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Duas datas que traduzem: 

a primeira, para uns venturas e alegrias; 
pare, outros, agruras e lJofrimentv3. Quan
to mistério encerr-"_m e88US dU;8 f'RCOS dia 
metr2.1mente opostas. Nesse de sinqcilibriõ, 
2,nte o qual não nos confvC'mamos, 2.."em os 
designios de Deus, firmEtndo e, maL' :3ubli
me das ordens; o ritimo de nossos passos. 
Quã ufômcrp. S [t tr.'"lgotorit:. do nO::~Sé1 8xis
tencia ! S(mtimos ante oJ.n, por' i_m eX1:,me 
de consciencin pqrfei te" o vp,zic das nos-
sas 2.ções. Nada util Q construtivo Gm 1949 ••• 

lH~;O ai está. Concita-nl-::: a um viver mais edi 
ficante, r,lais útil, nos induz mesmo à ree,bilI 
tr.ção. 
Oxnlá, 11 hUlaanidade cOLlprecnda sua missão criQ 
tão O dcsassocego e a incertGza que dGla se -
2PO~SOU, mda me,is ó, que a falta de obras mQ 
ritorins e o ,':\fnst:~f.lcnto do Deus, tor,lando eLl 
trocE\ o L1i',torialisf.lu souprQ nninalizador. 
Fr,çr,l.loS uo estandarte, COLl o lena: VONTADE,TRa 
EALHO, RESIGNAÇAO E F]j; par2, que desfilando -
Cúl~l ole, tenhai.1lJS un 1950, digno da especio hl1 
r,1éma, pelo que;, busquemos ninor,Rr os noss o s 0-
frinentos, c por COLÚGOraç80, os de nossos sQ 
f.101hcmt,, s. 

A TODOS OS NOSSOS PREZADOS LEITORES, CQ 

LAEORl>DORES, i,SSINJ.NT:r::S E SERVEL 'Uí.RIOS EM 

GERi.L, J.TTGUR...MOS UM _ EOM Ni. T,:.L E QUE O i.NO 

ENTRANTE LHES SEJA PRÓSPERO E FELIZ. , 



r REFOPMA DO REGI~ENTO E AJUDA DE CUSTAS 
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t com verdadeira satisfação e 
bastante confortados que os compo
., 'ntes da grande classe dos servi
'lQr(j,S da justiça do Estado acompa
'lhRm, nestes dias, as demarches en 
c,,,tadas pela Assembléia Legislati
Vil e. tambem pelo :Ejgregi o Tribunal 
d. e Justiça, em prol da adoça0 de m.ê. 
,lidas salutares que possam benefi
i,iar a classe, 

Inegavelmente, estamos sendo 
'.,gora amparados por leis e regula
mentos, que já de ha mui to tempo se 
fe.ziam sentir, e que ~ em seu con
junto~ virão concret~zar velhas a~ 
piraçoes de todos os que lutam e P.!ã 
lejam nas lides forenses, 

Já estamos com a Lei que re~ 
lariza a aposentadoria perfeitamen 
",c, em vigor apesar de ainda não -
l'egulamenta,k pe] o Instituto de Pr.ê. 
videncia, por intermedi, ia resp<l
tive, carteir?, sendo quoc,odos an
'. ":iam por essa regulamentaçno, a -
:. r.l do que, fimi tos que se achar.:! er.:! 
cldiçÕ0S, com teLlpo de sobra, de 

;;',riç OG prestados, possan de fato, 
":~']r dos favores da lei e dos di-
,:itos que adquiriran, 

Po:,:' outro lado, toreoos logo 
vetada e regulamentada a lei quo -
Guida do concurso para prOVif.lonto 

.' ,: ofici os vagos de ,j uGtiça e dos 
I ,I .. , se vagai'er.:! e se criarem, 

Muito om brevo, segundo tudo 
i.n.dica, teremos a reforma do Regi
:,iC:ltO de custas, que serÁ f.lc,tific§. 
d,,< o ampliado, devendo ser adapta
i.:; as condições atuais do custo da 
vida., a fim de que todos possar.l -
l'ualmente ser cOJ:1pensados dos servi 
ÇvS que prestam e possan enfrentar 
a carestia de vida, que cresce dia 
a dia. 

Alem dessas medidas, existe -
tambeo na Assembléia Legislativa,um 
Projeto, sob. n.1152 , de c.utoria -
dos Deputados Lincoln Feliciano e 

Carlos Figueiredo Junior - Tabelião 
do 2Q Oficio de notas - Batatais.-

Romeiro Pereira, estabelecendo ajy 
dé\ ele custeIS pe!'l1 os escrivães do 
crir.le, no interior do Estado, de 
vez que agora nada perceben por tã 
is serviços e muitos outros que fa 
zen a ti :;ulo gratuito, f.lUi to embo
ra sejal.1 elevados os encargos que 
peZéu~130bre os hoobros dos escri • 
vães, provoc?dos pelo preço enorme 
de todo o n:cterial de cartório e -
crescente Hu .. V)nto do ordenados e -
v0nciJ:1ontos (lo pessoal. 

Todas essas uedidas e providell 
ci"3 n cerer' tooodas em breve, re
present1:l!:l UI., grande vitória para ' 
a classe dos servidores da justiça, 
desde os lJ'1is gra(lua(los até os f.lais 
humildcs, irazendo um 8I1'paro salu
tar, benoficQ., uma ajuda definiti
va para tais lutadores. 

Estamos, pais, de parabens e 
devemos nos ~entirmos satisfeitos, 
se considorarmos que ainda a bem 
pouco tempo nada disso possuiamos 
de concreto, de pratico e definiti 
vo, 

Que, por esto feliz Natal a~ 
bençans do Senhor desçar.l sobre nos, 
que recaiar.1 sobre a boa vontade 
e cobpotencia dos legisladores e -
de todos os nossos superiores, afim 
de que ao passar deste para o 
outro ano, nós estejamos realmente 
amparados, vendo concretisadas no~ 
sas as:pir:'\ções. 

são cstes os votos sinceros -
de Uf.l servidor, que não é dos 
1:18is velhos na classe, mas que ha 
já 33 anos nreja, sem descanço -
nos tre.balhoG forenses o que ago -
ra V8, clarafJI:mto, que hoje poder.lOs 
centar vitória, pO~lue estamos de 
tatc: sendo o::hados e auparados. 

00000/////00000 
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: '" ,.ssúciaçto agrade . .J c, todos os colaboradores que enviaram ~,rti-
~os para o seu Boletim, b80 como ao~ deoais associados que deram ( seu 

I l.'dpleto apoio a esta publicação, que enbora modesto J r.lUi to significa t __ ' ,. "'"ho" ori,ntar , "u tro "'lho. 1 i 



A LEI DE APOêENTADORIb 

Antonio A. Fir!~1') da Silva 
4Q Tabelião de notas, sucessor. 

Conforme previramos anterior- beleoer o prazo de carencia depois 
mente, o Executivo vetou pareialmen do qual o Instituto teria em seu -
te, é verdade- o projeto de lei n. pOd"r os necessários fu.:tc·)S para -
310. E a Assembléia Legislativa,a~ atender ás aposentadorias. Acredi
oiando o veto, rejeitou-c, em parte. taraoa que essa lacuna possa ser sa 
Felizmente imperou o bom .'3enso~ Os nada nas instruções ;, serer.l baixa': 
artigos vetados - 23 e seu paragra- das, onde, aquele Instituto, pelos 
fU j 24, 25, o parágrafo único do 26 .'3eus tecnlcos, poderá fixar o pra
(. os paragrQfos 3 Q e 4 11 do 27 - r,e, zo de que carece para satisfazer ás 
presentavara verdadeiro absurdo.Eata, obrigações. Esperaf.1os f.1CSf.10 que a.§. 
pois, de parabens toda a classe com sin se faça, pois! sen isso, esta-
C! prooulgação das leis na. 465 de - nos na ir.1inencia de obternos aposen 
c.8 de seteobro de 1949 e 507 de 17 tadoria sen retluneração, Atende-se-
de noverabro de 1949. para os ternos rlo paragrafo 211 do 

Contra o nosso raodesto ponto m'tlgo 27 " O Inst.i·~uto de Previden 
de vista, será o Estado por intern~ eia sooente niciara o pagamento da 
,F o do Instituto de Previdencia e - aposenta or as concedidas ••• ", do 
da Secretaria da Fazenda, o arreca- que se conclúe que as aposentadori
dador das contribuições e o pagador as poderrco ser· concedidas indepen
das proventos. COL10 já afirnaoos, a dentef.1eni.e de que o Instituto tenha 
loi, eo principio, atende ás neces- os necJssárioa fundos para satisfs 
sidades, e oelhor estaDos coo ela - ze-las. E, ansin, cOrJa dissElnos, -. 
do que sen ela. Quef.1 não teo cão C! nos ~ncontraref.l0S nesta singular si 
ça corJ gato... tuaçao: -aposJntndos, [.18.8 f:lem prove,U 

. Para sua efetiva a~licação de- tos. E cono ninguen podJra, eviden
pendeoos de duas condiçoes:-a) que teraente, so suboeter a essa situa
o Instituto de Previdencie. tenha eL1 çlú "suigen·rj s", a aposentadoria 

• i ( '. ti' . t ~. seu poder os fundos neceasar os ~ so eX1S ra ·_orl?afJ.en e. Sera, pala, 
ragrafo 2Q do artigo 27); b) que Si absolutar.wnte indlspensé:wel que nas 
jao baixadas e a~rovadas pelO Govc.r instruçõe,; a sereLl baixadas a apli
nadar as instruçoes para a sua exe- cação pre,,,: ca e efetiva da lei tenhe 
cução (art. 28). o seu inicio narcado pclq fixação. 

i. prif.leira condição ven confi.r de un prazo para o InstiLuto de Pre 
CfOir ~ necessidade da faoosa "reser- videncia cooeçar a atender ás apose 
va tecnica" tão cor.lbatid~,. por aJguns. tadorias. 
Mas, á ultina hora, verificarao os Quanto ás instruções a seren -
ltSisladores a sua indispensabqiclt'. ~ixadas, revestem-se elas de ques
e'" e incluiran no projeto o paragr! toes de grande conplexidade. Sonos 
:f.'l. 211 do art. 27. EsquecerarJ.-se, no de parecer que, para redigi-la, de
entanto, de fixar un prazo? o que - verá ser nOf.1eada urJa cOLussão coo 
ciJixou 1 '1teiraoente ao arbl tri o da- prazo clGterninado para. entrega de 

. quale Instituto, a ap~icação efeti- seu trabalho, e da qual façaLl parte, 
'!2 da lei. Q.ual o "quantun" desses aléo de un tecnico eo previdencia _ 
fundos? Em que prazo poderá ser - social, os representantes das clas
obtido? Não seria dificil de seap~ses dos servontu~rios e dos escreve 
'-'étr. Mas a preSSEl é ininiga da per- tos. A repre~entaçã:o dos intoressa-
i'dção. Conhecendo o nuoero de ser- dos dirétos o indispensavel, pois .. 
v,entuários, escreventes e defJais !l,!.t naturaloente, o Instituto de prevI
xiliares, saberianos o total anual denc.ia nã, pode conhecer certas pec 
do suas contribuições tOL1I3ndo por - liaridadef! que a regulaoentação. da 
bese a tabela de reouneração, e sã lei devera prever. Cooo exeoplo oi
bendo o valôr da reaei ta anual do - tarenos uo ca"o dos oais possiveis 
"Delo de eflolunentos", oonhecerieoos de acontecer: F é escrevente habili 
aproxinadaoente a arrecadação da - te.do do ~ficio de notas eo conarca
"Taxa de aposentadoria". Esses re J de prineira entl'ancia onde exerce o 
sultados perni tiriar.l obter a arrec! carpc hElvintG e oito anos. Para ter 

,lI. _d_a_ç_ã_o __ t_o_t_a_l_a.,...n_u_a_l_s_,_p_o_r_t_él_n_t_o_,_e_s_ti dir .. .i. to á ap ú'ri:'adoria fal tan-lhe , 



portanto, dois anos. Si fôr aposeI}- I 
tado De. conarca eo quo serve, tora 
os proventos oensaes de Cr.$2,200,CO. 
No entanto, cooo nada existe que o 
iopeça de se transferir pare. uoa c,2 
t~rca de 4a. eI}trancia onde, aposen 
tado, percebera oensa~Jente Cr •...• 
$4.500,00, tudo fará para conseguir 
ill.1 lugar eu urJa serventia de pX;iuei 
rEI classe, o que, CODO Vldos nos sil 
beIjos, lhe será Duito nais facil.E, 
i~lJsin, Ut1 escrevente que durante t.Q 
J·.~1 a sua vida profissional souente 
'or~balhou eo serventia de 4a. clas
~;.;, será aposentadocoClo si fosse -
,b la. E poderá acontecer tanberJ o 
contrário: urJ escrevente que na r.1a
il'r parte de seu exercicio, prctissá, 
onal tenha. tra balhedo na Capital e i 
por ootivos variosesteja agora eo 
C,;[.larca inferior. too a facilic1e.de 
c;xistente para a trômsferencia, é -

possivel que dentro de pouco teDpo 
os. serventu'~rios do interi or não -
possao uaisêontor cou os seus nais 
antigos nuxiliares. E cooo este ca
so, inuucros outros existe&l que só 
t1esDO aqu"les que conheceu a profill 
são e as JJis data venia, iClperfei
tissioas - que a regulou, poderão -
prevêr para esclarecer. 

Concluindo, fazeClos UCl apelo 
ao digno Presidente de nossa'Asso
ciação que tão dinaLuco e escla -
recido se teo Dostrado, iopondo-se 
ao respeito e á adniração de todos 
nós, para que se eDpenho junto -
aos poderes cOJ:1petentes no sentido 
dé que a lei de aposentadoria se -
torne ur1a realidade, atende·ndo as
sir.l a una das Dais justt·,s aspirações 
de uma classe que no setor social 

.tudo teo dado e nada, ou ouito pouc 
tec recebido. 

000 111 000 

11 J\ssociação expediu· o seguinte telegr::.ma: 

"A :Issociação dos Serventuári os de Justiça do Estac1'o de são Paulo vg 
pede a V. S. se digne telegrafar ao Presidente da Camara· 'dos Deputados _ 
protestando contra o projeto lei n.30S lio Padre i.proda Camara e substit1! 
tivo do Dr. Gracho Cardoso vg dando aos Padres e ~utoridades cclesiasti
cas direito processare~.l habili tação Casar:1ento vg ferindo Constituição vg 

. arruinando o Código Civil golpeando belissimr. j.:lStituição Casamento Civi 
favorecendo bigaDia. 

Atenciosas saudações. 

a) Francisco Vergueiro Porto - Presidente,lI 

l'l"c La, 
Er.r,e telegraua foi enviado a todos os Oficiais do Registro Civil das, 

Ci:;i tcüs dos Estado do paiz e as Ass ociações de classe. 

000111000 

C O R R E G E D O R-I-A 

,i.i;;C:ACHO NO PROCESSO N.66 - Levino de Camargo. -Serra Negra - "Respondo 
" ,.rJlli3ulta de fls. 2: parece-me que não. - O singular fato de ser rema 
l',~C! por lei federal o registro de imóveis, não torna funcionário fed.!à 
r:,::. a pessoa incumbida de executa-lo no Estado. De outra forma, funci.Q 
n:;rios fGderais seriam também os t.nbeliães d" notas e os Oficiais do r.!à 
Fi:tro civil. são Paulo,13.l2.49. (a)Gonzaga,Pub. no D.O.Justiça 13.12,49,' 
DESPACHO NO PROCESSO N.6556 - Deve observar-se o qlle determina a portari 
n.6/49, de 30 de maio de~ corr~n~e ano:,o compr2misso,.a posse e o exe 
cicio do cargo do escrevente hab~1itado so se darao depolS de homologado 
o exame pela Corregedoria Geral da . <!ustica • ~ão Paulo, ~3 de dezembro de 
1949 - (a' Gonzaga. Publicado no n~SJ:'io Ofic~al de, ,Just~ça em 1·1 de De
zembro de 1949. > 
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A BATALHA DA PRODUçãO AGRIC9~ 

Mnrcelo MUller - Oficial do Registro 
civil de Vila Prudente - Capital.-

Com a expulsão de Adão do Par~ 
~o, teve inicio para a Humanidade a 
era do sofrimento e trabalho. Razão 
da luta penosa em que se vê empenh~ 
da Q genero humano, no ama~~o da -
terra em busca do pão de cada dia. 
O pecado original, deixou o homem 
nú sobre a terra núai e para que -
sua vida não fosse um.martirio, fi-
caram-lhe a inteligência para conc~. 
ber a ideia, a vontade J,.\ra realiz,ê. 
-la e para guia-lo, a faculdade que 
Cl.iscerne o bem do mal; ficaram- :.he 
t2,mbGm ioperiosas necessidades e 
grnndos ini'ortunios. 

Para a terra voltarao sua aten 
çê:o e ccnpreenderam que ela poderia 
uatisfazer todas as suas necessida
des; a terra lhes dava o que comer, 
o que beber e o que vestir 

Ben cedo conpreendeu o honer.l 
que a agricultura era a base de tQ 
das ,:\8 at.ividades, era a econor.ua a 
todos os povos e a deusa da fartura 
'-' da bonança. 

Ben cedo tanbef.1 conpreenderaLl 
os governos que a base priDordial
do Uf.1a nação, é a sua agricultura. 

As nações do nundo sno classi
ficadas pela sua prOdução. E entre 
estas senpre figurou o Brasil COf.10 
potencia agricula entre Gs grandes 
prouutores. 

Na hora presente en que o nun
do se deb!"lte "n trenenda crise, plQ 
nawente justificada, depois de gue~ 
1'a que p:;esencianos! e da q~al est.~ 
nos sent.~ndo os efc~tos naleficos, 
já era t.enpo de ternos iniciado coJ:J 
o naxioo ard2r outr5\ gl'. rra, A guel.: 
ra da produçao agricula, pois o nun 
do inteiro ten fOr.1C, e o Brasil é o 
único Paiz que está cn condições Co 
sncie,r a forJe do f.1undo. Inicier.lOS 
]Jois ser.1 ["is der.lOre, a be, talha da -
produção agricola. 

Os nossos diri§cntes não teo -
dDdo a devida atençao à esse setor, 

razão pela qual estanos perdendo -
terreno assustadoraoente deente de 
011 GraC naçê>·s, O Brasil que era Uf.1 
dos paizes ""ele Í:lais prOduzia borrs. 
cha nl) f.l'mdo, já não o é. E assio 
ver;! aconkcendo er.l todos os denais 
produtos café, Algodão, Arroz 1Mi
lho, bata cinha, etc. etc .. A ral!jao é 
nuito_sif.lples, e sioplcc; tambef.l a 
SOluça0. . 

Quando os nossos dirigentes -
abandonaren a politica, e voltaren 
suas vjstes para a agricultura do 
Paiz, verificarão espantados, que 
no Brasil não existe lavrndor. 

Porque ? 
Porque no Brasil ser lQvrador • • e viver nurla choça coo as paredes 

esburacadas 1 cobertas de capin, -
nr;[] o ninino conforto, exposto a -
todas ospecies de doenças se ves
t.ir de andrájos, e criar fi~os a
nalfabetos e dOGntes, sen a DÍnif.la 
assister.~ia. E é por isso que nin
guen quer ser lavrador no Brasil. 
E; por isso,.;amben que estaf.los eo 
franca derrota na batalha da prodU 
ção agric('ll~~. Ainda é terJpo de in: 
pedir (éSSa ,",rrota eninente. 

Cnuo '? 
Organisando Q nossa agricultu 

rEI. dando [\E,sitencia nédica, es -
co~ar, soei' ~ LlSIterial ao lavra
dor, propor'cionando ao oeSLlO todüs 
os ne:1.os precicos parn nelhornr -
seu trRb,·:' .. :1D e vencor a batalha -
da produç o. 

ExeLlplos não nos~',l tao. 
Porque não ini terJOS a Holan

da l quo foi errazada na últina -
guel'I'a e já ,-,stá exportando 
seus prOdutos agrícolas ? 

Deen pois Os nossos Gover -
nos arnas ao lavrador, e 
ganharer.lOS a guerra da produção. _ 

000///000 

I,JUDE A VENCER A BATALH.!. P,\ PRODUCli"O 

A grandesa de Uf.1A pat.ria, e renresentacl/'. pelo seus grandes honens. 
Ajude a vencer esta batalha, <rue estará ajudando o Brasil a pr 

cionar aos seus filhos dias f.lelhores, . 
, A viveref.l Uf.Ja existeu?ia oais feliz. ~;eja ur.1 balUArte dessa luta e 

sera un dos seus filhos na~s dignos. 
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o sERyrcoDE ESTATISTlÇA DEMOGRAFO §ANITARIA PASSOU EXLU~ 
VAMENTE PhAA O AMBITO FEDER/,L COMO s.m VE Dh CIRCUUR QUE -

EM SEGUIDh VAE TRANSCRITA. 

'são Paulo, 5 de dezembro de 1949. 

Senhor Escrivão. 

ú estatística do Registro Civil vinha sendo executada regularmente ' 
pela secção especializada do Departament.o Estadual de Estatística, órgão 
regional encarregado da apuração das estatística, ,swduais. 
2. ., coleta d8sses dados, entretanto, que é atriouição precípua desta 
Inspetoria, será feita a partir do môs de ju::"h' próximo passado direta
mente em todos os cartCrios de registro civil. '. ondo em vista a importân 
cia da estatística em aprêço, est.a Inspetoria li' 3eja que as informações 
,mtes prestadas àquele Departamento, nos sejam fornecidas daqv;, por dian 
to, oensauuente. 
3. 11 fim de facilitar' t.rabalho dêsse c8.rtório, designamos o Agent.e 
Distrital dessa zona para 3xtrair os dados que nos interessam, a partir 
ei,; ,julho do ano c9rrentE: e que são: a) nascir.1entos, b) casamentos c)ób.!. 
~;)G, "~lendo estes UltÍf-lOS separndos eo total e aenores de 1 ano, 

"gradeceoos a atenção que dispensar ao presente pedido e as facil.!. 
rindos qUe" proporcioIlRr ao nosso funcionário. 

At.enciosas' saudacões. 
R. S. de P. Meirã - INSPETOR REGIONúL" 

IJNDEREÇO: 
Instituto Brasileiro de Güografia -:: E,:;tntí,rLioa 
InSPETORIA REGIONAL DE ESTATtSTICA MUNICIPAL 
Rua Araújo, 124 - São Paulo.-

000/ //000 

LOTACO'ES FIXJ.DAS EM 1949. 

Ç,gMÚRCA DE ASSIS 

Registro Geral de Hipotecas da la. circunscrição •• 
Registro Geral de Hipotecas da 2a. Circunscrição •• 
lQ Tabelião de notas e anexos •••••.••••••••• , ...•• 
2Q Tabelião de notas e anexos ••.•••.•..••••...•••• 
Distribuidor, Contador e Partidor •••••••••.••••••• 
Registro Civil da Sédf' da COI.l8rca ••• , •.••••..••••• 

n 11 do distrito de Echaporã •••...•••••• 
11 "" 11 11 Ca ndi do Mota •••••••• 
" Ir 11 ft If Taruoã •••. , ......••• 

Cr.$49.l19,20 
81.815,70 
40,141,80 
47.814,80 
18.296,00 
15.665,30 
14.299,60 
27.031,60 
t;.610,40 

Essas lotações forar.1 :ixadas, de cont'oroidado 001.1 os balancetes con..s, 
t.antes do processo n.176606-49. Publicada no Diário Oficial eo 3.12.49. 

ooo/I/oco 

HOR/, DLVERÂO 

DECRETO N. 27.496 - 24 DE NOVEMBRO DE 1949. 

Institui a "Hora de verP:'o" eo todo o território nacional 

O Presidente da Ro~ública, usan~ da atribuição que lhe confere o -
i\~'t,:~go 87 da Constituiçao e nos teroos do artigo lQ inciso I, alínea b e 
!:ii'.I':,grafo 2Q do decreto-lei n.4.295, de 13.5.1942, decreta: 



Art. líl - li partir da hora zero (O) de líl de dezembro de cada. ano, 
":tEÍ 30 de abril do ane seguinte, fica en vigor, ',::1 todo o território n~ 
cional, a IIhora de verão ll , adiarrl;,ada de sessenta (60) Llinutos eo relaçao 
'1 hora legal. 

Art. 2íl - j, ilur.unação dos logradouros públicos, enquanto vigorar L', i 
"hera de yerão ll , será, suprir:aido,di1\riai:lente, at/ noventa (90) r.unutos, I 
ou deis periodos, variáveis de acôrdo coo as reg,"::e~ do Pai~., . 

j,rt. 3Jl - O Conselho Nacional de Aguase",Energla expedlra as lnstru 
ções 'que se tornaren n,3ceilsárias f_ execução do presente Decrete. 

Art. 4 Jl - Este Decreto entra en vi~or ne '1ta de sua publicação. 
Revogan-se as disposições en contrario. 
Rio de Janeiro, 24 de novel.1bro de 1949; 128Jl da IndepeH ... 'Jncia e 610. 

,1'1 Republica. 
EU~JCO G. DUTRJ.. 

(publicado no Diário Oficial d"1 União en 26.11.1949.) 

INSTRUCOES DO CONSELHO Ni.CIOlfAL DE i.GUAS E ENERGIA 
ELETRICA 

lJl _ Tendo er.' vista o que dispõe o art. lJl 0.6 d"creto n. 27 .496, de 
;Yl.ll.49, que instituiu a "Hora de Verão" en t,oc:o o T3rritorio Nacional 
a pnrtir das 24 horas do dia 80 de nov'L1bro de cRda ano, todos Os relo
,;ti,08 d()vorão ser adie,ntados de 60 r.linutos. 
" 2 Jl _ A ilur.unação dos logradouros publicos, de acôrdo con o artigo 
:.=;0 do [lO sno ato, scrá suprinida diarianente ao arJanhecer e ao ano i tecer 
"t.5 c LJaxiclO de 90 r:linutos. 

3 Jl - A aplicação do disposto no i,teo ant",rior ficará condicionada 
á latitude do lugar, ás disponibilidades d~s. usinas geradouras e as c~ 
racteristicas do fox'necir.lCnto de energia eletrica, podendo ser desiguais 
08 dois periüdos de supressão. ' 

4.Q - A redução do taupo de ilur.linação dos 1,l'.,radouros publicos será 
deterr..linada pelOS seguintes orgã'o: 

a) No Distrito Federal - pelo Departaoúnto Nacional de IlurliIl§ 
ç,~o e Gás, Llediante entGrFliusnto CO[1 a Prefei turp e (lopresa concessiong "I 

rla.' ' 
, - b) Nos Estaucs de I)lagoas, Bahia, ceará, Espirito Santo, lvIinaéli' 

: r:,'Gerais, Pará, Paraiba, Parana, ?ernaubllco, Fii~) Grando do Sul e são Paulo' 
, - pelos respectivos orgãos auxiliares do C.N '. E. E. uediante enten-

rlir:lento cou a~ prefeituras e erJ.presas concess," ".1árias; , 
, c) - Nos derJais Estados - pelos pretei tos das res]; ,)~ivas ouni 

cc_palidades, ouvidas [\s eoprosas concessi oMrias. 
5'1 - Os atos relE\ti,'!séÍ roduçno do t0f.lpO dr,' iluoinação dos lograI 'l"",~os Eublicos entrarã,') cJ.o8de logo er.1 vigor, devendo ser suboetidos 9 

',,2,'JVaçao do C.N •• \.E.E. ' 

( , 

6Jl - No dia lQ de oaio de cada ano, a partir de ur1a hora da oanhã, 
" Jos os relogios deverão ser atrasados de 60 hlinutos, voltanno a preva 
L(!'ur E\ hora legal. 

,00000/ / / / /00000 

REVISTA DE NOTARIA DO E REG~O PREDIAL 

"cusanos cou prazer o recebiL1ElIlto da IIRevista de Notarie,do e Regi.§. 
tT'':J Precüal", edidata eI:1 Lisboa - Portugal, beo cooo dois volUf.les de tra 
ba~hos p.lfqlioados pelo posso colega daquele p' is, Senhor Avel1no de Far 
'.lua c!as Li9..iores e.ut.oridades no assunto. ' 

Agrapeceoos sinceraoente a remessa dos voluoes e'das revistas, e 80'/ 
rct.ri buição var.lOS snviar regularnent.€ O noeso boletir.l. ' " ' , 

Cúnvidaf.los os nossos associados a lerao.essp,) pUblicações, que se 
acha0 a disposição eu nossa sede social. 

~------------~--------------~.~--------------------
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PROVIMENTO DOS CARTÓRIOS VAGOq 

Oficio do Desembargador Theodomiro Dias, Presidente do Tribunal 

de Justiça. ao ,,'residente da Assembléia Legislativa .do Estado, 

A proposito do projeto de lei com a conversa0 do aludido projeto 
n.862, que regula o provimento dos 862 em lei. 
cartóri os vagos, de autoria do dePld Mui tas das emendas apresenta-
t,ado Cunha Bueno, o Desembargador - das conterão providencias justas. 
'l'ileodomiro Dias, presidente do Tri- São, poreo, inoportunas, 20is que, - ' 
(unal de Justiça, enviou á AssembléLa a sua discussão provocarã fataloen 
o seguinte oficio: te o oferecimento de outras er,lendas 

"Em resposta ao seu ofício n.e a consequente demora na aprovaç?:o 
1:~.229, de 6 do corrente, recebido e prooulgação da lei, 
J!fi data de ontem, cabe-me a honra de Seria de toda a conveniencia -
comuni'car' a v. exa. que, s'ubmetida se fizes:ie !", os autores dessas e[;1ém-
é. e.preciação do Conselho Superior da das, e do substitutivo que tar.lbem 
Magistratura a materia constituiu - foi apresentado um apelo no senti
otjeto do projeto de lei 862, de - do de retirn-los, reservando-se a-
1949, manifestou-se o conselho fav.Q. provei ta-los oportunar.1onte, quandO 
ravel á aprovação do mencionado pr.Q. se trat~>,r do lei definitiva quein.§ 
jeto, com a possivel urgencia, tal tituira a carreira dos serventuári
como foi redigido, atenta a necessi os da justiça do Estado. Um dos ilus 
dade de se proverem, sem nais perda tr<ls nenbros dessa Casa taobeo sugQ 
de tenpo, os oficios de justiça va- riu que essas enendas e o substitu·,
gos desde, a pronulgação da Consti - tivo pass.3n a constituir projetos I 

tuição do Estado 1 e que ora ascen - autonomot), sen prejuizo do Projeto 
dem a cerca de 170. 862 - sol\ ião igual!i1ente acei tavel. 

Urge, pOis, solucionar-se essa São as consideraçõ'ccl que por 
si tuação anon&la, contraria o inte- parte do Conselho, tenho a satisfa
I'esse pUblico, o que se:onseguirá ção de expô" 8. V,Excia. 8. quem assQ 

guro os f.1eu::) sentiLlento e alto Iii%'EIÇo' 

000///000 

TAXA DE EDUCACão E SA'dDE , 

Lei n. 931, DE 25 DE NOmm~O DE 1949, 
Fixa a taxa de educação e saúde 
prOVidencias. 

e dá outras 

Artigo lQ - A taxa de educação e saúde a que se refere o Decreto-L 
n.9.486, de 18 de julho de 1946, é fixada en Cr.$l,OO (Uf.1 cruzeiro). 

J.rtigo 2Q - O produto da arrecadação decorrente do aumento de Cr ••• 
~O,20 (vi~te centavos), estabelecido no artigo anterior, será acrescido 
[I subvençao federal, constante do Orçarlento da União, para custeio das -
u,-,spesae de assistência social, médico-hospitalnr, a cargo do Instituto 
de Providencia e Assistenci~ dos Servidores do Estado, concedid8. pelo 
D,ocreto-loi nUllero 9.486, de 18 de julho de 1946, coubinado COf.1 o, de n. I' 
8.450, de 26 de dezembro de 1945, 

Artigo 3Q -,~ o. Poder E~ect;-tivo au~orizado a ~brir, pelo Ministério 
do Trabalho, Industrl.a e CorJercl.o, o credite espocl.al de oCr. 
$3 ( . .. ........ -- •• , f 

fi.OOO.OOO,~o t::wta e cinQo r;úlhões de cruzeiros), er:! favor do Insti
tuto do Prevl.doncl.a e AssLltenCl.a dos Servidores I~O Estado, •••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • , ••••• t ................................................... . 

Artigo 4Q - O ,aumento da taxa de educação e saúde, de que trata o 
artigo lQ, cor..eçara a vigorar a par)ir de lQ de J8.no iro de '1950 

Artigo 5Q - Revogaf.1-se as disposições eD c,-ltrári o. • 

EURICO G,;SPi,R DUTRi. I 
(Publicado no D.O. da un1ã~~O lQ~1_2_/_4_9_) __ '-4' _________________________ -4' 
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUDICIAL PAM 

DESOCUPACAO DE IMÓVEL 

LEI N. 864 ~ DE 13 DE OUTUBRO DE 1949 

Dispõe sobre prorro~ação de prazo ju~ 
cial para desocupaçao de imÓvel, 

° Presidente da Republica 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sQnciono a seguin 

te Lei: 
Arti&,o 1.Q - Quando houver prazo judicialmen':e fixado para desocupi:\ 

ção de imovel, o Juiz ao decretar o despejo do locatário ou sublocatário 
pOderá prorrogar esse prazo por mais seis meses, se se tratar de estab,Ç, 
lecimento de ensino hospitalar, desde que se ,'(::le comprovado o interes
sosocial da prorrogação. 

Parágrafo la - Para ser concedida a prorrogação, deverá u desocu. 
panta pagar prEÍviamente, o débito de alugueres e outros encargos e os 
juros de mora SI' os hou-nr, custas do Juizo a qlW tiver sidO condenado 
8 honor1irios Aos advogado L sôbre o valor da caus~L na Proporção de vinte 
pUl' cento t se êsse valor não exceder de Cr, $500.000 ,00 (quinhentos mil 
cruzeiros), e; se maior, de mais de quinze por cento sobre o excedente 
Dt6 Cr.$l.OOO.OOO,OO (,um milhâ'o de cruzeiros), e mais dez por cento s,2 
brlJ o excedente desta ultima importancia. 

Parágrafo 2.Q - Tratando~se de estabelecimento de ensino, o Juiz pro 
curará determinar a data do despejo de modo a incidir no perrodo das f~ 
ric,s escolares. 

• Parágrafo 3.Q - Tratando-se de estabelecimento hospitalar, o Juiz 
proibirá o internaoento de novos doente", no pe1oíodo da prorrogação sal-
VCJ Of.1 oaao de perigo de vida ou de comprovada necessidade pública. 

Artigo 2.0 - Esta Lei aplica-se aos prOcessos em curso e entrur~ er.! 
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições etl contr{rio. 

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1949; 128Q da Independencia e 61.Q 
da República. 

000///000 

EURICO GJ.SPAR DUTHA 
Adroaldo Me::::J.ui ta da Costa 

'DESPJ;CHO PROFERRIDO NO PROCESSO N. 655:4 - Partidores da Cor.larca de Campi 
nas: - "Pretendeo os srs. Partidores da eonarCI:, 16 caopi:ne.s lhes seja -
,perr.litido cobr'E\r "rasa" pelo lançamento das partilhas nos inventarios.,. 
Ob.ser"{atl que o Proviclent,o desta Corregedoria n.l~ docorl'ente ano, bai
xado 00 3 de oar'ço, resol',eu apenas que os partid"res não pode0 cobrar 
"rasa" pelos esboços, eoel.las ou refornas de partilhas; r.laa que el:1 Cao
pinRs êles, pcr ordeo doa respectivos juizes não se limita0 a fazer s~ 
;L, esboçoJ; são forçadOS a lançar élS partilhas substituindo os escri
v~;\;~ - ParticuJp:-J:Jentél, penso que, seo eobal'~o. da redação defeituosa do 

, '1',l[;p 508 do Codigo do Processo C1vil, '1 l'aZao está coo aqueles que en
tendobquo, feito pelo partidor o esboço (quo, corlO resulta do seu pró
l)rL nooe, nÉ\o passa de sioples delineaoente ou rascunho, peça sintética 
<.: ouvidor. 03 interessados, deve a partilha ser lançada nos autos pelo '"2 
cri vão. Não Sél justifica a preocupação de econoLua eo se tratando de P,Ç, 
ça final e capital do inventário.~ (~eão St.arling, Inventários e Parti
lhas, pego 285: Daví Filho, nota ao art. f.i08 do Cod:i.go de Processo Civil 

~ Cul'valho Sar'ltos, ideo) - !ia, poreo queo entenda. de msneira diversa, ou _ 



seja, :lue o esboço é suficiente e substitue o auto de partilha. - Seja 
CO[10 for, não se póde deferir a pretensão do;:· .Srs. Pa'rtidores de Cru-.lpi 
nas. Er.1 L1atéria de custas não se aduite aplic,.ção por analogia ou pari 
dade~ (Reginento de Custas, artigo lJl , parágrnfo 3Q ). E êst>, egir.len_ 
to nao confore rasa aos partidores pelo esboço de partilha ou sobre 
tilha. O disposi ti vo i '7ocado por cles refere-so a outros autos. _ 
Paulo,13 de DezeGbro de 1949 - (A) Joi\o Marcelillo Gonzaga. - Este de 
oh(; foi publicado no Diário Oficial da Justiça eo 15 ele Dezembro de 

000///000 

R E T I F I C A ç O E S 

Por um lapso da nossa redação, incluimos na relaçãodoO!l cartórios 

vo.gos, públicada no Boletim n. 6, de agosto último, o cart6rio de Re -

gistro Civil das Pessôas Naturais da sede da cemorca de Ourinhes~ 

O serventuário do referido cartório é o SI', José Pedroso. 

000///000 

ENDERECOS DOS CART()RIOS DE SANc~QB. 

Tabeliães 

12 - Lafayette Pacheco - Antenor Garcia ROGha (sucessor) 
Rua 15 de Novembro, 32 - tel: 3-569. 

,22 - José de Almeida Prado Campos 
Rua 15 de Nr,'embro, 17 

3Jl Roberto Mario doe Santos Carvalhal 
Rua 15 de novembro, 14 

4Q - Manuel Ferreira Laranja 
Rua Cidade de Toledo, 23 

52 - Edmundo Ribeiro de Mendonça - Marcelo Ribeiro de Mendonça (sue.) 
Rua 15 de novembro, 21 

6,Q - Alvaro Pinto da Silva Uovaes Filho 
RU8 15 de novembro, 11 

?Jl _ Bento José de C. Filho - Cassio Dias dCToledo (sucessor) 
Rua 15 de novembro, 15 

8 Jl - Michel Alca 
Rua 15 de novembro, 24. 

9Jl - Nicanor Ortiz. 
Registro.ele Imóveis 
la. Circunscriç50 - . 

j'{'la Frei Gaspar, 111 
2a. Circunscrição - Dl'. Manuel H. do Rego - l\L'.lton D. Coelho (sue.) 

Rua Vasconcellos Tavares 18-B. 
3u. Circunscrição - Dl'. José de Souza Dantas 

Rua Ve,sc oncellos Tavares, 32. 
Tabelião de Protestos - •• ;'lI. ~ •• ; •••••• R. Burtolomeu de Gusmão, 104 
RGgistrc Esp8cial de Titulos - br. i.ntonio Rt,:c;cl Filho 

, Rua Frei Guspar, 100. 
Registre Civil dO,12 S~bd.~ Francisco F. Canto - José A. Canto (suo 

Praçu Jocu BOI lfacl o, 15 
:ct.egistro Civil do 2Q Subd. - Jai~ de Oliw.': 'SI Valim 

J,venida Conselheiro Uébias, 19. 
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