pois ambos eram seus ami
gos. -.~- incluiu 110 parecer, com 
muita habilidade, o tópico seguin
te: "No conhecimento da reclama
ção, o Tribunal de Justiça pode 
mandar processar o juiz de direi
to, si pelos documentos se verificar 
que êle foi nimiamente indulgente 
com o distribuidor". 

Dest' arte, o consulente. com re
ceio de maguar o juiz. sob cujas 
ordens exercia o seu cargo, acholJ 
mais sensato não submeter os pa
receres à sua apreciação e aguar
dar, confiante, o despacho que de
veria pôr termo à pendência que 
tanto o preocupava. 

Decorridos alguns meses, e ape
sar da justiça humana não ser efi
ciente, imparcial e infalível CO'TIO 

a Justiça Divina, ela tardou, é 
verdade, mas não falhou: o juiz, 
julgando procedente a questão, 
emendou a mão ao distribuidor ... 



10. Uep.lY'tanlt'uto Al1mlnfJoltratlvo do Ellltnd() 

Departamento Administra
tivo do Estado 
Hrilbuuh' pllr(~t·t',. do /Oir. Cun

HeIlH'lr~) Artltur I", Agulnr \VIII

tak('r, rt'lllth'IUU(·nt(· (I (·rll ... ,"o 

de d018 t.'urt6rlol'J dt· ,.(·"b.to llli

bllt'o de titulo".. t· dtU'UllJ.t'ntOI!l. 

l!I(.·ndo UJU nu ("OUIU1"('U dn (JullHnl 

" outr!) 1111 dt· Santu,.. 

PAHECEH N. 751 

() Projeto de fi". :1, da In1erven· 
toria Fl:(ll'l'al, (;ogila da tTia~'<i() de 
dO'is earlt'Jl'ios de rt'gisto público 
de titu!os l' dOClIllH'llllJs, st~nd() Ulll 

na {''Oltwrea da C:,pilal e uutro IIH 

de Santos, "COl!l ~l única e priva
ti"a cOJlljJell'llcia para a transl'T'i
ç,ào, LOlal ou parcial, assim do," 
c'Ontralos til' (''()lllpr~1 (' v/'nda dt· 
bens, de natureza civil 011 comer
ciaI, com a clúuslIla de reserva de 
domínio. COlHO dos C(lIl!r:J!os 

pel'Os quais sl'jatIl bens móveis da
dos elU loeaçüo pOl' intluslrial (I\j 

COl1ll'l'l'ian'l<\ lendo II eOIllpraunr 
ou Il localúriu domicílio na eo
nWl'ca", 

TraJando do rq-\i-.;lo de ülll')\cis, 
disse Lysippo Gan'j:l (Hl~gis!o de 
JIIlÚvl'is. \'u1. T, IJgs, 25-!'!(j): 

.. ~os con[J':1fos cujo objetd 
l~ 11 propriedade illlÚ\,('1 11.\, 
COIllO diz o insigof' Teixl'ira tle 
Freitas, duas rehl/;;<ll's dis[in
tas. A prilllcil'a ('n[l'e I) pl'O
prictúl'io c os Ilue COIll êJe 
eonlralHIll, A segunda ellln~ () 
I'ropril'lúrio ,~, f('reeil"os, '1'01'

Ila-Sl~ 11(' IlN'('ssitl:u!t, IJIll 1III'io 
({lll' se Innnif('slt', e que possa 
tl lodo lllOIlH'nlo p:lIl'ntl':'I-la. 
E' o rqlle explica ti fOl'ma legal 
da puhlicidade do domínio. 
Por meio df'la dá-se fi 1'llll'Za 
às aquísiçtll's, o que faeilila as 
transmissües; e a propriedadp 
proporci'Ooa assim o m:'lxi tlI(' 
de ulilidade a seu dono, aSse
guranno-Ihe as vantagens. CC()
númicas, dl'ri\'adas da cpr[t!
za do dOlllilliu". 

Estes princLpi()sJ tlue o auto:' 
invoca ao lralar dll j'('gi .... l(j dt· 
iIIlÓVCI, lI11lit:am-:,,(' igua[llli'lIlt' ali .... 
al'lls !'l'lallVU.') aOs IlJLJvt~i,'i lh)1' UllI:1 
cUJlli ngóut' j a da \' 1 da lIJOderuu 
IIlW e)\.igt~ l'('l'tt'za l' SI·gUi':HH.;a [aUl
IH:'lll JW'" IrdJl')a\,:ocs rt'I,dl\'a'; a 
\'UI.').I. ... 1110\'(:1 .... 

I\tllilo ~e disculiu tJuLrora a ne
cessidade dI: se uuleulicUI'Clli por 
l11l'10 tiL' IUH l'l'gl ... !(J FUIJlh':O lJ.') 

dOClIllll'Illo.s c tunlraltJs parlit'ula
j'cs rclaU vos a moveis. 

A ll!i H. J'U. til' :!;~ Ele agoslo. ue 
HHl2, havia prcscrj[() 110 arligu :-L' 
flue '"(I.", UUL"IIIIIl'lllu.'> \"(\'1', I,-illl:, 
por inslnllllclllo parllultar sú \ a
lem conlra terceiros desde a dala 
do rcclJnhcclllH'ulu da ['jI'lUU, do 
I'l'gblo ('11l IlUla::. du lalwllilu, tI<I 
al)ri;sl:lILa~"ào elll JUIzo ou i'l'PUI"li
~:ilU plllJllcu, ou ~lll falt'clulCllLu 41(' 
algliJIl (/tos sigllulw"ius". 

U cl"e::,ciull'lllo das Ilransal,.·(~I'S, 
tll'll,nuiuanulI (j' apart'cüuculo lH·t!
gn's::,i vu de tlocu illenlt>s parll~'1I 
lan's, t1l'JlIUUslroll ;I deJicil'ucia dn 
rudlllll'ular SISlt:llla til' pUblicHj:llk 
clJusagradll lia ll'i di' lo!J~ e: Ievuu 
tJ Cüllgn:::,su 4'>Jaciulwl, lHI1' inkia· 
Uva tle: "l;,rliuhu liarccz, a vular 
a lei n. V'j~l, de :! tl~ janeiro de 
lUd.l, IIlW ("riou lia C,'lHlal Fl"du.tI 
(a rUgo l.V) "() rt'gislu Lll'lll 

lal.ivLJ de lltulus, d(JL'UIIll'lllos 'l' UH
lros pap"':is, para aull~lllicitlade, 
cunser\'a~'úl) t: ,Pl'Ij}duidadli: dqs 
IIIt'SIUOS, COIlIO 1I:lra efeitos UH ar

Ligo ;1." da lei n. iH, dI:' ~J d(~ agt'ls-
1'0 til' HW2, lpW ora incumbe .ws 
[alH'liú<.,s de uolas,., ", determi
nilndo U p:II'Úg. j ," 110 ciladu :Jl'ti[.(1l 
qlle "Ficarú il.,\'ualulcult' a car
go do Illl'SIlI'I) ofit:i;1I o rl'~isll) d,' 
Sücil'dadt~s l"l'1i gi(l. ... as, ('icnliJ'ieil'j, 
recreativas (' tlutl'as <l que se rc
rere Ii dt'fTL'lo 11." 17:1, de lU til' 
Sl'lt'lIlhl'll dl' l89:f'. 

A IIt'('('ssid:Hk dll ap('rf('i~'Il:I'-

1lH'1l\'O dt,~,.jl' I't'g"islo "'l' an'llluOU 

nllll a IH"Ollllilg:lt,',-IO do Cúdigll Ci
vil, k\'ando (j PUdl'l' 1-:>"cc.llli\'o a 
I-'XIH'dj(' IIlll rcglda!lH'n\o provisú
rio, que I't't'ebetl o n, t:.!,;~·U, de :1 
de janeiro til' I!Jl7, t' quI' vigorou 
ali, qlll' li u'jsulllo !"(\SSi' 11ll'!JIIJr" 
sislematizado pela lei n. 4827, (le 
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7 de fevereiro de 1924, só muito 
mais tarde regulamentada pe
lo decreto n. 18,542, de 24 de d(~
zembro de 1928, organizado por 
uma comissão de qlW foi rclator () 
eminente jurisconsulto Filadelfo 
Azevedo, incontl'slavelmente ti 

maior autoridade em matéria de 
rcgistos púhlicos no país, 

"O contraio de compra (' 
vpnda de bens, de natureza d
vil ou comercial, cOm a el:íu
sula de reserva de domínio, 
para va.ler conltra ftc1'ccirus, 
Ift'verá ser transcrito, no todo 
Ou eIII parte, no registo púhli
co de títulos e documentos do 
domicílio do comprador", 

c'orno se vê da transcriçüo feita 
a princIJ)IO, objetiva o projelo 
l'I'iar para ôssc. regislo UIJI earlú
rio pr:ivativo na Capital c outr'O 
em Santos. 

A primeira coisa a indagar l' 
si () Estudo pode, em face da legis
lação Cederal, dar atribuição pri
vativa a cerlos funeionúrjos fI,lra 
Cl'j'tOS l'egislos, cíndindo PlIl ('~lil'
gOT'ias difel'entes as matérias co-
1I!f'lidas a um só "regis!'() púhlicd". 

() nrfigo L" <13 lei 4,81.7, de 7 
de fevereiro de .1924, declara (JUC 

os I'l'gistos púhlicos insliluit!os 
pelq ,Código Civil compreendem: 
I --- o registo eivil das peSS(iUS 

naturais; II --- () f('gislo l'ivil dHS 

pl'SSO'IS jurídicas; TIl -- o j'p)4isln 
d(' títulos e doeumenlos; IV - () 
l'egisto de imóveis, e V o rt'
gislo da propriedade !ileraria, 
científica", E o artigo 4," disl)(-H~ 
que no registn de tít ulos e docu
mentos se fará: 

a) a transcrição: I ---- dos inslru
lllentos parliculárcs para prova (k 
o"l'igaçCles, lH'lll COlllO ('cssiio de 
t'l'l'diltl, elc,; II --- de {Jt'nl!oI' CtJ
mulU sôbre móveh, por documen
to parlicular; lU - (11\ eauç:'lo de 
títulos, de,; IV - do conlr,lIo par
ticular de penhor de anilHais; V -. 
do eonlrato de parceria :lgrÍt'-üla 
ou pt~Clwrül".; VI -- faeultaliva dos 
documentos para conserva\~ão dos 
mesmos; b) averbação de prurro· 

gllção di' contrato parliellJar dI' !H'
nhor de nnirnah, Pertf'necrú (§ 
ónic.o) <lO ngislo de títulos () rp· 
g'isto qLJI' núo f(il' ('XIII'PSS<lIlIPl'lc 
alribuido a oufl·o ofício, 

,P()(/t-riio (i'> E...,I;ldo.... 1.'1';:11' 11111 
ofieil() privntivo p"ra rCg'isl() IJ,c 
cada 11111 dêss('s atos'! 

O :J1'ligo fi,", § :!.", da Il~j ·1.827. 
de HI::!4, dispúc qlll' o I'('g·i...,lo (';vil 
das !lCSS(J;tS juridil':ls I' IJ regi .... to 
d" LHulos (' documentos s('r'5o ft,;
los nos ofíl'i\Js privativ()s ou nos 
earlúrius tio rt'gislo cspl'eial d(' 
títulos ('- d()('uJllvlllos criad'o IH'la 
lei 97:J, de janeiro de uma. COJllen~ 
tando t''-sse di.'ip()siÜvo, diz Filadcl· 
fI) AZl'\'l'do tHq.(Í . ..,tos h'lhlj(,o-. 11. 

lGõ): 

•. E' claro (}Uf' IUS Estadoli, 
dentro f!p sua :ltllOIHIJllia eons
tif.ue)ollal, emIJora sem eOll
fundir as ('spl'cil's di' r('gislu~, 
Jllld'l'1I1 !'l'lIni-los ('111 111:"!0 dl' 
um só oCicial ou, dividí-Ios 
quando isto Ili!o pn'jlldil':tr (IS 
,seus earacfcr('s". 

Vl~-se por ('ssn vali'Osa opinião 
quI' a eOIllIH'lênci,1 d'Os Estauo!-: 
1'al'a :t divisão dos cadórios csl/: 
slliJ!)rdjnad~1 Ü (,olldÍi.;iw de núo Sl'
l't'IIl eonfundidas HS "c:'ipéejes de 
l'l'l-\is!os" (' qlnlnd'o d;Ji jl,'IO ]"{" 

sllllc pr{'juizo aos "SClIS car::tet.:,
!'t's", Elucida o :ISSllUlo :l trtlllS~ 
criç:lo do :11'1 igo :lti !lu tlt-al'lU 
I X,542, de 1 H2S: 

"Dividido 11111 cartório J101' 
critério gl'-ogr;"tfil'(j 011 de di~
tribuição de i.tOS, serão vúli
tltlS oS ,Inl igos rt'g;";los f('dos 
a[(- a illst:t1uÇ;"]o do no\'o (';)1'

túrh" IH'rlcnecndo o ul'quivo 
ao antigo, § (juko: ~ .. - Pro('('" 
di'j'-SP-Ú da HH'.'illta f'JruJ:\ qll:IO' 

do desdobrados o~ se.rviços 
confiados a UIII sú serventuú
rio" . 

Disp'ol1do (j artigo 2," di'!'ile dl'· 
('1'1'11) li\!(' I()do,,> os regi si o.'>, ú ex
('('~'ÚO do ti" pl'Opriedade lilt'1"Íl'Ía 
"fieuriio a eargo de serventuários 
pl"'Ívalivo:j e vitalíci()s, Itolll('"du.:) 



... 
de acôrdo com a legislação de cad,\ 
Estado", parece claro que os Esta
dos podem desdobrar os ofício, 
encarregados de tais registos, nau 
sÓ sob o ponto de vista geográfico, 
mas tambem pe)o critério de "dis
tribuição de atos" (artigo 36) e 
pelo de "desdobramento de servi· 
ços (§ único do art. 36). As re
gras transcritas deixam bem paten
te lal possibilidade, embora possa 
surgir um caso embaraçoso, tal o 
criado pelo § único do artigo 4." 
da lei n. 4827 de 1924, que decl,ru 
pertencer ao regislo d,e ,titulos e 
documentos HO registo qUl' 1lào 

fôr atribuído expressamente a QU
tro ofício". Suponhamos n ('ria~ 
ção de um ofício privativo para 
cada um dos atos qlle fazem oh
jéto do registo de titulos e docu
mentos. Em ta] hipótese (pouco 
provável, aliás), onde seriam fdto') 
os registo.'; sem denominação <lUl' 
o artigo 4.", 9 único dLl h~i manda 
fazer no registo de tituJos'? 

Tal embaraço poderia surgir. 
Entretant'O, êle lltio é de molde a 
infirmar os dispositivos dar'os !que 
permitem ti divis5.o dos ofícios de 
regis,to, quer pelo critédo gl'O::P'Ú
fico, quer pelo critério da distri
buição de atos. 

Mas, permitida emuora a divisão 
dos oficios de rl'gisto til' lítulos l' 

documentos, é de aprovar-se a pro
vidência do Projeto elU exarrH' que 
cria oficios privativos para () fim 
restrilo til' registar contratos de 
compra e venda com reserva de 
dominio e de locaçiio de bens mó
veis 'l 

A lei federal citada mandou que 
os conh'atos da primeira ,espécie, 
para valer contra terceil'os, de
vem ser transcritos, no t.odo ou 
parte, no registo público .1(' tí
tulos e documentos, O Projcto cogi
ta da criação de ofícios exelusivos 
para os dois registos IlIl'llei f lna

dos. dando aos resp(~ctivos serven
tuários um privilégiO sôbre duas 
espécies de registo dos mais [('n
dosas. Não eneontro razão suri
ciente para justificar êsse privi
légio a despeito do primeiro "con
siderando" que precede ,o texto da 

proposição segundo o qual é d~ 
relevantt' interêsse pühlico o con
trato de compra e venda com re· 
serva de domínio. Entre os CO'I
tratos cujo n'ióslu IH'rll'IH't' a /'/i
ta espéeil' Ul' ()fi('ios, o clrtigO 4." da 
lei citada TIlenciona alguns dI.' n'
levàueia n:lo 1111 nor ti>() lfW' o'> 
contemplados no Pl'ojtoto como, pu!' 
exemplo, o "conlntlo, por instrtl-
mento pal'licular, de penha," (Il' 
anillluis ... " (IV) {} "Jlt'nhul' ~(j-
mum s()hre causas múvci.>i feito pur 
instrUllll'nto partieulal''' (11) \J 

"colltrato, por instrllnH'nlo parti
{'ulal' de parceria agrieola ou pe
cuúria" (V) ell'. Pal'a Sl'r I(·)gjcu, 
() Projeto d('vl'ria l'ri,H lllll ul"í('jo 
('xclusivo l' •. m.l li !'('gislo til' (':l·tH 
um dt.'sses contratos, pois lot!os l'!i'S 
súo de nll'vtlllte intí'rêssL' público, 

Nem eolllt' o argumento de qu': 
a necessidade de UIIl ofici'O exclu
sivo decorre da exigência do rc
('enl,e l\('cret()~ki 11" j027, dí' 2 
til' janeir() do t".o[,l"cntc 111lO~ ílL!e 
lornou obrigalúrio IWt'a que V<l
lhalll eontnl tprecil'o, viritu COJllO 

lal t.'xlgenda Ja fazín {) Código 
Civil a rc.'.;peito de outros eunlra
tos prcccituundú () seu artigo l:FJ 
qlll' os deito/i l' a c(·~ .... ã() dus IdJri
gaçõcs constantes de instrumento 
particular só Opl~l':\ln, a respeito 
de terceiros, depoi:> <la trallsniç:J~) 
Itu illstrUI1l(~nt() no J'('gislo pübli~ 
co. E esse I'l'gisto púhli('{) ('SI;! 

ardu prCeíSaJllclItt' tlOs ofíciu'Õ th' 
J'l'gistn (k títulos (' dÜclIIlll'nl.ls, 
conforme tcxtualllH'nte dispõe 'O 
artigo 4.", Idl'i.! a, I da Ipi 4X27 dI-' 
1924. 

() Cúdigo Civil jú havi:\ gell('ra 
lízado a ()b,.igator!('l~ade do rcgi ,
to panl (]lll> duelllllt>nlos parlil'u 
lan's valham conl"a tcreeiros. 

Si, ('Il\ eOllclllS:lO, li eriaçll.u di' 
um ofício exclusivo para tuís rc
gislos IH-lO se juslifil':1 fWlll pela 
jlllporlâneiu ex(,c!H'innal do ato, 
nem por uma (~Xibl'neia legal pe
t~l]liar :"ts vPIHlas ('um I't'S(·I'V:1 til' 
domjnio, não t.'xiste razão p<lra Sl' 
dnr a IllU ("urlório de r('gislo tlt, 
tillllos c doculIIt'nlos u privílt.~giL 
para o rt"~isto privativo J(> Hpl'-



DepartanJento Admlnl.tFfttlvo do Ir.fado lO' 

nas duas espécje~ de um grande 
gênero de contratos 

Si o volume de negócios de nOs~ 
sa imensa Illetrópo]p exige fi cria
ção de mais um ofício para o re
gistO de títulos e dOClIl1lpn!n,s, dpv(' 
êle ser criado, Illas sem privilegio, 
atrihuind'O-se-lhc a mesma função 
dos oficios jit existentes. Todo pri
vilégiO tende para o abuso. A COll
corrência é o melhor estímulo panl 
bem servir o público. 

Quanto à criação de mais UIlI car
tório dessa natureza, em Santos, 
parece não se justificar, uado o 
movimento relativamente pequeno 
do oficio ali existente. 

De acôrdo com o expôsto, pro
ponho sejam o artigo Lu e seus 
parágrafos do Projeto assim alte
rados: 

"'Artigo 1.0 .- Fica criado, 
na comarca da Capital, mais 
um cartór'io de registo púLIi~ 
co de tilulos c d'Ucumentos. 

§ t,u ~ Trinta dias após Sl 

entrada elU vigor dêste decre
to, será instalado ° cartório, 
no perímetro central urbano, 
podendo o prazo ser prorro
gado por ato do Secretário da 
Justiça e NegóciOS do Inte
rior. 

§ 2." - A primeira nomea
ção será feita livremente' pelo 
Govêrno". 

Proponho, pois, a aprovação 
do seguinte 

PROJETO DE HESOLUÇÁO 

o Dr,partamento Administra
tivo aprova o projeto de de
creto de fls. 3, da intervemo
rla Federal, dmzdo-se-lJle, po
rém, (J seguinte redartiu: 

Artigo L" --- Fica criado, na 
comarca da Capital. mais uIll car
tório de registo público de títulos 
e documentos. 

§ 1." - Trinta dias após a en
trada em vigor dêste decreto, será 
instalado o ,cartório, no perímetro 
central urbano, podendo o prazo 

S{'I' prorrogadO por ato do St'('rc
tÚl'io da Justiça, t' Negócios do In
terior. 

S 2," _._-- A pri meira IHIIlH'H(;ÜO ,"('
ra feita li vremente pelo Govêrno, 

Artigo 2,0 ---- Hevogam .. se- as dis
posiçües l'm contl'úrio, cntraudo 
êstc deereln em vil!Or na data da 
SUa publicação. ' 

Sala das Sessões, 5 de outubro 
de 1939. 

A, p, de Aglliur W1Jitaker 
Relator. 

(Do '"J)iári(l Oficial" UOi Estado, 
de 13-10-39). 

Si na cessão de crédito hipo-
tecário são introduzidas cláusu
las penais e de juros uão cons

tantes da escritura de hipoteca 

primitiva. embora com elas haja 

concordado o marido devedor, 

nãu terão privilégio tais cláusu

las, desde que, na segunda es

critura, não tenha havido ou

torga uxória. (nev. dos Tri
bunais, 11-34). 

E' nula de pleno direito a 
escritura que deixou, por qual

quer motivo, de ser assinada por 

uma das partes ljue compareceu 

c nela figurou como presente. 
(Rev. dos Tribunais, 5-139). 

Não comete crime de pre-
varicação o notário q 11(' em-cnda 

uma escritura depois -de assinada 

e sem autorização da parte, des

de que o trnha feito sem má 

fé. (Rev. dos Tribunais, 26-384). 



Responsabilidade dos Serven tuários 

pelas quantias recebidas por 

seus escreventes 

1 - Flutre UIi atrlbui!;:õt'l'!; ("on

fe ... tdnH por h'l IIOH H('rVt'I'· 

tui,rlos til" jUHtlt:n figura n 
de r ... N~ber dhlh ... lro Ilftra 

pUJ;'lun('ntu do hl1).olol(o dt' 

tr8nsmlMH-iio Ilt' llrollrll'lhl

de •• ... "IIHU_mortls" (' d~· (li

xa Judit'iftrln, ou dt' untrlltl 

delJ'IH'HfU, C"strunhOH n CUH

tUH jlldl"iulst' 

:.= - Untn' U/oI IItrlbul!:ii .. ", ""tllII'! 

IWr I(·i nOH eH(·"(·'.'eut'l~s hu

blIUndoH dOI!! ('urfbrloN in

(!lu('-Ht~ n de "1'(>('('11('"1' dlnlu'l_ 

ro pura t"NSI'H fin", t" PIlI"11 

qunlqul'r Olltru'~ 

3 - It('I'elu'ndo I) ('''''('rl'vente di

nheiro pura finH, qUI' ('H"8_ 

paUl ,8 ... nfrlhuh,:õ,'" dOH (,N_ 

(·rh:ilt'H. ).rutlcn ,'h- nto 11111' 

flos"'lI I'II'r ('h'I!IHIfIt>odo de 
rUIH'funu) t 

-I - Suo 0101 (~"lC'rh·i1t·1iI rt"HpOIl/!iÚ

Vl'il!l, 11('ln dinheh'o ('Iltrl'l;lI(, 

.n~ ('l!Il'rl'\-'t"Uh'H f1uru 0"1 

fhllil J{I lu"'lI'lonlldoH' 

l·AR~C~~lt no nH. CLOVL.'i 
nEVlr.JA(~UA 

"Entre as atribuições conferidas 
por lei aos serventuários de Justiça 
não figura a de receberem quantias 
para o pagamento de imposto de 
transmissão de propriedade causa
mortis e para outras despesas do 
processo, excéto para as cmtas ju
diciais. 

Cabe-lhes. certamente, promover 

e verificar o pagamento da taxa 
judiciária; mas também esta dev' 
ser recolhida à repartição fiscal 
respectiva e não recebida pelo es
crivão. que é auxiliar da Jusliça e 
não funcionário da arrecadação de 
impostos (' taxas devidos ao 'I'csou
ro do Estado. 

T ais são as normas geraIS VI.g(~lI
tes no país. 

Os escreventes são prepostos do 
serventuário de Justiça, dentro do 
círculo das atribuições dêste. Si a o 
serventuário não compete rece!wr 
impostos c taxas, e sim tão sàmcn
te as custas judiciais, é óbvio que 
não lJodem fazê-lo os escreventes 
habilitados, que são meros auxilia
res do cartório, sem outras atri
buições senão as definidas em lei. 
para o serviço especial da escriva
nia, onde servem. 

H.ccehendo o escrevente qual~ 
quer quantia para fins que não se 
incluem nas atribuições do escri
vão, evidentemente não pratica ato 
funcional. Ao contrário, contrata 
como particular. assume a posição 
de mandatário de quem lhe confiou 
o dinheiro, tal como qualquer pes
soa estranha ao cartório. 

Si não cumpriu a obrigação as-
sumida, SI desviou os dinheiros re
cebidos. a responsabilidade é pes" 
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soaI. exclusivamente do mandatá~ 
rio infiel e criminoso. O dâno cau~ 
sado não proveio de ato praticado 
pelo escrevente, na sua qualidade 
de auxiliar do escrivão e sim de 
ato estranho ao serviço do próprio 
cartório. 

Seria absurdo responsabilizar o 
escrivão pelo dinheiro entregue ao 
seu auxiliar, para o pagamento de 
impostos de herança e taxas judi~ 
ciárias. O escrevente só é preposto 
do escrivão em matéria de serviço, 
e dentro das atribuições estabeleci~ 
das no respectivo regimento. Fora 
desse círculo, o escrevente é pessoa 
particular. que responde diretamen
te pelos atos lícitos ou ilícitos que 
pratica. Si comete abuso de COI1-

fianç.a, si procede dcshonestamcnte. 
em matéria estranha ao serviço do 
cartório, a responsabilidade é ex·
c1usivamente pessoal. 

Solidarizar com êle o serventuá~ 
rio, que não foi ouvido a respeito 
pela parte iludida em sua con~ 
fiança. somente pela circunstância 
de ter sido o ato abusivo realizado, 
possivelmente. no cartório, é criaj" 
espécie nova de solidariedade, con~ 
tra todos os principios, quando a 
solidariedade somente resulta ou da 
lei ou da vontade das partes, e não 
há lei que a estabeleça, no caso de 
que se trata, nem o escrivão a ela 
anuIU. 

Não há sombra de fundamento 
para responsabilizar o escrivão, 
porque um seu escrevente abusou 
da confiança de alguem. em as
sunto estranho às atribuições dêsse 
serventuário da Justiça". 

P.'\ 1t11jCT<l.lt 
])0 PJt(w. 11'lti\N(~]S.Co l\10RA'l'O 

Afigura~se~nos assaz singela e 
insuscetível de dúvida a questão ora 
proposta em consulta. 

A responsabilidade civil dos es~ 
crivâes por ato de seus oficiais, 
prepostos ou auxiliares, funda~s(' 

nos mesmos critérios que detcrmi·· 
lIilm il re,~pon:;ilbilidadc do Estado 
pelos atos dos empregados púhli~ 
cOs, dentre os quais () da natureza 
funcional do ato. 

O funcionário público que co~ 
meLe delito ou contravl~nção. lesan
do os particulares ou () Estado, 
incorre em falta que acarreta du·· 
pia responsabilidade a CrImi
nal e a civil. Da primeira é sanção 
o qUt' prescreve o Código Penal, 
em vários tópicos, especialmente no 
capítulo das lIlClloer,wç:ões, ahllSos 
e ollli.~,~ôcs dos frJne;onârios fJrlbli~ 
(Os .. rege-se a segunda pelas dis~ 
posições do direito comum. Numa 
e noutra é requisito fundamental 
ler o ("mprrgado público agido no 
exercício de SW1S fllllçáes. Sem êste 
requisito não há cogitar de crimt' 
ou contravenção funcional nem 
tampouco de responsabilidade civil 
do Estado por açõc's, abusos ou 
omissões de seus empregados. 

E' princípio consagrado no têx~ 
to e sistema de direito constitucio~ 
nal do Código Penal e da legisla
ção civil. 

E' o que semelhantemente se dá 
com os auxiliares ou prepostos dos 
serventuários de Justiça em rcla~ 
ção a êsles, nos extravios de di
nheiro ou faltas que cometem; in
correm em respunsabilidade pena!, 
pela qual respondem pessoalmente. 
e em responsabilidade civil. pela 
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qual respondem com seus superio
res. 

E' uma regra consagrada igual
mente na legislação e que o Código 
salienta 'em têrmos expressos, como 
consequência da culpa in eligendo 
(Clovis Bevilaqua - Cod. Civ., 
ar!. 1521, n.O IlI). 

Mas o escrevente ou preposto. 
nomeado por indicação e confia0" 
ça do titular da serventia. só reg
ponsabilisa seu chefe e superior 
pelos atos que pratica no exercício 
de suas junções ou atribuições le
gais - de suas funções legais dêle 
escrevente. 

Estas atribuições, como é de en
tendimento comezinho, são as que 
se definem em lei do Estado: por
que, sendo relativas a serventuá·· 
rios do fôro judicial, figuras auxi
liares dos órgãos judicantes, en .. 
tram no quadro da organização 
judiciária e, em consequência. são 
da competência do poder legisla
tivo estadual. 

Ora. entre as leis paulistas. não 
há nem nunca houve nenhuma coo .. 
ferindo aos serventuários de justiça 
e a seus auxiliares a atribuição de 
receber dinheiro para pagamento 
de impostos de transmissão causa· 
mortis, taxa judiciária ou de outras 
despesas estranhas a custas judi
CiaIS. 

Conseguintemente. os dinheiros 
que recebem com êsse destino e cri. 
minosamente extraviam. recebem
nos e extraviam-nos. não no exer
cício de seu ofício. mas no desem
penho de obrigação de caráter 
pessoal. por confiança voluntária 
das partes e não por injunção da 
lei. Não há. aí. exercício funcional 
e. não havendo exercício funcional. 
impossivel é siquer imaginar a res-

ponsabilidade reflexa do serven
tuário por ato de seu preposto ou 
escrevente. 

Os pagamentos de imposto de 
transmissão causa-mortis, taxa ju
diciária e outros análogos são feitos 
pelas partes. Si as partes, ao invés 
de fazerem diretamente aquilo que 
lhes incumbe em pessoa. preferem 
entregar o encargo aos escrivães ou 
auxiliares. praticam com isso ato 
de confiança ou incumbência pes
soai; e os escrivães ou auxiliare:; 
que quebrantam essa incumbência, 
apropriando-se do alheio. praticam 
falta de caráter pessoal, ab.uso de 
confiança estranho à atribuições 
de que os investe a lei. 

N a hipótese, a responsabilidade 
é só e só dos escreventes. 

Seria absurdo querer estender 
aos escrivães a responsabilidade dos 
escreventes, por atos de natureza 
pessoal, não declinados na nomen· 
clatura de suas funções e por isso 
mesmo alheios ao ofício e à fé 
que a lei os impõe à confiança pú~ 
blica. 

Respondemos, assim. negativa~ 
mente aos quatro quesitos propos
tos:' 

:(. A divisão do. trahalhu nào é 

apenas uma lei pconômlca: é uma 
lei de ordem aociltl. Natl repartições 

públicas, e espedalmenül no fôro, 

~ã.() intuitivas Il 'Sua uUlidade e im
purtflncia. A de'slgualdade e a (~on

fusão devem 8'er bani·das do lugar 

augusto em q,ue se discutem e deci

dem as questões mais Intereesuuto.'i 

,dn vida do ,cidadão. (DI<J8EMBAR

OADOR MACEDO SOARES, "Jt,,
gimento dos lllstrlhuldores". ed. de 
1868, p. D). 



Imposto sôbre nomeação dos 
Serventuórios de Justiça 

ABILIO PEREIRA. DE .U.MEIDA. 

Df'Te ."1' ~obrftdo o .elo .0-
bre o aUDtento da lota,t'Ao de 
C';lU't6rfollt 

Em sessão de 28 de março últi~ 

mo, a 2.a Câmara do Tribunal d{' 
Impostos ·e Taxas, por maioria d(' 
votos, julgou n<1o ser devido .-, im
posto sobre o alimento de !olaçú'O 
dos cartórios dos ofícios de jus
tiça, quando a rcspectivtl revis:lo 
se processou sôbre o rClo{inw tio 
decl'. 759~ de 1900, que foi I'l'v{l
gado pelo dec. n.~ 8122, de jarH'i
ro de 1937. 

Transcrevemos abaixo o voto 
do relator. dI'. Ahilio Pert'Íra üc 
Almeida: 

"O presente 
uma questão de 

processo traia de 
direito intercssan-

te, qual a de se saber si é ou mio 
dí'vido o impo.slo do sêlo de no
meação sôbJ'c ü aumento da lota
ção dos cartórios dos serventuá
rios de justiç-a. 

O recorrente, serventuário do 1." 
oficio de Taubaté, nomeado em 
1929, teve a lotação d'O SPIl carto· 
rio aumentada, em 1936, de , .. 
7 :000$000 para 10 :000$000. esle 
aumento foi constatado pelo sr. 
Agente Fiscal daquela cidade, que 
o convidou, em ahril fie 1937. ':l. 

pagar, dentrü de 15 dia.c;;, a impor w 

tância de 432$000, corresponden w 

te ao imposto, na base de 14,40 o/n 
sôbre o acréscimo de 3: OOO$()O(), 

Defendeu-se 'O interessado, ale
gando não ser devjdo tal t,ribulo, 
em face do Regulamento do Sê-Io, 
então vigente (dce. 8122, d(~ ja
neiro de 1937), O seu requerimento 

Coi djrigido di)"f'tamenft' :1 ("sll', Tri
hunlll. que dêle n<lO tomou conh{l. 
cimento, visto lIilO se Iridar di' 
rt~('llrs'() contra dc("jsün dél 1). (i-, H., 

para onde foi, poslt'ri()rJllent(~, 1'11-

l'tuninluHlo O processo. 
[\':10 obtendo der.is<lo favo!'1Ívl'l, 

na He('.('ila, r,e('.()rl'l~U <l ('slt' Trilm
Ilnl, que ~H'ordoll. unaniJll('IIH'nl(', 
na confinnaçúo do julg-tldo, (''OH\ 
fundallH'lllo no parcel'r do dI', <1d
vogado da Fazl'lHla, exarado :I fl<;. 
!). Daí o pl'{:senle Iwdido fi!' !'ceou 
sid('I'<l\~ão c const',(llIcnle pan'('eJ' 
da F<lzenda, 1'°1' SeU doulo ali vo
gado, C1I1 qu(' nno figurHm novos 
argumentos. 

Como h(~IIl ponclcra a Fm:{'nli'l. 
fls. 9: "O assunto dpve ser ('X,-I
lIlinado à luz cio ficl'. 7r;,n, de t900, 
('m clIja \'igêneia St' PI'(WCSSOI1 ... 

r--('visI:10 da lot~lçii(). de qUl' J'(~sllI

: ou o aumento trihulado", 
Para maior farjJitlacle lia expo

siçi10 e cült1l)(lidl:ldp do estudo, rt~

produzo, aqui, os Il'xltJs do citadO 
dec. 759 de 1900, que se rden~m 
ao sêlo di' nOlllcaçíio. Como 01<1 
mesmos lUtO contêm rder(~llcia ex
pressa nO aUIlH'ulo da lotaçil'O, prn
em'arei interprel<í.-los, snh êslc as
pecto, porém. no seu conjunto, c 
não isoladauwnlt', eOl11o rpz o dI'. 
advogado da Fa'lf'ndu., () que o l(~

vou a urna c'Oncluséio oposla á mi
nha. 

Art. n,") _. Os títulos de nomea
ção e oulros, que rtêm direito a 
vencimentos pagos pelos cofres do 
Estado c superiores [I 200$000, es
tão sujeitos ao sôlo proporcional. 
pago na eonformidadt, do § 2.", 
IIS. I e 2. da Tabela A. 

• 
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Art. 7.") - No l'tlSO de seI' .111· 

meniado o vencimento do ('1111"'(-'· 
go, Ou havendo IH'Olll'oç:lu nu lJ':lUs~ 

ferêncja de um cargo para outro, 
ainda que de r('pa]'ti~~úl'S dift'l'cn
tes, o sêlo sC'rú pago sc')tllC'nlt· Ih 
importância acrescida. 

Arl 8.") O s0Jo tias nOnH'a~ 

çõcs par:l lugal'l's SC'tll vL'l1eitllcn

tos dos cofres do Estado, par~l 

aquf'lcs eujos Vl'ncillH'nblS f 01'('111 

pagos pL'los 
consistindo 
para aqlleles 

di!os ('I)[rcs, ]lOl't"JJl 

elll IHl)'C('nlagells, I' 

a que se referI' a T1-
bela A, ~ 2.", ns. 1. 2 l' ;l, dt'vI' seI' 
pago anl('s da ]l()ss{' ou do l'X(']'

cíc.ío dos nomeados. Quando oS 

v('neiJII(~nl()s cOllsi,slil'll'tH SÚ111('IlI'> 

em porcl'ntagelll, il si>!o S(,l':'! pag() 
de HC(lnlo COlll 11 lolar:'ul fl'il:l. 

Arl. 9,'\) --.- O sôlo 1..' th'vido dos 
provenlos do (·Illpr(·go. ('Ill lllll allO, 

a título de ol'(lL'nutlo. gralific:lt,JIH. 
l'lllolullll'lllos (lU qllalqul'r oUlro, 

sendo o IIl('SIlIll C'Hku\ado sl')lIrt' a 
lotação prt"VialHclltt> feila, (}uanlo 

(lOS \'l'llcimentos (vnriú\'(·is). 

§ 1." ,Dl'H' ser pago, aindu qtll' 
do al'rÓSCill1U til' J"t'l1da niio Sl' pa:o:

se novo lítulo {' qualquer que sl',i'l 
a forma ]H'la qual s(' ('xJll'dir (' 

alo da 11 OI1H';!Ç'êlo, 

Do ('xallll' dos Il'x!os Ut~iJl1a, de· 
pn'enrIe·se qUl' () ('itado (]('c'. l.llJ 
eOIlsid('rol! ns ('mpl'l~gos sob di\'{'['
sas calegorias, Il"illand'o, Sl'p,u':Hla 
c difcl'l'l1l{,llll'lIle, (1(' cada UIlIa dI' 

las. 

Os arls /l," c 7,0 St' l'eferClll, túo 
sÓll1cn!e, aos eal"gos eOlll VI:II("j

llH'l1los pag'os pelos coft"vs do F.~'

lado (1.a eategoria). Para l'sll's. t1 

art. 7." eslalul' 11 incidência dn SI'· 
]0 súllrc o aumento du" \'('llcinll'll

los. 
O art. X." truta da segunda e:1-

tegoria, 'ou seja dos cargos I'sl i_ 

IWINli,lt]os, OH 11:10, p('los ('orn's {' .... 
latluais, 1I1:1S dI' \TIWillll'lllos \',1 

riú\'{'is, I' esliplIlou l[IH' o 1',1);:1, 

llH'nlo tio s(~ln 1I1'\'ido ti "\'('1":'_ st'r 

[('ilo anll'S tI:1 jlI1SS(' IlIl I'XI'f'l'icill, 

tlt' ;]"tIT·do l'Olli a IO[.U::111, isl() ('111 

l'Ollll"HJJosi'::'IO ;IOS (':II'gO_,> di' "{'ll 

cillH'l1los fixos, l'lljo ,"l~lo sl'rú P:I",ll 

IIwtlialllv t\(oSCOIl!O ('111 f"IJlh:l, 

j)o ('onfnHlto dt~sl('s trt's disp'o

slll\'IIS se podl', :qH'nas, I'(lllcluir 

('0111 jll_"jPZII, IJlle () Ilnl)l)slll dp ;IU

I1It'nlo til' \"l'IH'illlC'nt'ds (lll ))I'O\'I'!1-

los .... ú 1'l'{'{11 s'ldwl' IIS cargos I'sli 

JH'lItli:ldos pI'I,o Estadll, ~Úll I" !í,'i 

1:1 Olltl':1 inkl'jll'l'l:lt;:"llI. 

A iJasl' p:ll'n o ("(dl'ull) do iltl]ltJs

lo tio sl'lo de nll1iH'a~·:-I(), tlll(' t~ pl"O-
POITjol1al, VI' IH 

lIl'l, !I.", qllt' S{' r<'fl'f'(' :1 (odo I' l(1l,il 

1(11('1" (·llljH't'gll, CIIlII Y4'Il!"illll'nllls 

fi \.os 011 v:\l'i:'I\'I'is, li {'US!:I do 1':,,>

Indo OlJ n;lll. .\ pI'(jpon:illl S('I'Ú 

calculada. sl'gulldo (~s\(, dispositi· 

VO, sldll"l' lllll HllO I\(' \,(,lll'illlt'n!os 

fi:\o,s, ou sôhl't' 1i II\t:I~·:lo flllllal, 1111 
caso (\(' V{'llt'illll'lltos variúvc>is, 

;\ tlifil'lI\tLldt, {,xls!tonl(', 11:1 in
tprpl't·t:l~':"o ti:! 11'i, foi ('J'lada 1ll'ln 
IUÚ colocu<.:,lo dI) li: 1." di) :11'1. H", 
quI' diz ser <1 sC'lo Ikvidn, aindn 
IIllt' dI) a('ri~s('iIUII de renda n:io SI' 

p;lsse 110\'1) litlllo, 1:('11'\';) 110!;II' 
qlu' SÚIllPnll' se ;ISSl'1\1:1 1l{'~;I:I fr:lSl' 

;1 pndells:J11 do Fisc(I, E\'itll'l1lt>-

111('111(', l'la 11:10 :lU!ori/<l ;1 l'Ol!I';IIl

~':I cio ,li 1llH' II 1 I) dl' lotalJIl), vis10 :-,t: 

11':lL<ll' til' 1':11"1,(1) ll:io l'slipPlldi:ttln 

pelos ('orn's til) Estado. () lt'gish· 
dlfl", ('Olll C"..,I(, ilJ('i~,I), ql1is ap{'lws 

t'vit:n' 1L111 pos,>jv{'1 sofisliln, PC,I" 

park do fllll("illllúril1 

011 ]l1·Olll"Vido, Sl';.{lllldll ~I qllal pn 

deria !Ilegal", illl'idifldll 1i S(~!II "ú
hrt' (J tíllll'O de 1l~1I11t';1~',:1(), (" [r'ndo 



,Impo.to ",Obre- nODIf'ndlo lI1 

sitIo () uUllwnlo, prollloçiio Oll 

transferência Jlilixado por porta
ria OLI por outra forma, niio Sl' L'X" 
pedindo novo 1iI1Ilo, nit'O podni;l 
srr-lhí' cobnHlo o trilHl!o ,dlldi{lo. 
E a se~l1nda parle tlbs(' P,Il';lgraro 
completa a prillll'ira, qllandll diz 

e qualquer {I1H' s('ja :1 fOl'llJ:l 1'('

la qual se eXJledir o alo tIl' llOllll',I

ç:lo. 
f.:stc pur{q . .(rafo esl~'1 nwt ('O]I){':I'

(1'0, porql1nnlo dl'vpria si'guir",sl' aI' 
ai'!. 7.", qlU' Irata expn'ss:llJll'1I1e 
do aUllwnlo de v(,lll'iIllCIl!OS, pro-
1II0ç:}o ou tranSfpl'('IlCi" do ('llIpj'i'~ 

go estipendiatlo JW]os cofres do 

Estado. 
;,\las nelll por ('star mal disposto, 

1){)(k-se inft>ri,' a ineidência do 
lrihuto sôbl'c o aUllll'ulo de lola{'<Í1l 
dos carlóri()s, ao quc a Id nenhu
llla mcnçuo faz. 
L'ste I'(~speif(), (''Ontém re<l:1,':}o mai~ 

A lei do sêlo federal vigente. ;1 

feliz, qlIaollo dispi)p, ('111 seu art. 
3·j; 

"Quando hou\'('r aUl1lento 
de vencimentos por motivo dp 
promoç{I~), Iransfl'rt'ncia, ,'('in
fegraç',:'io Oll nova IlOIllP:H;:lo, 

qual/l/wI' fIlie srjll a formll !JO/' 

(llIe se cx/)cça o a/o, o sl'lo Ó 

dt'viílo pelo aeri'seilllo ou llJ('
Ihoria, Caleulll(lo () sêl~), sed 
levado t'm conin () lolal do sê
lo pago antcr'io~rlll('nlc".oI 

Cumpre-me tlCTCscentar, par:l 
refi)rço da eondusã'Ü a «11(' che
guei, que a lal)('la A, :lIH'xa ao dec. 
759, que estipula as taxas do refe
rido sêlo de nOIIlr[Jçi'í'O, no seI! ~ 

2.°, eonsidera separndalllCnl(' 00.; 
l'mprêgos ('stipendia(los pelos I'(l

fres ,do Estado, soh a ('Jlh~r(lfe - ._" 
Sêlos por Desconto --- c os serv.('Il* 

tufll'ios di' justiça colocadus w\ 
St'q';lo St'los por Vnh:1. 

E tralando dos 1'lllj)J'('gllS P:lgllS 
pelo Estado S(:!os pn!' destOoulo 

faz a sl'glliule OhSl'I'Vil~'Ú(): 

'ONos casus dI' !lIlIlH'lll'O di' 
Vt'lll'illll'I1los, ,H't~SS(), IHOlJ111U

(,':llI ou 1l01l1l'1l!:iio, p:'l!'a outrl) 
eal'go I'sladual, tlt~sdl' (j1H' o 

llOllleadl1 c!t'ix{' o qUI' ('XI'I'Ci:!, 
dt, actlrd'O t'Ortl o :11'1. 7," ~ 1.", 
!p\,ar-s{'-ú 11:. (O,onJ'Il)"Jlli(Lldl' 

(ksl~1 1;1I)('la", (lnforlllo (til(' o 
reg, di) sl'lo dp J xn:! l'slalui:I, 
t'lll obst'1"\'<I ,':'I o redigida Ih 

IlH'Sflla Jllilllcira, 11111<1 taxa 

IIl:!is haix:I para os alllllt'll
los", 

Na sl'q'ãtl sêlns por verha, f'lll 
que !';(- enquadram as n{)nH'<lt,'út~:; 

dos SI'I'Vl'ntHúrios, SÓIII('lLl(' o"s('r

\'a a ki qUi', uas ll'oIllL'açües defi~ 

uilivus, ll'v<ll'-s(,-;'\ ('Ill COllta () St'L 

lo pago pelo SI'l'v('llluitrio rtollll'<l

do inlcdnaltH'nlt'. t\ú~) hú, aí, a 
liIenor alus:-1O ao :lllllj('nlo dr IO!:I
(,;:in, o flue l1ÚO se I':\plicaria, si 
l)l'()(~('(lentl~ a i la,'(lo tln FllZt'l1da, 

COllspguinleIlH'IlI{', tia intcrpre
lat,~:1ro gl':tllwtit':d dos di .... posilivo<; 
]pg:ds que j'l'!_(l'tH n 11Iati'ria, núo Si' 

pnde inrpl'ir a ineidt'llcia do 1111-
llos!o <lo stdo de IlOHlea(:üll súhn' 11 

,UlIIH'nto til' II)la~'á() dos ofíl'ius (/I' 
jusliça. 

Como plenwnlo lógico, 'objetou (l 

ilustrc advogado da Fazenda, t'to 

s('u pal'l'('('r, que n:lo havia I':lZ:lO 
justificativa da l'x('.(·çüo alll'l'la em 
favor dos sl'rvt'lllldrios, quanto 
ao acréscimo de provcntos, ama 
Vez que lodos os (klllais flll1ci'OlIú

rios eS!<lvam sujpitos a ('ssa forlJltI 
de tributo. 



"' ,JmpOIdo abbre Domeaclo 

Mas as hipóteses são diversas: 
no primeiro caso, o aunH'nlo tIp 
renda não pesa ao Estado, porque 
não é êstc que paga os ellJolunH'n
t'Os. O proveito vem, ('J1I regra ~w

ral, do esfôrço,o desenvolvido pelO 
serventuário; o cargo é trahalha
do e engrandecido por êste c o E,,· 
fado aprovpita-se, cOm o maior r('
colhimento de sêlros de folhus, Ll
xa judiciúria, {'te, Ao passo quc, 
quanto aOS demais, estipendi.Hlos 
pelo Estado, quer por vencimen
tos fixos, quer por meio de pOI'

ccntàgens, O seu aumento é promo
vido 1)('1'0 próprio Esta(lo, e velll 
recair S(lbl'C os seus cofres. 

Ademais, em se tralando til' in· 
Icrprclação sôbrc dispositivo de 
incidência tributitria, a regl'a t: 
benigna reslI'ingendo odiosa am
pliando --~ princípio êstt~ pre('.oni
zado pela Constituição de :14, elll 
seu art. 17-Vn, súhrt' () que a 
Egrégia 2,a Càmara do Tribllnal fie 

Apelaç.ão dt'sle Estado j:í Sl' pro
nunciou, f'm acórdào pl1blieado no 
Diário Oficial de 14-11-9:l7, J)a~~, 

:1:1 : 

"Por outrü lado, é sabido 
qlle nâo se pode arrC'cadar irn
p'Osto POI- analogia, pois II 

tributação sú é legítima, quan
rio baseada em dispúsith'o Il'
gal expresso". 

Em suma: o dcc. 759, dI' l~}oO, 

não ('ontém disposição expl'cssa, 
que autorize a cobrnnça do s&lo 
de nomeação sôhre () aUlllento da 
lotação dos ofícins de justiça; da 
interprehlç,ü'O rie seus textos, tam
hém nÃo é de se concluir por essa 
incidência. 

,Desta sorte, o nWlI voto é pelo 

proviml~nto do pft'sl'ntt> pedido fie 
reconsideração, rt'fonnando-se 0<; 

julgados reeorridos, Im sentido dto 
sp julgaI" iJllproeprlrnlf' ti cohran
çn intentada e·olltra () recorrt'IIII''', 

(na "Revista Jw/idária". vol. 
li, p. 20). 

Imposto do Sêlo 
IU10EnFlDORJA. ,FIMlIDRAJ. 

I 

Pro("f." •• o n. 4011 t~3S1 

Ement.a da soluçA0 dru11n pelo C'nn· 
S.' lho deo Cont.rlhulnte·s, fim n.('órdA.o 

de IR de o'utllbl'o nlti·mo, ao recurso 
"(.x-oficlo" a, e:.;!a n~{'dwdorla, no 

pr(H'I)."So a.,,·ima: 
"(»; lluto;; do lJr(),~c'~~'HJ dI' lotea~ 

mnnto d·e imóv'E'ls, rC'gula<tlos J)plo 1)1'

'"I""j () ,T.rd n. 5'R, d(~ '1,0 de\ rlez('mhro .1il 
19~I'7, !lr'vrl![(lo, Ila..ra. {)roduzlr efeito, 

~er I·~·;tist.ad()s Ilotl IlflgiMlos· (j<, 

JII1ÚVI';S, que stlO I"t·part.h.;ões fedfl'

~a.is, fica.m Bujelto8 ao si!lo do ,no 60 
lia Ta:hela. n, do rlrwreto n. 1!137, ll~ 

1~:\,6. ()" Ilvro'H fnrlices, ro(>rercnÜ~s 

:IO."l lanl;arnentn.!'t ('<lnl'4tantf's dos livros 

indicadores do.s regli<to!,< d~~ ImóvelR, 
f·s.llio sujeito!'! ao s~lo (lo n. 10,2 nR 

r.ef('rJ.da tabel&. 

Il 

CONStJ1~TA (PrO<', n. 310ft,MSO), lie 

Si I v!o Bran teR dI:' Ca:'ltro. 

ne~pon(\a-llt' d.p al'urdo ('OfJl a 11L

forl1la(;iTo. A infor.maçl'in é a 8cg'uintfl: 

1.") - Ai< (·(·rlldÔ«·l' dtl na.'i('lrnfl.nto 

j"enta:-; do ImIlo:;lo rlo si'I\>. -df1 acffr

<io r.nm o ·dis(lo:-lto \lo 11. :!O" rlo a.ct 
:1.6, do rCg"ulamentn vlgünl-e (dne. n 
1'1317, de 7 de outubro de 19:·\11;), ·Hil·o :H; 

rCHlllllidas, no~ prl:'(',I~os ,t;\rnlOS dn arl 

,\! do docreto n. 18-5·42, dofi 2·1-·1:2-2$. 
A·s· delllil.IR, j·st.(J é, a:-; ('t;I'tldl'l'f:'Io1 r(''11](' 

rldas "verbo adverbllm" ,In.,; l'e",'JpH<'tl 

vos têrmo·s de assenLamento ou me.!l-



TIl1IHljII~O 110 ",lIIo 11:1 

1110 :11'1 qu~ ffirf>1I1 pn/lJ,l[lH 1)O)sl 

lIH'llln ao forl1('I'irll p at,) 1" 

'lo J{"I_\'Islu da '11111Ik:lla da ('l'r!id:1 

a 'lll!' .',(" r,ef,~n' rJ al·1. 

n. 1 S;o 1:.', aeima r'I,r,,)'irILl, 

tas H<J sfilo du qun tr:d:L (> 11. 1["". 

llilrúgra,fo 1.", !la Tabch "I~", <lo 

~;II!<lIlI('III() 11:\7, ncima I'itad". 

!lI - S;'i,(l iéi,'nl:ls U" ',,-,10 

;IS I"-'rtidõ,':-; 11p !l,;:'wn!'III1\',d".'; 

!,,'-' rOl,I':1 illIIUIlI:H:,11l di, ",l<lrlverv" (ll 

17, do :ll'l :;(1), ,,-,,-'li']" <I." ,j"Il1:ljR SLI 

~." 1 

:'10 HI!j('it:l~~ HO --,t'lo 1'I'O'\'i_L'I<I 1l<J 11 ~IJ',', 
d:l tH,l>"I~t "H", do a,llIoIiol<J rl');'111:lrlWII-

o1:p~ 1~"lldas 11\1,-1'1\:1-'-', " "OIlY!a d:lH 

(Inlo-Ils n,~. ~:,r), 111lIoJic,:t,da 11" "1)i!11 io 

(lfÍl'ial' (jp 111_:,-'H, 01:1 l),,'I"I;ad:t FLo

',11 o'ln ;\]il1:ts (;,"1':1 i", f' 1[,,1, JllIh1ka,d:t 

<I" "rli(ll'io OFid:ll", <1<- :!:, (,-:;7, d:1 

])!'h'~a.cia Fis",ll 111" I:i,. Cr:lll(\, ,:u 
N\ll. 

(])o "])i{ll'ln Orjo'ia!' do I~~t:l'(lo, dG 

:\-fi -3~), 

1lI 

"I) li r" ,:--;:lpio)):; 1 11 o f:-:,~1 !l,[1 () 

i ';llll,): 

\T," :\~lG -- COlllllnÍl'.11)([n qUI', t"ll(!') 

pr('~r'fltv n jll'()"',.c;,:-:" fi,'JI!l110 lU, '[',,

',0111'0 Na('i\lllal, '-'oh f) 11," r.-!.::Iü, ile 

I~L1'9, f'lll qu", n t:llH'1i:l0 ,la i'id;Hl~, tlP 

'l';IIl;II,í, I""~'O' I,;,,!ad .. , "1I'ulla stlln'c 

;1.1I1i('ll';ii,n <la tHxa d,' .. P;dll"'éI':'-'O 

~:dld(>", ~1'"f('l'f, ('111 ~2 di' ag"sto flJ-

t iln'" 11 >1l').illint.' d<:"l--ór:lcl!o; 

"\JI'O\'O ';omllni'llle-~,..., 

A (kr'Í!i:lo d<'~',~a ]),'iL'g-a,'iu, 'lU,' rp

, .. ,,1\1 :lprUV;ll', t>c;lit ~1"'1i)l\ f"),]llu]n.,l:I, 
.. \' ('onc:nlt:l (10 ta!>,!'li'IIJ S.-,h:-t ,:;li:',f) 

.\llIlo·j,da., I Hi\'(·jnl, 01" '1':1)1:,].1, ft,-~to 

1,~"1:1c\fJ, l'p.'(pnntla-l'Ic: 

:1) (J>1 r'{~'ln(-!'il!ll'n!(),,-; dil'ig-id,,', :0" 

;lll!n['ir};od,('" t'.'dHd!J':lh tllIUli"ilo'll,-., 

:--:,(')Hl1o,,-; >:('l1lt'l1l" 1'011\ "c;talllpjUoas .lu 

]<:c;t';Hln, ""U\O snj"jt(JS rt() ... ,"]0 ,I,· 
'1';(lu(':Ir;i'ío (' Saú,l~", nos l!'rl!1uC' C') 

,Irt I, (j" (].,., ~I.;;'::, d,' :.]~I ,I.- :1,1J1'i1 

b) ti sr'lo (li; "J:;;dll<':cI;;l,' e Saúdt" 
NÓ {>- d(,\,ltto UniU \-'t~l!: t'lU ('lida üocu~ 

'dljf'it" ;If, ,';.('!" f('tI"!;!I, r,~t;tdllal 

tllll 11 Í<-il':lL 

~:i )l1-'H'lIl '/11) ,·,til"1 1Ii1 fIHT.1 

["i, .. l'l"I'Ullh(·,"hu('lIi •• dI' rlrlu:... 

í" li" •• 'ulIlll]l'm<·tli .. in,lil'jl ... n"'il\I'1 

I 111<1,101,' <I" ,lil" dIH'llIll,('nlo. 

Ih'a uhrl~-jlflo ,ii. ,·"i,",'llu.·I" ,Iatlllll-It· 

01, <''':II'"r['lid:.,I" ("'111 'o 1-,'" ol\'j(j(J 

1;11' I" •• fio' i;. I' 

1:1; 

dL' ('""t l'il\ll illl,,-' 

li ~ K;!, 

'I' ~ j 

100!IJlio";j,,],, \ .. , 

d,' 1I1-''''i!O d"l 

c~lIhllll'l" "il, 11l"1l d",I-'p:I,'lin rI. P'-II., 

:" I 

\ 11 1 t' 

,li "111 

1"'I',,'ln, 

'I'.lll;1 hí, 

\, ;'1 (",d,: I "ria I,',p,J" 

1"11 "]'-'11' li! :0" fU'1 

,;"II"II'leJ ".,11 1I1"ltI<', 

(1\" '1)1:lI-j" Ofio:i;d' ,1:1 UHI:il), oi, 

:,.:1 ::r.!) , 

,~) 'o~n (In r('d:l1;fío: o nrt.. dtH{]O 
1'.·1"'1', . ,'-'" :'11<'11:1'-' ;1 dUé'lllll'·lllol'\. U' 
l(o~',k(>, 'po],;, qlln :I" 1J('lh;'-"l's ou re
':II,·)·illl'·ulo.'i [ÍI'Cll]j ,,1Ij{'ito,~ :), taXft (lo 
1,;01111','1('''-1" " ~:I,úd(" :-;Ólll"flln quando 
'P""''''JlI!lo!u'-i, ,'1)1110 o!O"IJIlIf'lllni" Ofll 

alllo:;, ,f'1", '\Ji:L; (, (~,:;;a a npinifio li') 
.',1' (',)J'n'!_~I-d()r (1t;ral da ,Jllsti(;:I, ])p 

C'"~ 1)1 11:1 l','-' :,,1 "I' 1\'1:1 !ll[,,1 (':1 rl() : 01 

11,. "'II,1,;I.!',,:l,]III' Vkil':l ]"('I"I'·,'il"', "x-
,111;:< 1o',,1I"[':L1 lIPC;!;l "oIILLr, (\' '·JU\ 
'tl,II'I,[" doi', ('orr,'io:t",," .. \I-inid,·> 

.\r:1111 .. il'n~', ]O S:!, 11. ~f:i:',) 

~. .\ ('(J11~titl1i(Jíu de socieda

d(' all:J11illl:t ('111 q1le haja transfe

rê1lcia dt' iltl('n/('is para a fOrtna

dln de qW'lt:t ::Juci:d: 

-- - ~('r:i, sol) pcna dc" nulida

de, por l'.-;critt1l'a públira J si os 
illl(')\Ti.-; de C:lll:l ,<JJCil), tomados 

ctda 11111 (h- I)(·r si, I-ún'!ll ele. va

lj)r snpnior a 11\1l couto de réi:-;; 

facultat iV:llllcn lc, 

por ('~('ritL1ra pllhlica, :-;i ()~ 111l(l

\'('IS d(' cclda s(lcio, totnado:-\ carla 

l1!11 d(' pcr SI, ft,rclll de valor 

igual ott illiniof ;1 11111 conlo d(' 

j'l·;:--:. (" [)an'cl..'rl's", J. de Oliveira 

Fil\w, I'. 180). 



DESPACHOS E PROVIMENTOS 

(CORREGEDORIA GERAL) 

ESCRIVÃO INTERINO 

Do. nomf."ftl;.'lo dE" NIC"l'h·'Ao In

terino nAo rRbe re('urso pRra n 
Corrf"gedorla Geral do PnJ{H'~o 

da JUHtt~a. 

Os 1:''''(>U1'IlOIll 011('1I(>('("U1 611 di.· 

pOIII('õe. dnllJ lel/o! 'll1e dfi!H'll.lI

nnm n mnt~rla. 

[)esparllO : 
No processo nC·281. em que ~ 

interessado o sr. Oscnr Leite, foi 
pror('rirlo o seguinte despacho: 

"Oscar J.eilc inlcl~!)(is recurso 
para o corregedor geral do Pal;t
do da .TlIstiça~ da decisão do juiz 
de direito da {LO vara criminal, <111(' 

IlOl1leOU SebastHio de Carvallw Ho
turm, com prdrriç:úo clll rt~qLH'n'll~ 

It'. pal'<l excrc('r inlerinal1Wllte run
ÇÓl'S de 1.0 escrevenLe, CllI virtude 
de licença concedida ao I'espectivo 
.'>l'rventllário, afnslado do cargo 
por um ano. 

Não indica o rceol'l'cnft', quer 
na petição de fls, 2 t. quer no Icr~ 

mo de l'l'CllI'SO dt' f1s, 21 v" o 
tex!o It'gal em qUl' t':ilriua o r('eIJl'~ 

s'O, Aliús, na pspé(·j(' elll dehatl' n<lO 
hil lei qUe Ilutol'iz{' l'('eurso p,u'a () 
COl'rpgcdnr CCl'<l1. 

'1\'10 sómentc da <!ecisúo que dl'
mite ou não o escrevC'nU' é que ca~ 
be rrl'urso para o Conselho Disci~ 
plinar da Magistratura (Decreto 
5.129, dp 23 de julho de 1931, art. 
10. § 7). 

Também caLe recurso para () 

Presidente dQ Trihunal (,que, atunl~ 
mente, b () eOl'rrf{rrl()J" geral do Pa
lúcio da Justiça), nos têrmos do 
art. 2," da I('i n," 2,t-\4:l, til' 7 11(' ja
neiro fie 19:n, do nto do juiz! apli
eando pena de IIplllisstin (dr'c, 
fi,f)97~A, de 21 de s('I('lI1hl'o de 1934. 
arL 12). (.;sses' tll'crptos são os 
!'t'guladol'{'s rios dir('ilus t' dev('J'('''' 
tios ('Scl'cvpnll's dos ofícjos til' jll')
liça, 

Os rreursos olll'd('ccm b dispo. 
sições das ]i'jS (flU' diseiplinam ê1 

matéria, 
EJll visla das I'Hi'JH.'S l'xposlas, 

núo tomo conhe('imenlo do re('llr~ 

so. Sáo Paulo, l:~ de jlInho tk 
J !}:~8. (a) .4dlilfes dI' OlitwiJ'(1 Ri· 
beiro" . 

(,j).o "Diúrio Oficial" tio Es,ta(fo, 
d" 14-(i-~R). 

/lt:I'LlCATAS IH,: ,\lfTOS 

Nilo ha"('lldo rN:lnIIUt('fto 11('1 

IrunIllurr Intf'l'l'HHOdo, e "em d.,· 

tt'rlnluR!:fto do jll":. Ol>i lIutt'. 

l.rlnco"."IN Hol"'lII lt hlJlltnnl'ln NII

IU'rlo ... ~('In (I jrnHlndo dlUI PI',!;". 
fuc'ultntlvR$ 

O fim I.rllll'hlfll tln dUI)III-'ahl. I: 
/ólubHtltulr 08 nutol'l, ('Rl r,UI{) dt" 

rrtl'Rl:fto 011 de.RI)Rr(-'(~lnu·ntn, 

Dp'ipacho pl'oferid() Il!l conslllta 
C'!\l qUl' l' interessado Edgar,d d .. 
.:\l:I1'ins (' Dias, da COlll<lrea de [til: 

"Edgard de l\I:lrins l' Dias. S('l'
v('ntuúrio tio 2." oficio de jllsli(;a 
da comarCil (h, Itll, faz, por illtl'r~ 
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médio ,do cIr, .Juiz dr dir{~it(), a 
consulta scglliniL': "Spndo in
completa a duplicata dos :llltos 
por falta das l){'~'a... el1UllH'I'ntlas 
no § 1." do ar!. l:n tio Cúdign do 
Proc{'ss'o, cuja apl'eSI'llfaçüo (' [":1-
clIlt:.ltivn. p()dt'llI os Hulos <'It'gill,lis 
suhir ú superior illSI,ll1cia, S('!1l 
tl'aslado dessas I)t'~'as, lt'llI!O-SI' ('IH 
visla o disposto no al'l, 1077 do ('i
lado Código'?" - A dúvida, sus
citada por esse SCJ'Vt'II!llilrill, dn't' 
Sei' resolvida Jll'lo 411', Jlliz de ])i
!'('ih), TndaviH, niio qiWI't) t'squi
var-me L' l'L'spnndn iI ('01151111a at'ir
IlwtivaJlll'lltl', ~a fOI'!Il<lI,'ÚO dn 
dllplicala tiros autos, h;'1 pp~:as qu(' 
silo apl't'senlad:ls ohl'igalot'i:I1lH'nll' 
(Cúdigo do Pl'oc('ss(J, <Ir\. l:n) I' 

oulrns que S:lO ofl'l'ccid:\.'i facul!n
livauH'nlt' (~I." do 11J('SIlI(J ;11'1. 

t:I7), A dupli(':J!;1 flUV ("IlIl!l'1I1 lIqlll'
I<ls Jleças (', l'oln]lII'I:~, I' ]1Ül~ in
cotllp!l'la, cOI1\O SllpÚC \) ('lln:-'lIh'nk, 
dl'sd" (Illf' :1 ;lJ)rl'~(,l1l:I~':'1O das 1111" 

II':I~ peças i' f:lcullaliva, e pOl' ir.;'i o , 
t'xislilldo a duplicala ('om ,IS \I\'
cns IU'C('SS:'II'ia,-;, os :l11tos sllhi:":'I') 

,;; segunda ill~lúIH'i<l, ind('IH'lllknk 
IIH'nle (I<' traslado, V'!~IIfHI() () PI'I'
t'('ito d'O ar!. l.077 do Có,digo do 
Procl'ssO, () filll !Jrilll'ip,11 da du 
pli('at:l l~ sllhslitnir n .... <lU!II'i (Ill 

CnSll de rl'leJ!(:,io ()li dt'sapHI'('ci
Ill(·ldo. Si UJll:I das !Jades reel'tll' 
que lal \'('(lha :1 ,1l'Olllt'C-('I", potl\'rú 
j'('{lLl('rl'l' Ú ... lIH l'IIStH c' 1lt'J't'St'l'IlLII'· 
se à <lllplicld,1 as P\'l::I:-' fa(,lI!I<I~j
\'as, .\las, nâo IJaVPIHlo 1'('('lalllaça l ) 

(Ie U11I interessado, {' S('lIl d('lt'rllli

nuç-ilo do juiz, os :\ulos ol'igitlHis 
S'Ol.H'lIl à inst:ineia S1I1H'J'i{)!' SI'I~I (J 

Il'as"lado das I)('t;as f:lt'ultaliYêlS, S. 
P;:nJlo, 2:1-5·1!l:~n, (a) \'j('('III(' MII
l11('de Junio/''', 

(Do "Di,'lrio Ofici:d" do Esl:u!", 
dI' 24-:J-:HI), 

NAo polf1(· 8l"T r(·ndulltldo no 

...... "·I~o 1111 JlIl!IiI~'n o t"l'lcrCVl"utf' 
d{\-le nfUl!ltlldo, ('111 IlrO('('jjNO rf"A'u" 

lar. PO"l' lIAo t .. r 

prct"'Dl!llvel. 

Despacho prorerido 
n. 11 64, da Capilal 

<'OIHllIta Irl'(·-

no p\'o('Psso 
"Não SP 

justifit':1 a I'I'vis:i.o de IJI'OI'I'SSO ad
lIdnisll'ativn, PIll qUt' fictltl prova·, 
Ihl a incapacitladt' moral de 1Il! 

l''1C'l'l'vt'nlt' d(' (':I I'\I'I/" i I) (', ('1\1 c·'n· 
sequi'l!('ia, foi i'h' t1t'lllilid'o, Ik 
:\côrdo t~t)J!I a h'i ())('cJ'('ln n, fi(i!J7-
A, :\I't. 11, 11'11',1 """), IOlposta :1 
pl'lla dI' f!PIIl]SSÚO ]ll'lo ('OlTt'gl'tlor 

do t',ar!ól']o, ('ll\ !I('l'istlo helll fun
'11:lllll'llt;\lln, os illll'l't'ssados inlr','~ 
pUSt'I':I]1l () eOlll]ll'II'n!1' r('eul'so, ao 
qual, l'nfrl'lanlo, foi nl'gatl~l pI'O\'I-
1IH'lllo 1)('10 CIIlT('gl'dol' (;l'ral tia 
.Iu,,1 i~'a, Passados qllasi dois anOs, 
IHl) d():-. pro('('ss:u!os, St'1l1 p\'tl(tuzir 
p!'O"a Cli\(, v(,llha inulilizal' H((\wl .. 
quI' foi kila ]10 Pl'o('('SSO adndnis
lrati"ll, t'llI quI' :-.(' v('!'ifi('üll a in
t'ap:widatll' lI\'oral pn·iendi' n'~ 
"is;1l) do p]'()('('SSO, COlHO <lssin.da 
o juiz o lH'lil'illllúrio n:"w a!(" 
.!.(Oll qualqup\, !':I1!a proc('ssual (' de
clara qlH' I!'·IO "isa a sua 1'{'COlldu· 
I,'ÚO ;\1) C;lrgo que eXi'l'(',ieia, ])1'1'_ 
1t'Ilt!pnt!o :lJlI'IW;" dI' fulul"o dt'S{'III
lH'l1!J:11' as fi 11 If;ta's tlt' ('Scl'I'''I'nl(' 
etll I{II:dqllf'!' 'Outro cartório da <:1\
pilal (111 d() iJ1I~'l'i()r. "a:-., nrlO pó
dc' \1'1' l'I',\III\1lllllo !lI) ',I'r\'\(:1I da 
jllslil,',1 qU('lI! 11('1<- jú foi arastado, 
('111 [lI'OC('''S() reglll"r, pOI' nlltl It'r 
C'!)lltll!!;l jl'l'l']ln'{,llsi\TL por nilll 
pllssllír illilltcl'l'uplallH'lllt' O" \,1'· 
quisi!!!" dl' 0\"(11'111 llIlH":IL S;'I'O 
P;lIdo, :!..I-:j·l!1:W. la) \'io'lIl(' ,ul/
Il/ctl/' ./uniur," 

("I>iúl'itl Oficial" tio Estatlo 
~(j-:í-IH:IH) , 

1:11111. '·1· .... !lNoOlu'uul" fi on,·lo 

d., tnhl'lIfitl. ('(",,"u no t'lfI·rh·fto d., 

lU' ...... ,lil"'I'" ~h· t("F ('Dl ~('U 8r

(.uh·O: (I"; li,'!,o,,; 1'("llIlhol>l à fun-

1:",1 lH'rlll,lu, 

.\'o processo (~Il\ qu(' l' inl('!'(· ..... ..,n· 
dll Fra!l('is('o Brilo Sllbl'i I1ho, ser
\TlllllÚrio vil:dicill tio ofic'in dt, I'S 

c'I'i"<lo d(' paz (' alll'XOS da ('ontar,':1 
til' V;dp;\I'ai'lll, foi prllfe\'it!o o "". 
g'ujnle dt'spacho; "\lan!t'll!to, pllr 
S('lIS juridi('()s fUlldallll'lIlos, a Ik 
clsilo dü fls, 8, ([11(' (,olll'luiu com 
flCf'rtll: i'Uma Vt'Z d<,'wIH'xado o 
oficio dI' lahrliü(), ('('SS<I, !l(H' hsl.' 
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motivo, o dirt'ito do .'S('I'J "!lO ti.· 
paz ter c'Üllsigo os livros rela
tivos à ftlll\·úo !H'l"did:,", () (· .... 1 )'j
v<'io de paz da Sl'(\C d:. nU":l (" 

marca de V:dp:tndsl) pl'!'lku :t r,.
culdade dt, exer('er a,,,, alrjIHlj\~ú{'s 
de bdw]iiío di' Jlol<l';, 1':~;"":ls :lll'i
huiç',)('s ('(11111>('[\'111 hOit', {'XCiii i" 
vUllll'nlr', ap/l.; :1 i'1'i;iC:'-ID {' ill'il:'!:1 
ç::in dn ('0111:11'('01 til' V:dP:ll':Jiso, ,H',', 

d'ois cnrlúl'i(,s de laljl'(i:'H'~' di' [jo)

U1S. ImporIa diz('r ql](' () (Ificio d,' 
labelüio fic1JlI d(~S:lIH'\ Ido d() ('ilJ'

tório di' p:1Z, P;;S'i,11Hjq :1 Si,!, (':\('1'

l'ido pu!' oul!'I) S('I'\'('11IllÚt'ill, :\1) 

qual Sl'l"l.() Pllln'gllt's, IP)L' inVl'li

túrio l' l1ll'di:llIll' dislrilJlIi~·:\(), '0,.., 

Jivrns d(' !:dH'lj'l!wto, S('IIIH'HII' nu 
easo, que H.lo Ol'UI'I'\', di' Pddl>I' (\Il', 
eSl'l'iv:lo de paz de V:llp;)I':liso, (',111 
tinuar a l';.;.l'l'{'l'r t'llIllUbil\'(lIlH'llll' 
o oficio dp I,!hcliúo l' 1J1(l' 0<., 

livros nú'O stTiaUl 1'\'1 irados dI) _~t'lI 
earlúrio, I,; () qlle !ll'l'StTI'\'(' :1 Il'i 
(~ :!,o, art. 7,", d:l I.'i 11. !) l-A, ·1(' 
17 de Sell'lll!Jro dt, 18~l:.!), 

Súo Paulo, 2i'I-rl-l\j:\!). 

(li) ricl'lllc Mal1/n/c .If1I1Úd'. 

("Di:írio Oficial" tIo Estauo de 
2()-5- t U':llJ) , 

OFICIOS DE JUSTIÇA 

o r('IIU('I'illlt'UÚI para n 111"_ 

l'rid'io tIo" ('JtlldItlntOM no pro_ 

\'lmt'lIto dol'l offl'io!li dtO justh;iI, 

nU'nl .le oUtrON N'~luJldtol!J. de\'(-" 
trnzl'r 11 llr .. '\-'II .It~ !Ii(')" ., ,'UII

dldato h)"uslh·iro unto, 011 111110 

~h' pai brnslh'iro, ou Ih'J.:'l1lnHI 

11(' Jnãe "rn~lI,'lrll. 

N O pedido de inscrição do can~ 
didato, dr. José Pereira de Ma
tos, ao concurso para provimento 
do ofício de quinto tabelião de no
tas da comarca da Capital, o sr. 
desembarr;ador··prcRidente da Côr~ 
te de Apelação do Estado profe. 
riu o seguinte despacho: 

"Sl~ja {) dr. JOS{~ PeWil'ií dt, Ma
to~ exclllido du concurso, arqlliYiln>' 

d'),se O~ papéi~ atinenth aü IH{';';InO, 

('In s('pUfado, lla Sccrctarin, Odre. 
J.120, de 21 de julho de I ')J I, {
expresso: o requerimento para a 

inscrição dos candidatos ao provi
menlo do.,> ofício,,> Jl' ]w:ti,;a, alélll 
d(~ outros requisitos, deve ser in;;
truicln com a prova de ser o can
didato brasileiro nato, OH filho d,~ 
pai bra;;ilei! \1, ou ikgítimn de m;ic 
brasileira, nos tumoR ch anliga 

Constitlli~Jío Federal, Ora, (J can
didato dI'. ~1atos não está nesla~ 
cundiçôrs, pois é oriundo de PO\'tu

gal, onde nasceu. Aliás, CSS(' dispo
siti.vo não contravhn ao dispos!o 
na;; Constituições Federal (16 (L~ 
jlllho) e Jo Es!adü, a<; qllai~, (Ia 
parte atinl'ntt' aos funcionários pú
hlicos, se refer( m gt'ill:rici\llWJ)k a 
bLlsilciros, deixando essa impor

tante tnlltéria à regulamentação do 
lf'gislador ordinório, em confonni
duele com o qu" anles dissera a pri
meira das m('sma~, COIl:ltitl\içõ!~s, no 
art. 113,11.° 13: "E'livre o exer
cício de qwdqll('f prüfi';,,,,.:io, ob~er
vaJas as condiç,ô('s de capacidad~~ 
It~cnica, e outras que' a Ipi estahe
lecer, ditadas pelo interf>5SC pú
blico". 

Nem a intdigê:-ncia ora dada COIl

traria o sistema da mesma Consli .. 

tuiç.ão, pois ela. nito raro, à gll:,-;a 

de outrus congêneres, se deixa in
fluenciar por certo espírito dl~ na
ciona!ismo, como bem se vê no art. 
131, que vrda a C.':;tfilllgeiro.'i a 
!Ji'üpriecl,Hlc de I'mj)rt"as jornali,\
tiras; no arl. 135, sDlm' porccntá
gcm de empregados brasileiros que 
devam ser ID<\lltidos olHigalüria~ 
mente em determinados cstabeleci-
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ment"'; e no art, 136 ,ôbre a ne
cessidade às administrações das 
emprêsas concessionárias de servi~ 
ços públicos com a maioria de dire~ 
t<)fCS brasileiros, residentes no Bra~ 
si!. 

Fica, poi~, indeferido o requeri~ 
mento do clr. p, de Mato<, 

Outrossim, oficie-se ao sr. dr. Se. 
cretário da Justiça solicitando a 
nomeação de um advogado para 
a constitu;ção da mesa examinado
ra, --- São Paulo, 13 de maio de 
1936, - f. de Faria", 

:f. Urge n I'dOl'lna d,1 atual IpgiB

b<:;üo sô})re 11~Ristt'lld,1 ju(l[('inl'ia, 

para nUl) sejam l\o\'anll'n((~ l'l'i:uln:. 

aA :lutigas ('()lllis"tw.', qj!(~ jlorli'I''-'ío 

ser COIIHtitllillas de P'P!'(";e!lt:IIlU':-l 

desig-nadns pela Ol'l]eln dos A (l\'o

gados, pelo Fisc,o v !H'l:! AR::!I)(:i:lI}lO 

dos Serventuál'Íos nE' ,llI:,til:a. 

Instituida tOm () htllll:!IJitÚI'JO pnL 

1lllsiLo (le tOI'II<I,1' J!():'\SiVl'! ao', (] 1-' ",'-

1ll'otegi.do6 da fül'tUll:1 a df'fI'C;;] lln:.; 

sew'l ]l'gltimos InLt>I'(sSl'S, a jl!-l:ojl-l

t(,nela judicinl'in, tod<1via, do dntur
pnt:;ào Plll dld\JI'p:\(~ft.O, P:l.)'\SOIl a ~;(11' 

iURliLuil:flO mais pl'rtlidosa qUI! útil, 

001 cj).n~eqlli\nlda da dl.~:-,honni"llilbtll; 

dt: muit.os t~ do d(~skixo di-' a!KUll\;\S 

:tntot'ida(\C's, íl:i~ qn,!i:.l dr-pl'lIde a 

sua eOllees~fi,() (lt('\'i~(iI .Judidlíria. 

\'. I, p. JH2). 

q. O eo,nlador, ('()JJ\(\ to-d() Rl'rV0:1-

tu,ÍTlo de ,Justiça, POdl', (>xl'('ul.ac!o 

o ato qUI) lhe l~Om]lütn, r()[er -OH <111-

to~ t; IH.lpi'iil-l, até quü 1hp !:lt!jam 11:1-

ga', as rE~Sp(~(:tivas eURtas, (RTlL\~, 

"( 'ollsolida('i'io, ('Olll('lIt~íl'i() HU IIrL 

mm; Costa Mau::lo, op, tiL, p. 22x) 

JURISPRUDÊNCIA 
I1ECO:-iIIECIllENTO DE FII.HOS 

DE DESQ1TLII)() 

Si"IH I'HIII11i'IIit' ndulil'duIII';.II"lo 

11111" nii" 11,,111'111 ... ~'r l·i'(·Clllhl'~'iflo,.., 

os 1'1110 1", d,' 1""",,,,'011 "It''''ljuiin,ln. 

1t1l\'M"", d.- .. nil'lI .(lu- nfio !'!(',hl 

lO S'"U ,·lIn.ilI~\'(', 

Pt'O('('S\O 11. :1.1'\.10 (Api-'!aç:io) 
.. ~. ,~'à(J PaI/lu AJll~bl1!I'; n !IJ('UOI' 

.11lI':lcy ~- Apl'bda; Antollieta (~q~ 

1111''> N'og-rH'ira. (/Jirdol'i/l .If1' 
diciál'ia) , 

A(:ú!{!)A() 

A("()f'(tam em Tl'I't'l'il'n Câmara do 
Tl'ihull:ll de Apelllç:lo, vislos, n'-' 
lalados í' di,...('1I1 idn,o.; l'.'il('s unfo>; 
dl' ape];I~'ilO, n, :U{,IO, da enlllarea 
de S;iq Paulo, (·tll qlll' súo :1I)('1:11l~ 
Il' :1 Illl'1l01' .I111·,I('Y, J'{'pl'('~~'nl:lIl:l 
pOI' sua IlIttll'a !,:tllilb :\1al'ia dI! 
C()II('('i~':-IO e :qH'l:Ii[:1 ti. Anlonil'la 
COIlH'S i\'o)..Pll'ir;\, íbr pro\'illH'1I10, 

('!li plll'll" ~IJlI'IWS par:l IllodiJ'i('ar o 
dispw;jli\'o dil sl'nl('n~'a na pude 
('111 ql1(' IIt:lndoll <\\'('I'h;II', 111) I"t'gis
to, () t":II1I'l'I:1111I'nI0 tia palcl'nida· 
di' tln n'" Nl'lll i:.;so foi W'didl) 
Inllto que a nU!I)!':1 se l'l'S(~I'\'OU pl'O

pl'W nl1lra aç:1o p;lr:t (",SSI' finl 
ne'1ll JllHh-ria SIT ()j,tlt'JllItlo cOlHO 

f'xplil'iI;\lIH'U!(' Se' diz- IH) (l(,úl'dú O 

ti" fls, ::R. lal1,lo lllilis ql1l' tal cnll
C('l:\llJ('nlo Pl)(!nin dar elll n'sllll:t~ 
do impos,"dIJililnr :I 111('1101' d(· Vil' 

pleilt-ilf' os ali1Jlt'llll)S qlll~ t) n'!'i>I'I
dIJ l\t'úrd:-lo ill.'lllI possi\,pl lhe SI'

j't'llI atribuido.'i. () qul' ,'H' jJc(hl 

no lill\'!o [oi iljil'llaS S('l' a lllt'1I0J' 

1!t-('!al':ld:1 fj:ila ;lIlllllt'I'IJl:1 do dr. 
ClI'lu,> (;Oll)I'S .'\'o;,:ul'ira I' () qut' 
agol'a SI' (!.'\'I' lllHlltlill' 1'azt'l' t~ :q)l'-
BitS Ill:!lldal' aVlThal', Ú IIl<lrg('1ll 
do l·l·gi .... h) 1'('.'>I)('('li\'o. essa ('il'

l'tlIlSlúll{'i:1 ou ('(lI]t1i~:;'1O da ;l1t!()]';!-

Quanlo <10 llwis, ]H'galll provi
llH'nto ao 1'('(,II1'SO I'Plos 1'1lIldlllll{'U
los do voto ('Ollslnll!(' do :H'únhH) 
eerlifi('utlo ti fls. :~S, onde ('lal',1 
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mente se expressou a desnecessi
dade da presente ação. A adultü
rinidade da menor Jurncy resulta 
do próprio registo de nnseinH'nto 
de fls. 9, com que .e1n se aprl'sPll
ta em juizo. Nas raúips d(' apl'ln
ção bate-se a ré pelfl distinç:ão Ou 
bi-pa-rtição da sua quali<bcle 
adulterina em relnçri~) à miip, mas 
não assim em r·elação ao p:li qll(>, 
sendo cxsoluto, diz ela, podia 1'(>. 

conhecê-la. Essas rnzt)('s, rl,hati· 
das com vontagem JlcJa flutofa. a 
Hs. 117 verso (' s('guinh~s, não pro. 
cedem: - o libelo disso n:io eO
gita; aqui não se discute sinilo () 
fato de ser ou não t1 ré rilha mlul· 
terina, pois a questão clt' direito j:'t 
foi decidida {'m acór,dün tias Cil
maras Conjuntas. Sem distinguir 
entre adulterinos a puln' ou a m:t
tre. adulterinos unilalprais OH IJi
laterais~ procJ.amou o Tribullul -
e bem o fez -- a tese gpn(~dca qut': 

"são rt'alllleu[e adllltl'rinos l' 

não podem ser reconhcci{los DS 

filhos de pessoa desquil:HLt, havi
dos de outru que niio seja () S{'1I 

cônjuge; porque, seguJl(lo li [('('1111-

logia universalmente adotada, !J0I' 

filho D,dultcrino se t'nt('J1(Il' () que 
é nascido de pais qlle, ao telllpO 
da concepç,ão, tinham, entre si, 
impedimento para enS:lI', ('tIl vir
tude úe vínculo pr('-('xisll'ntt' 
e nêsse cuso estão os d('squit;ldo'i. 

E' verdade, continúa () fH'órd[pl, 
que o direiül pMrio não define o 
que seja filho adulterillo; til as n;\n 
é de se supôr que no Cúdigo Ci
vil haja a express:1o sitio tOll1:lda 
pélo legislador brasilpiro, noutro 
sentido que niio () Lecni('o: os 
juristas de todas as 11llÇ()C,'>, dissc
o Ihering, falam a llU'SUl:l ling-ua. 
Não é, püis, de se eoneluir que lia 
expressão ~'fiIhos adulterinos", 
empregada pelo CÓfligo, possam 
ser exclui dos os filhos de descrui
tado". Diz a ré qlJl~ 1l,lo t j Ilha 
seu pai ,si quer fi ohr(~,t~'Ü(1 de (\(,
clinar~ nü J'l'gisto civil () l1OHl\' 
,de sua miit'; mas aindil qll,1I1d(1 

isso foss(~ exato, a \'C'I'dade ó qll(' 
êle não omitiu-lhe () nome (-' a ('1)[1-

diçüo de <ksquitada, (-' quando lll-

do houvessf' omitido, o ncoIllw('i. 
lIll'nto mais {'('(Io OIJ lll:\is Im'dc' ha
via (](' cnír. AltH!t> ninda n n', aO 
rt'{'{'n!e dpcrptl) n. l!lIi que, Jlflra /),":; 
efeitos f!P n1onlt'pio, ('quipal'o!l os 
:H!ull('l'inos :lOS 1('gí!illlflS, 1l1:IS is
so Se f(·z pOJ'q\l(' () l1\ollll'Jlio LPIII 
o c;lrú!t'l' d(' alimentos, os qllais, 
COlllO ,hl <';(' ti isse no :lCtlrd:lo de 
fls. :JR. sflo realllH'nte exigíveis. 

Elll SlIlJtn, 11:10 l'~ I'lll'i:d :\ :Idnl
!('rillid;ltlt, LlIlilah','al Ilropngnadn 
IH'!:l ri, I' d:1 circullslúlll'Ín cI(' 1)('1'· 
illilir a Ipi, :IOS pais, J"{'cnnlw{'('l' (I 

filho natul'al, ['Oll,i\lutll 011 ,,>('P;(I':I

daJlH'tI!p, niío se St'gUt' (f 111' pOS<.;1l 
11111 di"h's f:lz(,t' Iltll rt'{'tllllwci)llt'llto 
proihidu po,' h·i. 

1):"10, Jlois, provi!lJ('nlo I'Ill partt', 
HIH'IlHS p:n'a 11l1lt!ificar o displlsiti
vo fia dl'C'is;\o no }lonto <lciltla !,{'

f('I'ido, suh<.;i..,lindo, {(lt:lllto tiO mal<.;, 
a st'nte!l(:a que' dpcl:1l'ol! a ri: filha 
:ltlultt'rina do dI', Carlos (;OllH'S ~n
gu{'ira {~ nU[1l o l'I'{'onlwciIlH'1l111 
efdlladll, ()porllulHllJ{'ntt' St' f:u'ú 
a (kvid:t aVl'l'lw(,;ÚI) li ITtal'g'('1ll do 
l"rgis!o. 

Cusl.!s do I'I'{'UI"SO Iwlos litigan
tes, {'lll partes iguais. 

S:1o Palllo, !!:! dl' agosto de 1 n:HI. 
___ o A. {,'t'Sf/I' Wbitakl'r, P. --- :\1' .. 
l1H/m/o J.'(tirballf,.·s, H, J. M. (;01/

zaoa ,\. A. fil'/Tori. COllfirll!:l\':l 

a S('nll'lll;:l, por seus fnncl,llllf'111os, 
qll{' Illt' pllrt~('{'r:lllI Jl{'rf('itallJ{'lIlt~ 

jurídicos. Dianlt' tio falo da "adlJ[
t{'rinidade" da riliêl~'ilo e do (Ii,,,,
posto no :\1'1. :f;l!{ tio Cúdigo Civil, 
~l Sl'llknrn OrlO ('xorhitoll. 

(DI) "Diúrio ()I'ieial" tIo Estado, 
de 1 H-11I-:HI)' 

~ O quo mais importa, é llla.nÍl'r 
{1 ostimular o l'Rpil"ilo que anima o 
ftuadl'O da ntl!:\sa ()rgaIli:t.:t(;:~U) jlltli~ 

i~iúl"i<l: eflpírilo dl~ OI'U('lrt, 'iIn 11'n
balho, (}p diHdplina. 

I<J ,db;t,f~ plll1tO dn vi~ta () (]llé' 

hoje ."IP eonlclHp1:l ti fr'll1enml'TtI.P 

animndo1', (:\laulH'1 C"rlu_'1, op. dt., 

p. XV). 



Buscas - Certidões - Custas devidas 

A hU::lc[l .u(>ve ,ser ('obratl~\ <'lu 

tlôlJl"o, quando interessado!; llH.l,

rido c ululher. l!:',llJhon.l o (,~t!-;:-d 

seja cOUosiJ.erad ü COlllO Ull1 'lÓ 

outorgante, nas procuraçõ ... s. de 

conformidade eOIll o dilSpO!ito lIO 
Hegimento UI;) Cm;ta.s, que nUu 

pel'mite inl.orpretaçào por u.na

log-ia, n, nH~.snlU. n,'t:;-nt, ,'onOlI;)
guintemenle, não pode ser apU· 

cauu. no tocante à busca ellll li

VI"O~ e VU-\H::HI IOl'üll!:H!:> (tiri

lhaaln ded::lúo d.o Dr. La,udo de 
CamUl"g'o, IjlUindo juiz ,[,e rlird

to da l. u \'lHa c[vt>! Ul'lSUL t'l>_ 

marc.t) . 

.. Hcclullla-sc perante este juizo 
da percepção ue sabidos excessivos 
por parte do 1.0 ofício eivcl. Ver
sa a recJalUa\~Ú(} :-;úLrc busca )H" 
dida pelo reclalllante e em {jlle ri
gllram () seu nume, o, alual de SU~1 

mulher c U ullll'riol'mcnl·c usado 
por esta. Ouvido a l'cspeiLo, in
formou o escri vàu. 

A. primeira ques·tàü a venUlal' 
diz respeitu à (',olllpetullcia du Jui
:.W para conhecer da reclamaçtr). 
Claro o têxlo legal, pél'lHitintlll a() 
interessado recorrer :tu juiz 1'es
pedi vo. 

.\1'1. :w tio Heg. de Custas: 

"Da ('xigência ou pN'CC

pçüo ,.lc saLúl'Ios illllt'VüJo,s 
ou exccssivos, atribuída :10'" 

escrivães e lIIuis elllpregados 
t' oficiais, POdl'l'it, a parte n'
COlTel" para .(j I'l'spt:divo juiz 
por silllplt's pelição. Ouvidl) 
o funcionado, no pr<lzo de 
48 horas, decidirú o juiz d;: 
planu e ~wlll rCCU!"Sl) algum". 

Conhecida, assim, ti minha co1l1-
}ll'h~nda, passo a apreciar o I'ccla
Illtltlo. ~ellhulll di""I"ositivo hit nu 

regimento til' clIstas. no tocante 
aos eSlTivàes, determinando que o 
('lts:tl 1'('I)I'{'spnla urna só pessoa. E, 

núu determinando, por certo (l11e 
cada inler·cssat.lo dt..'vc st'l' consi
derado isoladamenk. .Nem doutro 
modo s'e podcr:'! procedt,l'. 

Alega-se que OS tauelüies rece
bcm do easal como uma só pessoa. 
O Il.fUC l'st,. estalH'let'ido é () scguin
tI': "Exef'lwlIll-s{' as proclll'açôe.~ 

de marido e lllulhrl', que pagarão 
C01ll0 UllI ~;c') oullJl'I~a1l1e". 

QlIl' ({oUl isso, pOrelll, ('OIll as 

buscas tlos escrivães'} A exceçuo 
foi 1:10 sú pal'a os I:t1a'liães t· nO 
1'Ü('allt,(~ ús pro('ura\'ót~s. 

l\-!t'lhtH' du (lue aquêh' dispositi
\'0, la'!!! u explica {) qUl' st'gUl': 

.. Em matéria de custas n:l!) 
.'1(' admite aplieaçü() pIOr ana
logia 011 pal'idade", (Ar!. 1. u

, 

§ 3.\ da lei 11." 2200, de 1 H271, 

A clareza do I':xlo dispensa In
l ('I·I)j'('tação. 

J,'oi haseado elll dispositivo t ... } 
(JUt', ('111 l'tTente ('onsulta, dec.idi 

que :lUS ('scl'i"út's núo cahe apliear 
ti p,lI'll' do )'t'g. rl'lativa ... 0.'1 talH'
JiÚt's, «uanto aos salúrius a mais 

nos Il'alwlh'Os Ú ll(Jitl~. Si SÚ :1 l'sl!'" 
f:Jj l· .... talH'lecida H taxa IlIais e1e
\'udtl, neste p;lI'til'ulal', Ilada d.
zl'ndo o r('g súhn' lHIIH'!t>S, dul'o 
que 11:10 POdl'lll Sl'r abrallgidos P{"-
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10 favor legal os nào direlamcllk 
lembrados pelo legisladur. 

Hcgl'u de excc~'ão illlürprcla-s~ 

l'cslri laHlcnlt', 
ptiá-la 'I 

COUtO, cnluu, Ultl-

FUV01'l:CC1', dêslc lJIudo, a 'lUi'jJl 
paga e, Vor outro lauo, pl't'judit',u' 
a quelll trahalha c 4.UCI' () salúl'io 
devidu e l'revlslu em lei. E lei é 
o (jllt\ por ela csla e:-.laluido e lWd 

o (IUl' se pl'clCllUC tIue sl'ja. Si 

má, s·eja l'cfunnuda. Enquanto j,j

s(). aplique-a u juiz lal C'UlIlO se 

avrcsl'uta. 
Fui por is~u que, esludandu pcl.\ 

üuprcwsa o alual l'cgiJllcJllu de 
custas, mostrou o ilustre 1.\11nisll''-I 
Custa l\lausu não ser pCl'lltitida in
Icrprclut;llU t:xlcn::.i \'a - u (lllC eslú 

dcknlliuado CIU ki i~ que exigI.! 
ClIlJlIJl'illll'1l1u. Suas eslas eonsidc
nt~:ôt:·s soiJn: llwnda(!()s i.' ;..('clll i \'1)., : 

"'~\I a 
pulou 
1U~l1UÜ 

lubcla, .. u n:gillll'lllo l'sl i
o clIlulullklllD dI..' ~)~ltUU l' 

.sOU1·C w, llJ:iud.HII)S dl' a\'l~ 

li,.I\,úu. 1\úo sl:Í si foi "1:uehil'll" dI! 
legi.sladul', CUJ1lu lHlrecc ao CIJ(IMl

kl1lL', UH si a OllJissúo foi illll'Jj· 
don;d. :\Ius, núo adlJlililldo a lt~l 

illlel'pl'daçol:s extensivas (arl. 1.", 

li :L"), ninguclll puder:'! ('u!ml[' Ilwis 

do llue a nua.,," 

Na espéde, LI "usca l't'ditla f()i 
gl'ral. SÚIJl'I~ us aulus, lin'd .... t' pil~ 

pêis do. cartório (~ por período su
perior a trinla anO's. Quanto .(1) 

lt:'lIll)(), l~ belll de V('I' que .1 purlt' de
ve fuzer pe,dido cerlo. 11<11'<1 lanlo, 
() kgisladol' graduou () c1l'lllt'I1!I) 

tempo, til' modo H sl'l'\'lr clt, guia :10 

oficial. Denll'o tia gradua<:.lo l'sl;l

Iwledda, 1" fuei,l a cobra!)\-':! tI'o sa· 

JÚrio. 

Quanto às pessoas, ainda vem de 
vel' <rue, si () ofic'ial ft',ssl' lll'O(,lI

rar ligadOS os nUBWS do marido e 

da lllulher, não raro daria certi
does iUl'xalas, ddicil.'llles, ilH~ljt:a·

ZI.'S_ Fui o prúJJriu rl'c!al!!:llll~' (111<' 
o reCt!llill'l'l"U, t!u<lHdu IIL-U () 1l11111C 

atual de SUa IlltJlht,1' e I} que Villl1.1 

('la a,ssillillUlu HlIlt·riorllll'llll'. ,\t:l'L'S

l'L'nllllJ aiutl:l til/e inl fi/.vra por cxi

gl'ilCW dll L<t!H'O ('Oll! Il qu,tl t·"n

/raLou. 

Ora, si <lSSilli t'~, a ci'l'lltl.il) a ~I'I' 

lJL(s .... 'Hht lI.til tkvia dar Illargl'lll 01 
dú\'iibs IlU f<jlllas, M'ntlo fIJl-lwci-

11:IS l'lllU C];IITJ::t, eOlll pret'.is:úJ, 

lllL'di<lull.: ullsca geral, 1:11 {:UIllu (Ili 

pedida l' Í'lJlllO li I'Vl'lalll.ull d~, Jllil

~'Úl"S til) scrvl'lltuúrio. 
(':Ill Sj[LI,l~'I-)l'S di\'l.'r~a~, lJlHJt.1ll (1,-; 

<lutos L' l'Hpl'is apresentaI' a jH.'SSllil 

rdl'l'llb Jlelo redaul<Iull'. ~\) esla· 
do lIl' sulteira, pudia ler figal',l,lll 

('111 juizo COlHO ;lIllora ou n:'" ~l"1l1 

qU,dqlH']' rden~ll('i;1 :'ttlucJt' a ((IH'lIl 

SI' ligúra l'0slt'l'io!'JlH'nll' pdo l'<-ISOI-

lJlL'1l1u_ Si \'iU\il, a ,-olllld/;ao ,SI' di" 

sClll!;lri" idt"lllil-a, t·i" qUI' a ,,,U'I 

lJl'('SI'n~',a lH'nlllllll:t li!~:II,:,i() jl()d" 

ria ler ('11111 1I111l'L'lll. J)t> llt'l"lll:llll'-
t'l'!' igual Sjlll;I~'~I'(), si 1~II11lt'rl:i,nll,', 

dl'sde que l'l'>Sa ~.;ilU:H,::'I,(), jllridic;l

menle l'llc:tl'llda, seria a lIWSIJliI dI) 

1l1,lri((u l'OllWITialltc, 

llipúll'sl's 1,lis legilimam as call
lt'I:1, ... (';..igidas, J)(jis íllll'lll eOlltraJa 

(';"1,'-',1' CIJllltl'l'illH'Jllll 1';..a,lo da "itl,t 
('l"Hlllllli(',) ([;1 iJark IJl I t'rt' ...... ;ad,l t· 

.... i cia lllanlt'll\ (jUitlq\l('J' ph'd() ('111 

juizlJ. t\úo faz('J' a busca t:1'r:d e 

l'spl'l'il'it'ada, CIIIll() fui solll'i!ada, 
,";('l' i:1 I i di i t ;'1- J;l. 

00 ,ldllÚdo, lWlll St' (,()lIl'lu(' Ipll' 

IIS lI'ti1tll'S diLS jll"SSOilS ligilllas :. 

InJ. ... t'a IH'dida dl'\'l'lll ser \'oHsidl'I',I
dlJS is()I;J(!:lllll'llll' pclos l','>l'ri\'úl's, 

t'nlllO H s<io 1Ii1.'> illlillJa~·Üt·s que f<l
ZI'III di' IH!} ('as:;!. SI') 'I ... Silll SI' (,lJlll
IllT ,I Il'i, ('I/Jll tljll'{'s('IlLa~'ao de s~~r-



viço perfl'i,to e dieaz; SI') as .... illl, 
com dir('i'to à percepção dos, salú
rios estabelecidos, sem qual<[Uel' 
l'l'ssalvn. 

E onde (J \t'gisl;ldol' núll n'ssal\'oll, 
exccluund,/, ao juiL. IltlO l" lil-ilD 

faz{'-!D. CielltifiqlH'-Sl'. S. Pau lu, 
26 de abril de 1\:128. ~ LAUDO 
FEHHEIHA DE CA:\JAIHiO". 

Da Hipoteca 
1. Cf)11I[)J'Ct'I/,'1Ii(J da hiflofecll. 
A lJipot('('a ;l]ll't)rge oito ,-;ÚIlH'Il

te () illlÚV(:I, In:!s ludo ~) que a ôle 
atll'I'(' acess~')(,S, IlwJilor:ulll'llt'is 
UlI eom;[rlll.,'ú(',-; ('lIl IlllH' Sl' incluetll 
os l1l,H\uinisl\los a ele iJlc{Jrpol'a
d().'; 1)1'10 !WIIJlI'il'I:'lrio. 

L\c. do Tribunal de São Paulo, 
('m :1 Ih~ dezl'1lI11l'1) dl~ 19:\ 1. Ih'
\-isla dos Trihulllli-;, v. X,!, p. fiO). 

2. Si o cOllll(jlJlillO j)(hle hij)(j· 
lenH' sua jJil/'Il' 1/11 ('oisa comum. __ 
E' !H'l'llIi1ido ao cOl~dúlllill(), salvo 
(':ISO dc iudivisi!Jilidatl(' do objelo 
du ('ondolllÍllio, Ilipoll'car ti sua 
parte na eoisa COllllllll. 

(Al'. do Trihllllal tI!- ."0;\'0 Pol .... I!I, 
('TIl 20 ti(> outubro de l!):ll He
vista d,!)s 'l'1'ibull:lis, v, H4, IJ. ~X:d. 

:t l1ijW(i'CII dI' d(,minil! l'I',\()-

llÍlIl'/. Dat!!) ('!l\ g,ll'tlnlia Ill!'O-
le('(H'ia Ulll üllúvcl ;u.!quirido eOJll 
í) !l,ldo elHllisst'Jl'io, dt'sft'it:1 :I 

vI'lula pelo nüu elllllpriillenh.l (b 
condit;úo l'c,'wluliv;1, exlingllc-sc :l 
hipolceo, por falia (te objeto. 

(Ac. da lki:lçao tlt' :\liua'i, t'dl 

11-2-:1:\ ._.- Hevisln ForeHse, v. GO, 
pg. 24:\). 

4. -- llil)üleclI ti.! IJCllS llJ'llI}(1t!(),'i 
com 1IIw[1"l/to, })J'C('ct/I'1lI1o Ilu/ori
;:aç/(o jUdicial. () jl\lúv('! gT:I\'a
(Iro e,OI\l llsufL'ulo núo pode sei' olJ
jeto tia conlral'o hip(!tp(:úrio. A 
hipotcea, assilll conslituida, é I1uh 
dc' 111eIlO direilo, P,ll1CO importan
do que hOllVl'SSl' IH·l'(~('did() alllol'i
zat;útl judiei:d. 

1 :!l 

(Ae. da CÚL'te de Al'(~l:\(;úo, ('IH 
L! de \lullJhru de u,:;:!. Hl'\'i'~t.1 
du,.., .\tl vogat!u,s, \, ;\, p. J 1:1). 

;). {Jtlj'IIJ/,ill /' /'I'/;duo il/tn!'u 
c eU/'flloui. i': valLda I' 1'\11·:,1, ,I 
hipokl'u CIII gdralll1a dt, t:ITl'lt,l 

1'[[1(1]'0 l' ('Vl'lllual. 
\,\\'. da t L IblW,d di' !;)'("",>cj;1 

liL\'. dt-i iliL'illo (;U11l., \'01. ;).", p. 
,,j ~i) , 

O. .",'i li !/(1l'u.'lIla fli!w/('uil'ill 
u/JnUI!II' /(lIll/J/"/H O;) ju[''',~, IjUU/I!I(J 

I/(w ,\/' laço 1111 I!SI'I,'ll/l'lI licc/afaçO'} 
(' .. iJ/'('ssu l/ /'/,''>'}JI'l/". ;\ garantia 
hil/c,II'CI!"]:1 dc \LIU"I dívida tlUc "cn
l'C jlll"();i ,~br"llgt' \I c,llJilal c os 
JUl"dS \'vlIcLdos I' i-duros, aiuda 'lUl' 

II:L() ,'.;e faça JIWH':,',:<) da gal'dllUa a 

1't'sl!t'IIO ti .. ,'; jun",;, plJl'qlJt' esli's 
f{JI'IlJ<LllI, eOJJj() ('(\pllal, lllJJ sú totlu, 
lJLU,1 sú Liívid". 

LliJ di\'ili;I'~ g,lI'alllid,\s p()r Ilijl')
tel':I, 'O iHlÚ\'C! Jie', sujeJlu ai) CllU\

lJl"LJlll"'IlU cid 1)J)\'Jic;,ll,'<\U, I' ,'11 d di· 

vida \'('Ht't: jUI'OS, 1I,\O :-'1' t'[llt'lltk 

cllHllJrúL! a 'llbJ'ig:lt;'O, si 1J.'i juros 
estipuwdus llaU S:IU pagos, l)or
["iJllI, II\! silt:liyjo dI) ("oHlralo, l'H

tcnde-se qUe ;J bl:t\"~lulia l"UUll'J't't:n·· 
li .... li jJrluclpal t' li.') jUl'OS. 

\L/uoi,';, Sulut;úl's l'r,'t[ i \':1.-;", :L" 
\'01., lJ. ll:í). 

l. .\i t! JJI/{, /lu li/O lia I"'I/H!,)·u' 

de [11-'11,';, ell/ I/UlIIt' dUI:>' JilJws, J)()d!' 
d('i,nl·II'"~ j;i.li'li('f'{IiII).~ (lI) {!I'lldt'I,'"r, 

intlcj!cui/t'lIlcmelllc dl' IIlllorizaçú'J 
jwiil'iui. l~lLdJ()I' J Jla'O l'n:cnl1d.1 
cle ~d\':\I':'l judiei,d, (' "úlida a !ü
pull'l'<t I.k hl'ilS .HLjuü'itlo,> ('IH [}')

lH(' de ILlellOJ'('S, 1111 al-o da ~ll1ll}Jra) 

pl'lll p;li (' vIII g:n',luli,1 dI) VI',Lt:t'

dor lllto pago de lodo li prq'o da 
coisa alielluda. 

(Al'. (lu Tl"ilnJll'q de Sãu l'ull}O, 

('l\l 17 dl' :1I!l'il de 1 \J2D Hevikt,i 
dn:-. Tl'ibllll:lis, 1,'01. 71, p. 1(3). 

x. Si () inot'ulariulIle. C01tlO 
CII/JCÇU di' /'lIsal, pode /'I~dl'l' t'fédiiO 
flipulcí'lirin 8/'/JI I!t'CIIÇ/l judicial. 

Nilo. A {'l'SS;"IO, ~1~:-.illl fl'itlol, é lIU

In tll' pll'lllJ din'illl. 
(Ac. do 'fl'ihllnal di' Súo Paul!), 

I.'lll G de OUllllll·O d~, lH2H -- Hcvi" 
La dos 'J'1'ihullais, \-lIl. OH, )l. 1(7). 

1). .'';1 I' .I11'!'I)/ilídl/ li flij)u!C("il 
de úel/S j)('['/('[/: ,J1lt'~ 11 I"lIlljll[/I'S ilu·· 



Da Hipoteca 

Uanos, sem oulorglJ. da mulher. _. 
Ainda que na escritura falte a on~ 
lorga uxó,'ia, i~ vúlida a hipoteca, 
desde que os cônju~es italianos se~ 
jam casados s'oh o regiml' tln sl'~ 
paração de bens. 

(Ac. do Tribunai de São Paulo, 
em 6 de selemhro de 19-27. -- Re· 
vista dos Tribunais, \"01. Ofl, ]l. 
:149) , 

10. Cessâo de hipoteca 
Transcrição? - Averbação? -- A 
cessão de hipoteca é alienação dt-~ 
propriedade imóvel. Pelo /lUl' ~t') 
lem exislencia jurídica a p:wlil' tI:1 
transcrição, quc não "t' cÜnflll]t\t' 
nem é suprida pela averba~'ã() à 
margem da inserição prillcip:d. 

(Ac. da Hclação :\hneira, em :l9 
de novembro de t 9:{O Hl'\'isln 
Forense, vol. 5(i, p. (2). 

11. - Si é permitida cláwwlu 
vedando () devedor ti dar oI/Ira 
vez em garantia () il1/1)I1('1 lIijJol/'. 
cado. -_ .. A disposiçüo do ad, 8t:! 
do Código Civil, qUl' permite tiO 

dono do ill1ó\'el hipotl'cado COJ]S

tituir SÚbl'C êle outra hipotl'c<!, Il:il) 

contém !ln'l.:cifo dc ordem illlpel'.'I
tiva, de encontro à <{u:Il as partl's 
contratantes não possam ir. 1\ 
chíusula I'>, portanto, aumissÍn·l.. 

(Ac. do Tribunal de Süo Paulo, 
elll 17 de dezembro dl' 10:12 Hc
vista .dos Tri bunais, "oI.: R:,), p. 
596), 

12 lli/JOlc('u d(~ (líu'clIflc:n1c 
pal'a, desc('[u]enlc é lJúlida? A 
prHibiçüo da venda, ou Ir()c:l de
signai, di' asepndenles ti deSCl'llctl':J

tes, SC'lll o c.o!1sE'nlilllf'1l1ü dos dl~
mais deS{'t'Illh'llles, l' ('xlellsiva :'l 
constilllil,~üo do únlls hipotecário, 
c isso porque sútllentp pode hip'J
tcear <ilH'lll pode nlllt'nr (' a h'i]lt)
lec3 é considerada t~()lUl'(,~() de 
alhcaçiio do imúveJ d:lltl) 1'111 g,l

run tif!o 
(Al'. do Tribunal de Süo 

em Y de nnvcmlJl'lo dt, 1 H;{H 
visl<l dos Trihunais,' vol. 
lfi9) , 

Paulo, 
H,'

Ij~, I). 

(Da "Hl'vista dos Oficios 
Justiça", vo1. 1. Vgs. SO-:íX). 

Registo de imóveis 
o Hervelltultrlo do untlgo off

.'10 pód(~ Uphll' "clo N~rUlrlo dll 

IIO'\-'Il l'irCUIIHI.'riçfto. ."IU ll('rd.'l' 

o direito nu urtlllh'o n .ru ('arK"U, 

!\C." 105-1 - l'Unn.dnth~ dt'" "'.'M."U· 
rUllçn _ UO'Ui'utã - Ilequer.~ .. -
h"l dI'. JUHl> J.'reh'.' Vllu$_Dôrut_ 

Jh'querldul .. Juiztl dl' Ulrt,ito 

(I." tll1e'h,). 

ACúBDÁO 

AC()l'd,Ull, em Quarta Câmara do 
Tribunal de Alwlaçào, vistos, n~

Jatados l' discutillu.s êstes autos da 
('UJll<l!'C:1 tle Bulllc'llú cm (LUv é 
l"t'qUl'l'CI1!v o dI'" .José Freire Vi
[as-Búas, e I't,tlul'l'ido o dI'" juiz 
de dil'l~ilo, 1"01' votaçúu lInilnillll', 
jlIlgar ilnpl'oeedt'lIk o pedido, p~

ra tknegul' o lU1\ndauo dc sl~gul'all

~;a, pelas raZOes s·eguiules: 
Aleg<t u illlpl'tl'<tlltt.: 'lut.:, JXll' 

fÚl'~'H do ar!. :-1," da lei n." 28:S2, de 
t) de janeiru de HU7, u rcgislo ge

rai de hipolec<ls c anexos da eu· 
marca de Bolucalú passou H all'1-
hllir-.s(~ a duas cil'cunseriç{)vs) Sl'll' 

d'u, então, lilldar do ufieiu o dJa
dúu Fl'<llll·j .... CO Pías Fl'IT:IZ, o qUJ[, 

nos terluos du ,u't. 7,n, optou vela 
~.a circullscriçúu, t('utlu u relillt'

l'l'llte sid u pl'ovido na scrvt'llti..l. 
da 1,11. 

Empossado no carg'o, pvdilI :1<) 

juiz que ordenasse ao outro seJ'
vt'lItuill'iu a l'llln'g"a do al'<Jllivo di) 
eartl')rio, l'lll seu podcr, visto dt, 
\'l'r"se (,ollsitll'I':II' IJ ~':lJ'tú:.I'i() rI-d 

1." ('il't:IIJ}~\'J'i\·itl) CO!lW 'U Jlwis an
tigo, dada ~ll,J 1l1l1l1('J'HI,';!O, Pllis, 

ioda li Vl'Z <LU I' Sl' SUIHlivldc'lll .ill i· 
hlli~·ü(\ ... ou Sl' jJartillJ:1 ,·il"l'lIl1scl'i

~·,il) ou ()fíci'() único, l'lllt'I1(!t"St' qUI' 



o designado como 
Jllais antigo. 

primeiro é o 

01'3, tendo o 
ligo se removido 

funeionúl'io ilU

da Lu Cil'cullscri-
çu'Ü pura a 2.", não podia reler 011 

cons{'rvar consigo o arquivo do 
curlório, quc l' pdvuLivo do ofkill 
(' não do 'oficial e pertence ao lIwis 
antigo, nos ter11l0S do arl. ;·W do 
tlí'c. fed. n." 18.542, de 24 de de
zemhro de 1928. 

Indeferiu o juiz o pedido, por 
t'ntcndel' qll(' () ca,otório illais al~li

go é o da 2.n eírclIuscriçüo, por ler 
sido escolhida pelo titular dll car
tório único; pois, Sl' tinha ele o 
direito de optar, (~vjdpntelllcntc, () 
cartório o acompanhou, c, assim. 
IOJ'IlOU-Se mais anUgo. 

Aliás~ niio deixou t) servcntu:1-
rio, pÜI' Ulll momento sequer, slIas 
fUIlÇú('S, apenas sofreu diminuição 
na t'sfnH da sua eOllljJctêneia (~, 

qualquer que fôra a circunscrição 
escolhida, o cartório () aeompanllJ
ria .Hlil)Jll;ítieamentp. E provido 
u requerente na scrvpntia e insta-
1;.I(lo seu earlúrio após 11 op~:üo, é 

de considerar-se COIllO () mais novo, 
A' vista do indeferilllento, imve

I['ou o requerente ao TriIJunul () 
pn's('Jltc mandado dI.: segurauç,l, 
par'! oh ler o que Ihl; negou 11 juiZ. 

O pedido nflO pode ser deferido. 

No casO, náo concorreU! os reqlli
silos Ilecessúrios ptll'U a couet'ssüo 
do rt.'lIlt~ditJ impetrado: nem o di
!'l'ilo dti requl'l'enk t' ljquido l' 

('('1'10, Ill'1l1 (j ,do 

ftoslauH'lltt' ilegal. 
do jtliz l' 111.1111" 

Ao conlrúrio, o 
(em direj(o ao que 
cho iHlpUgllado 

illllH'lranle n;1o 
pcdt.~ c o despa

é pcrfcituHlCute 
legal. 

A lei n. 2,tt~2, dl' 5 til' Janpü'd 

"." 
de 19:17, que <lividiu em duas dr
{,lIns("l'i~~ilt~S (J rt'gislo gcrlll d(' !li· 

potl'('HS (' anexos da comarca tI;· 

Bolllcalt'l, df'signando-us 1.11 f' 2.", 
ntlO dl'I('J'JIlillUII ou dedarou qual 
.klas dt'vi:1 'wr <'oll~jtkrada II Ilova, 
(fu:d a Hutiga. A sitllplcs urdelll 
lia lllllllt'rtlt;ào llÚi) podia ~orn~'i·" 

ponder, ro]'~~osan\l'ntl', ;1 ordem JIiI 

SII('l'S,'>I.IO, lIJ11a Vt'l, qut.· li tJt:signa

<;<10 IlulIll'rica Se fizera a Ulll :iÓ 

!t>]IlPO, pt'lo llJeSIIW e único alo. 
/lo conlrúrio, seria udmitir-se e'O
BlO v('['dade apJ'iol'íst il"a (I tllW 1'.'1-

lilri::l a depelldel' tIL' provas. 

(llllllldo se fez a Jivisüo, apcn:l!-> 
havia um eadú,"io, (',entralizlJnd') 

lodo o sl·niço da '~(jIlHlrea. Suh
dividido (-si!', l' atribuindo-se o 
serviço a drois J'IIIlCiollúl'ios, apenas 

se nstl'ingiu aO tlUe eslava servin
dü o call1po d~ls suas J'lmçúes, Sl'lll 
pri\':Ho do cargo vHalicio, 

A oll~'t.tO IH 11" lItlltl tias eil'eUllSed_ 

ÇÔt'S mio iUIIHH'lou C'lU relllo~'ão do 

C<lrg>o OI] cartório, O s('rvpnl,uúri!) 
ficulI IIllclt' este\'(' ,<;l'HllJl"l', apenas 
lill]it~I(I[l,'1 suas funçút's u delt:I'llIi

Ila!l,] pHrll' tin :lllligo lodo, 
A escolha a}ll'IlHS signil'ü~tlll CUIl

cretiza~'{lo do tJhjt,to, a 1'('SI){dto cllI 
lJ.uaJ, duí ('11] dianlt', teria de t'xc/"
eCl'-se o ofício, I' Ilào ('Til llllldnll\:;l 

df' earfório. Oplillldv lJC'la 2." eir
(,ulls("I"i~';in, o antigo St'l'vcnLlIúrio 
Ili'io se l'eIlIOV{'1! da 1.a, <:0100 lliÍ,() 

tl'ria ulIl/lado d:I(Jllt'la para t~st;], si 
a l'leila fl')!'a li ÚIJilllít. pel,] '",IZÚO 

di' qUI' IJ ('arl,'lr'IO elll (rUe servi:1 
IIÚO ('ra tia 1,11 IWH1 da 2.". 

Talllhúlll, dI) al't" '1"" da eitatJ:i 

](oi mio se linl :ll"glllllenlo algum 
f<l\'unl\'e1 Ú !'I'I'II'JlS;lo. do l'eque

l'ente. 

j)jZt'ndl! \J aludidu dispositivtl 



legal que as serventias criauas, Ou 

que vagassem em virlude da 01'«;:1<), 
seriam livremcnte providas\ pclo 
Govêrno, não quís sjgnificar que 
a circunscrição cscolhida fú~~e tl 

nova c a outra ficasse SL'W lu :.l 

anLiga, porque, do cuntrário, .UI\
bas poJeriam seI' sÍlllullànc.:lllll'll
te novas c velhas, uqJCudt'l1tLo 
apenas da efetivação ua Opl,.'ÚO, li 

que sCl'ia ausunlo c traria e'u 1lI r) 

cOllscquência que o fUllciouúrio 
aniigo, fOl'c;admuClllc, fH',H'ia SCIll

prc com a nova, qucr csculht'sSV 

a primeira, quer a scgulllb. 
,Com efeito: si escolhera a :l,". 

teria vagatlo a 1.11 e esta, portanto, 
seria a antiga; !'>i prcl'l'rll'il a 1 
vaga ficaria a 2,ll; lllais Ilova, el\

tão, seria aquela. 

Ora, isso não é 1'Uioisiycl. 

Não lendl) a lei sidu exprc!isa a 
respeito Ja matéria, dt've SlT t'Utl
.siderudo como carlório llJais anli
go ü ocupadu pelu primcil'o ser
venluArlo, tilular du ufi('lu ('Xl, 

tcutL', ql1<ludo a CllIll,I['Ca rÚI';\ divi
diJa c em cujo vouer ,'iC Cllcuntr:l 

o arquivo. 

Em conclusiio: () impetran!e nào 
aponta disposi",~tIO de lei que lhe 
atribua dÜ'ui lo ti pos . .,c do anllü
VO, IH'IH texlO legal IllIe obriguf~ 

ao anligo íuneion:\rio abl'il' lll~-lO 

dos li vros em seu poder. 

O tkspacho do juiz nâo ê ofen
sivo a qllalqlH'l' llrecpito Ieg,d 
(~Xpl'es~n, Está cerlo IJ é justo, 

Custas pelo reqlllel'cnlc. 

S,-lO Panlo, 24 du maio ,de !B;W 
-- J, J, CeslIl' H'lIÍl{J1'l'l', [), .- M('j

rell('s dos SUJllos, I'Plnto" J'ht'(1 
domil'o nios -. J]((C{'(!IJ "h'irll 
Cunho Cinil'u, 

Custas e sua pres-
I -,,, 

cnçao 
I'}"'H,'I',-, ,'U1 ('In 'l,ln In IIUtl~ 

UH ('UHtlll!) IIII~'"S 1,.-h1 11:I1·t;, IIIU'fI 

dnr illllllll"., 11 ,1"11111111111, 1'(ld"II-

111'. nf.NHI' l,rU:"OI, "'O'j' .''l.igi'luN dn 

IlIlrlt· "',,1'1,111, A l'I'I· ... I.r!t:ilH ,h~ 

IIIU :til,. (o Ili' ".\.I·!·O:i\" " tll"O' 

t.·" 1I1,11"Ut:n .. r.'N,,·itn I J"I'f"J"('_HI~ 

fi t'uHhlH d,'\'ldIlN 11 '"helliil'joj, 
t>.'1l'rh·lii~"', 1'''''h-h'OH dos lIullttó

rio,", j, ouiros ut'l{'lnll!l do jubu, 

ElIlb:lI'go..; li, :L~,I:~, dl' B:UTI'!W; 
EIllbarg:IHII"i: .Jo;·lO C:ll'lo,-; 1\111'· 

niz e ollll'lfS, 1<lnh:n'g:ldo:.;: :\lano('! 
1"\':lllCisvo \brlill,"" l' OIII!,lIs. li." 
Ofí('iJJ). 

V i . ..., h)s, l't'laL\dn·; I' di~,I'IlIHI'J'" t·s 
lt-s nli!lIs d(' ]'('\'i"':1 Ilil" ('rn!,:!!'''I)" 

11, '1.:lI:l, dt· \::II'I"(·\"S. I'rl!!"" P:l!"~'~;' 
1'('('OI'I'I'II\I'S, ,]u;'!(\ 1;:11'1,1", \lllllil. (' 
tInir,!.", {', ]"e\'(lTTI{IlJ". \LlllíH-1 1'1'::11, 
{'iS('1l \l:rrlills {' í,ulrtJs ;1{'Úl'd:rlll 

('111 (:;'Il11:H,rs (:i':{~is clJlljlllllns in
dderi!' <I l"I'\'i .... LL pu\' Il:io ('xislil 
11 ak~::1l1:1 (li\'(,I',"\'·I~ .. i!l ('1\11(, 'O :W/ll 

dúo 1'('('lIITidll \' 'I :lpol!I:I!I,) 1'11111' 

{·llllil·Úl'io. 1:,sl(' 1\J'I'iJ\ill qUe :1 ('\.1 
'('IIl..';"\O dI) .ilil;'~:j1I') pJ"l'~:í'I'l'\'{' llil 
llH'Sltlo \lrazll 1[11" ;r .,1::10, ,\1.L'i. I1 

:1('(\)'(1:'10 )'('l'lll'l'idll 11:10 Iru!llll d(",;
~,c ;I\";lInl(l. l>t-t'idiu :l[)('I1;rs ql~I' o 
prazo d,' pl'l'~(Ti(;:-IO ria:.; .. U"l:IS (', 
de '~O :IH!)'·, q([:r!ld,: qunn :10., I·()ht'(' 

I' :l [l!rl"l(' I' il:l!) ()'; fllll('iol1;':l'iQ:-' do 
,lllizll, () 1(·lpi .. !) dq ,ll'úl'I!:-1\, l"l'('(ll'

rido, t\t'SI,It',H!'O 1'(·llIs 1'('COIT('nks, 

i, o ~l'gllilll(': '-.\ jJl'(':-.rTir:'IO rln,s 
('1I.s1,(.,>, 110 (',ISIJ, (' dt, ::0 :111°,-; (n' 
jallJ-SI' n'> autol';d,Hk" t'jLlllaS <I 

rh. :l.1 I;))". E~h p,'q.dll'l "()~\ ,lU
tos, ill\'l)('<lda [1(.11\ ;Jl'úrd:lo. :\('!ia 
SI' Ir:lIlsl'l"i[;( 11,1 ('('I'lid:lO) dl' l"h. 
H; l' ai l'Iarallll'lll(· Si' diz 11'-11) 1(']' 
:qlllcil('úIJ :'1 lIip;):f.'Sl' :t IJI'('st"rit:,HJ 
illVOCu(h, po!' ,'>1' 1l':lIar dI' ('0111':111-

~:" dns I'II.,\;\S '1:)(' ,r I':tl'll' \'{'Ij('(' 

dOI'il 1'01'11('('('U jl:\l'n dar illlplllsll t. 
(kuulIlda, O :u,{')\'dúo illdicado ,('0--



mo divt'q:..(t'nt(· rú'io {ra[OIl dêsSl' 
assunto; mas (jS rt'{'lilTt'll[I'S pl't'
[(,lIdelll divisar :I din'l'gi'llc i a tiO 

falo de Cat·}Jf'Il!r.'· (' Carv:llhll ~;:IJl' 
[os jllslific;ll'Vlll :1 1·lllH"IU..,:·ll, di
Z('IHI{) qll(' a Pl'(·<:.!·ril;:'jl) di' :111 ;1110.'1 

l' n prúpri:l dl' [od'o () dil'(·i[() I' 

:tç'üu I'(','ill I [;1JI[1' d:1 S('Il[cll';:1 judi· 
eial. E' IH'lll d" \'(~r-SI', PIIJ't'Ul, qUI' 

a dj\:I'J'gÚJl('ja [C1""1 t]Ul' pl'OCllr;Il'·sc 
('11[1'(' (I aCI')I'dilo l"!'('llrridli I' (I ill" 
culc:Hlo ('()lllO di..,cn·p:IIl[(': I' II:H) 

t'n!re ('SII'S (' :\S :H1lllrid:ItII''> qlP' 
aqut'1l' ('iluu. () qUl' () ;1('(')\',11:'111 P' 

{'orri!lo al'i:'Il\l'U l' qU('. ll'O c: 1. ... o, :1 

pl'l's('riC:lo ('1":1 lk :;0 aliO'>: (' (\ (/11(' 

M' I\iz diverg"II\(> núl) ,I1'il'lll:1 fi 

{·onh'úrio. ;\'> :l1l1',I'ilbdl'S qUi' () 
:\('úrt!üo iI1VI)('II[I slIslL-llLllll [:1111" 

helll que () 1ll"ílZO f' di' ;W <lIlO..,. E" 
('erl!' qUt' para jllslifi{':ln':d :-;Il;i 

Iljliniil'o essas ,wllll'idadl's :~d\lZl'n, 
que a prt'scri~:;lo ,lu I'X('('llt;:IO Ó ·dt' 
:;0 ano;,;. 

() (\cúnl:lo 1"I'('OlTido, ('11[1'('[:111-

lo, niío cndllssoll ('ssa jllslificali
Vil. Afil'llll)LJ ;qH'Il:!S qUl' () pl":lZ II 
{'ra dl' ;HJ anos .• \í jI'll'()ll. N;-lO foi 

alt·m. 1\rHl Iralol! til' dizl'r j)'()rqll{' 
l'ra de :W aHOS ,'~:,s{, prazo Si dis
sess(' quI' (Ira til' :HJ :I1l0S, l~tll'(~IW 
a prl's('I'i~';\() d;t t'XI'cIII:iín 11:11) l' a 
Jllt'~ll\a (I:! a~';lo, ('uh"\(), Silll; l1:1vl'
ria di\'{'n;C'I1~'i;l- Si I) aCI'JI'tlúo, to
Ib\'i:l, Sl' Jilllihq' :1 ,lfil'llla1" a 11:.'1(', 

.'H'lll !IH' ,lI'l'I'S!','I;!;'\" ti jlls[irk:lt:ún, 
l~ óbvio qlle SI.' :iw n:lo ]lodt· ill' 
l'I'l'l'al' UH1:i div'.1 :~t\ll{'ia, ([11(' ('sl:l' 
I'ia ll:l jlls[iricac,-I(; {' 11:1.'0 l1a Il·,..,l'. 
Aliús, o :!('()\'thu, 11;-\-;) ~;e jll~,tifi(,lojl 

a I"CS]wi!o pllr :~l'i' ('larissilllO () 11\' 
pico das 1"azú{',> :1:1 p<l 1'1 l', po\' (.!(' 

in\'ocado: ";J(ll1i SI' Irata", diz ês
SI:' bllH'{', "de "lL-!,I'" pag:is }ll'lil 
partI', pal'a tlar :1!l(!:111H'ldll Ú de
IIwnd" {' agl))·a ~)'.I,!ii{hJs l/;I fi Ih' foi 
velll'ida, cujo p:':I:/o prcs{'I"i('ion:tI 
('~ til' :10 <I I1"'S". C:l\llll SI' n\ :I ex
pJj(,;I~':IO Ó [l':ln:-;p:Ii'('Il[e: n~lo SI' 
aleg'llu ,I ill:lpli("lhilitl:HI(' (LI p["('.-;
(Ti(::lo di' Ulll ano, por S(' tralar 
dI' {X('('u~'ii.n di' ;.(·n[t'IH:.-, In:IS por 
SI' (r:ll:l1' d(~ cu:,[;\<.; adi:lll[albs JH'

b parlp. A pn·.<,ITil.':IO dI' 11111 :l(]O 
l' prí's(']'i~':i() di' ('XC('SSÚO, D('''I'' 
por[anto, It-l' :lll!jj':ll:;'ill 1"i'~;ll'il;l: si 
a Il'j só Sl' rdl'l'l' 'I l:11H'lij,·s i.' OH' 

11'05 oficiais do j1lJZ'O, porteiros de 

:llIt1i!ú!'ilJs t' (''-;I"\'i vii(',>, SI') a ('s!es 
SI' I'S(('lltlt' a !H'('scri\':io dl' IIIH ann, 
EX('\'I:i~(''> n:lo SI' ,lillpli:l1l!, :\'> ('11';

I:lS, qUi' :I p,u'!r' 'Irli;llll:l, llill) ('S' 

1:llItI'l) ('oll1IH'I't'llIlitl:IS IH'Ssa ('1111-
111I'[',H:;lll, SI'.C.III'II' 'i 1"l';"~1"<1 f.!.1·r;d dq 
:ll'lig(, 177, Jllli' 1'(')\'\;:I tio arligo 17~J. 
f,~s~.:! i· :l jll~,!iril':l~iv:l 1111:' {) :1í"IJI' 

d:lo It-ri;1 Ibdu, 'ir ('II[('Ilt!I':-"Sl' 1)(' .. 
1'{'''s:'lrill 1111'1):11' 1'\jtl'('SSlI () IIIH' {'s-

1:1\;1 inqdíl'iln: 1I'II"I!II1' I" :1 (·\]>Ii
C:ll.';;11 ::dui:Hb l'I'!:l .illl·I~I'\'lIdi·lI" 
('i:1 df'sl,· J'rilp:ll;d (HI·vi..,ln dlls 
Tl'ih1Ju:li.\, !I;',/,';(;;;; IO;)/;!lti I' I L'I· 
II :~ l. 

Elli ('(IIlI'I!!',;"!!): () ,1!'1'H':lilO r{'CIII' 

rido) ill'.·(>I'(.!1 ;1'> .jll[l)riddd~',> illdi .. 
(,;III:\S jI:II':1 IH'!I,>i,':11' ([llI' iI (ll"1'sl'ri-
1;:'111 ('l'll d:' :W ;\'1' s; 1\;'1<1 <I~, ill\'<l' 

{'flll 1><11":\ 111(/<;[1'.1" ([lIl' ('1';1 di' :\0 
:11\11':, !)orqul' (":1:1 I" :1 pl"l'o,('rj~'dn 
pl"i'lprin ti;!.'., I'X,'('1h'Út'S, :\Il' :li n:id 
foi l) :\I'('IJ'dúo, \l,l!' (':\isliJlt!(I, jl.l\'"
lunl0, :1 ;Jt"gllida ,llvI'rgi'j1l<I:I, :I 1'(' 

visl:! t!\.\,(. intl':fl'rir-sí', 
Custa,> jI('lfls 1",['11]'['('11[(','-. 

S, 1\llil'O, l!l di :lI:till dt· J !)::!J. 
.t. (.'1':;1/1' H'lIilol.-l'l', Prt'sidl'lllt,; 
.1J1,1ú(J dI' ,l/I'/'I/I'S, n'l<llol"; M({('('do 
\'il'i/'u; l'ul/fu (:IJI\,}iI!rIJ: .II'IlHllltllI 

Fllirblfill.'s; ,1I/';J'j·íli'.'; dll,,' SIII/!/)S; 
TII/'odulI!il'o /)ill.": TIl. di' 'j'u!er!u 
l'i'::lI; ..\. FI'f'J'lIri: tlO/II/'S {)U/>cil'//; 
\'. lJl'lIll'tldu; .I, IL fi 011 ':://.II{/; CII
n/UI Cillfl'll, I..!'II li , dI! .... ·i/o,,; Mil' 
IIlld C(/l'fll';l'il, 

("!liúril) Oriei:d" dn Eslado, 
l-li-:tH', • 

~ Â(lllÔIC fI110 nfí,Q 8(~1l1f', I]uanll o 

() l',(,lI diri:"ilo é infl()kll1.('·llll.'lltf~ dl~d-

!H'f'Z,H!O (' e:l1e<ldn UOH p6s: lÍquôle 

qun ni'ío ('X'p('ri1IlPnt~ a irreNigtfvnl 

tlf'I:I':l;1itlatll, (lu licrendl'.1' a sua pes

:-;6:1 (' o :-;(~u jl1htO dll'eito, uã.o 

I.(~mo~ qUI\ 11l'(>Hlar ;lllxilio c' llf'lll!UIU 

i!lt0rê8~(-' (~OIlV('I'W-111. 

\ IH(.;IUNG, ",.\ rJutu, lwln nh'~'Uo', 

JH01), p, 17). 



126 Ser\'ell(oórlo 1111.peOIlO 

Serventuário suspenso 

F,' justa ft stlHpellllAo Por t.'fu

tn dlnH do t'lJcrivAo de paz (' otl. 
(>Inl do R.('gIMto Civil (11J11~ reeeb'" 

fi rt"IoIPE"f'tlvo Nlrt(..-Io do JiI('rven~ 

f"árla Interino, ('010 Irregu1arl

!IatI(·,.. yl,..1v(-'., Nl"m a" ('OlnUIII

('H ... n quen. de Iltrl'fto. 

Hecurso Criminal 2.229 Pa-
raguasslÍ -- HeeorrPllte: Ciril() de 
Almeida S~llIJpaio HC(,()n'ida: a 
Justiça Púhlica -- (Cartório Cri
minal), 

AC()I\IlAO 

Vistos, relatados c discutidos 
êsles autos ri!' rPcurso crilllinnl n. 
2.22H da ('I()IlWI'Ca de PnraguH .... :I1' 
elll que sâo reC'orrentE' Cirilo dl' 
Almeida S~Il11p,d() (' l'l'col'I'id<l a 
Justiça: 

ACÓI'<lalll os Juizes tia Sexln Cú 
mara do Tribunal rlc Ap('laçtlO, 
por maioria d(' vo[os, ('111 Ilq.:nl' 
provimento ao l'l'curso e ('onfil'-' 
mar, Ptll cons('ql!t\l1('i~l, COlllo ("011-
firmam, por st'us jurídicos fundn
IDt'nlos, t~lll harnlol1in com :1 pro
V<l dos aulos, ;) (!l'('is,lo ]'('('01'1 i(L1. 

() nr . .Juiz dt' Dirr!lo 1H'1ll mos
]rou l1a SlIst('I1~'ÜO dl' fls. :~2 e se
guilltcs a illlprn('('dt~ncill das ale
gaçô<,s do J'('corr('nte, evid('nciand'O 
que mio foi injusto para COIIl f'sll', 
suspendt'IHlo-o, como SllS]Wnl!l'll, 
por tJ'inta dias, do ext']'cicio do 
eal'gü de Eserivào de Paz t' ()fi

cial do H('gisll'o Civil (' Anexos d'O 
distrilo da sede do :\lllllicipio (lt
Qual:'l. -em ('()nscqut~ncia 11e IIn\'(')' 
n'('chido do sl'\·\'t'nluúrio in!l'l'illo 
o n's]leótivo cartório ('oln ilT('!.\tt

laridadcs, visíveis, sem ns levar nO 
eonlH't'ill1clllo IIl' qLll'l1l d(' direito, 
imediatamcn1l', eOIl1'O lhe eumpl'ia. 

Aliús, o J'('('oI'I"enfto l' o prillll'il'u 
a I'econht'c{'l' a sua gr:lve falln, 
alegando Plll seu favor motivos {JHC 

se não verificaram ou ql1e, ve!'ifi
c[ldo .... não hnstmn partI que SI' o 
não julgue passive\ da pena (llW 
lhe foi imposta. 

Custas como de din'it'O, 

Süo Paulo, 20 dl' abl'il dI' lH:W, 
Malll1l'l Cnrlo ... , prC'sidente ('O[ll 

votn vCllcido ,11ul';o Pires, I't'-
lato!' -- PaI/lo [JII ..... W!(I(·//lfll. 

("Diario Oficial" do Estado. 
2{),·;)-lU:l!J) , 

Imposto sôbre a lotação 
dos cartórios 

S,·ri'l o '!("r,\-'('Iltuárlo ohrlgndo 

n Jlngnr o Mido d,' nonl(~llclio 

Rõbre R dUt"reu1:U ,,"rlfh'udn PIl

rn Innll'i li ... 2r>=OOO$tJtHH 

- QUI'r da tn1erllr('tnçilo grll

nlllti('III, qUl'r ,In 16gi.·u !I(I'" dlM' 

IHINltlvON lt'gnlM IIUt' r.'g(·11I u 

luut{'riu, nli.u ",e Ilml,· (uh' rir " 

i'lI'ldêll('ln Iln Imllo!olto HAbrt· li 

auml·ut .. dn lotncAo tlOH ('urjõ_ 

dOH. 

VislIJs, I'clal:l\!IJ" (, disCII!id))!\ 1'\ 
I('s auto'; de Agravo n. ;).4 1·1, de 
Mogí flH" CI'UU'S, i'lll qUl' Ó agr,j 
\,:10((' o !Ir. Jos,'· Odiloll dI' :\rnuj·(\ 

(' '1,'..(r;I\,'lIht li F:I'ZI'lUI:1 do Estado' 

O agravank, elll 1 ()-;l-l \127, roi 
llo11lcall() oficial tiro Ht'gis!o C(Tul 
(' di' lIipoJ('cas dI' Sar:qJtlí (' pllWIlI 

() s(\ltl de /l()II[(':Jt:Ún criado Jlt'b 

I('i 11. 7:-)H. dI' :.!O-:l-I!HlO, 111'1. 2.", 
-',;II)]'t· o j'l'ndiuwlllo anual tio Cal' 

!úri'O, qUI' ern ()['(:ado ('111 Ir{'s con
los tI(' rt'·is. DiH:-' d('pois, j)t,[,tllllloll 
1\'iSt' l':ll'lúl'jo IH'lo dto \Iogí da.s 
Cruzes, SQIlI pag:J1' no\'o :-.t~I(), por 
Ier('JIl l'ntão os dl)is td'kios IO(<l,':lO 

idt'lllit,:l. })Pt'OITidos, )10 t'(;m , a!' 

gllllS ~IIl'OS, vlll t!J~~!l, l' fl,ila 1l0V:l 
IOlaçâo do (,Hl'lúrio dl' \-logi (Iíl~ 

Cruzes, sendo ilS Sll<ls I'('ndas ol'l;a
dlls rllI vinl(' .(. oito conlos de l'P!s. 
S('rú o sl'rvl'nlll:'lriu ohJ'igattu a pa-
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gar O mencionado sêlo de nOnW;J
çã'Ü sôbrc a diff'ren\~a verificad:1 
para mais de vinle (' ('inco ('01110" 

de reis'? Em exeeul,ivo fiscal qlle 

lhe IllOV('U, sustenta a FnZ('IHln dI, 
Estado que sim, l~ () Juiz l!ell-lIlt' 
razão. Dai o )lrt-'senle l'l'Cllr~l) dt, 
agravo inlerjJo:-;lo pelo s('I"\'('nlll;1-
rio. 

E a Tere{'Íra Càlllara dI) Tri· 
bunal rle Apdaçúo, ])('1:1 lllaior.in de 
s,ens juizes, acolhendo a arguplt'l1-
fação do agravanle, dll-lh(' j)1'()\,i. 

mento ao n'curso, para jll]g~lr :1 

ação impro(,l'rlenlP. 
O caso deve S(>I' l'x,lIIlinado (' 1'('

solvido à luz -da lei n. 7;)\1, dI"' 
1900, ('lll cuja vigl;llcia se Pl'llC{'S 
sou ti no\'a lotnçuo do cartório, l' 

nilu fI luz do Código dI' IIll.lloslo" 
t' Taxas, 'lU(' não pnd{' ser cOllsi

derado lei interprctalivH, 11ll'''1I111 
porque não passa de IllP!'a ('OIlSIJ" 

lidação da legisla~'ão Iribul:'u'i:l do 
Eslado, 

Eslahelecido L .... so, v('ri1'ic:l SI' qlll' 
{'ssa lei, ('Olll pfloilo, ('111 Sl'II'~ :lrls, 
li (' H, considerando os {~!llpl'(\g(lS 

sob duas calf'gorias, eOllfornw 1('
nham ou nào v{,/lci!lH'ntos rixos (' 
pagos pelos COrr(~s do Eslado, s', 
t'stabelece a incidência do se,lo sil
brc o aUJllento dl~ \'l'neinll'nl'os ('!lI 

1'f'laç:io aos primeiro,,>, Panl os cal' 
gos dt' VCI1Cilllt'lllos variúveis, ('sl;
jll'ndiados 011 n,llJ pclos ('ofr('s ('s
faduais, ('nlr(' os qU:lis se inclul'lll 
as s('rvcnlias d!' justiça, estipuli.llll, 
no al'I. N,". que o (lilgaIlH'lllo do si, 
JIl dl'Vl' .'wr fl'ilo ,m[es cio ('xI'reí

cio, de acúrt!() ('UI!I a lo[açào. 

E bem df'llllfllSlra (J :lgnl\'aJ1I~' 

que tanlo da illlel'pn~l:lI,,'{I() g'r:lIll:t· 
lical. como da lúgit'il do.s disposi
li\'os legais lJue regl'lIl n llJallTiil, 
inclusive das ()hs('rya~:úl's COlls[all-

ks ,da fabeln :tllt'xa :'t 1'l'fI'J'jda I(,j 

n. 7f)!J. nilo SI' POdí' infl'rir n in('i~ 

dt;nci:l daqIH']I' jlllp!Jsjo 'súht't, '(1 n1l-
111('1110 (LI 101nç:IH dos c:ll'lúrillS, I'~ 

IIt~SSl' sl'llli,do, ali:'!.s, SI' !l'('Jll orien
tado 1IItim:1JlII'IIIt' n .... dc(',isút·s do 
Trihu!l:ll de Illl]Jost(),S (' Taxas do 
Eslat!,), na COllf()I'Jllid:ld{' di) \'1)[0 

di' 1IJ11 dos SPlIs illlslrt's jUiZI'S, 

('ollstnnte d;! t't'I'litlúu dt' fls, 77 v, 

iCfr. !li:'l!'!'!) OfiCiai do Eslad(" ri!' 

:W de abril di' I !I':HL p:lg. 1:1 (' I';', 
IH I' 21. di' ,j:ltH'ir() dt'c;lp ano, p:,
giJl:ls tl,:!J (' 10, rnpt'I'li\"ItHl'llt,,). 

S:lo ('alllo, :W ch' .illllllll di' In:w. 
.1. (,'l's(J/' H'billll,'/'r. I'. ,/, .11. (;011-

':II!JII, /(, dl'silfll(((JU. .11'111111/(1" 

Fail'ballks ,I. FI'1'I'III';, \'1'lleidu. 

Cnllfirnl:l\',l, !wlos o.,ellS flllldalllt'n· 
[os, a t!('('isiUl IT(,{JlTida, 

(Do "])i:'lt'in (Hit'inl" do E,sl,lIln, 

ti (' 20-R-:W)' 

'\"ta dll I't'dll'.:llt1. ,) bl'ilha.JII.' 
\'010 :1 qUI< aludi, I) 1/"lwr:~lldo a"(lr
di", ~\lpra, vHi tr:tlJo;f'l'lto, hojo, n~~ 
""'f"-'" l'''lllp. I '·JII .. ,1<-,.1 a I-"I'i;ll<t, Hol, " 
ti! 1111' "JmIHII>!111 /ljj)hr(' lIu,ut·n.:iio do. 
S"I"'Nlll1{,riol>! d(~ .11111('1(,:'11". 

'I. ():o; H('l'\'\'uluúrioo; dn justiça, a 

ll~lO st'1' lliL'\ ('aso~ ,I,' exceção, conl-l· 
tall(ps ,dp 1I01l11~IH'lallll':1 (~xprr_'Hc;a, 

lôm () direito dI) pxi~il', no,., j1\'O('('o'

·OH tlp falt)llcia l' l:(J]1('(lI'!lala, ,) jJa

g:tlll('tl(O llo"" :W'UH sal~'tri(l': !Ugl) ap{J3 

;l. pl':hica do a'lo, (L.'\l:UO !Jlj~ Cf\. 

1\1AIU;OI, "I)j'd. .. õ('s", )I. ~(7), 

A falta de rubrica e nun](~-

ração nos livros de notas não anu
la a~ ('scritttr:ls que nêles fôrcl11 

lall,a"as. (Rcv. dos Tribunais, 
~(384). 
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() "Leginnal'io", \,:llnrosn úrg,'ICI 

dn illljJJ'I'I1S:1 c<l!úlkn desta c:lpi!;t!, 

publicou lIm arligh, soh () tillllll 

acima, na S1la rdi(:,h) de :W de no
vembro úll imo, fazendo acrilllo
nio . ..,as consideraçúl's I'm lú)'no dl' 
um parecer ([lH' divltlg'úlllll.'>, no 
pflünciro nÚlllero t .... sl:\ r{'vi.sl;\, SII!l 

a ,epÍgrl1('e -- "Ue('()lIht'cim('/I(o di' 
filho de r1("~(lllilad(j'). 

N,io pl'l'kndl'llloS l'l',"'plllltkr, n:l 

mcsm,1 ]ingllagl'lll d:ll!ut'-lt· pt'ri{l

di co, ato :!iudido ('IJlII('uhriu. 11(':11 

defcud'-'l" () p()[llo-di'-visJ:1 do :111-

tOl' ,do vl'rherntlo ]);In·('I'r. Iksl'j:l

mos apl'lW,'i lÍl'cl:\rar, I'llm[Clldn "I 

agress!lo, (jlH' BolS ahej()li, (\to prt'· 
f(>r(~n('ia, qlll' 11 nu,';s:\ revista núo 

faz prupaganda qUi' \'i~;(', de /fl1a1-
quer 1'1)1'111:1, "frollxnl' ou ,k:-.tl'llir 

os ]w,,"u.<; d:"! l'illllilii\, 11Ilhli(',llll!(l I;d 
parecer, dl'vidalllc'IIL' ;ts~;ill:l(!() por 
seu an!l'r, 11:\0 tivel'I!)S ('In !llil":1 

emprl'st:J r ·Ihe s~) 1 ill:ll'; l'd,ldl', A 1 i :'~'';, 
da Pl'ill\l'il'<I p:"igin:] d,] no ..... ":] 1"('

visln ('llll"ta clarall1f'll\í', ('111 1',1' 

rael<'n's IH'llI kgh'l'is, 1[11(' :1 ")"('

da~'ão ná'O é solill:'II'I:1 ('11111 :1-.; itli'ia~i 

l'lIlitj(bs por Si'U'> "ld(l]H1J"dt!()["I";. 

({lH' g{)ZHlll dn ll\ailll' lihl'!'d'I!!!', 

."(,lido, :t.""jill, ],t'sl)'()n:-.:'I\'I'i~: pcl( 

1[111' escl'I'YPI"('IIl", 

)'fa.', () (':1')0 {'llI OIjll'l'\ 'l, COIIl fl'an· 
IIUt'Z<l, 11;111 11t(')TCia lJlli t'illlH'It!:'( 

rio l'-i.o :l!_;ressi\'o ql1úl1 iIJjll,,\ll. (I 

illlstrudo signat:'lrin do ]l<ll'(",'l'r 

talllhl;lll 1l;'10 l~ IH'I!p:I:~:lllflisl:1 d1' 

idl'ologius 1('ndplll'io":',, ,(,I] 111 li." 
fic!lS, ohjeliv,llHlo a di.'.sll!UI;;"lll ti \ 
soeicdade l' da fanlÍlia. 

l>isnllilldo () W';,<;1I1l1Q juridic'f, 
q11l' (> "I!llll'cl"('l'lidn, :ljlOlllulI 1111 

Illt'S Ik illSi,~llt'~; jlll'i:-,cI!JI.'.ill!O'.;. ("li 

!lIO .Jolili ,\JOI1[t'h'lI, ,\lillisll"O Cf!',l:1 

\rallsll, I. lCl'rd:t dé' A!llll'it!:l l' (111 

I ['tiS, t'ollll':ú'ills:l :::1:1 dl!lllrill:!. 

'1'<111111;'111 I·dl)!) .illl·I:,PI·\lt!i'!l'·i:1 di, 
lllIS:>11 ('gl'l'{\lo 'I rihll~::iI d,,' .\p('I:I· 

I::''', !lo 1111";11I() ,"l'J)lidq, di\'! l";..\iHd" 
da sua IIpiJli:I(), ('11111 :1 11'HIIIIl'it!;1 

di', :tli;'l\ IlIud() II'U\';'I\'t'I, 111' q;lll\\ 

n:l!J Ik'i(',i<l al:\(':11" 111'111 1111.',( 111'\'l',':' 

'l 11I'i]hl) ti:, \·('l'd:ldl'. lkll, :iI'i~l;il, 

() SI'll P:\l'l'('( I" ('1)(',11';11111<1 :1 (jIJl''': 

1:'111 di' IlIIldu di'·"I·."O, St'lll () illlúi-

111 di' I''>p:i!h:ll" idl'i'I."; l]III' olt').';I.ld '111 

;') hOI!,; í'11"llllllt"i, 

Oll!rllssilll, dll Illl"',() j:ril:~r::III:1 dI' 

;ltJll" dl'IIH!lI';lr:ll1do :IS fill:tlid:ld, 

cksl:t rI" isl:l. ('UllS!;1 1[1:1' :1 11(('" 

111:1 ":ljll't'Si'lIl:I(";'1 ,I', dll\'íd I" !l11' 

:1 jllidil':l, 11:1 (''\('I'IH:-~'11 dn~; ki~ .. \:11 

,\uscíl:IIU!ll, 110 d,'II:llt· dI' inkl,t'; 

';"" 'lJ])(,sll!s: ,Ihril':'l s,"J!Il'" 1'1:1.', tli-;

CUSS:)II (' :1\'1.'nl:ll':" :1 Sldll~'Ú() IlIaj" 

:!cprlatl:l, 11Ido ('IJlIl I) nw,'!no 

ill!llilll (I" ddl'lltl('l ;1 !JO:l ('<lIlS:I, 

in~ll'Ilil' (' digniril'ar". 

COlll'O SI' vi" 11,jO ]l'Jlk SI'1' ;11--
11101illol':1 il ,llll,P;:io Ih' 1I1!1:! 1'1 '.·is 

1:1 que, ('1111)/1]";1 nll :llllhil,) \"drl'i·· 

1') tI!l'> su:ts !'os,',ihilidill](os, pr 111H' 

lI' ("lIHpril' 11 '1'11 l\rn~I':IIIl:l ('0111 

:"\':11::10 l' (k~;l'i() dt, :li·('I'LH'. 

\ind:1 llllj(', jll'()\;li,d'! 'I 110'·;"" 

1)(I~t illll'IlS;',(), pllblic:lln,:' UIII IIJ"i 
Ih,'IIIII' :w,'iI·d:lo ti,) !li)."·,11 l"i"iLIlIl:jl 

di' ,\pI'l:I(:,1I1, tlirilnilldd. (In ri', 01,' 

"I) di' !'{'vist:!.:1 ill\I'f"l:;:-':IIIÍ!' ('IHI 

i:'llu"j'"i;l, QI1I' di 11 (":nr',,1 :1 I"':!'I I 

i,lil' li':I' 

CAPITAL 



Palavras de estímulo 
E'-nos grato regislar (IUC, tanlo 

da pal'I{· da imprellsa. como (h1s 
nossos l'olcgns de oficio, liv('llw<;, 
110 nosso !l!WI'c('iJJH'n!n, II nH"lhol' 
acolhillll'nto possí\,t'I, rt'ce!J<'JU!o 
nlllll€I'O.Sa.'i carl:!s (' t'!\rltlt'S, qll(' 

il'PIlIOS puhlicnIlftrn. 
Inieiando pssa puhlicaçêio, darc'-

1ll0S, a seguir, algumas nolícias. que 
dizelll 1H'1ll da l!](ll1ei]'(t gentil (' (';[
tivalltl' ('um qut' IlOS l'l'('(·IH'nllll YÚ 
rios úrgãos da ilU\H'l'IlSa dt'sla Cl

pittll e de duas importantes cidadc,; 
paulistas, Santos l' S. em"los. 

" " " 
"A (iiuela", o hrilhalllt' (' qlt{'

ridu vespertino paulis{aIlo de Caj
per LitlPl'o, cujo programõl tCI1\ si
do sempre Ira!lillhal' pOOI' Illll I~r<l
sil maior e lllt'lhor, assilll r('gisloll 
o nosso aparecillH'nlo: 

"Acaha de aparc'eel', n('sln Ca
pilal, a revista (~()m o Litulo ae.i
ma, dt· g\'<lnde inlerôsse para os 
sl'I'VenlllÚrills (~lll geral (' tIUC lelll 
('OlllO ['('datnr-('ht'fl' () dI', AII]'elia
no Arruda, Eslú illlpressa elll úli
lTlO papel l~ Hpn'Sl'llla () sl'.,-qlinlt' 
sumário: Aprcsl'ntaçüo, Compdên
cia do Ofit'ial )'bin]', AClllllulaç{)es, 
Generalillad{'s súbr{' alllS e l'Olltrll
los, Aposentadoria compulsória, 
Código do Processo Civil (px}losi
ção de lllO! iv()s }leio SI". .\Iilli~ 11'1I 

da Justiça), Assislênei:l Jndicih
ri,\, Hesp'Ol1sahilidad{' tltlS ~(,1'\'1'1l
Iilúrios, I{('('onhl'cillwnto d,' filho 
de dCS(luilado, 1{('lllllÇ,lo d(' ;ll'
qui vos fO\'l'llses, O illl!lIlSlil (\(' ]'l'n
da (' o funcionalislllo, Hdol"llW tio 
Hi'gislo Ci vil, Pecúlio facultativo 
do Inslillil'O de Prevl<W·llcin" .Ju
risprudência, )...l'gislaç;\o, p(c, Terú, 
certalllenk, por parte dos Sl'!'V('U
!ui'n'jos, o melho)' aeolhilllento 

o "CorI'l'·jo Paulis!ano'" O vctt~
rano órgão da imprensa" paulista-

na, ((Ul' tanto lt'lll f{'ilo por S, Pau
]11 (' !leIo B['asil, s<'!llpr(' l"Olll !ilHa 
01"it,[tI:I~',1() sl'gllrn I' pil!dótka, k" 
\.«. pill"il (·()Ilu~;('() <lS sl.·guinlL's pa" 
1:l\'J":Is, lID S('(I lIÚllll'l"O dI' 12 de 
~'(I\'{'ll1hrll: 

.. ;\":I"a «110 0.;1'1' puhlicado o 1111-
IIH"J"II jllicinl d,l J'('\'istil llfil'ial da 
.'\S\I)('i'I(':lo dllS SCI'V('lltllúrios (h' 
.Jus!it::1 ·'do I-:sI:l<lll, ("ll.in "S('ll1111 I" 

rocalizar !lJl!o () <lSsuntu ('urr(>I<\
lu ('0111 'li ol'í("iu do cartório. 

O (lI'{'St'lllt' 1Il'!IlIf'I'IJ jnsen~ farta 
(' copi()sa lllnl{~I'ia in!cl't'ssanll' /' 
{'l'I'I:llUl'nt(' t .. ,':"! Il :H'ldhillll'lII0 (fI]t' 

llH'!'('{'(' 1Il11 Ir:dlalhll Itlll t!t'ljc:ldll 
I' proveitoso," 

S:'w :1)11da d'O COIH'(,itu:U)ll úrgiio 
d:1 nossa imprt'llsa as sl'guintes 
linhas: 

"Com UIll nUIlH'l'O hastante va
riado, II,IS suas 64 páginas til' tex
lo, clt(·jas d(' leilnrn de gl'andt' in
!('rt'SSI' para a classe dos servt'll
lll:·wios ('111 :.([·ral, acaba d(~ :lPtll'l'· 
cel', Ili'.'"da eapital. ('sta l'l'vista, q:w 
klll CIJll1() j"l'd,llo]'-clldl' o dI', .\([~ 

reriallo AlTlItla. Está úlimaJllellll' 
illlJlrTSSa {' apn's('n1n (I seguintt' 
slltllúril): PI'Ollll'S'ill que se ellJl1~ 
j"ll'(" Clllllp('têneia do Ofieial "aior, 
.\t'UllllIl<l<;C-H'S, (,('IH'!';ilitla!les sô~ 

111'(' :lIos p contratos, Aposenta
dorja ('1l111plllsúda, Cúdig·o do Pro~ 
cesso Civil (<,xposil,<ío dI' lIlotivos 
pero sr, ~lillislr() li;! .JlIs'i~'H), <\~; 
si~;tt~ncja Jlldi{'iúl"ia, Hl'sponsahili
da(h~ dos scnf('uluÚl'ios. Itl'('ollll('· 

CiltH'llto de filho dI· iksqtlil~)(ll), 
1~(,IIIOÇ,':10 dt, al'(}lJi\'(IS j'111'('J\S{'S. () 
illlposto til' renda (' o 1'1I11('cilll1:1 
listllll, ndOr'lU3 do Hí'gis!o Ciyil, 
P('(~úlio I'aeultntivo do Institulo de 
Pl't~vidl"llei:l, .Jurisprlldt'~nei;J, l,{'
gisIH~':'lO, ('11'" E', ('nillO SI' VI'., 111IJa 

revista dI' mlli!a lI!ilidadl' pa!';! a 
classe dos sl'n'{,ll"luúl'iflS, que lhe 
dispt'nSar;'I, CCrl:lllU'nll', o I!ll'lbllr 
a(~I)'l h im['1l tIl," 

'I' 'I' ~ 
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A HTribnna de Sanlos", CTUC' é 
um grande diário que honraria 
qualquer das nossas grandes capi
tais e que güza de justo e 1'('('1)

nhecido prestigio no seio do jor'
nalismo brasileiro, tevp, na sua 
edição de 14 de Novembro, as :-i{'

guintes palavras para a nOSsa re
vista: 

"Temos stJhl'e a nH'sa o IHlllH'l'il 
inicial fla "Hcvisla da Asso('j:j
ção dos Sl'l'vcntuál'i'tls dt: .Tustira 
do Estado de S. P,-\lIlo", ll'Ovo [){'

riodico de d,efesa dl' classe, :lpa
recido em setC'mhl'o, Il!l ('apll:lI, 
sob a direção I'edalorial do SI'. 

Aureliano Arruda. 
Graficamente UCIll feito. o no 

vo colega Se apre'senta de IIlnIlCII'U 
brilhante com eopioso l' inlt'l'('s
sante texto editorial, elH que traça 
um largo programa de oricntaí.':l.o 
jurídica para os oficiais públiens 
de todas as categ(wias, ao llle..,llH) 
tempo que promete lwt{'r~se pl'la<; 
boas causas, 

Vários 'trabalhos originais, da 
redação ou de enlahnrul!ores, 
compõem () lIlagnifieo sunülrio 
seguinte: -- Promess~1 que se ('lllll~ 
pre, red, ~-- Competência do ofi
cial maior, do di', A. Gahriel da 
Veiga - A graJHle <lata da nossa 
associaç:io, red. --~- (~eneralidacl(' 
sôbre atos e contratos, red.
Aposentadoria ,compulsória, red. 
- Código do Procpsso Civil, ex
posição de motivos pelo ministro 
da Justiça --- Assistên('ia Judiciá
ria, Hesponsabilidadf' dos serven
tuários, do dI'. Philadelpho Azeve~ 
do - Reconhecim('nlo do filho de 
desquitado, pelo dI' . .T. di' Oliveira 
Filho - Imposto de rendn c o 
funcionalismo, red. Hdorma 
do Registo Civil .~ .. Pecúlio Facul~ 
tativo do Instituto de Previdência 
- .Turisprudê>ueia, Legislação, l~tc". 

'fo 'fo 'fo 

O "Diário de Santos", que é tam
bém um dos grandes úrgãos da im
prensa Síllllista, tev(~ una sua edição 
de 14 de Nov·efllhro a fllllahili(btlt' 
de se referir ao nosso ílparrcimen~ 
to com }lfllavras de incentivo qLH' 

muito nos encorajam e qU(' s:1n as 
seguintes: 

"Está em nnssas m:tns o prilllf'ir'o 
J1l111lel'O tia "Ht'vhtn da Ass()l'ia~ 
C;{io dos Sel'''l'ntlltÍri'Os de .Justiça 
do EstHtlu d(' SolO Palllo", rd('['t'nie 
ao nIf's de st'lPlllhro tio ('1)ITl'llll' 
;\110, e editada !lI))' aqllt'la a<;,\()~ 
ci:H,';1o de classe. 

Essa J'l'\'ist:l, de (lllhlic:I(:úo Iri
uH'slral l' cujo lan~'anH'[lt() M' ]l1"{J

('('SS:I, Se dl'slinar,Í sohn'ludll, ('lJ-

1Il0 diz em suas púginas, a "ori('n-
1:11' jUl'idicanH'nl{' os ofieiais pú~ 
hli('os d(' todas as {',IIr'g:()rias, ('ou
solidaIldo ludo (Iuanlo, tI(, qualqUt'r 
fOI'Ill:l, [los.'>" inslruí-Ims t' ('sdan'~ 
l'l~-I()s. rq.(istantlo as {'\'oltlr.tws da 
jl1rispl'udi'llcia (, da I('gisl:l~~:lü. 
atrav('s dos tempos, colocando o 
s('rV('nlllÚrill cOllslaul('lIH'nle ao 
par dOIS 1I1lJ(lifí(',H,;()\',\ introduzillus 
lias Ipis qllt' se n'J,H~ionl'11I f'OIIl 

al(1" do ,"'('U oficill (' {'Olll a SII:\ 

prúpria pl'...,son". 
Dispondo (h- coltdlOradon's de 

n'('onhl'cida COllllwtêneia, ('sSn re
visla, com rl'daçüo e adminlslrn
~';lo Ú rua 1;) de l'\ow'lIlhl'O, :~I~, 
('111 Súo Paulo, traz lall1bi~m ótima 
púgina dt, consultas (~ rI'sposlas, 
scu(lo igllalllH'nLe dI' grand~' illl\''" 
rl'ssl' p;lI'U prollllllort's, ,juizes (~ 
advogados, pois ('onli'll\ ampla 
IllHI(;l'ia de jut'ispl'tltWlleia c legis
laç'êlo," 

o "Correio de S. Carlos", que 
é 11111 dos mais apreciados óntiios 
daqucla pn')slwl'a eidaclP, assim se 
rdt>l'ÍlI ao lloSSO aparp(~inJ('nt(): 

"Hpc('hclllos () lltllnl'l'O ('()rn's~ 
p'OnrIPnte ao :1." 11'inH'sfr(' ck':itc 
ano da "Hl'visla dI! Ass(J('ia(,~:1fJ dos 
S(~rVpnlldrios dI' .JuslÍt'a 110 E"t. 
de S, Paulo", E' ('SSf' ;) pl'inwil'IJ 

nÚIIH'I'O (IPssa utilissilll<l pllhlien~ 
çiio, fIlI{' Ipl'ú l'1II mil'a 0:10 sú ti 

tkr('sa da elassp, COlIJO a oril'nta
~';1() ,illl'Ídi('a dos oficiais publicos 
dI' 1od;IS as catt'g'Orbs, :luxilian·· 
tIo-os l'lII SUa llo!JI'(' JIIL'iSúo. 

A "Ht'vista tia Ass. dos Sl'I'\'{'n~ 
luúrios til' Jl1sli~'a" a(lrt's('nta-st~ 
olirn<lllll'nlt' ("onft>cinnatla t' l'Om 
farta matéria t'ditol'lal". 



Instituto de Previdência do Estado 
(TMA JIJSTA REPRESFlNT,\.Ç1{O FlN
DEUEçAnA AO ,lõIn~ INTEnVENTOR 

IPEDERAL 

Exmo. SI'. Dt'. Adhl'l1lal' Perei
ra de Barros, DI). 1nl('rv('010I' F('~ 

dera) : 
Os abaixo assinados, maiof{'S (le 

eincocnla <lnos de idade. TahI'Jjiil_~s 
(' escrlvàes nesla Capital, V(~JlI 1'('
rante V. Exl'ia., dala venia, I'xp()r 
e requerer 'Ü s('gllinle: 

L") Os suplicantes nceci;si\,1I11 

e dl'sejam, a bem de snas famíli:ls, 
sleja definido Oll por ("quilhd~~ 

eonccdido aos Illesmos o rli1'l~ito 

que lhes part'('l' inC'ontestúvf'l dt' 
poderem aml.lCllt3I' os seus reduzi
dos pecúlios, quer por acC'ssO, n:l 
própria Caixa Benrfieente, q(lPI' 

Pl'lo ingr('sso, como c'Onlribuinlps 
facultativos, no Instiluln de Prl'~ 

vidcncia do Estado. Entre·· 
tanto, 

2.") () !lendo n. 10.2!)I, de 10 
de Junho do l'orrente :InO, que 
organizou o Instituto tk Previdên
cia, subordinou a ,Hllllillisl!'It~'ão 

dêsh', enquanto subsista, por ft')I'

~'a de suas ohriguçúc<;, :'t Caixa ]3"

neficente (art. 47), cslntuindo, a 
srguir (art. 48): 

"Os peeúlius da Caixa Ikrwfi
"('ente dos Funcionúl'ios Publi("os 
"e do !\lonlepin dos l\lagislrados 
"nito poderão ser fl)odificados, II 
.. nà,o SPl' nos eaSfls de acesso nu 
"lIludança pnra cargo de retrihlli
"<::10 nwi.s eJpvnda, ou IUlIIll'nto de 
"\'ent'imenlos no prúpl'io cargo" 
-- o que, por eel'to, vale l1iz('r~ HS-

sl'gUI':\ aos jú inscritos na Caixa 
nl'ndil'elllt', st'1ll a lilllitação de 
idade imposta 1)('10 eitado (1<~e,reto, 

a Illelhoria qllP bra S:.lO itlllwlido~ 

<l pl('il('al' tia luais alta autoridllfl.' 
do Estado. Mas, 

:1.,,) Nún ollsl:lllle os ('xprí's~ns 

tl'1'I110S do ar!. ,IH, illi'llI dos do art. 
·10, qUt' dizl'lll: 

"Ficam .lss{'gul'at!os [' mantidos 
:lOS ('ontribuillle1'i da "'Caixa Hp!t{'-
ficentt' dos FunC'ionúl'ios Públic'os 
do Estado e do :Vlonlepio dos Ma
gistrados todos (IS St'lIS atuais di-
I't~ifos" -
outros, em 

os slIplicantt's, cOmo 

suas eondic;;ú('s, vém- .. w 
(,(,l'n'lId'/Js, jú til' .wlllI'lltal'eIH os 
sells I]('clllios, eOlllo r.onlrihuinl(-'s 

da Caixa Beneficenle, dada a in
It-I'p.,et:u;::io do sr. I'l'esidpnle do 
Instituto, j:'l ('xpressa elll dcspacJlII 
n J'(~qll('rin\('lltl) tIt· diversos eOI1-

trihllln!es, Es('riv,lt,1'i, j:i COUIU 

('ontl'ilHlinh's fêlcultnl]vtJ_" do Ins
titulo, 1H11' eslar('lIl fora d'O limite 
Ill:'lximo de idade (fiO anos) a qllt! 

"e rt'f{'I'(,fll ()~ arts, H, to f' lIi do 
IlH'llci'()nat!o dl,t'. to.:Wl. 

FinalllH'ntt', EXllIo. Sr. fnl(,f\'l'll-
101', r('h'v:l uolar que os sign:l\a
rios, t',OJllo todos os q\l(' estiV('r{']ll 

em igu,tls cnlldi~:()I'S, p'OSSUl'III, 11,. 

hipótvse, IIln dil't'jto adquirido, 
eu,ia !u'('sl'J'\'ução (á partI' t) Cod. 
Civil), confiam, Sillt'l'l':uIIl'ntt', ai) 

<',-;pirilo ri'lo e c!lIrivid(,!1h' d(' V, 

Exeia., ('xrllsada a slIgl'sl:io d(' 
1lI00da!idadt's par:l t) caso dl" ,,1-
I1ll'jado al'olhillll'JlI(I. 

Isto posto, l' <:'01110 de direito, rc-
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querem, para o assunto, digne-se 
V. Excia. de ordenar a solução que 
melhor condiga com os interêsses 
da class·e. re.ssalvados naturalm~n
te os altos inlerêsscs do Estado. 

Nestes termos, E. H. Mercê. 

(aa.) Theodomiro Falleiroo:; 
- 12." Tabelião, ~ Antonio C.lI'
valho Saraiva, L" esC', órfãos 
Sebastião Peruche :l." or. ór-
fãos. A. Gabdel ·da Veiga, 11." 
Tab. José Alvares Hubião, 9." 
Tab. :Manoel Oscar de Araujo 
Silva, :1." Tab. - Hermes de Men
donça, Escriv. Paz 6.n zona. -- Ar
naldo Leal, Esc. 5.A zona .. "-- Car
los Rodrigues de Barros, Esc. Pnz 
Sant'Ana, Paulo F, Campos S:dks, 
11." of. civel. _.- Antonio ]{01l1ClI 

Jor. 2." Tab. Prol. ~ Felip{~ (ial
vão Silva. - Esc. Paz Penha, 
A. L. Macedo, 2." Tabelião. 

dos Renda 
Cartórios 

D'UA Noite", do Rio, de 20-11-:15: 

"O Senado pediu in[orm:lçÔl'S 

ao sr. minislro da Justiça sôhre a 
renda dos carlórios. E essas infor
mações acabam de chrgar ao Mon
roe, consignando C'ifl'as que sur
preendem, que deel'peionam, que 
lllodifiealll por comp!r10 a impres
são geral a I'rspl'ito da situa~:ti.o 

dos ditos ofíelos. 

Basta vêr que os tabelionatos, 
que mais rendem, conseguem ape
nas o saldo nec{'ssúrio para enga
nar a fome dos respectivos serven-

tuários. Porque é pn'ciso sah('1' qut' 
ha até os que dão prejttizo. 

Toda a gl'ut(' supunha <lUt' 0:-. 

taheliães viviam iI tripn fúrra, com 
as snas bancas produzindo vinte. 
trinta e quarenta contus clt> rt'is 
prol' Iltt;s. 

Engano. f.:!I'S arr('cadam. I"('al-
lIu'nle, essas quanli:t'> ou SOlllaS 
aproxillla·das. Trata-s'l'. Jl0l"l'1l1, rll' 

J'('{'('ila hrllla, q\l(' (' rO!lSlIlllidíl to

da ou llll<lsi toda Jll'1n dl'sl)(:,sn, 

(jU:llldo lliio Iw "tldici'" pt','llllldo 

na lIIagra f'l'o!lolnia do prl!ln' S('I'
v{'ntll{tri'O, Si 11111 c:\l'túrin, por 
('x(,!llllJo, l'l'lldt, \'inll' ("ontos lllt'll

sais, os seus gastos aSt:t'Il!lI'1I1 li di' 

ztJifo (lU dt'zcllove (', nUII raro. a 
llwis de vinl,' e um. 

Em suma, tIS f:lo f:dados (' C-(Ihi· 

çadissimns cal'tól'i()s, f1nlig4)S pt)· 
mos de ouro, para os (jtl:lÍs Indo" 
olhavam ('Olll ;'lglllI na 1>(')('<1, !\()jc' 
uii.o pa'ssam dt~ pn's('J)1cs gl'l'~',I;S, 

v{'ruatlt'ir()s "ab:H:nxís", que Ull.'> 
tantos patriotas vúo agupntalldo 
pO!' pspírilo (1(' ahnpg:It;::"'HJ ú causa 
pública ou ('llIhoeadura p:lI'U o 
Hpm;tnladn da miséria. 

Besta agora salH'I' o que faI'Ú o 
Senado diante dos pscl:nccimcntos 
dados {' dos alg'ilrisll1os t[IW lhe 
ftlJ'am lH'C'st'utes pela pasta do sr. 
Vicenle núo. E' (](' t'SlleJ'Hl' qu(', no 
ndnilllo, vote subvenç,(')l's pura os 
tahelionatos. Si niio o fizl'r, não 
tenham'Os uúvida, os seus ()('upall~ 

1es terão de tlrranjar um dia da 
f1i'tr para a ('oJlH'ila dI' conlrilJur

çúcs populares CIUl' os ajudcliI a \'i-
VPf' . .. 

(TraflSf:ri!() da "RclJisla J/l(/icilÍ

pia", V, I, p. ;~JO). 
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Reforma 
judiciária 

Acreditamos que seja indispen
sàvcl, em faee do llH'eanislllo e (LI~ 
medidlls inovadortls do novo Có
digo do Processo Civil, o (IPSdd
bramento das v::lras civeis desta 
comarca. ,Podür-se"iio, le11 h'etan to, 
adaptar as varas aos ofkios, Sl'\ll 

necessidade de <lUIltellt:'l-los. Por 
exemplo, si tiS varas ftJrem eleva
das a dezessds, funcionarú catta 
mlla delas com um oficio. No casO 
de serem elevadas a doze, podt'riio 
funcionar Irôs varas com quatro 
cartórios, a saher: ---- a 1.1l, H 2. ft 

e a 3.\1 varas com o 1.°, 11 2.U
, o :t') 

e () 4,u ofícios, c assim, na respe
ctiva órdem nllnH~~ric<'\. as -demais 
varas e cartórios. Com a obrigató
ria e equitaliva distI'ibuição dos 
fl'ilos, nos expressos lêrmos, nli.ís, 
do 3rt. 50 e dos Sl'IIS parúgrafos 
do eilado Código, serú () sl'n'i'.'() 
forense dividido, com toda a igual~ 
dUIle, entre juizes e escrivães. 

No rnmo orfa nológico, aLualnH:,n
te, funciona caua vara com três 
ofícios. Elevando-se a seis o nll
lllero das varas, poderão funcio
nar duas d-estas com Irôs cartú
rios. Exemplificando: a 1.1. e a 
2.11 vnras com () 1.", () 2." e () :1.0 

ofícios, c assim por diante. Si, })O1'

ventura, fúrem criados juizes ad
juntos, com jurisdiçfío viena 011 Ii
mitadn, afim de nüo ser alterado () 
número das varas C'xistenles, quer 
na ramo cível, quer no orfanoló
gico, continuarão os cartórios 11 

funcionar nas mesmas cDndiçôes 
atuais, sc'm St'r pr('ciso qllalqul'l' 
ucsdobrulIlcntu. 

Justiça gratúita 
U novo Código de Prucesso Civil 

tia H('Jlublie:\, jH'()lllulgad-o ti lS dt, 
sl'lcIlJhl'o último, cIJIlcede o IJclle
fíeio da graluidade ú parte (llH:, 
ülgress<ludu -eIU juizo, 4.~SpontalH~a· 

mcnte UlI por pr'ovo{~açútl, nãu es
tivel' elH cOlldiçücs dq pagar ~IS 

custas dll lH·O{~{'SS(), a IlÜO Sl~l' que 
sacrifi{IUe () sustento próprio ou 
da fUlllÍlia. A gratuidade cOUJ~ 

precnde as seguintes iscuçúes; t;.l
xa judiejúriu l' sélo; l'JIlÍJtLlluenlu\ 
e CLlslas devidas a'us juiZ{~s, úrgào~, 

do Ministério ,Púhli(x) 11.) ~i:rvell~ 

lwirios da justit;;a; despes-as COlll 

as puhlica",'ôes uo jornal encarre
gado d:1 di\'ulga~'útl do;:.; atos oU" 
ciais; indenizaçúes devidas a les
te1llunhas; hOllorúriu lil.' adv~)ga

do e perito. 

UIl), ponto impurtante é .o lllW 

diz respeito ao advogado. E.'lla
Iwlcee () Ct'Hligo (arligo m-l, 1)111':'1-
grafo único) que o advogadü, nos 
casos d{' justi.:;a gralúita, s'-'rú l'S-

colhido pe!:l jlal'il'. SI') n:-IO 11 

l'scolllt'ndo a paJ"t{', dt'\'tTÚ Il ali 
vogado ser designado ou pela a!:.-
sist{~ueia judieiúria uu pelo juiz. 

E' () que ,linda htJj{' S(' faz l'l\I 

Sào Paulo_ "las, t"ont'{lI'lllt' temos 
tido oportunidade de moslrnl', em 
("omenlúrio.s de ilJlOS antl'riol't'.'l. 
esse sistelllH dá lugar a torla sorte 
de :dHISOS. Pode 1H'1ll ,H~tlntt'l~l'r k 
si n:lü nos eug .. lIulllltlS isso j/I Hl'OIl
teceu ncstn eapital), I)ode b{'1I1 
aconll'cer <ttH' advogadus e partes 
se maneOllllllWIll para ti fim de 
"abiscoitar" (jlcrdôc-se-JloS (I li'r
lllO) as cLlstas do }JnJ(~t·">!-'(), I(~sall

do, assim, a ,il1sli~'n púhlica. 
A dcsigna\~ãu du patnJllO dt'vc~ 
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ria ser atribuição exclusiva da 
Ordem dos Advogados. Pedida n 
assistência, o próprio 
concedesse mandaria 

juiz qlW a 
oficiar aO 

presidente da Ordem, soIkitundo 
a designação do ,advogado. nste 
seria, então, a um tempo, dentro 
da causa, o rcpr<.~.sentantc ,do <.lU

tar ou réu, do juiz e de toda .1 

classe dos advogados. Tcria au
toridade moral suficl(~lltc para 
denunciar até os cas'Os de suposta 
miserabilidade do diente. 

(Da H,Folha da 1\lanhã", de :U 
de outubro de 1939). 

Novos Cartórios 
Não havendo parlamentos 

outros órgãos de d{'hates ou ,('{In
sultas. os govêrno.'i Icem major Il{'

cessidade d·c contacto direto com 
Oli intcr,essados em qualcrut'r as
sunto de administração. TrHttl·~Sl' 

de medidas de caráter {'collômico, 
social ou administl'ati vo, ;IOS go
vernantes incumbe COllvoear as 
entidades a que elas possam afe
tar, para ouvi-las em ([lIulqlll'r d('~ 

dsão a tomar. E' essa a única 
maneira que Icem de se illr'OI'IU:II' 

exatamente da lllatl~ria, qllc nún 
pode ser tratada de um ponto dl' 
vista unilatera1. Nem por nutros 
motivo.s a tendf~ncia é para li foI'
mação 'cada vez mais larga dos 
sindicatos, dos conselhos, <Ias c'Or
pürações, a que Se atrihue a vir~ 

tude de concretizar a opini;io 
pública em suas fUIl(,'tll'S té~ 

cnicas e em s'ellS demcn los ,esp('
cHicos. 

São cons,iderações, estas, que se 

nplicam n 101108 0'.') S(,t()l't·~ da pú
bli,c:! atllllillislraçüo. No lllOlllt'lIl<J, 

aCIH!t'IIl-1l0S a prupú~ilo da ("1'i:l

ção de cilrlúrios, tanto os qUl' j;'. 

SUl'gil'HUI COlllo ns qllt~ se tlllllH
ciam. 

() ('rescimen[o dl' S. 'Paulo, elll 
1'OdllS os canljlos, llào, podia dei
xar de lIliJnifl'star-Sl' !la sua VilLt 
jutli{',iúrin l' unS vúrias alivilbdes 

l'!ll l[tll' l'la SI' tksdohra, ,\I('lIlro 
das normas lJaturais d,) l'SIH'('iali
za<.;/io dt, fllll~'Úl'S qlu' <';(' i1ltl'ÚI'lll ils 

s()('jed:lllt's organizndas, qlll' Sl' loj'

IWIlI mais_ eOlllplt'\:IS ,'I pl'0Jl0I'

~'iío flue progridem, Assilll, i.~ na

Lural qlll', ele telllpo.'i l'IH Il'HlpW'. 
ap:lr('çalll novas nCl'('ssidu,(ks,.t 

IJU(' tiS goVel'nalltí'S ,H"odl'lll ,('()lIl 

as <llllpliaçt,l'S impostas pelo {It-
SC!l"tl]vill)(,1l1o dos SI')'vi\'os l'arto
r:'n'jos, Ess;ls ~llllpli:lrt')(',s siio 1'01-
1:lis, tanto llOs (':II"I/,)'I(,S pr(Jpl'ia

llll'll[{' l'oJ'{'nsl'S, 11;1 ju,..,li\':1 l'd!ni

nal, civil (' llrl'allolúgil'<!, el()ttltl IHL'" 

l:dH'lionalos d!' llld<ls, nos l"t'gis[I),s 

hipnl{'càl'ios, til' li[II ']os, dI' jll'Ok,"i

los, etc. E' 11111<1 l'onsequência na
[ural do nosso p]'OgI'CSSiO dl'llIogI'Ú
rico l' tia IlllSS<l l'XpanSilll ('c,o

nÚlllic:!, (til!' diío {'ausa il ilikll'
sificiI\;üO das nla~'ül's ,jul'Í<!ieas p 

nú'o apt'nas ]H'I'llIi[t'llI, lHas Ila ver
dade (~xigí'Ul o d{'s<!ohl'llllll'n[u do 

I'('spl'clivo :lpal'clhalllt'ntn. 

Entrelnnto,:l CrJ:H,'ÚO de IlOVI)S 
eartúl'ios dpv{' obedl'el'l" a algull~ 

pn'(,l'itos, qll-l' nilo pode\ll seI' ('S
<Illl'cidos. Em prilllt'il'O lugar, {~ 

Jll'l'l'isio qtJe sina ao inll'rêsse pú
hlico, IH~Ildíeiando :lS lIt1rit's, qUl'r 
na ('fici['ncia dos SPI'\'i~'oc;, quel' 
quanto ao ,<;('11 eu.<;[o, J)qwi,-;, ('UIlI

pl'P atendt,," Ú I'SII'UIIll'a pxislcnlt!, 
IlIl'lhorwH]o-:\ qUiln[o }l0ssiv{,l, .sem 
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prejudicá-la em 
nahnente~ parece 

caso algum. Fi
óbvio que ,se ex:t-

minem os direitos uosl untigos 
serventuários até o púuto em que 
não colidam com a boa organiza
ção d'a justiça Hem com as couve

meneias gerais, evita 11 d{)'!ie a 
conc€ssãü de privilégios para os 
novüs. 

Hú sempre () risc'O do esqucci
mento de qualqucr ullla dessas con
dições. Não faltum atllbi<.~ões e as
túcias em {orn<J dos governantes, 

que necessitam de ullIa grande do
se de atenção c dt~ energia para 
não se verem cnvolvi,dos por so
Ucitaçôes qUt~ s,e revestelll de to
das as roupagens, no intuito de pa· 
reeer legítimas. 

Para evHú-las, filtrando () q1l(' t~ 

certo dI{) qU(~ possa Sl'r errado, 
existe llleío idôneo. E' o conlac.to 
direto com as entidadl's represen
tativas dos scrvenlllúrios, com 0.-) 

juizes c' e.om os ~ulvogad,os, que 
('sclareeeriam ,a questiío soh as di

versas faces. Poder-se-iam ouvir 
tamlJ('nl a AssncÍaçúo Comercial, 
a Associação dos Varejistas, a As~ 

sodação dos Bancos, o~' proprie
túrios de imóveis, outras das~i('s 

igualmente interessadas. Caua 
qual teria sua opiniüo a cxpcnder 
e uma suge'stão a apresentar. Tu
do pesad'o depois, as 1l1Odifiea
çõcs que viessem elll seguida ha
sl'ar-se-iam Clll conhecimento .... 
exatos da siluuçúo e em <JIJjetivos 
q!H' submeteriam os inlerêsses 
particulares ao i nlerêsse públic'), 
com vantagens para a coldi vidad0 
e sem prejuízo para ninguelll. 

IPois que se tl"ula de matéria que 
ahrange o próprio IllccanisHw dn 
justiça, o SI". intervenlor f('deral, 

confirmando outras atitudes unte~ 

dores, salJ('rú resistir ,ús f'.obiças 
qlW intl'nlt'llI CI'l'c:'t-lo, )lnl'~1 agir, 
nestc ea:-;o, .('OHI fi p~JUderação dos 
guv('rnantl's, Imst'adü l~lIl inforllla
t:Ú('S qUe pode eolher ('1Il Ilumcl'\)

~:lS I'Ol1ll'S, tIl' modo -fI deeidil', pos~ 
tt'riol'lIlpllh', eom IIS lllellwres el(~-

IIIt'ntos de .iuizo 
(Da "FüHw 

12-10-:1~JJ. 

fundado e /oj('guro. 

da ~'fHn!Jã", de 

Distribuidores do interior 
Causa jU.'iJI:1 I' qUI' 1I]('r('('c a 

Hlt'nçtio tio,> pollt'rl'.'> cOlllpl'!l'lltI'S t' 
a que se f'('beion;. '·OIH ti f'I,ls'ie 
dos dis!J'ilJllidol'('S, ('ontadorl"i l' 

pal'tidor!'s tias ('OIlI(lI"l'as til' I" 

2.a l' :1." entrâncias, etlja sillla~"'ío 

de infel'ioridadl' no que SI' n'f(~re 

Ú p(,T'Ct'P~':IO d(~ CU'itas esi;Í a I'xigir 
tllll urgcntl' l't'parl). f\intla rf'f'l'll

Il'IlH.'n/(', (~SSl'S dignos ,"l'rvido["('~ 

da justiça t'stivn,UH reullido:, na 
eid:Jt!t' dt, .l<Ju', Iratando da (ld!'s:! 
dI' seus ill({'rl\ss('s, agora (lHl', }lll!' 
f(lrça do novo Código do I'ro('I'SSO 
Civil (' COlllt'lTial, SI' ('{JgilH da rf.'

f'ol"lIl:l jlltlit.'iúria tio Estado. 
Aprovl'italld(), :ls.,illl, a Opllrtll

nidadl'. pll'lt'ialll i,ss{'s SI'n'('1I1u 'to 
rios lhes st'jalll atrihuidas as I'Ull
ÇÚt'S til' :l\':tliatlül"I's Ib F'azelltla 
du Estado, nos illvent:'n'ios, ari"O
I"nu'n!os t' aITI'I'IH!aI;Út'S di' 11('I":ln

~;as jacenlt,s (.' lH'lls til' :luscn[r's. 
Essas fUH~'I)('S, aliús, jú lhes ('r·tIll 

all'ihuid,.'i !l<,jtl <ld. :V do 1!t'1'. 

;).:I!)X, de 2!l-3·!J:l2. rt'\'()!-wl!o pl'lo 
:tJ"t. GI d:1 lei n. :U';·H, di' l-I-H:I7. 

COllvi'lIl assinalar qlH' a :.\IH'~:I·· 

~JIO !lt'SSI'S t':lI'g"os dt'Ixaria 'Os ill-

1t'n',ss/'s da Filz('nda inlf'irallll'lIl1' 

asseglll"<lIttlS, pOI'(1I11' passarianf a 



NotlelArlo 

ser exercidos por fundonários es
pedalizados, de responsabilidades 
indubitáveis, que iriam recair sô
bre serventuários, cujo provimento 
dependeram de provas Ínconcussas 
de idoneidade moral e intelectual. 

No que concerne especialml'nte 
ás avaliações, ficaria então garan
tido á Fazenda Estadual o melo 
de pôr côLro aos recursos de <1liC 

lançam mão os inleressado~<; em 
evitar a incidência do impo<.;(o 
"causa-mortis" nos invcntArios cum 
avaliações prévias e maJiciosanH'll
te estudadas. 

Essa anexação, ainda, não e{)
lidiria C'Om as disposições da Jei 
sôbre acumulações rCnllllH'raU IS, 
por óbvias razões, entre as qU.ll:-> 

a de que, então, não [loderia o 
contador ter a seu cargo as funr~)('s 
de partidor e distribuidol', c pDI'
que o próprio senhor ministro da 
Justiça, intérprete múxílllO d:-l· 

quela lei, assim hit deelaratlo ('1Il 

telegrama de 17 de janeiro de t n:~H: 
". ,,- nada impede, porém, que I('i 
tenha I'cunid'O êsses cargos, ou \'e
nha reuniMlos em d·etel"l1linatlas I'l'

giões, onde a escaSSL'Z de JIlOVillH'n 

to assim aconselha. Ncstp caso, S('· 

ria permitida 0ssa a('umu\;\~'ÚO th' 

funçõcs". 
(Du "Diúrio de S. Paulo", 11(' 10 

de N oveOlhro de 1939). 

~ O instituto de assistência jlJ(li

-ciária, sem dúvida humanitário, vem 

dan·do margem aos maiores ulJlHws. 
Como a prova de pobJ'c:sa pode ser 

feita por meio de um at8slado dp. jui7. 
de paz ou de sub-del-e,gado de poH

.eia, só não apela para o benefício 
da assistência quem estiver mosmo 
dlspO'sto a gastar dinheiro. (DA RE
VISTA JUDICIÁRIA", v. I, [>.127). 

Os Serventuários de Justiça 
N(·gOU-Sl' 'IOS .'WJ'\'l"1lI tl1Íl"io.'i da 

Justiça a qualidade cll' fU[lciol1:'\
rius púhlic()s, \1:ls -o SI', FI";lIlCis/'1) 

ClIllpOS, {·11I (·~p()si<,·:·w iLl('unfllnC\j

\'e1, dVIl\()II',lrOLl qUl' 'IJS SI'I"\"('ldtJ:·'

rios (k Jusli<,'a s50 (UIH'ilJllilrios 
púhlít"IS (k 11111<1 dl'iI'I'JlliJlada 11:1· 

IUl'vzn 011 l'sJl{~eíl' dl' l'llIU:Útl. \)1'

"l'1II ler, porlaulo, 11m Estatuto 1'1"/1-
Jll"io, si n:ío rtll'l'lll l"lIl\,..,i/l"r,HllIs 

t!enll"l) do Estalllto di I" Fllllt' it{l Ilil

rios Púhlic()s, E' lIlU:\ t'lln.'iI'qlH~ll

eia lúgic:l til) prilll~ípio ('oll . ..,tilu· 
áOllal. Os ,1.,·('l""l'lltuúriOS dt' JW"ili

ça ldl) POdvlll fieal" SI'llI h'i ]"t'!~ll· 

ladllr:1 das I"t'sjll'eliv:l'i I"u11 tJIl'S, dI' 

<I(·!')I·dn C01ll :I SlI:l 11<\lul"l'"I.<I I' II (':1·· 

l"itl('I' jll"úprio da S(:<I 1"la."s\', 

Esst' Illgar it IWI"il' (1<1 ,H(lllinis

Ir:!(:úo ter;·, qUe 'i1'1" ddinid"ll, IJlII"~ 

qUt' l·lt'S, COIllO IIS tll·ln:!i" fUIICíll

núrios públi,'os do pai . .." I'XI're('1I1 

varRos púhlil'os, (,l"i:ll\o.'; {'IH lei, 

elll l'ill'úll'l" ddinílivu, uH·di.IHII' 

eOlleurso dl' IfI·II\'~IS (ll] tílulo:-" I' :1.', 
SUHS nOlllcaçl'H'S t'lll,Ulillll d() poth-]" 

Jlllblic'O, 

A pluralid:HII' ,di' Esla(u!os lIiil) 

parl'ee, por slIa \'('"1., l11Llilo 1'1lZllil

\'('1, sendo atl~ aC(lllsl,lhúvt'1 lJU" II 

EsLllulo sda IIl11 SÚ p:Il':l !I'i f\JlI

CíoH:'lrjl)S fl~dl"l'ajs, t'stndllllÍ" l" 1110-

níeipaís. 

(Do "C01TCio tia Mallhú", de 
2H-ll-;m. 

mo um verme, jamuis dl.'vl:l·á (}uei-

Xltl'-t-lP dI" que foi (~ah:ado aos péli. 

(l1-lJ'í:RfNO, oVo clt., li, UI). 



-LEGISLACAO 
DECRETO N.o 5129 - DE 

23 DE JULHO DE 1931 

HISI'l'iJi: SOBll]~ J\ NUME_4.ÇAO. llE~ 

MI!'lSAO lI: ."ICJ1:UIl(H.A'rlVAS UOS 

BSeItE\'EN'I'Jil.s H.>\UU.I'I'ADOS l~ 

HÁ OU'J'ltI\.S J':IlOVlnftNeIAS 

O Coronel João Alberto Lins 
de Barros. Interventor Federal no 
Estado de São Paulo. usando das 
atribuiçães que lhe são conferidas 
pelo art. I I. § I. o do Decreto F e
deral n.o 19.398. de 11 de No
vembro de 1930. 

Decreta: 

Art. I. o - Todas os escrivães, 
inclusive os escrivã,es de paz, ofi
ciais de regista de imóveis e de pro~ 
testo. do reg isto de títulos. tabeliães. 
contadores, partidores. distribuido
res e depositários públicos, podem 
ter um ou mais escreventes. 

§ I. o -- O número de escre
ventes de cada cartório ou ofício 
será fixado pelo juiz a que estiver 
subordinado (decreto n.o 4786. de 
1930. art. 2.°). ouvido o respecti
vo serventuário. e com recurso dês
te para o corregedor geral da J us
tiça. 

§ 2.0 
- O número lixado po

derá ser aumentado ou reduzido na 
forma do parágrafo anterior. Quan. 
do. porém, da redução resulte a 
dispensa de alguns escreventes, o 

, 
:11 

JUIZ só a permitirá mediante prova 
de sensível diminuição da renda do 
cartório. Da decisão do juiz ha~ 
verá recurso, do C'scrcvente dispen·, 
sado e do serventuário, para o cor
regedor geral da Justiça. 

§ 3.° _ ... No caso do parágrafo 
antecedente, serão dispensados os 
escrevcnlcf' mais modernos, 8f'lldo

lhes. porém. abonados os venci" 
mentos de três meses. 

Art. 2. 0 
--- Os títulos dos escre

ventes, nos cartórios ('m que hou
ver mais de um, serão numerados 
ordinalmentc, por autiguidade ou 
merecimento, segundo proposta do 
serventuário e decisão do juiz. 

Ar!. 3.° ._- Os escreventes serão 
nomeados e demitidos pelo juiz a 
que estiver subordinado o cartório, 
Da demissão havení recurso para 
o corregedor geral da Justiça. 

Art. 4.° .. - A nomeação depen
derá de aprovação em exame efe~ 
tuado perante uma comissão for~ 
mada, na Capital, pelo juiz a que 
estiver subordinado o cartório c 
mais dois juizes designados pelo di
retor do Palácio de Justiça. e, no 
interior, pelo juiz de direito. o su·· 
bstituto do distrito e mais um exa~ 
minador designado pelo juiz de di
reito. 

§ único _.. N as comarcas do 
interior, em que houver mais de uma 
vara, a Comissão será composta 
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pelos juizes de direito e um dos 
substiutos. si fôr necessano. 

Art. 5.° - A inscrição para o 
exame será requerida em petição 
assinada pelo candidato e pelo ser~ 
ventuário do cartório. 

§ 1.0 _ A petição será instrui
da com os seguintes documentos: 

a) - folha corrida; 
b) - atestado de capacidade 

moral subscrito por duas pessoas 
abonadas e conhecidas do juiz; 

c) - atestado de capacidade 
física e de não sofrer o candidato 
de moléstia contagiosa ou replIg~ 
nante, expedido pelo médico de
signado pelo juiz; 

~ 2.° - Ao apresentar~se a exa
me. os candidatos deverão exibir 
caderneta de identidade. 

§ 3. o _ Somente podem insereM 

ver-se para o exame os cidadãos 
brasileiros natos, inclusive os refe
ridos nos ns. 2 e 3 do artigo 69 
da Constituição Brasileira, que es
tiverem no gozo dos direito:; civis 
e políticos, não incursos na proíbi
ção do art. 39, ~ 1.°, cio decreto 
n.o 123, de 1892. 

Art. 6. o -_ O exame, que será 
público. constará de uma prova es
crita e outra oral. 

Art. 7.° - A prova escrita con~ 
sistirá na redação de ofícios, edi~ 
tais. certidões, auto~. termo~ e es~ 
crituras, na organização de contas, 
cálculos e rateios, e na execução 
de qualquer outro ato do ofício. 

§ 1.0 _ Haverá uma prova 
autográfica ou manuscrita e outra 
dactilográfica. 

§ 2.° - A prova escrita durará 
no máximo duas horas e será rea
lizada, independentemente de pon
tos, na presença da Comissão, que 

formulará sucessivamente as ques
tões que o candidato deva resolver. 

§ 3.° _ .. No julgamento d" pro
va escrita. a Comissão atenderá 
não somente aos conhecimentos pro
fisisonais revelados pelo candidato, 
mas tamhem à caligrafia, à orto~ 
grafia, à rapidez c à redação da 
escrita. 

§ 4."·· O candidato inhabili
tado na prova escrita será desde 
logo excluido do exame. 

Art. 8.° ---- A prova oral con
sistirá em arguíçães práticas sobre 
os diversos serviço~ do cargo e du
rará meia hora. 

§ unico -- As questões serão 
formuladas no momento, indepen· 
dentemcntt~ de pontos. 

Art. 9.° Os autos de exame 
para nomeação de escreventes são 
sujt'itos à correição do corregedor 
geral da Justiça que, verificando 
ha ver nulidade substancial ou ínap~ 
tidão notória do candidato a pro·· 
vado, determinará a exoneração 
dêstc" Desf;a l'xoncração haverá 
recurso para o Conselho Discipli
Ilar da Magistratura. 

Art. 10.° ._-- Depois de um ano 
de exercício-, o escrevente não po-· 
dcrá ser demitido, senão nOS ca
sos e nos termos dos artigos' ,o, 

§ 3.°, e 11 de,te decreto, ou a bem 
do serviço público. 

~ 1.0 ---"li\. demi"ão a bem d,) 
serviço público será decretada pe
lo juiz. ex-ofício, ou sob denúncia 
do serventuário do cartório. de 
qualquer prejudicado ou do presi~ 
ciente do Instituto dos Advogados. 

~ 2. o ~_ A demissão será pn~
cedida de processo disciplinar. ini
ciado por portaria do juiz ou pela 
denúncia tomada por têrmo, de 
acôrdo com o parágrafo anterior. 



§ 3.0 
_ A denúncia deverá ser 

satisfatoriamente fundamentada, 
para provocar o processo discipli., 
nar. 

§ 4.0 
_ O escrevente arguido 

poderá apresentar defesa escrita, no 
prazo de 10 dias. 

§ 5. o _ Si o escrevente arguido 
não fôr 'encontrado na sede da co
marca. para os fins do parágrafo 
4.°, será chamado por editais com 
o prazo de 15 dias. 

§ 6.0 
- Si, notificado da de

núncia ou do processo iniciado, e 
passados os 15 dias. no caso do 
parágrafo anterior, o escrevente 
não apresentar. no prazo legal. a 
sua defesa. mandará o juiz lavrar 
portaria de demissão. Si o arguido 
acudir com sua defesa. será con~ 
cedida uma .dilação probatória de 
dez dias. comum às partes, seguin
do-se desde logo a decisão do juiz. 

§ 7. 0 
_ Da decisão do juiz. 

demitindo ou não o escrevente, ca
be recurso para o Conselho Disci
plinar da Magistratura. 

Art. 11.0 
- O escrevente pode 

também ser demitido a requerimen
to do serventuário do cartório, sem 
declaração de motivo, mas, nêsst' 
caso, fica, durante um ano, cOm 
direito à metade dos vencimen~ 
tos, salvo si antes obtiver outra cO~ 
locação com renda equivalente a 
essa metade. 

Art. 12. - E' facultado aos es
creventes de ofícios ou cartórios re
querer a sua admissão à Caixa Be~ 
neficente dos F uncionário5 Púhli~ 
cos, nas mesmas condições dos 
atuais serventuários, observado. po~ 
rêm, o disposto nos parágrafos se~ 

guintes. 
§ I. o ~ As contribuições de 

qualquer naturt'za, hem como () 
pecúlio e o auxílio para funerais, 
serão equivalentes a dois I.í'fÇDS d03 

devidos ou do que competir aos 
serventuários dos ofícius de justiça 
nos qU~11S srrVIrcm; 

§ 2.° -- Os atuais escreventes 
com mais de cincoenla anos de 
idade poderão requerer a sua in
clusão, uma vez que $irvam, pelo 
menos, dez anos, desde que o rc
queiram dentro dos noventa dias 
seguintes à vigência do presclltc de
creto. FOl'il do caso cqwcial do 
presente parágrafo, Ilenhum ('scrf'~ 
vente com mais clt: cincoenla anos 
de idade será admitido. 

Art. 1 3. j) Os C'scrl'vt'ntes e:-:tão 
sujeitos às penas disciplinares do 
artigo 34 do decreto n." 4786. de' 
1930, observados '" artigos 37, 38 
e 39. do mesmo decreto. 

Ar\. 14.0 O escrevenh' ('xo~ 

nerado a pedido seu, Ol! na forrn'.1 
dos artigos 1. 0. ~ 3. () t' 11, pod{~ 

ser nomeado para .outro cartório 
da mpsma natureza, independente
mente oe novo exame, mediante 
requerimento suhscrito pelo cantli.
dato (' pelo r{~spl'ctivo serventuário. 

~ único Si o carlório ou ofí-
cio dt' natureza diversa, o exame 
versará exclusivamente $Obre as 
matérias estmllhas ao antigo str-· 
VIÇO. 

Art. 15.0 Os vencimentos do~ 
escreventes de todos os cartórios du 
Estado serão fixados pelo Secre
tário da Justiça, medianle propo.'>
ta dos respectivos serventuário::; c 
informaç,ões do juiz. 

§ 1.0 ---- Nos trinta dias que se 
seguirem à vigência deste decreto, 
os servellluário~ de J lIstiç.a, que 
tiverem ou desejarem ter escreven·· 
tes, apresentarão as suas propols-tas 
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ao JUIZ. e êste as remeterá, infor~ 
madas, ao Secretário da Justiça. 
dentro de dez dias. 

§ 2.° - A proposta será acom
panhada de informaçõe~ sôbre a 
renda do cartório e o número de 
escreventes. 

§ 3. 0 
- Os escreventes serão 

classificados pelo juiz em catego
rias, para cada cartório, com ven
cimentos diferentes, e sob propos
ta do serventuário. com recurso pa
ra o corregedor geral (art. 2. 0

). 

§ 4.° - Na falta de proposta, 
o juiz prestará ex-ofício as infor
mações a que aludem os parágra
fos 1.0 e 2.°. 

§ 5.° - O Secretário da Jus
tiça untformizará. tanto quanto 
possível, os vencimentos dos escre
ventes de cartórios de natureza e 
renda equivalentes. 

§ 6.° - A tabela só poderá ser 
alterada de três em três anos, me
diante representação- fundamentada 
e documentada do serventuário ou 
dos escreventes. e informação do 
JUIZ. 

§ 7.° - Quando, durante o 
triênio. fôrem ereados novos laga
res de escreventes, o Secretário da 
Justiça fixará os vencimentos, na 
forma dos parágrafos allteccden~ 
tes, podendo a Iterá-lo" na primeira 
revisão da tabela. 

Art. 16.0 
--- N as licenças que 

.serão concedida,.:; pelo juiz. com 
audiência do serventuário de car~ 
tório, perceberão os escreventes a 
parte dos vencimentos a que alude 
o artigo 7.° da lei n.o 1521. de 
1916. 

Art. 17.0 
-- O serventuário do 

cartório, de acôrdo com o juiz. po~ 
derá distribuir a cada um dos seus 
escreventes determinados serviços. 

como o reconhecimento de firmas, 
as intimações, o t~xpedient(' dos Fei
tos, etc., e, nesse caso. o C!-!crCM 

vente será responsavcl civil c cri
minalmente pelo ato que subscre
ver. 

~ 1.0 --- A distribuição do ser
viço será publicada por edital e 
afixada permanente c oslensiva
mente no cartório. 

~ 2. 0 
---- O serventuário do car~ 

tório não fica impedido de executar 
cumulativamente o serviço distri
buido. 

Ar!. 18. () --- O~ escreventes te·· 
rão direito a quinze dias contínuos 
de férias em cada ano civil. sem 
perda de vencimentos. As férias 
serão concedidas pelo juiz, a pe
dido do escn~ventc. ouvido o scr~ 
vcntuárío. 

Art. 19.0 O serventuário que 
tiver escrevenlc poderá igualmente 
gozar de féria_..; até trinta dia!', C)Il~ 
cedidas pelo juiz. O escrevente que 
o substituir será obrigado a entre
gar-lhe toda a renda líquida do 
cartório, ohservado o dispôs to no~ 
parágrafos 2.° e 3.° do artigo 20. 

Art. 20.0 - - Os escrCVCII\c", se
gundo o lugar que ocuparem (ar
tigo 2.°). são os suhstitutos do ser-o 
ventuário detivo, nos c.asos de f(~
rias ou licença. 

§ 1.° -- O servcntuário licen
ciado terá direito a uma parte da 
renda líquida do cartório, corres
ponJ.ente às quotas fixadas no art. 
7." da lei n." 1521, de 1916, ou 
a loda essa renda líquida. quando 
em férias. 

§ 2.0 
-- O serventuário inte

rino lançará diariamente. em livro 
próprio. a receita c a despesa do 
cartório, e recolherá, até o dia 
trinta de cada mês, ao estabeleci~ 



mento indicado pelo serventuário 
efetivo. a quota pertencente a ês
te. sob pena de ser imediatamen~ 
te demitido. 

§ 3.° -- O serventuário licen
ciado poderá. até seis meses deI>ois 
de terminar a licença. reclamar 
contra qualquer infidelidade das 
contas do interino, e o juiz decidirá 
de plano e sem recurso. 

§ 4.° - O serventuário interillo, 
antes de assumir o exercício do 
cargo, dará fiador idôneo que 5C 

obrigue pela entrega da renda do 
cartório referida no paragrafo 2.°, 
si assim o exigir o f'erventuário 
efetivo. 

Art. 21.° -~ Os serventuáfi.o5 cIos 
ofícios de justiça podem, sob a 
sua exclusiva responsabilidade, ter 
os praticantes e fiéis que entende
rem necessários. 

§ I. o -Os praticantes e fiéis 
não terão título de nomeação e ven
cerão o que combinarem com o 
serventuário. O contrato será ar
quivado em juizo e o juiz asse·· 
gurará a sua execução. 

§ 2.° - Os praticantes e fiéis 
não podem escrever nos autos ou 
fazer intimações. salvo aos advo· 
gados e solicitadores. quando êstes 
fizeram declaração, datada e as· 
sinada. à margem da sentença, des~ 
pacho ou quota. de que fóram in
timados. 

Ar!. 22. 0 
_.- A promoção dos es

creventes. no mesmo cartório. será 
feita pelo juiz de direito, sob pro
posta do serventuário. 

~ único ---- Si o servenluário 
declarar preferir admitir novo can· 
didato em vez da promoção de 
um de seus escreventes, o juiz orde
nará a abertura de exame, para 

141 

provimento de qualquer dos luga. 
res que se tiver vagado. 

Art. 23.0 
- O serventuário lan~ 

çará a receita e a despesa do seu 
cartório ou ofício, diariamente, em 
livro próprio, aLerto f' ruhricaç{o I)(>~ 
lo juiz de direito. 

Art. 24. 0 Os atuais (~s{'j'('Vl'n-
tes ~;i"io mantidos nm sellS can~ns. 

Art. 2'5. 0 f;:t.tc df'creto ('ntru-

rá em vIgor no dia 1,° dt' Janeiro 
de 1932. revogadas as disp0'iicôes 
em contrário. 

O S('crctário de Estado dos N c
gócios da J lIstiça e o da F azrnda 
(" do Tesouro do Estado assim o 
entendam e façam executar. 

Palácio do Governo Provisóri0 
do Estado de São Paulo, 23 de 
Julho de 1931. 

(aa.)-·- JIJÃO ALBERTO LINS 
DE BARROS 

Marco.~ de Souza J'}antas 
Floriualdo Lillharcs 

Publicado na SrcrC'tarÍa de F.s
tado dos Negócios da Justiça, aos 
23 de Julho de 1931. Mesquita 
] (mior - Diretor C('ral. 

DECRETO N." h.697-A. DF. 
21 DE SETEMBRO DE 1914 

F.~'1'AnF.r.ECT'1 MF,nTnAS TlI.~r,ATIVA.~ 

AOS JIlSCln:VI~~TF.S nFl CATlTõRJ09 
I<:'M GEnAI, 

O Doutor Armando de Sales 
Oliveira. Intervf'Iltür f'edeml riO 

Estado de São Paulo, usando das 
atribuiç.ões que lhe são oonfcridas 
pelo decreto federal n." 19.398, de 
11 de Novemhro de 1930, c 

considerando a conveniência de 
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modificar a legislação relativa à 
nomeação, demissão e prerrogativas 
dos escreventes de cartórios e ofí
cios, não só quanto às garantias de. 
estabilidade dêsscs funcionários. 
como também para mais segura efi
ciência dos serviços que des,empe
nham. em relação ao interêssc pú~ 
blico; 

Decreta: 
Artigo 1.0 

- Os escreventes de 
cartórios e ofícios, uma vez que 
contem, no mínimo, dez anos de 
exercício, sendo quatro, pelo me
nos, no cartório ou ofício em que 
estiverem servindo. só poderão ser 
demitidos de acôrdo com o pro
cesso disciplinar estabelecido no de
creto n.o 5.129, de 23 de Julho de 
1931. 

Artigo 2.° -- No caso de redução 
do número de escreventes v prcvÍsta 
no § 2. 0 do artigo 1.0 do decreto 
n.o 5.129, de 23 de julho de 1931. 
ao escrevente dispensado com me
nos de dez aHOS de ofício no cargo 
e menos de quatro no próprio car
tório ou ofício em que estiver ser
vindo, serão abonados três meSL'S 
de vencimentos, pagos no ato da 
dispensa, sem prejuizo de rC'curso 
para o corregedor geral da Justiça. 

Artigo 3.° --- O escrevente que 
não estiver nas condições estabele
cidas no artigo I. o poderá também 
ser demitido por iniciativa do ser
ventuário, sem declaração do mo
tivo, mas ficará, nessa hipótese, 
com direito a vencimentos mtegrais, 
correspondentes a um ano. 

_Artigo 4. 0 
-- As férias assegu

radas pelo artigo 18 do aludido de
creto n.o 5.129 serão lançadas em 
cadernetas especiais, cujo modêlü 
será aprovado pelo corre?,cdcr ge-

ral da Justiça. 

Artigo S.U ~ Uma comissão de 
cinco membros. com;tituida por doi ... 
representantes dos e:Kf(·vcnÍl's. dois 
representalltes elos serventUi-írios e 
presidida por quem o SecrC'tário da 
Justiça indicar. organizará a ta
bela mínima dos vencimrntos dos 
escreventes de carlórios (' ofícios. 

Artigo 6.° Os e!'!crt'vcntcs são 
obrigados a contribuir para a Cai
xa Beneficente dos Funcion/lfio_~ 

Públicos, cabendo aos serveutuá· 
rios descontar as respectivas conlri
buiçÕ'es na folha d(· pagamento, rc
co!hendo··as imediatamrute à Cai
xa, acompanhadas de guia discri
minada. 

Artigo 7.° ---- Os auxiliares dp 
cartórios só poderão ser nomeados 
escreventes habilitado!'! depois d~~ 
aprovados em concurso. gozando de 
preferência para nomeação, em 
igualdade de condições, dêsde que 
tenham seus conLratos arquivados 
na forma do § 1.0 do artigo 21 do 
decreto n.o 5.129, de 23 de Junho 
de 1931. 

Artigo 8.° -- Os e!'!creventes fi~ 
cam sujeitos às seguintes peuas dis
qÍplinares. conforme a maJOr 'Ou 
menor gravidade das faltas que 
cometer('m: 

a) advertência; 
b) _.- fpprecnsão; 
c) suspe-nsão de oito a no-

venta dias; 
cl) demissão. 

Artigo 9.° - --- A~~ penas de adver
tência c repreensão serão arJ!ic:ú
veis aos escreventes. quando êf.tC5: 

1) fôrcm omissos no cum-
primC'nto de st'us deveres: 

2) deixarem de cumpnr 
qualquer ordem em relação aO:-j 

serviços; 
3) --.. ~ perturbarem o fiilêncio 
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dos ofícios ou cartórios durante as 
horas de trabalho ou tratarem de 
assunto que lhes s~ja estranho; 

4) - deixarem de tra tar com 
a devida delicadeza e urhanidade 
não só as partes como os auxiliaref,. 

Artigo 10.0 
-- A pena de sus

pensão será aplicada, quando o es~ 
crevente: 

a) - já tiver sofrido por três 
vezes a pena de advertência ou 
repreensão; 

b) - desacatar os 5uperi-or{'~ 
hierárquicos ou as partes, por g('s~ 
tos ou palavras; 

c) - dar informações reconhe
cidamente inexatas; 

d) - ausentar~se do ofício ou 
cartório por mais de oito dias, sem 
causa justificada; 

e) - tornar-se manifestamente 
relapso no cumprimento dos seus 
deveres; 

f) - cometer qualquer ato 
ofensivo à mora I e aos créditos do 
ofício ou cartório; 

g) - fomentar, entre f;{~US com
panheiros de trabalho. desharmo
nia ou inimizades. ou assoalhar, fo
ra do ofício ou cartório, qualquer 
fato que nêle se passe c deva per
manecer em sigilo; 

h) - receber indébitamente gra
tificações ou propinas por parte 
dos clientes. 

§ 1.0 
- A suspensão como pe~ 

na disciplinar é distinta da que re
sulta de pronúncia, conforme as 
leis da República. e da que cOns
titue ato preliminar em processo de 
responsabilidade. 

§ 2.° - O escrevente suspen
so, e com a pena de suspensão con
firmada pelo corregedor, perde a 
regalia instituida no art. 3.°, 

Artigo 11.0 ~~ Aplicar-se-á a 
pena de demissão: 

a) --- quando (} cscrt'Vt'lltt' j.:l 
tenha sofrido, por três vezes, a pl;" 

na de suspensão; 
b) quando, em processo ad-

ministrativo, se verifique a incapa" 
cidade ~ moral ou funcional ._-~. 

do proccs~ado. 

~ único ._-~ Na hipólef,e da le
tra "a", é dispensado o processo 
administrativo. 

Artigo 12.0 --~- As penas a ql.w 
alude o artigo 8.°, It-'tra~ "a", "b" 
e "c", são aplicadas pdos servcu
tuúrios, com recurso para o conege
dor respectivo. A pena de demis
sãe é aplicada pelo corregedor do 
cartório, com recurso para o corre
gedor geral da Justiça. 

~ único -.---- Os recursos poderão 
ser interpostos dentro do prazo de 
dei. dias, a contar da dai a da im w 

posição da pena. 

Artigo 13.0 Este (h'creto en~ 
trará em vigor na data da sua pu
blic.ação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Palácio do Covêrno do Eslado 
de São Paulo. aos 21 de setembro 
de 1934. 

(a) -~ Armando de Sales Oli
veira 

Va/domiro Silveira. 

DECRETO N. 10.574. DE. 10 
DE OUTUBRO DE. 1939. 

o doutor Adhemar Pereira. de 
Barros, interventor federal no Es~ 
tado de São Paulo. no uso das 
atribuiçoes que lhe são conferidas 
por lei e nos lêrmos da Resolução 
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n. 661. do Departamento Adminis
trativo do Estado. 

Decrela: 

Artigo 1.0 .. -- A letra "o" do § 
único do arl. 11 do livro VI do có· 
digo de Impostos e Taxas (De 
creto n. 8255, de 23.-4-37) passa 
a ter a seguinte redação: 

"Sem a majoração mencionada 
nêste artigo, dentro de 60 dias, 
contados da data da homologaçiio 
do cálculo ou do despacho que de
terminar o pagamento do imposto". 

Artigo 2.° -- Nos inventários 
em que há herdeiros presentes, ini
ciados depois de decorrido um mê~. 
a contar da abertura da sucessão, 
O imposto será arrecadado integral.· 
mente; e será arrecadado com o 
acréscimo da multa de 10 o/r!, si 
excedido o prazo a que se referI! 
a letra "c" do artigo 11. § único. 
Livro VI, do decreto 8255, de 23 
de abril de 1937. 

Artigo 3. ° -' Nas partilhas ami· 
gáveis e adjudicações o imposto 
de transmissão "causa-mortis" será 
recolhido dentro de 45 dias. con· 
tados do "Visto" de que trata o 
artigo 38, R 2.°, do Livro VI, de 
decreto 8255, de 23 de abril de 
1937, sob pena de multa de 10';~ 
(dez por cento). 

Artigo 4.° .~ Esgotados os pra
zos concedidos por lei para pa
gamento do iml-'osto de transmis
são "causa-mortis", a Fazenda 
iniciará imediatamente a cobrança 
judicial. 

Artigo 5.° - Da decisão que 
homologar o cálculo ou do despa
cho que determinar o pagamento 
do imposto de transmissão "causa
mortis". deverão 05 Escrivães inti-

mar a F azcnda do Estado, dentro 
de três dias, contados da data da 
decisão ou despacho. sob pena de 
multa de 100$000 a 500$000, im
posta pelo jlJizo do procl~s~o. a 
requerimento do procurador fis
cal. 

Parágrafo UUlco Aos reprc-
scniantes da Fazenda é facultado 
requerer a intimação dos demais 
interessados, encarregando das di
ligências neceSfiárias os oficiai!; pr1-
vativos da Fazenda do Estado. 

Artigo 6. () --~ As isenções a que 
se referem os artigos 40 t' 4 J t' ~~ 
do decreto n.O 9.865. de 27-12-
1938, e art. 15 do dem'to 10151. 
de 26-4-39, quando, decorrentes 
do mesmo ato. jurídico, importarem 
em mais de cincoenta contos de 
réis, isolados ou conjuntamente, só 
serão concedidas a juizo do Go
vérno, total ou parcialmente, sem 
prejuizo das demais formalidades. 

Artigo 7.° --- O artigo 14 e ~~ 
do Livro VI do decreto 8255, de 
23 de abril de 1937, passam a ter 
a seguinte redação: 

"As taxas do n. 1 da tabela 
anexa serão aplicadas em dôbro, 
quando os parentefi em linha reta 
fôrem instituidos herdeiros ou lega
liirios. ainda mesmo que sucessí
veis "ab-intcstato". 

Artigo 8. 0 
----- Rcvogam-sel as 

disposiç_ões em contrárjo, entrando 
êste decreto em vigor na data da 
sua publicação. 

Palácio do Govêrno do E:;tado 
de São Paulo, aos 10 de outubro 
de 1939. 

ADHEMAR DE BARROS 

José de' l\tloura He::ctlelc 
A. C. de Sales Jlmior 
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Publicado na Secretaria da J us
tiça e Negócios do Interior, aos 10 
de outubro de 1939. 

O Diretor Geral,-·· Fabio Egy
dia de O. Carvalho. 

DECRETO-LEI N. 1.726 -
DE I DE NOVEMBRO DE 

1939 

IlISPôE SÕnUE J\ JNCIIHl:N(:U, 
A IHtlU:AU.\.Ç'::\O E Fl.'''ic..\.L[Zi\(:,~n 

no s~J"O PE·NITENCIAU lO 

O Presidente da República, 
usando da atribuição que lhe con
fere o artígo 180 da Constituição, 
decreta: 

CAPiTULO 

Do impo.~lo e SUa incidência 

Artigo l. o - O imposto, fixo 
ou proporcional, a que se refere 
o Decreto n. 24.797, de 14 de 
julho de 1934, será arrecadado 
pela União, sob o título - Sêlo 
Penitenciário -- por meio de es
tampilhas adesivas especiais. ou 
por verba. 

Parágrafo único -- O produto 
da arrecadação será escriturado 
como - Renda de aplicação es
pecial. 

Artigo 2.0 
-- Em sêlo peniten

ciário serão pagos: 
I - As multas penais impostas 

em todo o Brasil pelDS juizes e tri
bunais criminais. ou arrecadadas pe
las autoridades policiais e adminis
trativas. em cDnsequência de infra
ções penais de qualquer natureza 
ou de faltas disciplinares ou de fal
ta de comparecimento dos juizes de 

fato e dos perito!-i nos processDs cri
minais. bem como as multas impos
tas por infração dos dispositivos da 
presente lei; 

11 _. Taxa penitenciária impos
ta, a critério dos juizes e tribunais 
criminais. em todas as sentenças 
condenatórias. nos processos penais. 
entre () mínimo de vinte mil réis 
(20$000) e o máximo de cinco 
contos de réis (5 :000$000), de 
acôrdo com a gravidade da infra
ção e as condições econômicas do 
condenado; 

IH Dez por cento (10 ','I,) 
sôbrc o valor das fianças criminais 
arbitradas pelas autoridades ou jui
zes competentes; 

IV _. A importância das fian
ças criminais quebradas ou perdi
das. na forma da legislação em vi
gor; 

V - Taxa de dez por cento 
( 10 010) acrescida sôbre a impor
tância a que fôr condenado o res
ponsável, a título de indenização do 
dano produzido pela infração pe
nal; 

VI ._ ... As importâncias apreen
didas pelas autoridades policiais ou 
judiciárias. como produto de infra
ções penais ou de venda de obje
tos utilizados na prática dessas in
frações. excetuados os que devam 
ser destruidos e os que tenham de 
ser recDlhidos ao Museu Criminal 
da Inspetoria Geral Penitenciária; 

VII , __ o A renda proveniente das 
certidões do Cadastw Penitenciá
rio, ou de outras expedidas pela Ins
petoria Geral Penitenciária; 

VIII _. Dois por cento (2 010) 
da f]uota lotérica a que se refere o 
arl. 13 do Decreto-lei n. 854, de 
12 de novembro de 1938; 



14. 

IX - Os emolumentos de cinco 
mil réis (5$000), para lins esta
tísticos e organização do cadastro 
penitenciário, sôbre as patentes de 
registo concedidas para o comér
CIO ou labrico de lumo, bebidas, 
alcooI. cartas de jogar. armas de 
fogo e suas munições. na forma do 
regulamento do imposto de consu
mo; 

X - Os emolumentos de cinco 
mil réis (5$000). para o lim rele
rido no número IX, atingindo to
das as casas que efetuarem vendas 
de bilhetes de loteria. quer se tra
te ou não de emprêsas explorado
ras ou concessionárias do serviço, 
agências. filiais ou sucursais; 

XI - Dois por cento (2 ';',) 
sóbre a receita proveniente da ven
da de ingressos e de inscrições de 
concorrentes em todas as competi
ções atléticas ou esportivas, tais co
mo lutebol, box. corridas de ca
valos, de automóveis, natação, re
gatas e outras, apurada pelos du
bles e organizações de qualquer na
tureza, filiados ou não, mesmo que 
explorados individualmente; 

XII - Meio por cento (Yz 0/0) 
sôbre a receita apurada pelos clu
bes, fechados ou não, casinos, as
sociações ou organizações, de qual
quer natureza, proveniente da ven
da de fichas, poules. cartõe3 ou 
quaisquer vales que se prestem a 
apostas ou jogos e sôbre as pres
tações, quaisquer que sejam, pagas 
pelos concorrentes à distribuição, 
de objetos ou importâncias, median
te prêmio ou sorteio decorrente de 
operações. contratos e capitaliza
ções, exceto loterias, sendo, ainda, 
prelevado meio por cento (112 ',!, ) 
sôbre o valor do objeto ou impor-

tânclas distribuidas nas condições 
acima referidas. 

Art. 3.° - O imposto do sêlo 
penitenciário incide tambem sôbre 
todos os papéis, atos, contratos, 
têrmos, livros .ou documentos, de 
qualquer natureza, sujeitos à taxa 
de Educaç.ão e Saúde. dêsde que 
submetidos a qualquer autoridade 
judiciária, cobrando-sp a taxa fixa 
de cem réis ($100). 

CAP(TULO 11 

Da selagem por estampilhas e sua 
inutilização 

Art. 4. 0 
- O sêlo penitenciário 

será aposto em qualquer lugar do 
ato, contrato, papel, documento. li
vro ou processo, desde que nesta 
lei não seja determinado o lugar 
de sua aposição obrigatória. 

~ 1.° -- O imposto, de que trata 
o inciso XI do art. 2. 0

, será co
brado aplicando-se o sêlo peniten
ciário no livro especial para re
gisto da renda apurada na venda 
de ingresso, ou no talão ou livro 
de inscrições. 

~ 2.0 - O imposto. de que tra
ta o inciso XII do art. 2.°. será 
cobrado aplicando-se o sêlo peni
tenciário no livro especial em que 
fôr registado o movimento da ven
da de fichas, paules. etc., e, nos 
demais casos do mesmo inciso XII. 
aplicando-se o sêlo no livro em que 
se registam as prestações pa
gas pelos concorrentes aos prêmios 
ou sorteios, bem como o valor dos 
mesmos prêmios e sorteios por oca
sião de sua distribuição. 

~ 3.° -- Os livros citados nos 
parágrafos anteriores,. ohedeceráo 



aO modêlo n. 1, anexo ao Decreto 
n. I .441. de 8 de fevereiro de 
1937. 

Ar!. 5.° - As estampilhas de
verão ser colocadas seguidamente 
sem se sobrepôrcrn. 

Art. 6.° - A estampilha, lima 
vez aposta a um documento que 
não tenha produzido seus efeitos 
ou seja anulado ou reformado. não 
poderá ser aproveitada em outros 
documentos, nem na restauração 
do que fôr nulificado. 

Art. 7.° - A in utilização das 
estampilhas aplicadas nos papeis. 
atos, contratos, documentos, têr~ 

mos. livros ou processos. como pro
va de pagamento do imposto, será 
feita pelo respectivo signatário, ou 
pela autoridade que funcionar no 
processo ou expedir o documento 
sujeito à selagem imediata. 

Art. 8. 0 
- Nos casos previstos 

nos arts. 2.° e 3.0
, os papéis, atos, 

contratos ou documentos serão se
lados ao serem subscritos pelas 
pessoas ou autoridades competeoR 
tes para a inutilização. 

Art. 9.° - A taxa de estatís
tica, referida no artigo 2.°, os. IX 
e X. será paga no ato da expedição 
da patente respectiva. 

lAr!. 10.° -- A selagem dos livros 
a que se refere o art. 4.°, §§, 1.0 
e 2.°. far-se-á após o encerraR 
menta da escrita do mês anterior 
e até o terceiro dia útil de cada 
mês, devendo ser feitos. diaria
mente, nêsses livros. os lançamen
tos das importâncias sujeitas ao sê
lo penitenciário. 

Art. 11.° - A selagem do livro 
ou talão de inscrições. nos casos 
previstos nos arts. 2.°, n. XI. e 
4.°. § 1.°, far-se-á no momento 

1<7 

de ser o ato assinado pelos inte
ressados. 

Art. 12.° _. O sêlo corresponoen
te aos 10 010 sôbre o valor das 
fianças crimmais será pago no 
momento da assinatura do respe
ctivo têrmo, com a menção de sua 
importância, no mcsm{) têrmo. 

Art. 13.° -- Nos casos do n. lU 
do art. 2.°, a selagem será feita 
por verba, anotada no respectivo 
processo, ou em estampilhas, senR 
do nessa hipótese feita a referên
cia pelo respectivo serventuário. 

Art. 14. 0 
-- Quando a importân

cia a ser paga de uma só vez, em 
sêlo penitenciário, exceder de qui
nhentos mil réis (500$000), é fa
cultativo o pagamento do imposto 
em estampilhas ou por verba. 

CAPfTU LO III 

Das isenções 

Art. 15.° .- São isentos do im
posto do sêlo penitenciário: 

I - Os papéis, atos. contratos 
ou documentos não sujeitos à taxa 
de Educação e Saúde; 

II - Os papéis. atos. contratos 
ou documentos solicitados "ex
ollicio", pela justiça pública, nos 
processos criminais de que resulte 
a prestação de fiança ou a imp·Q
siçâo das multas referidas nos nÚR 
meros 111 e VI do art. 2.0; 

IH - Os atos referidos no ar!. 
23, letra g da Constituição; 

IV - Os papéis, atos, contratos 
ou documentos, apresentados por 
pessoas comprovadamente indi
gentes. 

Art. 16.° -- Nenhum papel, ato, 
contrato ou documento fica~á SU~ 
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Jeito simultaneamente ao sêlo _pc~ 
nitellciário fixo e ao proporcional. 

Ar!. 17.0 
-- Salvo declaração ex

pressa no decreto que o conceder, 
o indulto integral ou parcial da 
pena detentiva não isenta o indul
tado do pagamento da indenização 
à vítima do crime. nem dos demais 
pagamentos da pena pecuniária. 

CAPiTULO IV 

Da fiscalização do imposto 

Art. 18.0 
-- A direção. instru

ção e fiscalização do serviço do 
imposto regulado nesta lei. com
petem privativamente ao Ministé
rio da Fazenda e serão -exercidas, 
em geral. por todas as repartições 
e funcionários da União e, espe
cialmente. pela Diretoria de Ren
das Internas do Tesouro Nacio
nal. com a colaboração da Inspe
ria Geral Penitenciária. 

Arl. 19. 0 
-- Em cada cartério 

de juizo criminal deve constar de 
livro especial. aberto e rubricado 
pelo', respectivo juiz. a indicação 
pormenorizada dos pagamentos 
efetuados em sêlo penitenciário, de 
acôrdo com as determinações con~ 
tidas no Decreto n. 24.797. de 14 
de julho de. 1934 e no presente 
decreto~lei. 

Art. 20.0 
-- Por falta de paga

mento do sêlo penitenclanú ndO 
se retardará. em qualquer instân~ 
cia, a remessa dos processos cri~ 
minais ao juiz competente, o qual 
providenciará a cobrança do im~ 
posto no andamento do feito. 

Art. 21.0 
-- Ressalvada, as hi

póteses previstas nesta lei, quanto 
ao pagamento do imposto ou de 

sua diferença não f'stão os papéis, 
atos, contratos. ou documentos su
jeitos ao regime de revalidação. 

CAPiTULO V 

Das penalidades 

Art. 22.0 ~~ Os infratvrt:s das 
disposições desta lei ficarão sujei~ 
tos às seguintes multas: 

I - Um conto de réis (I :000$) 
a cinco contos de réis (5:000$). 
aos que empregarem sêlo servido, 
lIsarem ou fabricarem sêlo falso e 
sonegarem o imposto, carateriza
da a sonegação por artifícios do
losos e, bem assim, aos que por 
qualquer forma iludirem ou em
baraçarem a ação fiscal. A multa 
será igual ao valor do tributo, 
quando a sonegação ultrapassar 
de cinco contos de réis; 

11 -- Duzentos mil réis (200$) 
a seiscentos mil réis (600$000). 
aos que não pOSSUlrem ou não es
criturarem na forma legal os li
vros citados nesta lei; 

III - Cem mil réis (100$000). 
aos que deixarem de selar. sela·· 
rem insuficientemente, conserva
rem em seu poder. ou derem cur~ 
so a quaisquer papéis, atos. con~ 
tratos, têrmos, documentos, talões 
e processO's, bem como ao~ Iqud 
não os apresentarem à repartição 
competente para pagamento do, 
imposto, ,no prazo de quinze dias: 

IV -~- Quando se tratar de 
simples falta de pagamento do 
imposto. ou insuficiência dê:>te, nO:> 
livros de que trata o arl. 4.". §§ 
1.0 e 2.°, cobrar-se~á a multa de 
50 9;/ do imposto devido. a qual 
não poderá ser inferior a duzen
tos mil réis (200$000); 



v - Cincoenta mil réis (50$) 
a cem mil réis (100$000) a quais
quer funcionários públicos, civis ou 
militares. que infonnarem oU en~ 
caminharem papéis nas condições 
do inciso IH. sem que represen
tem no sentido de ser cobrado o 
imposto ou diferonça devida,,' às 
autoridades civis ou militares. che
fes, de repartições ou de serviços 
que despacharem processo conten
do papéis nas condições citadas; 
aos tabeliães. escrivães. oficiais do 
registo e outros serventuários 'fue 
passarem, lavrarem, subscreV\Crem 
ou registarem papéis ou docu
mentos nas mesmas condições. ou 
nêles reconhecerem firma. 

§ I. o _ Nas infrações continua
das. cobrar-se-á 100$000 por 
grupo de cinco documentos em 
que houver falta ou insuficiência 
de sêlo. 

§ 2.0 
- Nos casos de emenda 

ou rasura. cobrar-se-á apenas a 
simples revalidação. 

§ 3.0 
- Fica integrado. para 

todos os efeitos, neste decreto-lei, 
o disposto no art. 115 do atual 
regulamento do imposto de consu
mo. 

Art. 23. 0 
-- A multa referida no 

inciso V do artigo anterior será 
imposta pelo Ministro da Fazen
da. que, em casos excepcionais, po
derá deliberar por equidade. 

CAPiTULO VI 

Do processo administratwo 

Art. 24.0 
-- As multas serão 

impostas. observando-se oQ grau 
mlmmo, médio ou máximo. con
forme a gravidade da contraven-

ção, e, sempre no máximo, quan
do se tratar de infrator revé!. 

Parágrafo único. -"-- As muItas 
impostas em virtude de denúncias 
ou de autos serão, no caso de rein
cidência, aplicadas em dobro, sen
do considerada reincidência a re
petição da mesma contravenção 
pela mesma pessoa ou firma, de
pois de passada em julgado a 
respectiva 'sentença confirmatória. 

Art. 25. 0 
-- A aplicaçiio das 

multas~ a que se refere esta lei, 
não prejudicará a ação penal que 
no caso couber. 

CAPiTULO VII 

Das restituições e indenizações 

Art. 26.0 
-- Não será restituida 

qualquer importância, parcial ou 
total, correspondente ao sêlo peni
tencIano, salvo cobrança mani
festamente ilegal ou modificação 
do regime fiscal, que impossibilite 
a aplicação das fórmulas em po
der dos interessados. 

Art. 27.0 
- Quando a restitui

ção decorrer de êrro da repartição 
na cobrança do imposto, o fun
cionário que deu causa à cobran
ça ilegal responderá pela impor
tância rest'ituida'. 

CAPiTULO VIII 

Disposições gerais e iransilÓria.s 

Art. 28. o - As consultas sô
bre interpretação desta lei e res
pectivo regulamento serão resolvi
das com obediência ao regime de 
instâncias e recursos, pela forma 
atualmente em vigor. 
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Ar!. 29.0 
- As consultas de re

partições e de serventuários públi
cos serão resolvida~i< ./no Distrito 
Federa\, pela Diretoria das RelI
das Internas. e. nos Estados. pelas 
Delegacias Fiscais, que submeterão 
o seu despacho à aprovação da-
quela Diretoria. 

Parágrafo único -- As consul
tas originárias das Delegacias Fis.· 
cais serão tambem solucionadas 
pela Diretoria das Rendas Inter
nas. 

Ar!. 30.0 
- O produto das 

multas fiscais não poderá ser ad
judicado, no todo ou em parte, a 
quem as impuser ou confirmar. 

Art. 3\.° -- Toda mul,a fiscal. 
cominada nesta lei, constituirá ren· 
da eventual com aplicação espe
cial. e cincoenta por cento (50jY(,) 
da quantia efetivamente arrecada
da será adjudicada a quem tiver 
dado causa eficiente à sua impo
sição e cobrança. mediante autua
ção, notificação. representação, 
denúncia ou informação. 

Art. 32. 0 
-- O Ministro da Fa

zenda tomará as providências ne
cessárias para a regularidade da 
escrituração da renda ,produzida, 
pelo Sêlo Penitenciário, adotando 
as medidas que julgar úteis ao mo
vimento da conta decorrente da
quela arrecadação. 

Art. 33.0 
-- As estampilhas es

peciais do selo penitenciaria serão 
impressas na Casa da Moéda, por 
conta do Govêrno. 

Art. 34. 0 ~~- A ;ndic~ção das 
taxas, tipos, formatos e carate
risticas, bem como a sua aprova
ção. depósito, escrituração, supri
mento, venda e troca, obedecerá ~o 

regime prescrito no RegulamBnto 
do sêlo. 

Art. 35. o __ As estampilhas do 
sê lo penitenciário terão curso geral 
e serão emitidas para emprêgo sem 
prazo prefixado. 

Art. 36. 0 
-- Continuam em vigor 

as disposições dos decretos núme
ros 24.797. de 14 de julho de 1934. 
1.441. de 8 cle fevereiro de 1937. 
desde que não tenham sido ex
pressamente revogadas por êste de
creto-lei, ou não colidam com as 
suas disposições. 
IArt. 37.0 

-- Ficam n~vogad(}s o 
inciso VIII. do arl. 2.° do Decreto 
n. 24.707. de 14 de julho de 1934. 
e o inciso 1, letras "a", "h" e "c", 
do arl. 31. c o arl. 32 do Decreto 
11. 1.441. de 8 de fevereiro de 1937. 

Art. 38.0 
-- Esta lei entrará em 

vigor trinta dias depois de sua pu
blicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro. I de novembro 
de 1939. 118.° da Independência e 
51. o da República. 

GETULIO VARGAS. 

Francisco Campos. 
A. de Souza Cosia. 

(Pu"'i~'ndu 11(1 "Ulúrlo OU<'Ial" da 
IJnlilo. tlt· ·1 dtO IUH'l'lubro th- lD.:u)~. 

DECRETO N.o 10.719. DE 27 
DE NOVEMBRO DE 

1939 (") 

Há rt"ll:ulnDlentR~Ao no dapoa

to no tll'eretu JI. 7.0'18, de 6 de 
abril de lD:UJ, 110 que ... refere 

às lota~õeH dOH l.·nrt6r1o. em 
geral. 

o Doutor Adht'IlWI' Pl'reil'H dl' 
Barros, Interventor Fcdt'ral 110 Es-
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lado de São Paulo, no liSO da :llri

Imição que lhe confnl' () arligo 7." 
n. 1 do decreto n. 1.202, de H {le 
abril de l!I:W. 

Dccrda: 
Artigo 1.° A lolaçüo dos ('ar-

lórios etll geral, a eargo da S('cn'
taria da Jllstiça (' Negócios do In
terior, processar-se-ú logo ;lpÚS a 
criaçfi.ro ,tln sel'vl'olia, segundo as 
normas ora estauelecidas. 

Parágrafo único - - A r,/'vis,lo da 
lotaçiio, que se farú dc lre,s em Iri's 
anos, ()u antes si o S('(Tl'túrio de 
Estado julgar Iwcessúrio, obedecl'
ra igualmente ao eslaluido nestt' 
decreto. 

Artigo 2.0 -- Puhlicado o d.ipll()" 
ma do qual decorra a cria\~~lo de 
algum ofício de justiça, determina
rá o juiz corregedor do earlúrio, 
à solicitação da SecretaJ'ia, se lJI'O
ceda ao arbi lramento, pOT' dois 
perih)s de confiança, dos proven
tos Iiquidos que dele {lnderú aufe
rir () s('rv('nlllilri()~ durante UIll :ll1O. 

PafÚgrafo 1." Para fixa<;:l() dos 
proventos liquidos st'rüo d('d'-Izi
dos, da renda global que a 5er\'('11 
tia produzir, os vf'lleiJllcn[os dos 

('screvcn{t>s ncecssúrios ao seu .... er
viço c () alugue! do pl'ódio ou par
le d~le, estritamente indispensú\'(.'! 
ao funcionamento do carlúrio. 

Parúgrafo 2." ... __ . O pagamento do 
sêlo de nomeação, que precede à 
posse do servl'ntuúrio, será fcitu fi 

lítulo provis('lI'io, tomando-se para 
base de cúlculo a importânda qllL' 

for arbitrada, de plano, pelo juiz. 
corregedor. 

Arligo :1." --- Realizado o arhitra· 
mento pelos peritos designados P 
compromissados peJ.o ,juiz, e ouvi
da a Faz·cnda do Estado pelas eo
Ictorias estaduais. no interior, e 

Procuradoria Fis('al, n;ls cornar· 
(~as dt' Silo Paulo, Santos (' ClIlI

pinas, ser;! o pl"'Ol't'sso dl'volvit!u ir 
S(,l"!'elaria para jUlg:lll11'1l10 (kfilli~ 

tivo da l(ltu~';ill, 

Artigo .1." Nún !wvpndo di"i-
('ordúllcia enlre () hrudo dos p('I'i
los t' () Iltll'l'Ct'1' da Fazl'llcl:r, ser:', a 
lotuç;:lo fix:rd" pt'!o valor do nrlJJ' 
trarnenlo. Ka hipó!I'S(> l"olllr:'lri:r, 

cJ('('idirit () St'cl'l'túl'io dI' I<st:ulo 
s()hr(' as dúvidtlS sllseil:Hl:rs, Jlod('Ii
do para isso, si enlendt'!" ('OI\VC'

ni{'ult', (klt'nllinar a VO!l:l dos :lU

los li eOIHare:J, para novas dj!jg(~II

('ias. 

Artigo 5." .Iulgada a !olat:úo (' 
puhlicado no ór'güo ori('i:ll o res
pectivo despacho, ·d('yt'l';'r o S{'I'Vt'II
tu::'trio empossado, dentro de ;10 
dias, 1'('('olh('I' Ú coletoria local a 
diferl'nça do si'lo dto nOI1](':II:::lO, si 
houver. 

Pan'lgrafn único 
zo ('stailej(>cido, 1l,lo 

Findo () pra
lendo -"idl) f('i-

lo () rt'f('('ido r('('olllirrl('lllo, St'r:l a 

divida inscrita e {'o!Jl'lHla l'XtTlJli
v:lllwnte, It;l forllla (' l'Olll os acl'('s
cimos cOllsl<1nll's da /I'i. 

Artigo (i." A lotn,,:,io dos car-
tórios em gl'raI, ({IH' St' a1ualizad 
de (,Iln[ol'midadp ('Oll! () disposto 
no artigo I.", parúgral"o único, 
deV('I':'1 hasear~st' na ilJlI)ort:illcia 
médias ,dos pro\,('nlos líquidos da 
serventia nos anlcl'iores ('x('l't'iejos. 

Parúgrafo j." --- Para t'IIJl1I)['i~ 

nwnl0 do eslatLlido !leste Hrligo, fi
cam os servenfuúrios obrigad()s .1 

fornecer aos pt'l'ilos t()(Ios os {'sela
I'('cimt>nlos dl' tjtl(' PI't'<"iSill'('1l1 pa
ra fundallll'ntar () arhitranwnlo. 

Parúgrafo 2." Selll prt'.iuizo do 
contido no parúgrafo ant('l'iol" 
Iransmiliruo os s{'rVt'IlILlÚri~)s au 

contador do juizo, até 28 de f()\"t!-



'.2 l'l'gl!!llfttllo 

rriro (le cada cxerC'!('jfl, um hn
laneetc da recf'ila (' da fksp('sa do 
cartório, relativas :to l'xercjf'iil an
Icrio!'. 

Par:'lgrafo 3." -" O contad'Ol' do 
juizo, no interior, fêlra fi referiria 

remessa ao escrivão do jurí, e os 
servcnlllari()~ (la COtllar(':! rle Sllo 
Paul,u cll((el'rçan'ío os respectivos 
halanct'les dirélatllt'nle à Sl'CI'l'

taria ela Justiça. 
Artig{) 7." --- Scrúo punidos na 

forma determinada pelo art,igo R." 
da 1<'i 2821, rle 1936, os se1'\I('nluil
rios que se I'CCllsar('!ll a pnstar 
os ('Scl,ll'ecillll'ntos solicitados PI'
los peritos, e hem <lSSÍlll os que 
apresentarem haJanecles qmissos 
ou que nào tradUZêllll a realidade 

do movimento financeiro da ser
ventia. 

Artigo R," - As dúvidas qUf' 

surgirem na expcuçtio dn pr(,s'~'r.tf· 

drerelo, hem ('0l110 os ('(iSOS omi~·· 

:f. Os eS{'rivães, certamente, tudo 

farão, pam que :,;,e desvaneça o am

biente ,desfavorável qlle as [altas, de 

alguns funeiünários, püuco escrupu-

10o8os, vào formando em tôrllO de 
um qua-dro co.nstituido, ("m ~ua 

m,-úoria, de homens honestos e 

eumpridoros ,de sous deveres. (Ma

nuel Carlos, üp. cit., p. XX). 

'l> Quando as,~,inado em audiência. 
e 'decorrido 'Ü praz.Q de de)'; dilHl, é\ 

que se refere I) a'rt. 858 do Código 

do Processo. para o's interessados 

reclamurem contra ,as ,declarações 

do inv,entariante, é acertado infor

marem os escrivães ao jUiz o de

CH'rso daquêle prazo e lhe fazerem 

os autos ronc111ROS. (Vi('ent.~ Mame

llt~ de. 'Prpitas JuniQIr, 0ll. cit., texto 
(i41) . 

sos, st'rãn decididos d" plano ]I('!I) 

Sí'cprlario de Esl,ulo. 
Artigo !l." l:;~t(' (j(oní'10 PI11r(' 

l'm vigor tl!l data ctn sua publica
ção, I'evogndas as disposiçúps em 
(''{mtrúl'io. 

l'aJ{lC'io do (~ovprll() do E~lad() 

de São P3uln, 27 de llüvem!Jnl d" 
19,1~1, 

AnlT EMAH DE BAHLlOS 

José c/r MOIIJ'a RC':('1l1[l' 

Goriofflllo de (;Ó/'S. 

Publicado na Sl'crelúria ("1:1 .Jus
tiça e Negócios do Interior, ao-: 
'27 de l1llVL'mhl'o de llJ:H1. 

Fabio 1~'lIl1dif) de (). CarPltl/J(), 
niretor (;('1":11. 

.(>11) PublicamnR hoje, no presente 
fasf'Íeulo um brilhante acórdão da. 
('g-régla Carte de AIHllação do Estado, 
}:dh o Utulo "Irnposto 8Ôl!re a lota
G:1,o (108 cartórios", o qual é digno de 
(·ons1l1ta. 

:f. l'\üo enllstiluc oh:;! áeulo judi
dai, (IUe releve o r('corrente da de

Hl"xção do recurso, a rt~tençft(} ,dos 

/lutos pur t>ervcntu!Írio do jU~>Liça. 

afim de se eohrar dOH seus t'lllD]U-

mentos,. (Cosl,a l\fanso, 

A('órdâos", p. 287). 

··Votos n 

:f. Os oficiai's do registro civil de

vem enviar á Corregedoria Geral da 

Justiça e ao Clwfe de Policia cornu

uiea(;ào individuada daR avorb[l(:t){'~H 

de sontença de nulidadp e anul:H.;ii,o 

d p ca.:>amenlo. Cumpro-lhes, 01ürü6-

sim. (:úmunit:ar pelo ,correio, soh re

gi,Hto, d'e,ntro dl~ 4R ,hürus, o lan 

~allwntü da averbaçãO' respectiva ao 

juiz q11<., houver subscrito a carta de 

sentença. (])('ert~t,() n." 2:1. aOl, dt\ 

aO-lO .. aS, art,. 2.°, § 1."). 

.. 
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Atual Divisão da Comarca de São Paulo (Capital), 
Im suas zonas a distritos de paz, palas Registros de Imóveis. 

p. ClRCUNSCRIÇAO: - OFICIAL, Dl'. GASTA0 VIDIGAI.. 
(Instalado á Rua Alvares Penteado, 61 • 3.° ando fone 2-1486) 

2.& zona. - Liberdade - 10.11. zona. - Vila Mariana -- 42." Zona _ AcllmfL~'rll) 

2" CIRCUNSCRIÇAO: - OFICIAL, Dl'. JOAO VICENTE ALVARES RUBI AO FILHO 
(instalada á Praça Marechal Deodoro, 221 - tonl' 5-2889) 

12.0. 7,(ma _ Santa C~clUa - 22.a zona _ Perdizes - 40.1\ zona - Barra Fnnd.\ 

3,11. CIRCUNSCRIÇAO: -- OFICIAL, Dl'. ARMANDO COSTA MAGAI.HAES 
(lnstalada á. Rua da Figueira, 2 - fone 2-9856) 

6.a zona - Bra:>: - 8.:1. zOlla _ Santana 29 a 'l.()llH _ Pari 

4,/\ CIRCUNSCRIÇAO: - OFICIAL, Dr. CESAR LACERDA VJo~RaUEIHO 
(Instalada á Rua Jandála, 18 - fone 2-72581 

1.11. zona _ Sé - 19.11. zona _ Béla VI8ta - 33." :'.011.\ _ Jal"dim Paul!"t;) 

5.a. CIRCUNSCRIÇAO: - OFICIAL, Dr. HORACIO GONÇALVES PEREIRA 
(instalada á Rua Silveira Murtlns, 39 - 1.0 :ludar - fone 3-1699) 

7.11. zona _ Consolação _.- 23. 11 zona _ Jardim Anwricit - 39. 11 ~Olla - Cl·rqla·ll"lL Ct's.U" 

ti.a CIRCUNSCRIÇAO: - OFICIAL, I5AA.C DE MESQUITA JUNIOR 
(iUHtalada á Rlla Galvão Bueno, 16 _ fOlI(~ :1-4313) 

13.a zona - Cambuci - 20/' ?,ona - Yplrang .... -- distrito dt> Sào B('rlIlUdl) 

7." CIRCUNSCRIÇÃO: - OFICIAL, DI". DAPHINS DE FHEITAS VALLE 
(instalada á Praça da Sé, 69 _ 1.0 andar - fone 2-24341 

11.1\ zona _ Belemzlnho _ 32.11 zona - Tatunpé .- :!B.'\ ~(jlla - Alt.o da Moôc,) 

8.a CIRCUNSCRIÇÃO: - OFICIAL, PA,ULINO EUGENIO MEIER 
(Instalada á Rua Barão d0 ParaUaphtcaba, 61 _ 2.° andar _ fOlW 3-338:1) 

4.a zona _ Nossa Senhora do O' - 5." zona - Santlt Efigênla - I7a zona _ Dom 
Retiro - 26.n zona _ Casa Verde -_. 31. 11 zona - Perús distritos de Ag\la Fria, 

Cal.eiras, Franco da Rocha e Parnaílm, 

9.11. CIRCUNSCRIÇãO: - OFICIAL, Prof. IZIDRO GONÇALVES 
(instalada á Rua Marcoul, 131 - 11.° andar _ fone 4-1484) 

9.11. zona _ São Miguel _ .. 15.a. zona _ Osasco _.- 18.11 zona - Moóc:a -~- 21.a ",ona -
ItaqUéra _. 27.a zona _ Lagt'ado - 3t' .1l :.lona _ Vilu Prudente l.a zona - Santo 
André e 2.a zona _ São Caetano. ambas pertencentes ao dl~trlto d(' Santo Ant.lrt'. 

1O.a. CIRCUNSCRIÇAO; - OFICIAL, DI'. JOSE' ATALIBA LEONEL 
(instalada á Rua Marcoul, 138 - 6.0 andaI" - foue 4-1813) 

14.a zona - Butantan -- 16.11 zoua _ Lapa 
Juquerí, Co tia, Ita.pevi. 

36.a zona _ Plrltuba 
Plrapôra e Baruerí 

!l,a. CIRCUNSCRIÇAO: - OFICIAL, DI". EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA 
(Instalado á Rua São Bento, 200 - 3.0 andar - fOne 3-4277) 

24.11. zona _ Saúde - 28.1l zona _ Indlunópolls - 34.a zona - Santo Amaro -~ 35.1\ 
zona - Ibirapuéra -_. 37.11. zona - Cltpela do Socorro -- distritos dI:' Embú, JUtjultiJlôl 
e Itapecerlca. 

IV' CIRCUr-,SCRIÇÃO: - OFICIAL. Dr. CID BlERREMBACH DE CASTRO PRADO 
(instalada á Rua Rlachuelo, 21 - 2.° audar - fone 3-4776) 

3.a zona _ Penha de França - 25.11. zona - Tucuru\'i 41.1< ",ona - Vila Maria 
43,11. zona - V. Mntllde - dlstl"itos de Mauá, Parauapiacaba. Rlbf'lrão Pires t' 

Guarulho9. 

São Paulo, Mala dt' 1940. 

Or:;ani:lada por Antonio de (~aryalho Neto 

Oficial Maior da 3. 11 Clrcullscrçlão 
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