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Palacio do Guverno do Estado de S. Paulo, aos quatorze de Setembro 

de mil oitocent os e noven ta e dois. 

BERNARDINO DE CAMPOS. 
ALFREDO MAIA. 

Publicada na Secretaria de Bstado dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Ob,'rs Publicas, aos H de Setembro de 18n.-Miguel :\'1onleit'Q 
de Godoy, Director Geral. 

LEI N. 94-DE 14 DE SETE~lBRO  DE 1892
 

AuclO1'üa o Governo a contraclar a inl1'~ducção  de quw'enta mil immi

grantes
 

O Dl'. Bernardino de Campos, Presidente do Estado de S. Paulo: 
Faço saber que o Congresso do Estado decretou e eu promulgo a lei 

seguinte: 

Artigo 1.0 E' auctorizado o Governo a eontl'actar com a Sociedade 

Promotora de Immigração, 0U com quem melhores condições oUerecel', a 
introducção de quarenta mil (40.00J) immigmntes, em familias de proce

deneia eUl'opea, açol'iana e eanarina. 
Al'tigo 2.0 Além desse numero de immigrantes para a lavoura, o con

traelaot« obrigar-se-á a intr~duzir  oito mil opel'arios e duas mil ereadas 

aptas para serviços domesticos. 

Artigo 3.0 Hevogam-se as disposições em contrario. 
O Secretario de Estado dos Negocias da Agl'icultura, Corr.mercio e 

Obras Publicas assIm o faça executar. 

Palacio do Govel'Oo do Estado de S. Paulo, aos quatorze dias do mez 

de Setembro de mil oitocentos e noventa e duus. 

BERNARDINO DE CAMPOS. 

ALFREDO MAIA. 

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Com

mercio e Obras Publicas, aos quatorze dias do mez de Setembro de 1892. 

-Miguel lvIontei1'o de Godoy, Director Geral. 

LEI N. 94 A-DE 17 DE SE'rDIBRO DE 1892 

Estabelece as servenlias vitalicias dos oflicios de iustiça do Estado. dá 
outras pt'ovidencias 

O Dl'. Bernardino de Campos, Presidente do Estado de S. Paulo 

Faço saber que o Congresso Legislativo do Eslado decretou e eu pro

mulgo a lei seguinte: 
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Artigo 1.. Ficam e.tabelecidas as serventias vitalicias dos officios de 

justiça segu inles : 

§ 1.. Na comlrca da capital: 

Cinco tabelliães de nolas, um tabellião de protestos de letra' e titulos. 

Cinco escrivães do tivel e commercio e quatro de orphams e ausentes-

todos com os annexos do crime e da tH'o\'edoria. 

Um escrivão dos feitos da Fazenda do Estado. 

Um escrivão do jury e execuções criminaes, dous escrivães de appel. 

laçõo:ls. 

Um ofJ!cial do registl'O geral das hypothecas. 

Um depositario publico. 

Dous pilrtidores, um com o annexo de distribuidor e oulro com o de 

contador. 

§ 2,· Nas oomarcas de Campinas e Santos: 

Quatro tabelliães de notas, com os annexos do civel e commercio, dos 

orphams e ausentes, da provedoria e du crime. 

Um ofJ!cial do registro geral das h)'pothecas, com os annexos dos pro

trstos de letras e titulos e de escrivão do jury e e ....ecuções criminaes, 

OuUtl partidores, um com o a.lncxo de distribuidor e outro com o de 

contador. 

§ H.. Nas outras comarcas: 

Dous tabelliães de nutas, com os annexos do cil'el e do commercio, dos 

orphams e ausente" da provedoria e do crime. 

Um ofJ!cial do registro ~eral  das hypothecas, cum os annexos dos pro

testos de letras e titulos e de escl'Ívão do jury e execuções criminaes. 

Dous partidores, um com o annexo de distribuidor e outro com o de 

contador, 

Artigo 2,. São mantidos em seus logare.'! os' aduaes serventuarios 

vilalicios dos omcios de Jus\iça. 

§ unico. Não oonstilue serventia vitalícia de oficial do registro geral 

das hypothecas a investidura em que, por desig'laçào do Governo, se acham 

os tabelliães das comal'cas onde não existe especial e privativa creação 

daquelle cargo. 

Artigo ::l.o E' permittido aos actuars servenl,uarios. por accordo entre si e 

mediante permuta ou annexação das l'uncçóes que lhes eram pri\"ativas, ou que 

exerciam cumulativamente com outros, porem u~  seus ofJ!cios em cunfurmidade 

com a distribuição do arl. 1.0, denll'o de tres mezes contados da data de.la lei. 

Esta faculdade não é extensi\'a ac. annexo do crime, cujo exercicio 

obrigaturio fica desde já estabelecidu nas serventias que o comprehendem, 

se~undp  o menciúnado al'ligo. 
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§ unico. O accurdo secá aULhenticl,lo perante o juiz de direito da 
respecLiva comarca e, nas que tivel'em mais de um, perante qualquel' delles, 
por termo lavrado no protocolo do escrivão do jury, devendo os sel'l'cntua

rios inleressado, apresentar préviamenle úquella aucloridade suas declarações 
escriptas a tal respeito. 

AI'tigo 4,· Findo o prazo designado no artigo antecedente, sem que 

seja autlientlcado o acc,"rdo, considerar·se-á optada pelos serventuarius ':lue 
não tiverem feito a declaraç,ão, ou que se houverem pronunciado pela recusa 
da adhesão, a permanencia no antigo ofTIcio, SGm prejuízo do provimento 

do novo, conforme a dbtribuição prescripta no arLigo 1.0, ou por meio de 

conCUI'SO, ou pela investidura dos serventuarios adhesos na» funcçiles do 
recusallte, desde que a dita distrihuição a comporte. 

Artigo :i,. llavendo nas comal'cas n que se refere o § 3.· do arLigo 1.. 
mais tle dous tahelliães ou escrivães, quer exe"çam officios privativos, quer 
accumulem funcções de omcios differentes, não lhes será applical'el a tlis

posiçào do artigo 3,., mas serão consel'vados em suas sel'I'entias, taes eomo 

se a~ham  providus, até que, pela supel'l'eniencia de vaga, possam ellas sei' 
adapladas ao s)'stema da pre.ente lei, contando·se da data da vaga o prazo 

de lI'es meze~, marcado para os fins dos artigos S.• e 4,·. 

S unico. Da mendonada disposição lambem são excepluados os parti

dores, quando o annexo de distl'ibuidor ou o de contador existir prol'ido 

l'ilaliciamente na comarca, 

Em tal caso, I'erificada a vag'a de algum de~se5  ollicios, ao dlslribuidol' 

ficarâ pertencendo o de partiduI' que pl'imeil'<) vagar, e ao contador o de 
partidor que vagar por ultimo. Si a vaga fuI' de <listribuidor ou de conta

<lor, terá pl'cferencia no annexo va'lanle o partidor de provimento mais anligo. 

Artigo O,. ~m  representaçilo dos respectivos juizes de direito, ou do 
prtJsidente do 'l'ribullal de ,Justiça quanto ans escl'ivães de appellaçoes, não 

~  poderil alterar a divisão do. omcios de Ju~Liça,  determinada no artigo 

1.., salvo para creação de novos, cujas funcçóes sejam de natureza diversa 

das especificadas no mesmo :ll'ligo, 
Artigo 7,. Logo que seja expedido regulamento para o concurso dos 

officios de justiça, proceder-sc·á, de accul'do com o artigo 58 e § 1.. da lei 

n. 18, de 21 de NovemlJl'o de 18al, ao provimento dos mesmos ollieios, 

segundo a~  normas da prese:Jte lei. 
§ 1.. Nas insll'ucções que o GOI'erno der pal'a serem inslal1ados 

os novos officios e unifol'lnisados os actuaes com a divi~ão do artigo 1.., 
nos termos dos artigos 3,· e -1•• , será fcila a numeração ordinal dcIJes, aOm 

de regular-se por elJa a dislribuição e as substituições nas respeelivas 

comal'Cli'. 
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§ 2.. O~  feitos, lin-os e papeis, findos ')lI pendcntes, de omcio 'jue 

tenha sido dividido, mas continue II ReI' exel'cido cumulativamente p010 

-1ntigo serventuario, não serão retirados do cartorio deste. Os lindos ou 

pe[ldentes de officio supprlmido ou totalmente desanncxaliu, que passe a sei' 

~xercidll  por outros sen'entuarios, serão entregues II este por inl'enlario c 
medianle distribuição. 

§ 3,. 03 actos .le abertura e ret;'istro dos testamentos não sào sujeito:; 

a ojistribuição, mas ficam a cargo, na comarca da capilal, do serventuario 

'que ficar na posse do ar.tigo cartorio da provedoria, e nas outras comarcas 

o� s€l'I'entuario do 1.. olllcio a que esti ver an nexo o da provedoria, 
Al'tigo 8.. Continúa subsislente a fdculdade dos juizes designarem 

lllll'a os aclo~  da formaçiio da culpa, até o tel'mo de conclusfLo para 
ronuncia, os escrÍ"áe q dos delegados e dos subdelegatlos nos re"peclivos 

<1iJtrictos, 
Artigo 9,. Hevogam.se as di'po,içõe,; cm contrario, 

O Secretario de Estado dos ~egocios  lI'l Justiça assim o faça executar, 

Palacio� do Go\'ernc do Estallo ele São Paulo, aos 17 de Selembro de 1892. 

BERN,-\HDINO DE C,üIPOS. 
M. P. DI': SIQUElIlA CA)!POS. 

Publicada na ::Secretaria ela Justiça, aos vinle e sele do mez de Setembro 

e mil oitocentos e noventa e dou;, - O bir"clOl' Geral interino, llc1l1'iqae 

osé Coclho, 

LEI N. 95, - DE 20 DE Sl:TEMURO DE li:IU:! 

.A.tlclol'iza o Covel'no a /'e(oI'llUt)' a Sapc/'ül,'endellcia de 0/)1'((8 P/lblicas 

O DI', l3ernal'dino de Campos, Pre~idenle  do Estado dc São Paulo: 

Faç.o saber que o Congre3so do f:stado de~retou  e eu promulgo a lei 

-seguinte: 
,\.l'tir.:o 1.. Fica o Goveroo auctol'izado a reformar a Snperialcndencia 

e Obras Publicas, de~annexando  della a ~egunua  secção actual. 
Artigo 2,. Todos os serl"iços de terras, colonização e immigração no 

Estado de Sao Paulo ficam a carl{O de uma nO\'a repartição que se 

.enominará Inspectot'Ía de Terras, Clllonizaçâo e Imll1igração do Estado de 

São Paulo, 
§ unico. O pessoal dessa nova repartição constará de um inspector, 

ous chefes de secção, dous engenheiros ajudantes, seis auxiliares technicos, 
'Um desenhista, um offlcial ue expediente, dous amanuenscs, um contadol', 

"um pagador, um ajudante do pagador, um all1anuense da c0ntadoria, dous 

~ntel'pl'etes,  um porteiro continuo, um recenseador e um sel'l'ente. 


