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DECRETO N. 1435 - NÃO HOUVE

Artigo unico. Fica aberto no Thesouro do Estado, á Se
CI'etaria dos Negoocios do Interior, um credito especial de duzen
tos contos de réis (200:000$000), para acquisiçiLO do predio onde
actualmente funcciona o Seminario dlls Educandas, para nelle ser
o mesmo intituto installado definitivamente.
Palacio do Governo do Estado de.São Paulo, em 14 de Ja
neiro de 1907.
JORGE TIBIRIÇA.
GUSTAVO DE OLIEInA GODOY.

O Presidente do Estado. usando da lIuctorização conferida
pela lei n. 1041, de 22 de Dezembro de 1906,
Decreta:

Abre no Theso'1tl'O do Estado. á Secretm'ia do In tel'im' , um Cl'e
dito especial de 200:000$000, pw'a acquisição do p/'edio
onde jimcciona o Seminario da,~ Educandas.

DECRETO N. 1434 -DE 14 DE JANEIRO DE 1907

o Presidente do Est~do, mando da anctorizaçilo conferida.
pela lei n. 1041, de 22 de Dezembro de 1906,
Decreta:
Artigo unico . Fica aberto no Thesouro do Estado, á Se
cretaria dos Negocios do Interior, um credito eSI'ecial de cento
e noventa cont0s de réis (190:000$000), l.ara acqUIsição de ter
renos e novas edificações da Colou ia e Hospicio de Alienados
de Juquery.
Palacio do Governo do Estado de São Paulo, 14 de Janeiro
de 1907.
JORGE TIBIRIQr~.
GUSTAVO DE OÚVEIRA GODOY.

Abre no Thesouro chJ Estado á Secretm'ia do Interior. wn cre
dito especial de 190:000$000, pm'a augmento da área da
Colonia de Alienados ele Juquery.

DECRETO N. 1433 -DE 14 DE JANElP.O DE l!:)07

Publicado a 16 de Janeiro de 1907. SecretAria da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas. - Justino Lintz, servindo
de director-geral.

DR.

Palado do Governo do Est~(lc. de. Eão Paulo, 12 de Janeiro
de 1!J07.
JORGE TIBIRIÇÁ.
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Artigo 1.0 Haver
de paz, com o annexo
mentos e obitos.
Artigo 2.° Vagan
crivão de paz; será. elle
reito da comarca a que
vara civel, onde houve
Paragra,,,ho unico.
a nomeação interina d
posse dos juizes de pa
.<\rtigo 3.° G juiz
interina, participará á
blica, e dentro do prsz
meação, annunciará a
o provimento mediante
dias, contados da prim
edital'l8 serão tambem
ou affixado no logar d

O Presidente do E
da Constituição e para
Junho de 1904., manda

Dá regulamento á lei n
nont'eaçco, exercic

DECRETO N. 14

O Doutor Jorge Ti
de aecôrdo com o dispo
de 1895, e tendo em v
da Fazenda,
Decreta:
Artigo 1.0 Fica c
S/mto Antonio da Bôa
Artigo 2.° Revog
Palacio do Govern
Janeiro de 1907.
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Para O fim de ser publicado no Diario Olficial, o juiz im
mediatamente remetteJá a copia do edital á Secretaria da Jus
tiça e da Segurança Publica,
Artigo 4.· Nesses editlles se devem consignar a disposição
legal que creou o offieio, o nome da pessoa que o servia e o
motivo da vaga.
Artigo 5.· Dentro do referido prazo de 20 dias, o juiz de
direito que tiver annunciado o concurso receberá e mandará autuar
POl' escl'ivão desigoudo no seu despacho as petições dos concorren
tes, as quaes deverão ser instruidas com os seguintes documentos:
a) Certidão de edade ou documento que legalmente a
possa provar;
b) Folha corrida, tirada deotro do prazo do edital, ou prova
do exercicio de fuocçào publica de nomeação do Gr.verno do Estado i
c) Attestado medico de capacidade physica j
Parag-rapho unieo
A esses documentos os conCOITentes po
derão juntar q~al'squer outros que provem a sua capacidade in
tellectual e a sua idt neidade.
Artigo 6.· Os documentos mencionados nas lettras a, b, e,
sendo essenciaes, deverão ser apresentados em original e a sua
falta exclue os conconentes do coucurso.
Artigo 7.· O concorrente póde exig-ir rt>cibo da petição e
documentos, recibo esse que lhe seTá dado pelo escrivão que em
despacho fõr de;;il?;nado plU'a autoal-os.
Artigo 8.· Não podem concorrer:
a) os estrangeiros;
b) os menores de vinte e 11m annos;
c) o f'lrioso, o demente, ou o prodigo, lp.gitimamente pri
vados da administração dos seus bens;
d) o que eati ver interdicto para occupar emprego por sen
tença crime j
e) o que não rstiver livre de culpa e peua;
f) o physicamente incapaz.
Artigo 9.· Terminado o prazo dos editaes, serão exami
nados os concorrpntes em dia, hora e logar de,ignados pela fórma
estabelecida nos artig-os 16, 17 e 18, e dentro de tres dias dflpois
de findos os examflS, devem ser enviados á Secretaria da Justiça
e da Segurança Publica todos os requerimentos e documentos,
cada um acompauhMdo de iuformação reservada do juiz de direito,
que tiver annunciado o concurso, sobre o merl'cimento intelle
ctual e sobre a mora1'tdade do concorrente. E, si não houver
apparacido concorrente, isso mesmo será communicado á Secre
taria da Justiça e da Segurança Publica.
Artigo 10. RecebIdos os papeis na Secretaria da Justiça e
da Segurança Publica, o Governo do Estado proverá no officio quem
mais idoneo lhe part'cer.
Al·tigo 11. ::;i se não houver apresentado concorrente, o Go
verno manterá a nomeação interioa, mandando proceder a novo
concurdo. desde que qualquer pretendente assim o requeira.
Artigo 12. O Governo do Estado pófe por falta de qualquer
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dali formalidades supr
candidatos, annullar
caso, se proced.erá a
Justiça e da ~eguran
Artigo 13. O ti
ao intere>sado ou ao
ctivos direitos, e de r
Segul'ança Publica.
Artigo 14. Os e
vães ne paz. serão feit
de direito da comarca
meira vara civel ond
e de um dos eócrivàe
falta destes, o juiz n
Artigo 15. O e
e oral, versando sobr
a) calligraf,hia,
b) arithrnetica,
. c) leis, regulame
d) leis e regu\a
mis~ão e outros que
dinaria do fôro.
Artigo 16. Fin
mandará notificar, pel
e os examinadores qu
em dia, logar e hora
sobre as materias da
devendo estes pontos
Artigo 17. No
terá logar a prova es
recolht'ndo-se então
horas no maximo , afi
e, depois de terminad
dia, si for possi \ el, o
durará um quarto de
Art,igo 18. A pr
Artigo 19, A pr
commis81l0, junta com
concurso.
Artigo 20. Term
escrutinio SIlCl'lItO; e
nota--hllbilitado ou i
maioria, verificando-s
termos do artigo 9.·,
da Justiça e da Segu
Adgo 2 L O co
mezes depois poderá
Artigo 22. A ac
servir d" examinador
por todos os membros
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Artigo ~3. Todas as folhns dos autos do concurso serão ru
bricadas pelo juiz que o presidir.
Artigo 24. FIcam dispensados do exame:
a) os graduad•. s em direito;
b) os que tiverem o curso de notnriado das Facnldndes de
Direito da Republica:
c) os serveRtuarios de officios de justiça da mesma natureza;
d) ('s lldvoglldos provisionados.
Artigo 25. Os escrivães de paz nào poderão entrar em exer
cicio 8p.m o preenchimento das formalidades se~uintes:
L" Apresentação .10 respectivo titulo de nomeaçào ou re
moção, com as averbações do pagamE'nto dos direito~ fiscaes;
2." Compromifso exigido pela Constituição do Estado;
3." Exame dos protocollos e livros do officio reve,tidos das
cautelas e formalidades da lei.
Artigo 26. O Secretario da Justiça A da Seg-nrllnçll. Pu
blica, logo que fôr publicado o presente Regulamento, e quando
forem creados novos officios de escl'lvão de paz, mandará pro
ceder li lotação rdspectiva, para ser calculado o pa~amento dos
direito§ devido8 pelo titulo da nomelçào, sendo o arbitr[,mento
feito perante o juiz de direito da comRrca a que pertencer o dis·
tricto, ou perante o da primeira vara civel, si LouveI' mais do um,
com audiencia do Thesouro do Estado, ou do collectnl', e cabendo
ao referido Secretario da Justiça e dn Seguraaça Publica julgar
definitivamente tal arbitramento.
Paragrapho unico. A tabella geral da, lotllções ~erá revista de
tres em tres armos, pelo Secretario da J usti<;a e dn Seg-urança Publica,
que poderá determinar que se proceda a novo arbitramento ou
modificaI-a, segundo as infurmações que colher.
Artigo 27. O compromisso será pl'P~tado perante o juiz de
paz do districto que se achar em exercicio.
Arti~o 28. O exame de protocollos e livros exigidos pelas
leis em vigOlo será feito pelo juiz de dir'eito, nn afide da ~fl
marca a que pertencer o districto, ~eud() que nas de mais de
um, a comperencia é do da primeira "nra civel.
Paragrapho unico. Neste exame, o juiz de direito será acom
panhado pl'lo promotor publico e por um escrivão que lavrará o
auto, prevalecendo a designação que fizer elle, nns comarcas em
que haja maill de um promotor e mais de um escrivàoo
Artigo 29. Prestado o comp.'omissfl e feito n exam" dos
protoccllos e livros, o juiz competente dará de tudo sciencia fi
~ecretaria dll. Justiça e da Segurança Publica.
Artigo 30. O escrivão de paz removido não precisa pres
tar novo compromisso. mas terá de sub\:netter a exame os pro
tocoBos e demais livros do officio que passa. a exercer.
Alotigo 31. O prazo para os escrivães de T"1Z entrarem em
exercicio, será de sessenta dja.~, sob pena de caducidade da no
meação ou remoção.
§ 1.0 O prazo correrá da publicação ou notificação dos re-
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l'pectivos acto~, e. pr
prorog-Ildo por mais t
§ 2.° A proroga
si, cinco dias depois
zouro do E~tado os di
§ 3.° Si o officio
correr depois de findo
Artigo 32. Quan
o Governo do Estado
removido que assuma
neste Regulamento.
Artig-o 33. Os es
cretaria da Justiça e d
a data em que entrar
por cinco dias a um
impo.tll. pelo Secretari
Paragrapbo unico.
llccuslldn pela Secreta
Artigo· 34. Nenh
exercer officio ou emp
tiver sido nomeado, ou
refere a disposição do
Artigo 35. São i
com os cargos depend
policiaes e com qualq
dual ou municipal.
Artigo 36. Não
ctamente no mesmo dis
descendente, sogro ou
nhadio, tio (lU sobrinh
Artigo 37. Nuo
de paz com advogado
ou deEcendente, sog-ro
cunhadio, tio (lU sobri
nhado do seu filho ou
Artigo 38. Neste
as lleg-uilltes regrns :
a) si o imp~dime
ficará este impedido d
vendo o Governo do
stitua;
b) si fôr entre o
aquelle impedido na c
fórma do presente Reg
Artigo 39. Os es
cilio dentro do respect
Artigo 40. Os es
mente, nas horas marc
que esteja no perimetr
Artigo 41. Os es

ACT

ACTOS

DO PODER EXECUTIYO

disposto neste Regulamento, ficam sujeitos á legislação em vi~or
sobre a concessão de licenças aos funccionarios e empregados I'u
blicos do Estadu.
Artigo 4~. Os escrivães de paz perceberão sómente 08
emolumentos a que tiverem direito pelas leis e regulamentos
em vigor.
Altigo 43. Os f'scrivães de paz não pódem permu ~ r entre
si os re~pectivos officios.
Artigo 44. Os escrivães de paz só poderão, a juizo do Go
verno, ser removidos, a seu pedido. para os officios da mesma
natureza que vagarem ou forem creados, ou então, e tambem o
seu pedido:
a) quando fôr notoria a imposúbilidade material de se
const'rvar o funecionario no districto. por motivo de força maior;
b) quando, por motivo de molestia, devidamente comprova
da, ~e vedicar a mesma impossibilidade.
§ 1.0 Até dez diag depois de publicado no Diario OjJicial o
edital respectivo, os interes~ados apresentarão, na Secretaria da
Justiça e da Segurança Publica, os seus requerimentos, acom
panbados das informações das auctoridades perante quem ser
virem.
§ 2.0 Findo esse prazo de dez dias, o Governo do Estado,
dentro de cinco, resolverA sobre a transferencia solicitada. ou,
indeferindo as petições, ruandará que pi' siga o concurso.
Artigo 45. A remoção podel·á ser concedida, mesmo si os
officios forem de 10taç1l0 diff<lrente.
Artigo 46. Os escrivães de paz, nos seus impedImentos ou
faltas, serão substituidos por pessoas idoneas, llesignadas pelo
juiz' de paz que se acbar em exercicio.
§ 1.0 A nomeação do substituto compf'tirá ao Governo do
Estado, sempre que o impediml'nto ou fblta exceder de t,res mezes.
§ 2.0 Quando o impedimento ou falta nào excedel· de 15
dias, será substituto o ajudante habilitado.
Artigo 47. O preside . . te do Tribunal d~ Jmtíça, o Tri
bunal, os juizes de direito, e os de paz que estiverem em exer
cicio, pódem impor aos escrivães, de que trata o presente Regu
lamento, "s segnint~s penas disciplinares:
a) advertencia e censura;
b) prisão, até cinco dias, para compellir á entrega de autos
retidos j'
c) su.pensão até trinta dias.
Pal'agrapho unico. Dos actos dos juizes de paz, impondo
qualquer das penas disciplinares acima mencionadas, haverá re
curso suspensivo, intel'posto dentro de tres dias da intimação, para
o juiz de direito da comarca a que pertencer o districto ou para
o da primeira vara rivel, onde houver mais de nm.
Artigo 48. O Secretario da Justiça e da Segurança Publi
ca, no que se refere ao serviço de ordem administrativa, inclu
sive o da insf-ecção dos cartori08, qtlando por elIe commettida
aos promotores publicos, e, bem assim no caso de demora das

12

informações que a re
paz as penas de:
Multa até duzent
Suspensão até tri
Prisão até cinco
Artigo 49. Esta
signadas pelo Secretar
se dará conhecimento
Director da Primeira
Secretario da Justiça
Artigo 50. Os e
officios, nos seguintes
a) extincção do
b) sentença crim
perda do officio ou a
prisão celIular j
c) abandono, de
d) incapacidade
Artigo 51. NOI>
os escrivães serão priv
do Estado, depois do
Artigo 52. Terá
o escrivão de paz con
L° pratica de ac
2.0 procE'dimento
3.° falta de exce
4." violação do
rior es das obrigações
5.· demora exce
cargo e de que tenha
Paragrllpho unico.
a) percepção ind
b) incontinencia
c) desidia habitu
d) infracção repe
devem tratar e attend
condições inferior e d
Artigo 53. Cheg
do Governo do Estado
cidade moral para con
da Justiça e da Segur
cessarias á completll. el
ao accusado as cópias
tos, afim de que, no pr
escripto, a sua defesa
.§ 1.0 O prazo de
rogado por motivo de
§ 2: Os docume
administrativo de que

AC

ACTOH DO PODER BXECUTIVO

nados pelo ~~crivão, eD' original, na Secretaria da Justiça e da
Segurllnça Publiclt.
Artigo 54. Não se tomará conhecimento das )'lIzões escri
ptas do defesa, quando redi~icllls em termos descortezes ou in
juriosos, ou quando apresentadas fóra do prazo marcado.
Artigo 55. Correrá o processo á revelia. du accusado si elle
não responder á intimação da Secrehrill da Justiça e da Segou
rauçaPublicll.,para apresentar a sua defesa no prazo estabelecido.
PllragTllpho UJuco. Si elle estiver ausente, começará o pro
cesso logo que reassumir o exercil'in.
Artigo 5t:i. A Secretaria da Justiça e da Segurança Publica.
à vista de tudo quanto tenha ~ido presente ao Governo do Es
tado, e após o exame dll.8 diversas peças do processo, fará um rela
torio circurnstanciado dos factos sobre que versar a accusação,
emittindo parecer a re~peito dos seus fundamentos.
Artig-o 57. A qualquer pessoa é licito reclamar contra a
incaptlcidade moral dos escriviLes. sobre a qual devem sempre
representar ao Governo do Estado os juizes de paz e promotores
publicos.
Artigo 58. Reconbecendo o Presidente do Estado que é
procedente a accusaçll.o, mandani. lavrar o decreto de exoneração
do escrivão de paz de que SEI trata!".
Artigo 59. O decreto de exoneração será publicado no Diario
Official e delle se dará conbecimento ao juiz de paz do districto
respectivo, para os devidos fins.
Artigo 60. Si no processo admini,trativo ficar apurada a
existencia de qualquer delicto pl'aticado pelo escrivão, serão os
documentos ou papeis remettidos ao juizo criminal.
Artigo 61. Os papeis de que constarem as diver~as peça!!
do processo, antes da remessa dos autos ao Presidente do Estado,
deverão ser rubricados pelo Director da Primeira Directona da
Secretaria da Justiça e da Seg-urança Publica.
Artigo 62. Findo o proct"sso, poderão ser restituidos ao
accusado, si o pedir e mediante reCibo, quaesquer documentos
originaes que lhe pertençAm.
Artigo 63. Si em consequencia de enfermidade grave e
prolongada ou edade avançada, os escrivães de paz se tornarem
incapn:tcs, de modo permanente, para continuarem a exercer as
funcções do cargo, serão elles sujeitos ao exame de uma junta
de tres medicos, nomeados pelo Secretario da Justiça e da Se
gurança Publica.
Paragrapho unico. Os medicos farão lavrar uma acta" as
signadn por todos e em que ficaríi. declamda a capacidade ou
incapacidade physica do eócrivã'l.
Artigo 64. A' reunião da junta medica poderá assistir o
curador do flxaminando, si o caso f.'lr de delDencia.
Artigo 65. Si, pelo resultado do exame medico, ficar pro
vada a incapacidade physicn do funccionario e!fectivo, o Presi
dente do Estado declarará, por decreto, a perda do cargo, proce
dendo-ee, quanto á publicação e communicação, na fórma do
artigo 59.

14

ACT

Artigo 66, Ao e
cluir pel... incilpacidad
nomeaçào de nova jun
elle escolhidos e dI' d
da Segurança Puhlica.
Artigo 67. O" ju
~ervirem os escri vàc!!
blicos, pódem represen
iucapacidade physica
Artigo 68. O esc
f'xo:eder o tempo de li
do, por ordem do juiz
da begurança Publica,
cará. reas.uma o exerc
do ~eu direito.
Artig-o 69. Não
nlio provando im pedirn
decreto do Presidente
Paragrapho unico.
Fido feita por ordem d
munical-a á Secretaria
Artigo 70. Aos e
a) assistir ás aud
protocollo o que fôr re
se passar;
b) escrElver em f
preca torias, assim como
juizo;
c) dar expediente
juizo, mediante cal'ga e
d) prover ao exp
e) acompanhar os
f) fazer citações,
mandados e sentenças,
casos legaes;
g) passar, indepen
lhes forem pedidas;
h) passar procura
1) r~preseutar, co
contra despachos que par
j) coordenar, arch
mentos findos de seu ca
das audiencias, e tanto
livro de cargas e desea
k) fiscalizar o pag
cartorio e fornecer ao G
isso e sobre o movim
t"xigidos, assim como ao
e 1I0S interes~ados, as i
lei, lhes fo!em requisita
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l) praticar os actos determinados nas leis federaes para a
habilitação das pessoas que prl'tendlolrem se casar;
m) officiar ao curador geral e ao juiz de direito, communi
cando a existencia de orphams, de desassizados e de bens de au
sentes, em seu districto.
Artigo 71. Não pódem os escrivães de paz encarregar-se
do preparo de papois de habilitação para o casamento que pe
rante elIes tiver de 8er feito.
Artigo 72. Perante os delegados e subdelegados de policia,
que não tiverem escrivães privativos, são 08 escrivães de paz
obrigados a servir, sem rrejuizo dos trabalhos de que estão es
pecialment., incumbidos.
Artigo 73. Os escrivães de paz, nos districtos situados fóra
das villas e cidades que forem séde de comarca, são. ao mesmo
tempo tabelliães de notas, sem dependerem de distribuição as
escripturas por elles lavrad ,s.
Paragraphll unic. Para este fim terão os livros necessarios,
abertos, rubricados e encerrados pelo juiz de direito da comarca
a que pertencer o districto de paz.
Artigo 74. Nos districtos, as funcções de contador serão.
.
exercidas pelo respectivo e.crivão, devendo a conta ser sempre
verificada e contrassignada pelo rdspectivo juiz de paz, com re
curso para o juiz de direito da comarca, ou para o da primeira
vara civel, onde houver mais de um.
Artigo 75. Pódl'm os escrivães de paz ter um ajudante ha
bilitado tl um ou mais escreventes que os auxiliem no serviço do
cartorio.
Artigo 76. O ajudante será nomeado e demittido pelo juiz
de paz, mediante proposta do escrivão.
Artigo 77. Para o lagar de ajudante habilitado, é indis
pensavel:
a) prova de maioridade;
b) prova de habilitação intelIectual, mediante exame do juiz
ou de pt'ssoa por elIe designada;
c) folha corrida tirada no ultimo mez.
Artigo 78. Os escreventes são de livre nomeação dos es
erivãe· de paz.
Artigo 79. Os escrivães de paz são os responsaveis admini
strativamente pelos ajudantes habilitados e pelos escreventes.
Artigo 80. O ajudante habilitado começará a servir depois
de prestar compromisso perante o juiz de paz em exercicio.
Artigo 81. Ao ajudante habilitado incumbe apenas coadju
var o escrivão respectivo.
Artigo 82. Os actos do registro civil só pódem ser pratica
dos pelos escrivãe~ de paz.
Artigo 83. O ajudMnte habilitado e os escreventes vence
rão o salario que combinarem com o escrivão respectivo.
Artigo 84. Pelo modo e fórma que julgar convenientes,
determinará o Secretario da Justiça e da Segurança Publica que
os promotores publicas inspeccionem regularmente os cartorios
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Os officiaes do regi
1. De autuação,
averbações das sentença
55 e 116 do decreto n. 1
das certidões de habilit
est.ando nessa quantia i
será fornecida ás partes
2. Si o casamento
ou da sala das audienci
3. Si fôr celebrad
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diligl'ncia. . . .
4. Quando os edit
perceberá o respt'ctivo
e certidão de habilitaçã
cidos no n. I, cabendo
de casamento apenas os

Tabella de emolumentos aque ~

dos escrivães de paz, q
os esclarecimentos que
exame de livroB, papeis
Artigo 85. Os es
pectivos cartorios, em l
mentos que bajam de s
Artigo 86. Os esc
conformidade do que a
§ 1.0 Pelos actos
Mberão o que está mar
executar pelo Decreto
§ 2.° Pelos actos
perceberão e que está
Regulamento.
§ 3 o Pelos demai
civel metade e quanto
vães em geral no citado
Artigo 87. O tem
pelas disposições do De
Artigo 88. Os e.c
mos e outros documento
elles rubricada dos emo
os pagou.
Artigo 89. As duv
Regulllmento serào reso
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de 1907.
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5.
rentes,

JORGE TIBIlUÇA'
WASHl~GTON LUH; P.

DE SOUSA.

Quando OR contrahelltes re.idil'f'm em districtos di/Te
cas:lmento se rc:>alizar em outra circumscripçiío, ús
.~moltHnent05 do 11. 1 serão divididos em tres partes, sendo um
terçu parM. cada officia!.
(i. ~a certidão de casamento fornecida á parte, o e.crivfw
di;;crill1ifl;.rá, na margem, o emolumento que recebeu, e o que re·
cebeu ou receberam os outros escrivães, ua hypothese dos nu
meros 4 e 5.
7. Quandl)
cammento fôr cf'lebrado depois da. d~,z horas
da noite, \) official terá o dobro dos emolumento; do n. :l ou /l. ;) ,
8, As conducções para o. ca~a:nentos celebra.dos fóra ua casa
das IIlldicncin.s e do cartorio, serão fornecidas pelas purtc. in te
rcss:\dit>, Oll por elllls pagas, conforme o que fór de,;pend ido.
9. Pelo re);istro de nascimentos e obitos, compete ao oílicial:
a~ De cada registro, inclusive a eertidrlo fornecida
2$000
á pess,'u que o promover
.
.
'"
lJ) ]),1 certidão do registro em breve relatorio.
2$OÚO
c)
Da. certidão do registro por extenso. .
3~000
d) DM buscas, contados o~ annos do segundo em
deante, após a data do registro, cada anno. . '
18000
Em nenhum caso se cobrará, a !itulo de busen. mrtis de
25S0un, lIelU se cobmrá mais de 2~OOO, si a parte indicar o mez
e o anuo do lIssento.
10. .As pess<>as que provarem o seu estado de pobreza, .:0111
attestndo do juiz de paz e do subdelegado de policilL do distri
cto d<1 sua re.,idencia, ficarão isentas do pagamento de quaesqncr
emolumentos.
N C'SIJ ca.so, porém os officiaes de registro de ca.samento não
sito) obrigados a bervir si. o casamento fôr fórn da casa das audiell
cias ou do cartorio, salvo a hypothese de molestia grave de
al~ulll dos nubentes que o iuhiba de se trllnsponllr.
11. As certidões e os editaes pódem conter os dizeres ge
mes impressos com os claros necessarios para os dizeres varinVl-i ..
1:2. Nos emolumentos taxados nesta tubella estilO cOlll]Jre
hendiJas as razaa.
13. Os officiaes do registro civil são obl"igados a declarar
em cora, á marg'em dos papeis, os emolumentos que lhes ca
bem, sob as penlls dos artigos 181 e seguintes do decreto n. 178,
de 6 de Junho de 1893, qUllndo imr,ost/Is pdos juize" e do 111'
tigo 4." da lei n. 906, de 30 de Junho de 1904, quando impos.
tllS pelo Decretario da Justiça e da Segurança Publica.
l·i. As certidões devem ser passadas de accôrdo com os
modelos annexos, sendo, porém, littelltlmente escriptas pelo offi.
daI ou S(JU ajudante, assignadas por este e rubricada~ por aquelle,
a8 q IIC por extllnSO forem requeridas, não sendo admittidos nas
mesUlllS os dizeres impressos.
!>a!:lcio do Governo do Estado de S. Paulo, 7 de Fevereiro
de 1907.
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