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DA 	 JUSTIÇA 

formulada pela Associa 

Justiça (D.J. 29-12-50) : 

e Auxiliares de Justiça 


os de Justiça de comar-
perior, remoção ou pro

independentemente de 
legal, em face dos dispo-
5.120 de 21-7-1931, 5.129 


de 4-1-50 e 31-10-1950. 

ios abandonarem seus 


."',,,. '"'"....... . da Justiça pela 
da Justiça, importa na 
rendas dos respectivos 

nomeados interinamente 

l'&u....ó .... ,,'J'-'>J, que a solução 
, mas sim em cada 

competente, nas ocasiões 
o visto no título de 

com a investidura ü're

para o caso do serven- _ 
seus deveres funcionais 
ou daquela autoridade: 

Do Provimento n.O 1 de 1950 publicado no Diário da Jus
tiça de 29 de dezembro de 1950, para conhecimento dos interes
sados, destacamos as seguintes recomendações de carater geral: 

Escreventes Autorizados: Convem não se perder de vista 
a recomendação constante da portaria n. 4, de 1948, publicada. 
no Diário da Justiça de 11 de novembro de 1948, e pela qual 
se recomendou que ~~deve ser aplicado restritivamente o pre
ceito do artigo 17 do decreto n. 5.129, de 1931, tendo-se enl 
vista as necessidades mais urgentes do cartório e levando-se em 
conta, ainda, a existência do oficial maior", sem se nl0dificar 
a situação dos escreventes anteriormente designados. 

Livros talões: Destinam-se os livros talões a suprir a fal-
ta dos originais, enl caso de perda ou deterioração destes, e a 
sua rubrica pelos Juizes garante-lhes a autenticidade. 

Estão, outrossim, isentos de selagem, em face da expressa 
isenção de selo federal, preconizada pelo art. 31, do Decreto Lei 
n. 	4.857, de 1949. 

Quanto á selage111, pela rubrica não se justifica por isso 
que não depara disposição expressa do Código de Imposto e 
Taxas e da legislação que a autorize. Por aquele Código devem 
ser selados, com selo especial de emolumentos apenas os livros 
de notas, de protestos de letras e titulos e do registro geral de
hipotecas, V. Tab. B. n. VII, L. XIX. 

Nessa confornlidade, os livros talões devem apenas ser 
rubricados pelos Juizes de Direito, com isenção de selos. 

Cadernetas de identidade: de serventuários, escreventes 
habilitados e auxiliares de cartório. Pelas portarias ns. 3-48 e 
2-49, baixc.-:das respectivmnente em 8 de outubro de 1948 e 9 
de abril de 1949, ficou instituida em carater obrigatório para. 
os serventuários, eSC1'eventes habilitados e auxiliares de car
tório, a caderneta ele identidade funcional que é expedida de 
acôrdo com os modêlos aprovados pela Corregedoria Geral. 

A sua colaboração, prezado colega, é necessaria .. 
Contribua COfl1 a sua experiencia, com o seu talento, 
para as paginas do nosso Boletim. 
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