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Valdomiro Lobo da Costa 
Escrivão do ll~ Oficio Civel da Capital 

Os serventu~rios da Justiça eS 
tão no dever indeclinavel de levar
as urIlll;s,. em g de Outu'Q.ro, candida
tos proprlos a deput~çao estadual. 

É simples ~uest~o de legitima 
defesa da classe, a~e aGora ~elega
da a completo abandono, se nao trma 
formada, de vez em ~uando, em mero 
assunto de exploraçao eleitoral. 

Ou assumimos decidida atitude, 
atestadora de perfeita coesão poli
tica, ou corremos o risco de conti
nuar;mos expostos á ofensiv~ de ~ue! 
a ma vontade dos Poderes l'ublicos, i 

notadameIJ.t ~ dol-'oder Legisla tivo ,nos! 
fez as vit~mas prediletas. 

O periodo que se encerra, pas
sará á hist6ria pauli~ta, assinala-! 
do, de par a outros t1tulos, como -; 
sendo o em que mais acesa o constan 
te luta se travou em todos os seto~ 

. res, contra os direitos e pr;erroga-I 
tivaf!. da. nobre gente cartoraria.Co]:!1 
S o\[uencia fatal do generalizado "com, 
p1~xo de cacique'! dos nossos desafi . -
tos... ~ A 

Criou foros de axioma a prospe 
ridade facil, quase rocfeleriana,-
dos atuais titulares de oficios q,e: 
jus tiça em Sao :t'aulq. Na imaginaçao 
da maioria, todos nos ganhªmos rios 
de dinheiro: centen~s, senao milha
res de contos por mes. 

Dai a ambição gener~lizadr" de. 
cqnseguir cada qual, tambem o seu caI' 
toriosinho ••• Disputa-lo em severos[ 
e honestos cQncqrsos de provas,como l 

o fizemo!l, 11ao e li go~pe" ••• O ideal I 
seria reoebe-lo de mao beijE'.dl1., em I 

retribuiçeo de discutiveis mereci
mentos p~sso~is, •• N~o era possivel 
sa tisfazer, porem, tantos cf:ndidf:
tos. Resultado: fundo rec8.lrue con 
tra os que tiveram mais SOl' e. -

h Descendentes esp~rituais da; 
quele morubixaba anedot~co, que fo 
rU'ao RIõ poair um cartorio ao di 
tQdor e apenas reoebera meia dúziã 
de enxadr.s, os incofessados concor 
rentes aos cr.rgos que exercemos,eri· 
traram de ,hostilizar, por todos oi 
meios o ,formas, a indefesa clas~e 
em que nc.o logrr.ram ingre sso ••• 

Analbem-su os mais saliente~ 
lideres de. campanha demolidôra: e 
dificil não esbarrar, logo, num de 
siludido pretendente de alguma ser 
ventia... -

Desprezivel não tem sido, to 
davia, o aCGr~o de preluizos' que 
já sofr~mos ness~ inglpria luta,
graças a mussulmanica indeferença. 

Veja-se Q mostrengo rotulado 
de Constituiçao paulista. 

. Releiam-se os artigos 9 e 10 
e r§spectivos ~arúgrafos das Disp~ 
siçoos Transitorias~ 

Ninguem exigina de uma assem 
bléiéê const ituint e melhore s e mais 
eloquent os provas de J?r eçonce ito e 
pf.rcialidado em relaçao_a determi
nada categoria de ci~adaos ! 

Cluand (] e onde j a se viu a Lei 
das Leis, no ff:n de ferir direi tos 
ind~sput[,veis, sFJrvir _de ins t~ume]:! 
to a expressa revogaçao de le1 or 
dinárir, ? -

Poi:.: á tamanha herezia jurfdl 
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co. a Assembléia não se eximiu, polo 
sr.dico prazer de aspesinhar a nossa 
classe! 

Sorão preceitos permanentes, a 
despeito da hip6crita trans~torieda 
de h que Ih os a tr ibuo o. posiçao no d~ 
ploma legal, em que so verteu, sem 
umrr voz de pro~esto, a v~lha MIe -
armazenda em flgados enfermos •• " 

A vitaliciedade das funçoes, 
secularmente reconhecida, não iJ. ti
vemos mutilo.do. sob o disfarce de -
absurda burocratização obrigatória, 
porque a.Ma~n~ Carta fede~al. a ?ri
ga em pr2.nC t plO de observl;ncle, md!;. 
clinavel. Nao faltaram, oE'timulados 
at6 pela ~utorizada opini~o de,cor
to secrotario du l\stredo doublo de 
professor de Direito, sériastentr,
tivas de ataque frontal a essa prer 
rop;ativa máxim~." -

Diversa nao foi a conduta do le 
gislativo. . .-1 

Concedero.m-se ao funclonallsmol 
em geral, inclusi VI: aos s el'vontuár i 
os do Palácio da JVstiça-ostitendiaI 
ao s li e I o ~ c õ1res ,ii~b ITcõ s ~ no arns 
v[!:nto.goils om ma tOl'la de 11cençQ o 1 

contagom de tomP2 om dôSl'O por f~rii 
as o licenças-pr8E1iss nao gozadas.-I 
DoIas foram, no entanto, clamorosa-li 
mente excluidos todos os demais sor, 
vontuários, o grosso, da cle,sso, os; 
que só porcebem custas e emolumento,sl 
po.gos palas partes, qual 80, bonef~~ 
cios concodidos com onus,para o Es-i 
to.do, fosse crime outorga-lo a quem 
os pudosse fruir sem onus, .. Em que· 
é, porém, quo os funcionários dr. JUE. 
tiça se diferonciam dos demais fun
cionários públicos civis? lIo fatode 
n~o serem' nap'os nolo rresot\:'O ? ],,[as 

.......... v J. i" • -. 

a dofiniçao do funcionario~ oontlaa, 
no artigo 82 da C~nstituiçag Es~ad~ 
nl nenhuma' roferoncia faz a orlgem: 
do' salário l Em face déJsa dofini- • 
ção fóra do crit~Pio do ~rti:-prts 
não' se j ustifi ca a sri b~i"fG oxlUsr.o 
qU0 nos impoom tais loiB" , 

E que diriamos do imposto do -
relotaçoo3 ? 

De sde o Esta tuto ªe 1941 for\);IT; 
extintos os tributos sobre nomoaçao, 
G vencimontos funcionais. A tributa 
ç:lo continua a subsi~t~r, entrotan-=, 
to, p:ro. os serventual'los. O Estt;::do! 
invadindo. biollr,lmente, a competenl 

cia fedorq privativa em relação a 
impostos sob~e.rendas de qtalq~e! 
natureza, sUJolta-nos a ex orSlvas 
exigenCTas fiscais a pret~xto de au 
mentó d9,s rondas dos oartorios .O,ue
no s cons te, dnda ninguém us ou da 
tribuna da j,ssembléia para vergas-
tar tamanha, imoralidade.. • > 

NO,Palacio 9 de Julho teem as 
sento varios titulares de serventi 
as. Não se cons'deram, porém, re-
presentant! s da classe e sim dos 
partidos qunos_elogeram. Votam mn 
tra as proposiçoes prejudiciais aos 
interessos cQmuns, p'orque, indivi
d]Jalmonte, sao tambem prej udiç,ados .. 
Nao assumem, todavia, a posiçao de 
defensof8s dos cole~as. Durante as 
discussoos da Constltuint~, houvo '''
quel!) so lombrasse de propor a l~mi 
taçao da renda a que o sorventuarIm 
teria direi to. A enormido.de nao vin 
gou porque o saudoso Valentim Gen~ 
til, vendo quo os deputados-sorven 
tuários desertavo.m o plenário, doI 
~ou a presidência da sessão e foI 
a tr ibuna pulver izar a ~s tupidez ... 

C;,uantos tropçços nao se opoem 
ao proj eto de re~'orma do velho ),0- I 
gimon~o de Custas ? \ 

E incrivel u "chicana" feita 
em tôrno de tão justa, quão oport~ 
na iniciativa ! 

Deram-s8
h
molhorias aos regis

tros das pessoas naturaiq e aos dis ,~ 
tribuidores, Regf1tea-se, no 81,tan--
to, igual favor os demais OflCios. 
Pouco' impol '" quo as condições de 
vida, nUlil e '1outros casos, sejam ~ 
t ' -1 cc. S • 

O enc&rscimúnto ~as coisas iQ
dillponsaveiA ao exercIcio dnfunçao 
o a elovaçao dos ordenaàos dos auxi 
lin1'08 corrQsponde) nêstes 25 anos-

da vigencia das tabelas e de 
(Justas, e, um gra1lame de quantos por 
cento ? 

Não inturessa inqagar. 
O que' interessa e satisfazer o 

" comploxo 11 • 

Não existem cartórios rendendo 
milhares de cont os? 

L os que, no litoral e no inte 
rior, !Val pr;oduzem o_estritamente-:: 
necessario c_s\lb~istencia do titulW? ',' 

Est e s nao forma. 
Esquecem-se contudo, os respoE 
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~ ,. -s·avei~-~·or~:~~~ e stra~~-po~~~-i-c~-~as~eg~rgitam-s e d: op~r:~ ioL:-~gr ~: 
il de negar pao I} a~ua aos serventua- colas fasc!nados pelas novas terras' 

, rios, de que e sobre a indefe~sa Pl'2. da promissao.- E, assim acontecendo,1 
bidade e admiravel espIrito publico os distritos que outr'otra se expan: 
da classe incompreendida, que repou di~m sob os explendores da opulen-- i 
sa a garantia s~prema dos mais altõ cia, hoj e não passam de povoações i 
interes~es economicos da Naçao, vi~~ la.eserticas, baldias e inexpressivas~ 
culada a honestg e perfeita documen, Preconcebe-se que, para que esses ! 

'tação de todos os negócios. Mas ,es:": distritos possam 199rar sobreviven
tas verdades o povo somente vira a cia.s se torn~ mister que a interfe

~_' I 'cqnhecúr e apreciar, quando os car- rencia dI]!; açao publica os ampare com 
torios, cansados de t~nta inju~tiça, a pro~e~o da lei, pois que, caso " 

';se unirem para levar a Assembleia contrario, eles ja se encontram vir I 
autorizados representantes diretos tualmente extintos.-Deve-se ter em-' 

I -4as slfas reivindicações. ~ conta que c, montagem e a manutenção, 
l,i ,E chegada a hora de agir nesse dos cart~rios ~istritais! requerem I 
!~il:enhdo.- gastos~dlspendlosos, e aJuntando q,om, 
1 o padrao de ,vida sempI"e em El.scensao'l 

1',\1 '!. • .... -000--.. t ' d' ti ' d og serven ue,rlOS e JUs ,8. dO po e 
~\ rao se' manter mediante justa retri~ 

I AS FUNÇÕES CUlvfU1Al'IVAS DE SERVENTUÁ buição.- Salienta-se que, os cartó-, .. - -----
RIOS DE JUSTIÇA 

Antonino Cintra 
Oficial do Registro C iv' 
de Santa Adelia - S.Paul 

, 
Entre os cartorios de justiça 

vagos no Estado, contam-s e alguns 
I' da categoria do Registro Civil e -

que a titulo precario estão funcio 
I, nando cumulativamente por oficia~s 

) 

do Registro Civil de outros carto
',: rios. ÉAevidente que se trata de um 

caso anomalo e de caracter tempora 
rio, mas nem por isso deixa de,ser 

I: ~m caso destoante de logitima orbi 
ta funcional.- As serventias acumu 
ladas são precisl?;mente aquelas que 
so vagaram por nao oferecerem ren-
d~s suficientes e com que os servenl 

i tu~rios pudessem fazer face ás des=-' 
" pesas forçadas' e por e~se motivo -
i abanqonando-as .-É o qw'.,lro vivo dos 

cartorios pertencentes R distritos 
: de paz que Sx resentiram muito com 

o constante exodo de trabalhadores 
das zonas rurais que, se emigraram 
pl!:.ra as zonas novas onde 8. vegeta
çao frondente de terras e lavouras 
novas lhes ofereoem melhores pers
pectivas de salarios fartos. E, an 
to essa angustiosa dese.gregação de 
elemen~os do trabalho, se registra 
um fenomeno impressionante: enquan 

1 to que as zonas velhas, propriamen 
,'. te di tLS se despovoam, as zonas nõ 

rios acumulados, por motivo de cir: 
cunstar.cias imperiosas, apenas estao 
servindo de pesado onus e nÃ9 de mu 
nus compengc,dor aos serven~uarios -
que os estao acumulando.-Nao valem I 
pela res ponsab ilidade de sua guarda 
e mu~to menos pela sua c,onservação.~ 
E ~te seria de justiça que os serve 
tuar10s designados para exercerem 
funçao duplc., a'lpla tambem tivess~m~ 
a c9n~ageLl de temP2 de serviço~ ali
as unlca cO"1pensaçao que poderlam a 
ferin desse sobre-encargo. Do ~xpO~i 
to, depreende~se que, as creaçoes ae! 
distritos de paz devem copsvltar in, 
teresses de populações densas, nu--,I 
cleos qu~ por seu numero de habitan 
tes sejam capazes de oferecer esta~i 
bilidade permanente aos seus funcio,1 
nirios.-Entretanto, se o fito do le 
gislador ~ facilitar os registros -
de nas cimento e de casamentos nos pe 
~ue~os nucleos qe haQitantes, o po~ 
dera fazer, porem, nao com a mesma 
rot;na em voga, porque o resultado 
sera nulo, mas com adataçoes que po 
seu turno ~2ssam imprimir meios de 
vida consistente a esses distritos 
monos habitLdos .-são deduções que 
nos (1onfere~ longas e penosas .expe
riencias; sao comprovantes que nos 
custaram sacrificios numa diuturni 
dade que comporta~ duas ~xistenciãs 
nesse ramo de labor publlCO.-, 

l'ernos tc.mbem notado, alias sem 
a mais lcv:J judificativa de um -
acorto, ql J se ta imprimido uma fei 
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çao nada condlZente qu~ntQ as polp~ orgulhosLmente somos um,elo, q~ 
das sinecuras dos cartorios de jus- no momúnto propicio tGrr., c.lem it~fl 
tiça.- A ldiosincracia_a esse respei . compleXLs c inumeN.s C,ÇÕ6S que de. 
to, que por sinal se nao arrefece na V8rL jul[;Lr, do corrigir' tc.mbom os .. 
pauta dos oomentarios, mereco bem um' [,tos des'.2CrOGOS dos poUero~ legia 
repaI'o: em tudo isso reside um léG.o ldivos, emjr unigo escape o injus 
equivoco e quo cumpre seja desfeito tiçE:r os surv8ntw.rios, nogr,ndo-
Existem, efotivamente, cp,rtorios de lh8s o'r dirui tos du CJ.Uu gOBl'.m os 
justiça, no.o f1e todo.s as categoI'ia~ mde humilé!.cE funcionécriõs. 
com rendas comptlnsPedoras. O numero Honra, pois aos construtores 
de s ses car~ OI' i os em comparaçao com dGS tG monumünto j uT'Ídico !. . 
os demais e reduzido.- A maioria dos 
oficios de justiça se equilibra mais 
ou monos com a~ despesas de seus -
servontuários, havendo, isso sim,um 
nUMero considoravel délos com rondas 
dqficitarias. De sorte quo, ,essu t! 
bu de grandiosidade quanto a produ
ção dos c~rtór;ios d? justiçr" ªeve 1 
scr redUZlda a sua Justa equaçE.o.-

---000---

ORA. LEIo •• 

Antonio Tupinrembé. V Lmpré 

Eo é!.ic. 11 deff:oó3to, em que c~ 
. comemor'~, L. fundBçt.o dos cunoc jurl 

, -dicas, c cl~sso doe cQrvdntu~rios 
de JU'.stiçr: foi mirIO," OLd~. com L Ld 
n.751. , 

Gonufloxfc, postr.dl: por t8rn L 
<" rnc.noirL mc.h0li10tc..nL, 1. .. clLs[;() G.6rLde 

ce com os olhos mc.I'ejr.dQ.s de lc.:;grf:: 
mLS felizes a promulgnçLo é!.e tBO se 
bic~ lei. 

O trc..balho dignVicce, porino o 
.. c{;I'ventu~rio não tora diI'uito c. E OI' 

··d I! ff··I! l' LpoSBntc. O ux-o lGlO, reze [. Bl 
mesmo ~uu e ej c, C,co)'1]otido CI? umn das I 
moloshcs de que fr,l', r.. 1,1 465 dei 
28 do setumbro de 1949. 

A Com ti tuiçLo pI'ev~ e c.poseno; 
t~.dori[. "ex-offici o" do. 8ürvid OI' pu 
blico, porom como l.dmitir-sc quo os 
homens quo fazom a lei sejem dele. 
O"CI"'VO" Q Ú..I <..0 .:. • , 

Grc,ç&s [\ Anhnngcc, dous prote
tor' de nosSo paiz dcsc1e c, sr.udosc. 
apCCL p;otulic.nc., c, r.rvoro de dit[,d~ 
r, .. ai~é!.;. ~() sdro ch::. c.lgume.s floro~ I 
do me.1S flno por fume, c,é!. ubc.dr. poL ! 
pone:. dumc.gogi cc, do Llguns n r uproS(;~.1 
tc.nteH, .do povo, r.n:pr.rt.dos polo 0x.s: I 
cutivo. , 

(\ mor ito ·de h-GS leis c tUInul I 
tw:r os serviqos r.r. Judiçe, de qw~ 

---_ .. _---_ .. ~~ ...... ~ 
~ ~L 

.. --~oOo .. --

FALlL IMET!TOS 

f,J,JúL hIUJi.IC' TAV1,RES PIlHhIEO 

fl com profundo pOZLr, que ra 
gistI'e.[!lOS li J:'r.lc cimento do nos s[\
grcndc c.migo c cc>logcc, Mr.:.j OI' Hih 
rio TLVLr8S Pinhoiro, Distribui-
doI', C ontuJ.oI' o Pc,rtidor de J[,bo
t icebc.l. 

RcgidnInrE tLmlkm, o fc.le ci 
me,ntc' de nos 30 outI'O gI'ç;ndc cole-
gE. G_c.rügo, Er! SEBASTIAU. !~T TO COh 
Cn~L(), l'[~bclic.o ,do 12 Of) Cl r de 
notes de Eotucc.tu.-

As Exm[,~. Fc,.mÜic.s desses nos 
sos col(;g~2J cs noss~s Eincúr~s con 
drlanc ir. s. - . 

---600---

FOTOCÓPIA - sue. auten-ticc.çê:o 
G sdcgem. 

0810 8Etc.duf.l (Tr.bele A, n.74, de 
:Lei n. 185), .... " ,Cr~2,úO 

Selo f9dorc.1, ............... ~5,()C 
Educcç~o . .•.. ~ .... .......... $1,00 
ApnsE.nt[.d0ri~ •. .•••••••••••• $0,50 
~;ol() emoluLlOntc1 , ••••••••• , •• $1,00 
Autcnticc.çe.o •• , ••• " •••• , ••• $5,('0 

T (l td •• , , ••• , .C ?$1r,5U 
---000---

Ao ruconbG Cl:r UIne, firme. dove
so citer () llliml de pOSSM. cuja fir , - -mr. c l' (; C ()nh u cidr. 8 na o cp enr.s us/:.r 
LS impI'OESÕUS vagas: suprL, retrc, 
infI'c., ot c • 
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LEI DE APOSENTADORIA -I ATESTADOS DE POBREZA PAP.A 

LEI N. 751, DE 11 DE AGOSTO DE 
1950.- _ 

Altera a redação do arti 
go 16 da Lei n. 465, de 23 dê 
setembro de 1949.-

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando das 
atribuições que lhe são.conferidas 
por lei, , 
- Faço saber que a Assembleia Le 
gislativa decreta e eu promulgo a 
seguinte lei: . 

Artigo 12 ~ O artigo 16 da Lei 
n. 46S, de 28 de setembro de_1849, 
passa a ter a seguinte redaga?: 

lIArtigo lS - Os Serventuarlos I

de Justiga naoestipe~diados pelos 
cofres publicos poderao requerer 
03 beneficios da presente lei, que 
lhes serão concedidQs, nos casos e 
formas previstos, dosde qllo se su
j eitem a mesma contriL.)\Úçao mensal 
de 5% a que se rofere o artigo 12, 
ficando, porem, oxcluidos da apo-
sentadoria "ex-officio". , 

Artigo 22 - Esta lei entra:[;a em 
vigor na data de su~ pUblicaçao.r! 
vogadas as disposiçoes em contra
rio. 

Pa1acio do Govorno do Estado de 
são Paulo, aos 11 de agosto de 19 

ADHEMAR DE BARROS 
Synosio !tocha 

(Publicado no Diário Oficial em 
12 de agosto de 1950) 

---000---

FALECIMENTO 

Bento José de Carvalho Junior 
, 

Faleceu no dia 29 de Julho uI 
timo na cidade de Santos, o no~so
mui digno colega sr. Bento~Joso 
Carvalho Junior, 72 Tabeliao de no 
ta s daque la cida de. 

Á familia daquele nosso quer! 
do colegas, as nossas sinceras co~ 
dolencias.-

FINS JUDIC IAI S 

(Rio) 
I , . . 

Ate hll pouco tempo, o serVlClo 
de fornecimento de 81testado de pobre: 
za, para fins judiciais, vinha sendõl 
feito pelo Estado. Nesta Capital, a II 

sua concessão er~ procedida pela A~ 
sistoncia Social, na rua da Liberdo. 
de. No entanto, a lei federal n ••• :-
1.060, de 5 de fevereiro deste ano, 
atribuiu esso encargo aos prefeitos 
municipais. 

Em são Paulo, o prof. ~ineu 
presteSbaixou

i 
a 6 de março ultimo, 

o decreto n. - .126, estabelecendo 
normas a esse respeito e designando 
o advoge.do Paulo de Tarso Rodrigues 
de Vas cone elos, do Departamento lu
ridico da munic; .alidade, para diri i 
[',ir o. servi,o, que já está, funcionãE:[ 
do, n9. subsc:.o do pred~o n.3E)5, da I 
ruo. Sao Bento. O exped18nte e da s 121 
ás 18 horas nos dias uteis e das 9 , -

as 12 aos 5a bados .- i , 
Por lei federal ja: reprodusi~a I 

neste "Bo18tim", os casamentos rea
lizados com atestados de :pobresa pafI 
sados pela Pr8fe~tura Munlcipal, -
obrigam a esta, a metade das custas 
e despesas. 

Ass im sendo, por analogia, ~pa- I 

ra outros fins, havendo atestaçao ! 
d~ pobr?sa éla Pre:flei~ura, esta fic!!: li 

ra sujelta as respetlvas taxas, pe-
la metade.- ! 

---00000---

LOTAÇlo DOS CARTÓRIOS 

O Secretário fixou nas impor
tancias abaixo discriminadas o valor 

~ , . 
da lotaçao dos C1trtOrlOS: 
do 2~ Oficio civel da comarca de S. 
Paulo •• Cr.$55.04. ,00; 
do 82 Oficiu aivel da comarca de S. 
Paulo •• Cr.$95.019,80: 
do registro civi-l das pessoas natu
rais do 182 subd.bBela·Viata)Cr •••• 
$70.443,30.- do 5- Tab.C r .$lOO.,CI1JJ.~ 

, 
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COhREGEDORIA GERAL ----1 D,ESPACHO NO PROCESSO N.6998, em ~ue 
Vy JUS'III0A ':1 
~ ~ e interessado o sr. Geraldo Ribeiro' 

Nomeação de escreventes 

PORTARIA N. 6-49 

O Desembargador J~o Marcelino 
Gonzaga, Corregedor Geral da Jus
tiça do Estado de são Paulo, pela. 
present~ portaria e usando das a~ 
tribuiçoes que lhe são conferidas 
por lei; e ~ 

. atendendo a que a nOljleaçao de 
escrevente habilitado esta sujei
ta a formalidades que visam a se
leção dos candidatos ao exercício 
dos auxiliares da Justiça; 

atendendo, por outro lado, a 
que o decreto·n. 5.129 1 de 2~ de 
julho de 1931, prescrevendo as -
normas da habilitação I dá compe
tenda ao Corregedo r Geral para eu 
trar no merito das provas produ-
zidas, podendo manq8.r ~exonere.ra 
candidato por inaptidao ou po nu
lidade substancial do processo; 

atendendg a que l constante
mente chegam a Corregedoria quei 
xas de faltas cometidas por 9scre 
ventes habilitados l nà exerclcio
de suas funções; 

DETERMINA: 
A) - que o compromisso l a pos 

se e exercicio do cargo de ascre-
vente habilitado, n~o se deem antes 
da homolo~çao do exame, pela Cor
regedoT'ia Geral da Justiça; 

B) - que o exame de habilita
ção seja feito com o maior rigor . 
possivel e na presença do juiz cor 
regedor e dos demais componentes -
da banca examinadora, observando
se os arts. 62, 72 e 82 do citado 
decreto n. 5~129.· 

P. Cumpra-se. 
são PaBlo, 30 de maio de 1949 
(a) Joao Marcelino Gonzaga 
Corregedor Geral da Justiça 

A mulher t;;-g08i;;ito de fazer r 
gistrar o nas,eimento de um filho -
ocorrido na a.usencia do marido, ,e 
dar-lhe o nome que enftendor.(Acor
dão do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande).-

, . 
e outros, da comarca de Itu. Vistos i 
e~examinados estes a'<ltos de reclama I 
çao da comarca de ItV, em que é in~ 
teressado o serventuario interino , 
do Cartorio do Juri: O M.dr. Corre-, 
gedor Permanente decidiu dentro de; 
sua alçada, e, alias, de cidiu de con! 
formidade com a lei, pois não ha -
nenhum~dispositivo lega! tornando o 
escrivao dg juri escrivao privativo 
das ex~cuçoes criminais. A regra ~ 
ral, ja inscrita no velho decreto 
n.123, de 10 d~ novembro de 1892, é 
que aos escrivaes em geral, incumbe 
es crever, em forma legal, os proces 
sos, oficios, mandatos, precatórias, 
cartas de sentença e mais atos pro-.~ 
prios. das varas ou tribunais em qUTt 
servem (art. 145). 

A chamada lei das três varas -
lei n.I.113, de 24 de dezembro de 
1907 - criou, na oomarga da Capi tal, 
dois ofioios de esor~vaes privativos 
do juri e das execuçoes oriminais 
(art. 29, do dec. 1.575), mas nas 
demais comarca do Estado, continuou I 
a vigorar a regra geral. 

É exato que o art. 21 do decre 
to imperial n.707, de 9 de outubro-
de 1850, conf~ria ao escriv~o do ju 
ri a atribuiçao de escrever perante 
o Juiz do Direito com todos os pro
cessos, cujo julgamento final compe 
tia ao mesmo Juiz; m~s este di!!posi .---.. 
tivo teve de ceder, a leRislaçao -
dos Estados, a quem ' -cou, no regi-
me rep~blicano, legis1ar sobre a -
sua propria orgagizaçao judiciária; 
e no AEstado de Sao Paulo, conforme 
se ye da sua ,primeira lei d~ organi 
zaçao iudiciaria, os El\Scrivaes do -
júri nao conservaram a referida
atribuição. Segundg a própria natu
reza das suas funçoes, coube-lhes 
funcionar privativamente, nos pro
cessos de crj~es comuns" desde odes 

facho de p'vnuncia ou nao pronÚllciã 
art.32,letra "all'Ado dec.l.575). 

Por onde se ve que nos proces
sos da competencia do J~iz de Direi 
to, salvo algumas exceçoes, como os 
habeas-corpus e correiçQes permanen 
tes,-es crevem 03 ElS crivaes~crimi~ 
Despa9hos do pronuncia e nao pronun 
eia so existem,pres entemente nos pr3I 
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cess'os da com:&etencia do júri e ~~ 
mente nes~es e que cabo aos escr1-
vães do j uri funcionar desde os me

M
!! 

cionados despachos. . 
são pauio, 14 de agosto de 19 
(a) Manuel Carlos - C orregedar 

Geral da Justiça - Interino.(Publi
cado no Diário Oficial da Justiça 
em 18 de agosto de 1950.-

---80e---

LEGISLAÇÃO FEDEl!.AL 

estivessem, ressalvado o ·direito re 
gressivo contra o poder público fe~ 
dera 1, no Distrito Federal e nos -
Torritórios; ou contra o poder públi 
co estadual, nos ~stados; 

V) - dos honorarios de'advogado 
e peritos. 

Artigo 42 - A parte, que preten
der gozar 98 beneficios ~a assiten
eia judi ciaria, requerera ao Juiz 
competente lhes conceda, mencionan
do, na petição, o rendimento ou veE 
cimento que percebe? oS' encargos 
próprios e os da famlli~. r 

§ 12 - A pfJtiçao sera instrulda 
por um atestado de que conste ser o 

para aconces requerente neceusitado, nao pod~ndo 
judic.üíria aQ . pagar as düspesas do processo. Este 

LEI N. 1.060 - de 5 de Fevereiro 
de 1950. . 

li Estab elece normas 
~ão de assistência 

. t d li neC,eSS1 a 08 ~ documento será expedido, isento de 

O Presidente da República: 
Faço saber que o C?ngresso Na~i~ 

nal decreta e eu sanClono a segulIl 
to Lei: , 

Artigo 12 - Os poderes p~blicos 
federal'e est~dual Goncecil:erao UJsi!!, 
tênci~ judiciaria aos nec~ssitados 
nos .termos ~a presente Lel. . 

Arti~o 2- - Gozara? do? benef1-
cios desta Lei.os naclonals,ou es
trangeiros residentes ~0.pa1~, que 
necessitarem recorrer a Justlça pe 
nal, civil,· militar ou do trabalhõ. 

Parágrafo Único - C?nsidera~se 
neco~sitadc, para os f1nS lega1s,
todo aquêle cuja situaçao economi
ca mio lhe permi til pag~r as custas 
do processo e os honorarios de adv,2 
gado', sem prejuízo do sustento prE, i 

prio ou da família. 
Artigo 32 - A assistência judi

ciQri~ compreende as soguintes -
isençoes: , 

I) - da s tn.xas j udi ciar ias e dos 
selos; 

n)'- dos emolumenb?s.o cus~a~ d~ 
vido s aos Juizes, orgaos ,do M1nls
tério Público e serventuarios da -
,Tus tiça; . 
111) - das despesas com as publi

cações indisponsáveis~nojornfl.l e~ 
carregado da divulr;açao dos atos 
oficiais; ~ 

IV) - das indenizaçoes devidr,s 
QS testemunh~s quo, quando empreg~ 
dos, receberao do empregador ~ala
rio integral, como se em serVlço 

selos e emolumentos, pela autorida
de policial ou pelo Prefeito Munici 
paI. 

§ 22 - IIr.s capitais dos Estados 
e no Distrito Federal, o ates~ado da 
competôncia do Prefeito podera ser 
expedido por autoridade- expressamen 
t o de signadc, pelo mesmo. ~ 

Artigo 52 - O Juiz,. RO nao tiver 
fundadas I'Col'Jões para indeferir o P2. 
dido, devera_julga-lo de plano, mo
tivando ou nao o deferimento dentro 
do rra~o de setenta e d~s horas •. 

§ 12 - ~eferido (, ped1do., o JUlZ 
determinara qge o serviço de aasis
tênc ia j udi ciaria, organizado e man 
tido pelo Estado, onde houv~r, indI 
que, no prazo de dnis d~as uteis o 
advogado que patrocinara a. causa do 
necessitado. ~ 

§ 22 - Se no Estado nao ho~ver ~ 
serviço de assistênei~,jud~ci~rial 
BOI' ele mantido, cabera a lndlcaçao 
r, Orgem dos Advc.;ados, por s13as - I 

Secçoes Esteduais, ou Subseç08s Mu-
nicipais. . . ~ 

§ 32 - No s municipios em que naa 
existirem subseçoes da Orgem. dos ~ 
Adv\)gados do' Brasil, o propno JU1Z 
fari'a nlJmecção do advogado.que pa
trocinara & causa do neeess1tado. 

§ 42 - Seri preferido para a de
f esr.. da cause. o advo gad o que (l in- . 
teressado indicar e que declare ac 
tal' o encar~o. . .. 

Artigo 6- - O ·pediªo, q~ando fo! 
mulc.do no curso da açao, nao a sus
peT'nerá , podendo o Juiz, em face 
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das provas, conceder ou denegar de I custas ficará obrig~da a pagá-las, 
plano_o bel1eficio da assistência.A I desde que possa faze-lo, sem pre~ui 
petiçao, neste caso, sera autuada zo do sustento pr~prio ou da faml-
em separado, apensando-se os respec' lia. Se dentro de cinco anos, a con 
vos autos aos da causa principal, de til' da sentençe, final, o assistido-I 
pois de resolvido o incidente. - nao pud!jrsatisf!}zer tal pagamento,a I 

. 4rtigo 7'1. - A parte contrária . obrigaçao ficara prescrita. : 
podera, em qualq~er fase da lide,re I Artigo 13 - Se o assistido pu-' 
querer a revor;açao dos beneficio dEi der atonder, em parte, as despesas 
assi~tencia, desde que prova a ine I do processo, ojuiz mandará pagar aS 
.xistencia ou desaparecimento dos re custas 'lue serao rateadas entre os I 
quisitos,essenc~ais á sua concessM. que tiverem. direito ao seu recebi- I 

, PaJ;.:agrafo unic9 ;. Tal requeri- mento. ' . i 
menta nao suspenderE!- o curso da - Artigo 14 - Qs advogados indi-I 
açao e se pro ces sara pela forma es - cados pela a ss istencia ou nomeados , 
tabeledda no final do artigo 62 dàs pelo Juiz serão obrigados, salvo - I 
ta Lei. - justo motivo, a critério do Juiz, a ! 

. Artigo 8~ - Ocorrendo as cir- patrocinar as causas dos necessita-J 
cunstâncias mengionadas no arti~o dos, sob pena de multa de Cr ••••• ,,- , 
ant'erior, pod era o _Juiz, ex-offl cio $200,00 (duzent os cruzeiros) a Cr.' 
decretar a revogaçao dos beneficios $1.000,00 (mil cruzeiros). ~ 
ouvida a parte interessada dentro Parágrafo único - As multas pr 
de 'luarenta e oito horas improrro~ vistas.nêste artigo reverterão em-
veis. proveito do advogado 'lue assumir o 

Arti~o 9'1. - Os beneficios da patrocínio da caus~. 
assistêncla jUdiciária compreendem Artigo 15 - Sao motivos para a 
todos os atos do processo até deci- recusa do mandato pelo advogado de
são final do litígio, em tôdas as - s ignado ou nomeado." 
instâncias.', 12 - esta.r impedido de exer-

Artigo' 10 - iJão individuais e cer a' advo cacia; \ 
concedidos em oada. caso ooorrente os 22 - sor lrocurador constitui-
beneficiQs de ass~stência jua.~cj~ria do pela p§:rte contrárie ou ter com 
que se nao transmltem ao ceSS10na- ela relaçovs profissionais de in-
rio d!3direito e ~e extinguem pela , teresse atual; I 

, morte do beneficiario, podendo, en"; I 32 - ter necessidade de se au-I 
. tretanto, ser concEldidos os herdei- i sentar da sede do Juizo para aten- A 
ros que continuarem a demanda equei .der a outro mandato anteriormente ~ 
necessitarem de tais favores, na for! ou~or~ado ou defender interêsses -
ma estabelecida nesta Lei, . -I pl'OprlOS in~diáveis; . 

Artigo 11 - Os honorarios de -: 42 - ja haver manife~tadó por 
advogados e peritos, as .custas do, i esorito sua opiniao contraria ao di 
processo" as taxas e selos ju«Hcia-1reito que o necessitado pretende .
rios serao pagos pelo vencido,'luan-i pleitear; , , 
do o beneficiario de assistência f~rl 52 - haver dado a parte contra 
vencedor na causa. 'I ria parecer escrito sôbre a conten-

§ 12 - Os honorários do advoga! da. , , 
do serão arbitrados pelo Juis até õ; Paragrafo unico - A recusa se-
máximo ~e ~5% (quinze por centol s~1 rá soHcitpda ao Juiz, q,ue, de pla 
bre o 11 'luld o apurado na execuçao' no, a concederá, temporari" ou de-
da sentença. ' finitivamente ou a denegara. 
. § 2 2 - .A parto vencida poderá , Artigo 15 - Se o a<!vogado, ao 

acionar a vencedora para rehaver as! acomparecor em Juizo, nao exibir o 
despesas do processo, inclusiveho-; instrumento do mandato outorgadq l2.! 
norarios do advo[;ado, desde que Ero' lo assistido, o Juiz determinara 
ve ter a última perdido a condiçao-, que ~e exarem na ata da audiência 
legal de neoessidade. os termos da referida qutorga. 

§Artigo 12 - A parte benefici!!: Artigo 1'1' - Cabera recurso_de 
da pela isençao do pagamento das I agravo de instrumento das decisoes 

------
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proferidas em cons equência deapli 11. E"LEITOEADO DO BRASIL 8.988.50'7 
caç~o~des~a Lei, salvo quando a .-
d~clSao for denegatoria da assis,; I Á . t d ' . f ~ c • 

tencia, gaso em que o agravo sera I ns ~ a.s .1I1_.or~aço~Q rem~tIdªs 
de petiçao. I pelos Tr:.bu~lS Reponals;. a Sec~a~ 

Artigo 18 - Osacadêm~cos de l de Est-~h~t~ca ~a ~ecrctE..r~a do J.rl·<> 
dirEZito, a partir da 4a. 'serie,~ : bynal Super.l~r .I:!.le.lto::al.d~vu~gou 9s 
derao ser ~ndicadosptlla assisten Inumeras a~W',ls c1q- cl~ltoraao ao pa,.s 
ci~ judiciari~J. ou nomeados pelo- ! ~elos. q~.alS se vo ;faJ.ta~~p,:nas li 
JulZ para aunhar o patrocinio _ : I~lsc:!:lçoes par,: que se "b.qa nqvG. 
das c~u~as d9 S necessitados, tica!ll mú!:loes ~e ele~tores. Desd~. os ~lh
do sUJe J.tos as me<llnas obrigaço es i .mos dado"pub~lC~do s, o ~le 1 tor';"do 
impostas por esta. Lei aos advoga-·I so~r~u umÉacres

o 

!p0 d-€ 366.671~ns-. 
dos. I cr~çQes, ( s6i, ountea atual dlstn 

b~çao, por Estado , Art igo 219 ~ Eata Lei en tra~. 
ra em vigor trintad~as depois de ~----------
suapu~licaçe.o no Diario Ofi cial . E S 'r A D O numero 
da Unia o ; revogadas as disposiçoos ~ .. "' .. _= .. _----.=-= .. ,=<, .•..... _ "'."" ... 0 -=-__ :===,,-{JI 
em contrario. 

Rio de Ja.neiro, 5 de fevereir 
de 1950. 

BURle o G.il.SP AI~ DUTRA· 
Adroaldo Mesquita da Costa 

(Publicado 
13 de 

no D.O. da União em 
fevereiro de 1950) 

f 

ooo///ooê 

Ama~ollas ••• , .••.• , , .,. .5J., 128 I 
Pare. .. '!' ~.,., ••• ' ........ ' .. f"'. 224 4 t,61 
:hiIJ;.I'aI)hao, • , •••. , .•.•• .' • . 197. SOB; 
P1au-t'.'.'~,. ~'" ~ ... ,' ... ", .'. l76 .407 ! 
Ceara.,· •• , •••.•.•...••••• ·· 468',616. 
Rio' Grande do Norte .. " ·170.093; 
Paraiba ••••.. , •• ".,.... 261.480 i 

I Pernambuco,. '- • . . • • •• • •.• 420,3B8/ 
j .Alag?at'l,. , ••. , ..• , • • • ••• . 103 0465 

BahIa." ••••.••• , ••..•• , 587.636 
, S er~lpe • "' ........... " 102.99.41 

FOLlih t;OhhIDA DA EXTIH'J.'A E,~piri to Sa~to. I •• '.... 14L6t6 II 
hlO de JaneIro ••• ,..... .479.3291 

JUSTIÇA FEDEEAL I slio ~:b,uLO" ... ,........ 1.697,865 

I 
Faranú •.. "' .••..••• , .... . 276· .. 17'; I 
Santa Catlt!'l!la, " ....... .804.5611 

Estão ia entos. de requere -la os I R~o Grr.nde. do SuL..... 830.9191 
que em 10 de novembro de 1937 eram M1MS Gera~a ........... ', 1.550.744, I 
menoroea de dezoito (18) anos .Docrel Goiás,., .... ,,, "" ... '.'. 141.495 11 
to n.17.843 .. A. Os que nessa data -li Mato Grof10" .. , .. ".~ 98.0971 
eraID maiores deverao dirigir o re-j Di3tri~o }/,;I era } .•.•••• 685,88'71 
querimento sel~do com Cr.$5,00 es~11 ~erri_torios :.'_'" ~ ... ,.. 17 ,101!] 
tadua1 e com flrma reconbeci.da, aotr =- ,-_ .. - ._- _ .... _. 
Dr .• Secretário D~retor Ge::a1 do _ ! TOTAL (',,;RAL •• ,, 8.988.507; 
Tnbunal de Justlça} mone] ouando ar' .. = .. =._ ... ~'':; _'"' ._/ 
data do nascimento, filiação e lu) Er.tre outrc.s consideraçoes in- I 
gar em que nasoeu, I teres~antes que so podem fazer á maEJ 

, e;em desse quadro nota-se o aumento I 
~-.. oOo--- , cresCElnte de e1e5.torado do Estado de 

A Escritura p~blica de recOnbe~' são taulo frente aü de Hinas Gerais 
cimento paterno e bastante para osi que e o segundo ia pais,Assim, em 
fiThOB naturais haverem a herança" 1948, a diferenc::;. entre ambos era d 
A quem lhes contesta a qualidade i 110,106 eleitoN'" favorável aS.P81 
~e filhos simplesmente naturais,- lo; em 1949 (;J"osceu a diferençÍl. pa--j 
mcumbe a prova da arguiçao. _ ra 139,836. c11egr.ndo, a~ora em 1950,,:".1 

(Costa Manso,-"Votos e· acór-. 147.121 eleitores de d::ferença, en·· 
,dãos", p.54.- tre os doi~ Estados mais populosos 

da FedercC;ao ,-

00000/////00000 
~----------~------~--------------
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CONGRATULA-SE A ASSEMBLÉIA LOOIS---
LATIVA DO ESTADO DE SÃo PAULO,CUM 

A REALIZAÇÃO DO 11 CONGRESSO IN

TERNACIONAL DO NOTJlliIADO LATINO,-

N 

Mogno n. 72, de 1950 

~ Devendo realizar-se no próximo 
mes de outubro, em Madrid, o 11 qon 
gres so Internacional do N otE,riado -: 
Latino, nq qual o NotariE..do Brasilei 
r09se fara representar por serven-
tuarios de JUStiÇIl destú Capital,pr( 
PO~?s sçjo. e~vi~:dBJ por este. As sem- -~ 
blela, a Comlssao Orr,~nizadora do_~ 
claye, a-presente moçfcO de congrútu
laçoes do Legislativo Estc.d~l·pelü 
feliz iniciativa, e que dela sejam 
portadores oa,representanteg brasi
leiros, ~traves da Associaç!l.o dos -
Serv~ntuarios de Justiça do E~tado 
de Sao Paulo. 

. Sala das S~isões, 31 de Agosto 
de 1950. 

(aa) Antonio Paula Leite Neto, 
Solori Varginhu e Epaminondas Lobo.

(Publicago no Di::rio Of~cial do 
Executivo (Diario da Assembleia), en 
2 de setembro de 1950). 

---000-"" 

OS TABELIONATOS DE PRO'l'ESTO PERMANE 

C ERÃO ABERTOS NOS FERIADOS LOCAIS.-

A proposito dQ representação -
que o Sindicato dos Bancos enviou ao 
Corregedor Geral da Justiça, solici
tando o fechamento dos tabeliães de 
protestos nos dias feriados locr,is, 
o desembar~ador ManufJl Cnrlos profe
riu o segulnte despacho: 

didC' o DenartuL:ento Eotoo.UA1 do Tro. 
balho, Só'nmE' deliberação conjunta
podaru reso1verusitUllç~o, mas pa
reoe ~uo o momento nao :'H pro:p;.:icir 
p1:.ra lS8(:, um!l. vez que e. Opinl!lOpr! 
valocente, no Tribunal, ~ n de que
a perda de varios dir..s de serviço
represento. incr.lculavol prejuiso pa 
ra as partes, que precisam ver ter:: 
ninados os p1eHos elll quo estão en
volvidas! Daqa a so~recarga de tra
balho, nao podo ( Forr> Judicial per 
dor um unicC' dia de serviço que se:: 
ja, sob pen[, de se agravar a cr ise 
do insuficienc1o. drs orgão do. Justi 
ça.-

sãC' Paulo, 21-8-1950. 
(rc) Manuel Co.rlos" 

(Proc-esso n.7077 - public~.do no Ditt'"
rio Oficial da Justiçe. em 23.8==l 

-----000-----
LOTAÇLo DOS~ARTÓRIOS 

O Secret~riC' da Justiça fixou as 
seguintes lutações: . . . 

Cartorio do Registr( Civil do 22~, 
Subdistri to - Saude - em Cr •••• ~ ••. 
$28.432,80. (D.O, de 12/9/50) 

_. 
Cartr,ric do Registre Civil do 

t;.:ito de Guaio.nazes, da corn!l.rca 
Sr.o Paulo, en Cr.$10.725,30.-

" ---000-:'-

dis 
de·' 

,CONSENTIMENTO PARA' FINS DE CASA-

ME}f'l'O. -

o consentimento para fins ae CP 
samonto t sondo o filho 1egitimo,n.e 
vc ser d~ao por ambos os pais e não 
por um so, como geralmente se faz. , . I 
Se dis cC)rdnrem eles en-tre 51, pre-

. va1ecern n vClntr.de paterna, ou, se 
separaªr o casal por desquite ou -
anule.çuC'· do casamento, a vontade do 
conjuge com que~ estiverem 0S fi
lhos, 

E o oue diz o urtiga 186 do Cp 
C 'd" o 19c-. 

---000---

--.. 

~ 

"Tem o Tribunal do Justiçrc en
tendido que os feriados 10cai3 nãQ 
sio feriados forenses, o_corno o foro 
constitui ymu unida~e, nao vojo corno 
. __ ~ ~ender c. bem elaboreda represen
taçao do Sindicato dos Banco do Este 
do de são Paulo, no sentido' de se ar 
denar o fechamento dos Curtorios de
Protestos nos refuridos feriados lo" 
cais, a cuja obsorvr.ncia estão os -

_ ~_Il~C~_~_o br i~:.d~_~~ ___ c_~~f_o~~_t_am_· _ ~n_t_e-L,.r _________ --.-----J 
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