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Colaboração 

CAPITULO INACABADO 

'A1itonino Cintt'a 

Ha casos que por sua natureza bem que se pare
cem com lendas repercussivas, embora revestidos de 
outras caracteristicas, - Ao instituir-se a lei aurea da 
aposentadoria a todos os servidores de ,justiça, os legis
ladores tivéram em mira implantar o espirito de 
compensação, notadamente áqueles serventuarios que 
mal percebendo pela sua subsistencia e de sua fami
lia, se tornam inca }Jazes para o tra~balho quand'o a 
idade lhes tóca ao ocaso da existencia e quasi sempre 
terminando a vida na mais negra miséria, - Para 
que a instituiçã.o da aposentadoria lograsse o mais 
perfeito sucesso, ficou estabelecido dois meios d-e arre-
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tituição, que por seu turno nada" pesa ao erario publico 
ou á sangria do Tesouro do Estado. O primeiro meio 
de arrecadação consiste numa taxa de 5% sobre os 
emolumentos sobrados em cartorios, com um selo espe
cial e o segundo, tambem 5% e que deve incidir sobre 
os vencimentos já tabelados em lei dos serventuarios 
e escreventes de cartorio. - Pela manifestação de al
guns parlamentares, a contribuição instituida por essas 
modalidades, seria <? bastante para provêr a todos os 
encargos oriundos dos pedidos de aposentadoria. -
Todavia, e por motivos que ignoramos, já existe um 
bom numero de pedidos de aposentadoria, que por fal
ta de verba ainda não puderam ser atendidos segundo 
estamos bem informados. A deducão a se tirar ante 
tal deficiencia de numerario, é que a arrecadação não 
está sendo processada com a devida regularidade ou 

. que as verbas estão sendo desviadas para outros canais. 
- Sobre a delonga de se atender os pedidos já reque
ridos e congelados, já existe um movimento de solida
riedade movido na Assembléia Leg"islativa Estadual. 
E, isso depreende-se do projeto de lei sob n: 675 de 
autoria do deputado Antonio do AmaraC Furlane 
subscrito por grande numero de deputados. N esse pro
jeto tão bem elaborado, ventila-se meios de maneira a se 
tornar mais eficiente e sem delongas as aposentadorias 
requeridas. - Não é criveI que serventuarios de jus
tiça com mais de 30 anos de serviço e mais de 70 anos 
de idade, estejam dependentes de uma longa espéra em 
ser atendidos nos seus justos pedidos. E não se fale 
ainda nos casos de serventuarios já incompatibilisados 
por motivo de molestias. - A lei da natureza por in-
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vulneravel e fatal não comporta tréguas nO' ciclo de sua 
manifestação. Isso importa dizer que, a vida humana 
tem seu limite; não é infinita. A infantilidade e a se
nelidade é que pagam maiór tributo na estatistica 
mortuaria. - E assim chegaremos á conclusão que 
uma lei tão bem inspirada e humana, não se deve con
verter num capitulo inacabado ou piór ainda numa 
delenda Carthago. 

COMUNICADO DO CONSULADO ITALIANO, SOBRE A 
LIBERAÇÃO DE BENS DE ITALIANO 

"Para que os italianos residentes no País possam retirar 
seus créditos, anteriormente bloqueados, deverão apresentar
se o mais breve possível à Secção da AGEDE do Banco do 
Brasil (rua Sete de Abril, 282, salas 43 e 44) munidos de 
documentos de identidade (passaporte, carteira Mod. 19 etc). 

A diretoria do Banco do Brasil (Agede) do Rio de Janeiro, 
a fim de facilitar a devolução dos bens a todos os residentes 
que, tendo completado os sessenta e nove anos, não possuem 
a carteira de identidade, decidiu permitir a apresentação de: 
1.°) prova documentada que ateste que o requerente já havia 
completado sessenta anos em 31 de janeiro de 1942 (certidão 
de nascimento, casamento etc).; 2.°) certidão de nacionalidade, 
que pode ser provada por um atestado expedido pelo Consu
lado; 3.°) atestado de residênc· neste País (declaração da 
Polícia local que comprove a re . Ancia "permanente" no 
Brasil). _ 

Para toda e qualquer informação relativa à liberação de 
seus bens, os italianos poderão dirigir-se ao Consulado ita
liano, todos os dias úteis, das 9 às 12 horas. 
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Colegio Notarial de São Paulo 

DIA DO NOTARIADO LATINO 

De acôrdo com resolução do I Congresso Interna
cional do N otariado Latino, comemora-se em 2 de 
Outubro o Dia do N otariado. 

O Colegio Notarial de São Paulo, promoverá 
nesse dia, um jantar comemorativo para o qual será 
convidado de honra o Exmo. Snr. Secretario da Justiça. 

As adesões deverão ser enviadas até o dia 30 de 
setembro ao nosso colega Dr. Antonio A. Firmo da 
Silva, á Rua da Q:uitanda, 86, nesta Capital. 

4-

A sua colaboração J prezado co
lega, é necessaria. Contribua com a 
sua experiencia~ com o seu talento~ 

para as paginas do nosso Boletim. 

Acha o colega de valôr o nosso 
Boletim? A sobrevivenâa dele de
pende de si, da sua ajuda, da sua cola
boração. 

'Serventuario - Inscreva-se no 
quadro social da nossa Associação 
para prestigiar a sua classe. 
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Informações Varias 

lNSTITUTO DE PREVID~NCIA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - CARTEIRA DE APOSENTADORIA DE 
SERVIDORES DA JUSTIÇA - Fls. de informação 
rubricada sob n. 8, do Pro SJ 1970-51. 

Esta Carteira por determinação do sr. Presidente, for
neceu em 5 de julho do corrente, informações respondendo os 
ítens constantes do requerimento n. 752 de 1950 do Deputado 
Amaral Furlan. 

Nesta data evidentemente, com a entrada de novos pedidos 
bá alteração nos totais mencionados e são os abaixo enumera
-dos. Assim os totais abaixo são de processos que transitam 
por esta Carteira até a presente data. 

Item "a" - quantos servidores da Justiça, contando 30 
·ou mais anos de efetivo exercício, regularmente inscritos na 
Carteira própria do Instituto de Previdência do Estado e em 
dia com as contribuições de que trata a letra "a" do artigo 12. 
·rla lei 465, de 28 de setembro de 1949, já requereram a res
pectiva aposentadoria? 

Resposta: - Esta Carteira já registrou até a presente 
,data 188 pedidos de aposentadoria de Servidores da Justiça. 

Item "b" - quantos servidores enquadrados no artigo 1.° 
da Lei 465 de 28-9-1949, já solicitaram a aposentadoria? 

Resposta: - Os servidores da Justiça enquadrados no 
.art. 1.° da Lei 465-49, que solicitaram sua aposentadoria são 
·em número de 65. 

Item "c" - quantos servidores referidos nas letras "a" e 
'''b'' não foram ainda aposentados por falta da competente 
reserva técnica no Instituto de Previdência? 

Resposta: - Existem anotados 10 servidores cujas apo
sentadorias serão concedidas nos têrmos das letras "a" e "b" 
do art. 1.0 da referida lei. 

Item "d" - que verba anual seria necessária para atender 
a aposentadoria dêsses servidores, tendo-se em conta a catego
ria dos cargos que exercem e os proventos fixados, segundo 8. 
tabela constante da lei n. 507, de 17 de novembro de 1949? 
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Resposta: - A verba anual necessár ia para atender a apo
sentadoria dêsses servidores, cujo número mencionados na res
posta do item "a ", considerando-se à remuneração-base fixada 
na Lei 507-49 é de Cr$ 10.886.400,00 (dez milhões oitocentos 
e oitenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros). 

No total mencionado na resposta do item "a" estão inclui
do.s os serventários sucedidos nos têrmos das alíneas "b" e "c" 
do artigo 1.0 do decreto 6986 de 5-2-935. 

1. P. 35 em 24-7-951. 
as. ilegivel. 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

SALA 517 - 5.° PAVIMENTO 

Despacho proferido no processo n. 8.045, em que é inte-· 
ressada a Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, que 
transmite representação do Departamento de Saúde do Estado: 

"Dê-se conhecimento da representação, por meio de pu
blicação no Diário Of icial, para que os oficiais do Registro. 
civil das pessoas naturais, fiquem cientes das providências 
solicitadas - São Paulo, 3-9-51. (a) Mareio Munhoz - Cor
regedor substituto". 

Representação a 'que se refere o despacho supra, para 
conhecimento dos Oficiai;s do Registro Civil das Pessôas 
Naturais e Anexos do Interior do Estado. 

"Secretaria dos Negócios da Saúde Pública e da Assis
tência Social - Departamento de Salúde do Estado - São. 
Paulo, 4 de agosto, de 1951. 

Senhor Diretor Geral. 

1. - Tendo em vista facilitar o cumprimento, por parte 
dos médicos sanitaristas do Interior, das instruções relativas 
a registros de óbitos por doenças transmissíveis, solícito. os' 
bons ofícios de v. s. junto aos srs. Escrivães de Cartórios, 
para que não deixem permanecer em suas repartições ates
tados de óbito por doença transmissível, passível de comu
nicação, além de 48 horas após a ocorrência do óbito, sem 
o respectivo visto da unidade sanitária local. 
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2. Essa providência possibilitará aos senhores sani
'taristas ações profiláticas mais rápidas e com maior proveito 
para o controle e combate às doenças em causa. 

3. Tenho a honra de reiterar a v. s . os protestos de 
minha distinta consideração. 

(a) Luiz Morato P1'oença, Diretor Geral 

Ao sr. dr. José Heurique Turner, Diretor Geral da Secre
taria da Justiça". 

Diário da Justiça de 5 de setembro de 1951. 

N. 7994 - João Alberto da Silva, José Augusto Rodri~ 
'gues e Bento de Arruda - Agravantes - Itú - "Reformo a 
descisão recorrida. - Não há motivo para se deixar de aplicar, 
na espécie, o dispositivo do artigo, 3.° da Léi n. 593 de 31 de 
·dezembro de 1949, pelo qual os oficiais de justiça, perceberão 
um terço dos emolumentos que lhe forem contados. - Essa 
regra é geral e não sofre restrições resultantes da natureza do 
feito. -Note-se que nas ações executivas, movidas pela Fa
zenda do Estado, as custas só são pagas pelo executado quando 
'vencido. - Ilogico seria que o Estado recebesse, além do im
posto, as custas em sua totalidade, contrariando preceito legal, 
sobre os proventos dos oficiais de justiça. - Para cobrir ou 
compensar os vencimentos fixos desses serventuários fica o 
Estado com dois terços das custas que lhes são contadas. 
:São Paulo, 21-851. 

(s) Marcio Munho::.. - Corregedor interino". 

(Publicado no Diál'io da Justiça em 23/8/51) 
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Leis e Decretos 

LEI N. 819, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950 

Dispõe sôbTe a fOTmade 1JTOvilnento dos Oficios de: 
Justiça e dá ou tms p'rovidên cias. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa de'2reta e eu pro
mulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Nenhum oficio de justiça será provido a 
titulo de propriedade, mas o seu exercicio será atribuido em 
serventia vitalícia. 

Artigo 2.° - O provimento e a vacância das serventias de 
justiça reger-se-ão pelo disposto nesta lei. 

Artigo 3.° - A vacância da serventia decorrerá: 
a) da désistência, concedida por decreto, após a verifi

cação da regularidade dos serviços do cartório, procedida pelo
juiz corregedor respectivo; 

b) do falecimento do serventuário; 
c) do abandono do exercício verificado em processo re

guIar; 
d) de demissão imposta em virtude de sentença judiciá

ria (artigo 189, n. 1, da Constituição Federal) ; 
e) da remoção ou promoção, nos têrmos desta lei após a: 

verificação da posse do novo cargo; 
f) de aposentadoria. 
Parágrafo único - A Secretaria da Justiça e Negócios do· 

Interior, tomando conhecimento da vaga, dará ciência da mes-
ma, no prazo de quarenta e oito (48) horas á autoridade que' 
deva iniciar o processo de concurso. 

Artigo 4.° - O falecimento, desistência ou aposentadoria 
do serventuário vitalício não acarretará a vacância do ofício
onde já servir sucessor, que será provido definitivamente na 
serventia, apostilado o respectivo titulo. 

Parágrafo único - No caso de falecimento, desistência oU' 
demissão do sucessor, ficam assegurados, ao serventuário suce-
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dido, os direitos adquiridos pelos artigos 9.° e 10.°, do Decreto~ 
lei n. 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 e parágrafo único do 
artigo 22 do Decreto-Lei n. 12.520 de 22 de janeiro de 1942, 
ficando ressalvado ao sucedido o direito de optar pela aposen
tadoria. 

Artigo 5.° - É instituída a carreira dos Servidores da Jus
tiça, na qual ficam enquadrados os serventuários vitalícios e os 
escreventes habilitados de todos os cartórios do Estado não 
estipendiados pelos cofres públicos, qualquer que seja a sua 
natureza. Para êsse efeito, as serventias de Justiça ficam clas
sificadas da seguinte forma: 

A) PRIMEIRA CLASSE 

I) os oficios de registro de imóveis e anexos, os de tabe
lião de notas com os anexos do civel e do crime, os de distribui
dor, partidor e contador e os de depositários público das comar
cas de primeira entrância; 

II) os oficios do registro civil das pessôas naturais e ane
xos dos distritos e subdistritos que não sejam séde de muni
cipio. 

b) SEGUNDA CLASSE 

I - os oficios referidos n. I, da alínea "a", das comarcas 
de segunda entrância; 

II - os oficios referidos no lI, da alínea "a ", dos distri
tos e subdistritos de sede de município pertencentes ás comar
cas de la. 2a. e 3a. entrâncias e das comarcas de la. e 2a. 
entrâncias. 

c) TERCEIRA CLASSE 

I - os oficios referidos no n. I da alínea "a", das comar
cas de terceira entrância; 

11 - os oficios referidos no n. 11 da alínea "a" dos dis~ 
tritos e subdistritos de séde de municipio pertencentes as comar
cas de 4a. entrância e da sede das comarcas de 3a. entrância. 

d) QUARTA CLASSE 

I - os oficios de registro de imóveis, de registro de títu
los e documentos de tabelião de notas, de tabelião de protestos, 
de escrivão do cível, da família e sucessões, da Fazenda Pública 
Federal, Estadual e Municipal, de acidentes do trabalho, de 
registros públicos, de justiça gratuita, de menores, do crime, 
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do juri e execuções criminais, de distribuidor e contador do 
civel e do crime, do partidor e do depositário público, da comar
ca de São Paulo (4a. entrância) ; 

li - os oficios referidos no n. I da alínea "d", aglutinada 
ou separadamente instalados, das comarcas de Santos e Cam
pinas (4a. entrância) ; 

III - os oficios referidos no n. li da alínea "a", dos dis
tritos e subdistritos da sede das comarcas de 4a. entrância. 

Artigo 6.° - Nenhuma admissão de serventuário será fei
ta senão para o cargo inicial (artigo 4.° da Constituição do 
Estado). 

Artigo 7.° - As serventias que forem criadas serão sem
pre providas na forma preceituada nesta lei. 

Parágrafo único - Para efeito de provimento, equipa
ram-se aos oficios vagos os que forem desanexados ou restabe
lecidos. 

Artigo 8.° - O provimento dos cargos de Serventuário 
nos cartórios referidos no n. I da alínea "a" do artigo 5.°, uma 
vez verificada a vacância e a inexistencia de candidatos á remo
ção, será feito mediante concurso de provas e de titulos, ao 
qual poderão concorrer os escreventes habilitados de oficio da 
mesma natureza ou com anexo do oficio posto em concurso, 
que contem mais de 5 anos de efetivo exercicio e os bacharéis 
em direito. 

Artigo 9.° - Comunicada a vaga, cujo provimento se deva 
realizar nos termos do artigo 8.°, o Presidente do Tribunal de 
Justiça fará publicar, no Diário Oficial da Justiça, com prazo 
de vinte dias, editais de inscrição dos candidatos ao concurso. 

Artigo 10 - Os pedidos de inscrição serão acompanhados 
dos documentos a seguir relacionados: 

a) Quanto aos Escreventes: 
I - certidão de tempo de serviço passada pelo escrivão 

encarregado do serviço de anotações, ou pela Corregedoria 
Geral da Justiça; 

II - certidão de existência ou inexistência de faltas disci
plinares dos cartórios em que servirem ou tenham servido e 'do 
escrivão da corregedoria permanente. 

b) Quanto aos Bachareis em Direito: 
I - certidão de registro de diploma; 
li - certidão da Secretaria da Ordem dos Advogados do 

Brasil, provando a vigência da inscrição e a existência ou ine
xistência de faltas disciplinares tornadas públicas; 

III - prova de ser brasileiro nato, de maioridade e de 
no gozo de seus direitns civis e politicos; 
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IV -,- Prova de quitação ou isenção do serviço militar. 

V - laudo de capacidade fisica e de não sofrer de molés
t ia contagiosa ou repugnante expedido por Centro de Saúde ou 
P ôsto de Assistência Médica-Sanitária mantido pelo Estado ; 

VI - folha corrida das delegacias de policia do municipio 
ou municipios e dos cartórios criminais da comarca ou comar
cas onde tiver residido nos dois anos anteriores, provada essa 
circunstância, bem como da E xtinta Justiça Federal, provando 
não estar pronunciado por despacho irrevogável, não estar 
sujeito a medidas de segurança, não ter sofrido condenação pas
sada em j ulgado, por crime furto, roubo, extor são, apropria
ção indébita, estelionato, r eceptação, falsidade ou moeda falsa, 
ainda que j á tenha cumprido pena ou dela obtido per dão; 

VII - atestado de antecedentes - passado pelo Serviço de 
Identificação do Estado . . 

§ 1.° - Poderá o candidato apresentar outros documen
tos que lhe abonem a conduta ou merecimento, inclusive tra
balho sôbre assunto pertinente ao oficio, desde que publicado 
dois anos, pelo menos, anteriormente ao concurso. 

§ 2.° - Os requerimentos de inscrição mencionarão ex
pressamente, sob pena de exclusão do concurso, as comarcas, os 
cargos exercidos e os nomes dos juizes perante os quais tenham 
servido. 

§ 3.° - Á medida que lhe forem apresentadas as petições, 
o P residente do Tribunal de J ustiça, requisitará dos juízes pe
r ante os quais tenham servido os requerentes, e á Ordem dos 
Advogados do Brasil, se fôr o caso, informações reservadas 
sôbre a sua competência e idoneidade moral. 

Artigo 11 - E ncerradas as inscrições, constituir-se-á a 
Comissão Examinadora, composta do Presidente do Tribunal 
de J ustiça, como presidente, o qual, por motivo de serviço pú
blico, poderá ser substituido pelos vice-presidentes ou pela Cor
regedor Geral da Justiça, de um Desembargador escolhido pelo 
mesmo Tribunal e de um serventuário nomeado pelo Secretario 
da Justiça e Negócios do Interior. 

Artigo 12 - Reunida a comissão examinadora em local, 
dia e hora determinados pelo seu presidente, a ela serão pre
sentes os processos relativos ás inscrições requeridas, trazendo 
relatório da Secretaria do Tribunal com informações, em cada 
caso, sôbre tempo de serviço e cargos exercidos, notas desabo
nadoras acaso existentes, resumo da documentação, além de 
informações reservadas. 
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§ 1.0 - Será eliminado o candidato que não tiver exibido 
os documentos necessários, assim o que tiver cometido omissão 
culposa ou falsidade de declarações. 

§ 2.0 - Ao candidato não admitido cabe o direito de re
curso para o Tribunal de Justiça, interposto por petição, no 
prazo de cinco dias contados da publicação do ato. 

Artigo 13 - Decorrido o prazo a que se refere o § 2.0 do 
artigo anterior ou decidido o recurso, serão publicados, nas 
quarenta e oito (48) horas seguintes, no "Diário Oficial" da 
Justiça", os nomes dos candidatos admitidos e anunciado o dia, 
local e hora em que deverão comparecer para o início das pro
vas. 

Artigo 14 - O concurso será publico e constará da apre
ciação dos titulos apresentados pelos candidatos e de provas 
manuscritas, dactilográficas e oral, que serão precedidas de 
chamada dos interessados e da apresentação de prova de iden
tidade. 

Parágrafo único - A comissão adotará critério que impe
ça a identificação das provas escritas e datilográficas até o 
momento do julgamento. 

Artigo 15 - A prova manuscrita cuja duração não exce
derá de duas horas, será realizada em conjunto, independen
temente de pontos, devendo as questões versar sobre matéria do 
oficio em concurso, formuladas no momento. 

§ 1.0 - Não será permitida a consulta a apontamentos, 
notas ou livros, exceto aos volumes de legislação não comen
tada, sob pena de exclusão. 

§ 2.0 - Um dos examinadores, pelo menos, inspecionará 
continuamente o ato. 

Artigo 16 - Seguir-se-á a prova dactilográfica que consis
tirá na redação de qualquer ato pertinente ao oficio em con
curso, sendo permitida a adaptação do candidato á maquina de 
escrever, mediante seu manejo. 

Artigo 17 - No julgamento das provas manuscritas e 
datilográfica atender-se-á não somente aos conhecimentos pro
fissionais revelados pelo candidato, mas tambem a caligrafia, 
â ortografia e â rapidez da escrita. 

Parágrafo único - Será considerado inabilitado nas pro
vas manuscritas e datilográficas o candidato que obtiver média 
de pontos inferiores a 4 (quatro). 

Artigo 18 - As arguições orais, no dia e hora préviamente 
designados, versarão sôbre questões teóricas e praticas perti
nentes á serventia, em prazo não superior a trinta minutos. fin
das as quais, cada membro da comissão atribuirá a cada can-
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·didato, em lista especial, a respectiva nota, lançando-a ao lado 
do nome do mesmo. 

Artigo 19 - As notas serão sempre atribuidas por extenso 
.com valores que variarão entre O (zero) a 10 (dez). 

Artigo 20 - Terminadas as provas a comissão, em sessão 
,secreta promoverá: 

a) o exame dos títulos apresentados, que receberão os se
,guintes valores: 

I - diploma de bacharelou doutor em direito - 3 pontos; 
II - diploma de qualquer outro curso de nível superior 

·-ou médio - 2 pontos; 
III - certificado de conclusão do curso ginasial, ou do

·cumento equivalente, desde que não ocorram as hipóteses ante
riores - 1 ponto; 

IV - obra a que se refere o parágrafo 1.0 do artigo 10-
2 pontos; 

V - cada período de cinco anos de efetivo exercício, como 
serventuário, escrevente ou outra função relacionada com o 
Poder Judiciário, inclusive advocacia, arredondando-se para 
mais o último período, se exceder de metade - 1 ponto; 

VI - cada classificação em lista para nomeação em con
·cursos anteriores - 1 ponto; 

VII - serviço á Justiça Eleitoral, como anexo do cargo 
-1 ponto; 

VIII - participação, como examinador, em concurso de 
habilitação de escreventes ou de provimento de oficio de jus
tiça 1 ponto; 

IX - conhecimento de taquigrafia, quando essa matéria 
-não fôr integrante de "curriculum" de curso previsto no n. li 
- 1 ponto; 

X - eficiência de trabalho e boa cooperação verificada 
.através das informações reservadas e dos documentos - 1 
'Ponto. 

b) a apuração das médias resultantes das provas pres
tadas; 

c) a apuração da nota final, que será a soma dos pontos 
-obtidos por força do disposto nas alíneas "a" e "b". 

Artigo 21 - Concluida a apuração, organizará o presi
.dente a relação geral dos candidatos aprovados, na ordem de
-crescente das notas, a qual, assinada pelos membros da comis
;são, será incorporada pelo seu secretário, á ata final dos tra
balhos e publicada no "Diário Oficial da Justiça". 

Parágrafo único - Admitir-se-á também, com referência 
.ao resultado final, o disposto no § 2.° do artigo 12. 
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Artigo 22 - Uma vez encerrado o concurso, o president 
comunicará á Secretaria da Justiça e Negócios do Interior os 
nomes dos tres (3) primeiros classificados, em ordem decr es
cente de notas, a f im de que um deles sej a provido no oficio. 

Parágrafo único - Havendo pluralidade de oficios a se
rem providos, a lista comporá de tantos nomes quantos forem 
as serventias e mais dois. 

Artigo 23 - Na classificação observar-se-ão ordinalmente 
as seguintes condições, caso se verif ique empate: 

I - inexistência de faltas disciplinar es ; 
H - exercício como of icial maior no cartório vago, na 

data em que se verificar a vacância; 
IH - idade; 
IV - encargos de famílias; 
V - posse de certificado de acôrdo com a Lei n. 211, de 

7 de dezembro de 1948. 
Artigo 24 - Os processos de habilitação dos candidatos 

classificados na lista a que se refere o artigo 22 serão enviados 
juntamente com cópias das atas das sessões realizadas pela 
Comissão. 

Artigo 25 - O provimento dos cargos referidos no n. H 
da alínea "a" do artigo 5.°, uma vez verificada a inexistência 
de candidato á remoção, será tambem feito mediante concurso 
de provas e títulos, aos quais poderão concorrer os escreven
tes habilitados de oficios da mesma natureza ou com anexo do 
oficio em concurso, que contem mais de cinco anos de efetivo 
exercício e os bachareis em Direito, observado o disposto nos 
artigos 9.° a 24, exceto o artigo 11. 

Parágrafo único - A comissão examinadora será consti
tuida do juiz corregedor permanente do cartório vago, que será 
seu presidente, do promotor público da comarca ou da primeira 
vara da comarca, quando houver mais de uma, e de um advo
gado designado pelo presidente da respetiva sub-seção da Ordem 
dos Advogados do Brasil, servindo como Secretario o escrivão 
da corregedoria permanente. 

Artigo 26 - As serventias que se refere o artigo 5.° serão 
providas mediante remoção e promoção de serventuários ou 
sucessores com exercicio em funções da mesma natureza ou com 
anexo do oficio vago, da mesma classe ou da imediatamente 
inferior, que o requererem, aplicando-se no processo de con
curso o disposto nos artigos 9.°; 10, letra "a", ns. I e H e pará
grafos 1.0, 2.° e 3.°, 12, 20, alínea "a"; 21; 22; 23 e 24, com 
as seguintes modificações: 
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a) as atr ibuições da comissão examinadora serão exerci
das pelo Conselho Superior da Magistratura; 

b) a lista de classificação (artigo 22) conterá um nome 
para remoção e dois para promoção. .Em caso de pluralidade 
de oficio vagos haverá multiplicidade correspondente, sendo os 
dois nomes acrescidos, um para remoção e outro para pro
moção. 

c) é condição essencial ter o candidato pelo menos dois 
anos de exercicio efetivo no cargo. 

Artigo 27 - Os dispositivos do Decreto n. 5.129, de 23 de 
julho de 1931, bem como os dos Decretos ns. 6.697 e 6.697-A, 
ambos de 21 de setembro de 1934, que não colidirem com esta 
lei, ficam revigorados expressamente. 

Artigo 28 - Ficam asseguradas a todos os serventuários, 
escreventes e auxiliares de cartório, as vantagens das Leis ns. 
'211, de 7 de dezembro de 1948 e 646, de 24 de fevereiro de 1950, 
mediante a exibição do competente certificado passado pela 
'''Comissão do Artigo 30 das Disposições Transitórias da Consti
tuição do Estado". 

Artigo 29 - As férias não gozadas serão contadas em 
dôbro, para efeito de aposentadoria, aos serventuários, escre
ventes e auxiliares da justiça. 

Artigo 30 - Ficam equirado a serventuário e com direito 
a inscrição em concurso de promoção o escrevente que na data 
-da promulgação desta lei, contar: 

a) mais de cinco (5) até dez (lO) anos de serviço, para 
os cargos de primeira e segunda classe; 

b) mais de dez (10) anos de serviço, para os cargos de 
terceira e quarta classes. 

Artigo 31 - Aos serventuários e escreventes classificados 
em listas provenientes de concursos realizados até esta data e 
que não tenham sido nomeados, é permitida a inscrição nos 
concursos para cargos vagos ou que vagarem, com o mesmo 
direito que então lhes assista, desde que as vagas correspondam 
á mesma natureza e classificação estabelecida nesta lei. 

Artigo 32 - Ao ex-serventuário que, exonerado a pedido 
até a data da promulgação da presente lei, fizer a prova deter
minada no artigo 10 será permitido independentemente de 
novas provas, inscrever-se nos concursos para os cargos de pri
meira classe por via do exposto no artigo 26, desde que conte 
-mais de cinco (5) anos de efetivo exercício. 

Artigo 33 - Os serventuários que tiverem mais de quinze 
(15) anos de efetivo exercicio poderão inscrever-se em con

·curso para a classe que se seguir á imediatamente superior. 
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Artigo 34 - Para os efeitos da presente lei a contagen 
de pontos provenientes de títulos será reduzida de metade, des-·· 
prezada a fração inferior a cinco décimos, se já tiver concor
rido para nomeação anterior_ 

§ 1.° - Será computado o tempo de serviço em que o 
serventuário ou escrevente tiver permanecido á disposição dos; 
poderes publicos federal, estadual ou municipal. 

§ 2.° - Computar-se-á em dôbro o tempo decorrente de· 
acumulação de outro oficio que não seja pertinente á própria' 
serventia, excluídos os casos de acumulação estabelecidos pelo, 
regime determinado no Decreto-lei 11.464, de 30 de setembr(}' 
de 1940 e legislação anterior sôbre a mesma matéria. 

Artigo 35 - O Chefe do Poder Executivo, de posse das: 
listas de classificação, proverá a vaga dentro de dez (lO) dias 
por qualquer dos candidatos classificados no respectivo con
curso. 

§ 1.° - Será assegurada preferência para nomeação ao· 
. candidato que fôr ou já tiver sido classificado em três listas,. 
desde que por elas não tenha sido beneficiado. 

§ 2.° - Os nomes dos candidatos nas condições do pará
grafo anterior figurarão obrigatoriamente em lista, com men
ção expressa da circunstância preferencial, aplicando-se o arti

. go 23, caso haja mais de um candidato com o mesmo direito. 
§ 3.° - O escrevente que figurar mais de três vezes em 

lista tríplices, terá preferência para provimento no oficio a que 
concorrer. Será tambem assegurada preferência para provi
mento de justiça ao escrevente ou serventuário portador do cer
tificado expedido pela "Comissão do Artigo 30 do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição Estadual". 

Artigo 36 - Os candidatos incluídos em lista e não nomea
dos poderão, durante o prazo de dois anos, desde que o requei
ram, inscrever-se em concurso de provas, dispensados destas; 
concorrendo á classificação final com a mesma nota anterior
mente obtida. 

Artigo 37 - O Chefe do Poder Executivo poderá prover 
livremente os cargos de que trata a presente lei quando, encer
rados os concursos de provas, ocorrerem as seguintes hipó~ 

teses: 
a) - não aceitarem nomeação todos os candidatos classi

ficados ou dela desistirem expressamente; 
b) - encerrar-se o concurso sem inscrição de candida-· 

tos. 
c) - não conseguir classificação nenhum dos candidatos. 
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§ 1.° - Dar-se-á preferência aos escreventes com qual
quer tempo de serviço, exigindo-se no ato de posse a documen
tação aplicavel segundo o disposto no artigo 10. 

§ 2.° - Ocorrendo a hipótese de existência de candidato 
que não pertença aos quadros das serventias, far-se-á prova de 
saber lêr e escrever corretamente. 

Artigo 38 - Quando o provimento decorrer da criação da 
comarca, será assegurado ao oficial do registro civil de pes
sôas naturais e anexos o direito de opção por um dos novos 
oficios de escrivão e tabelião de notas, se lhe convier a trans
ferência e a requerer ao Secretaria da Justiça e Negócios do 
Interior, nos dez dias seguintes á públicação da lei, devendo, 
nesse caso, a nomeação ser feita na mesma ocasião em que o 
forem a dos serventuários dos demais oficios criados. 

Artigo 39 - Não serão providos ou nomeados os pronun
ciados por despacho irrevogável em crime contra o patrimônio 
ou condenados por sentença de que não caiba recurso, pelo mes
mo crime ou qualquer outro, á pena superior a dois (2) anos de 
reclusão. 

Artigo 40 - O Secretário da Justiça e Negócios do Inte
rior, após a promulgação da presente lei, fará públicar durante 
(3) dias uma relação de vagas no cartório do Registro Civil, 
convocando, no prazo de vinte ' (20) dias, a contar da primeira 
públicação, os Oficiais do Registro Civil que, em virtude da 
Lei n. 233, de 24 de dezembro de 1948, tiveram desmembra
mento, sem compensação, dos seus distritos e que pretendam 
remoção para um dos cartórios aludidos. 

§ 1.0 - A remoção só poderá ser requerida para cartório 
de entrância e classe idênticas ás do requerente. 

§ 2.° - Observar-se-ão na remoção o tempo no oficio e 
encargos de familia. 

§ 3.° - Não havendo pedido, mediante comunicação do 
Secretário da Justiça e Negócios do Interior será aberto pelo 
Tribunal de Justiça o concurso de títulos nos termos desta lei. 

Artigo 41 - Nenhum serventuário de justiça poderá 
entrar em exercício do cargo sem que apresente o respectivo 
título autêntico de nomeação e preste, perante o Corregedor 
Geral da Justiça, o necessário compromisso de exercer as fun
ções com préstimo e lealdade, sob as penas da lei. 

Parágrafo único - Se o provimento, promoção ou remo
ção se der em virtude de criação de oficio, deverá o titular exi
bir, tambem, revestidos das formalidades legais, os protocolos 

, e livros indispensáveis ao exercício do cargo. 
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Artigo 42 - É de sessenta (60) dias o prazo no qual o 
nomeado, removido ou promovido deverá assumir o exercicio 
das suas novas funções sob pena de caducar o seu direito. 

Parágrafo único - A posse ser á comunicada pelo juiz de 
direito competente á Secretaria da J ustiça e Negócios do Inte
rior e á Corregedoria Geral da J ustiça. 

Artigo 43 - Sempre que o provimento· resultar de vaga 
aberta por falecimento de ser ventuário deverá o novo titular 
entrar em acôrdo com os herdeiros do morto com referência á 
indenização do justo valor dos livros em andamento, móveis, 
utensilios e instalações do cartório em estado de utilização. 
Para êsse efeito o Juiz de Direito mandará proceder á avalia
ção por dois serventuários da comarca. 

Artigo 44 - Sem prejuizo para o interêsse público e ouvi
dos os respectivos juízes corregedores será permitida a permuta 
dos oficios de justiça entre serventuários da mesma natureza e 
classe, desde que não lhes falte menos de um quinto do tempo 
que lhes permita obter os beneficios da aposentadoria. 

Artigo 45 - A Corregedoria Geral da Justiça fará publi
car anualmente uma relação dos serventuários e escreventes 
dos cartórios do Estado, mencionando o tempo de serviço geral, 
no cargo e na classe. 

Artigo 46 - Aos serventuários e escreventes inscritos em 
concurso fica assegurado o afastamento necessá rio á prestação 
de provas ou á satisfação de formalidades que se tornarem 
essenciais, não sofrendo quaisquer descontos quer no tempo de 
serviço, quer em outras vantagens. 

Artigo 47 - A contar da promulgação da presente lei só 
poderá ser designado Oficial Maior um dos três escreventes 
mais antigos do mesmo cartório, quando houver. 

Artigo 48 - Vetado. 
Artigo 49 - Vetado. 

§ 1.0 - Vetado. 
§ 2.° - Vetado. 

Artigo 50 - Vetado. 
Artigo 51 - Vetado. 
Artigo 52 - Vetado. 
Artigo 53 - Os serventuár ios, escreventes e demais auxi

liares da Justiça, lotados em cartórios pertencentes a comarca 
cujas entrâncias foram rebaixadas, terão assegurados, para os 
efeitos desta lei, tôdas as vantagens e direitos correspondentes 
â classificação anterior da referida comarca. 

Artigo 54 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, sendo aplicada aos cartórios vagos desde que não 
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tenham sido iniciadas as provas de concurso para seu provi
mento. 

Artigo 55 - Revogam-se tôdas as disposições anteriores 
referentes a provimento de oficio de justiça, com ressalva do 
disposto nos Decretos-leis ns. 11.464, de 30 de setembro de 1940, 
e 5.120, de 21 de julho de 1931 que ficam expressamente revi
gorados naquilo que não colidirem com a presente lei. 

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 31 de 
outubro de 1950. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
Synésio Rocha 

(Esta lei foi públicada no Diá
rio Oficial de 1.0 ne novembro de 
1950) (Boletim de Dezembro de 
1950) 

Lei TI. 211, de 7 de dezembro de 1948 e 646, de 24 
de fevereiro de 1950, a que se r efere o ARTIGO 28 
DA LEI N. 819, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950. 

LEI N. 211, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1948 

R egularnenta as vantagens concedidas pelo artigo 
30 do Ato das Disposições Constitrucionais Transitó
rias aos pa.rticipantes ativos da Revolução Constitu
cionalista de 1932 . 

. A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu Lincoln Feliciano da Silva, na qualidade de seu Presidente, 
promulgo nos têrmos do artigo 24, parágrafo 2.°, da Consti
tuição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Por participantes ativos da Revolução Cons
titucionalista de 1932 devem entender-se. 

I - os voluntários enquadrados em quaisquer unidades 
ou serviços de guerra criados na vigência do Movimento; 

11 - os soldados, inferiores e oficiais que compunham uni
dades do Exército, da Fôrça Pública e da Guarda Civil e que, 
então, foram mobilizados e prestaram serviços determinados 
pelos respectivos comandos; 

III - os civis que prestaram serviços de retaguarda, tais 
como de instrução, mobilização e abastecimento de tropas em 
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operações; de propaganda ou direção do movimento revolucio
nário; de policiamento de cidades e outros serviços a cargo de 
organizações então fundadas. 

Parágrafo único - Essa participação deverá ser satisfa
toriamente comprovada e não será reconhecida quando tenha 
havido capitulação propositada, deserção, condenação por crime 
praticado, adesão ao inimigo, ou recusa de prestar serviços 
durante a incorporação, ou ainda, quando durante ou depois 
dela haja o interessado praticado atos, ou tomado atitudes 
incompatíveis com a sua adesão ao Movimento. 

Artigo 2.° - Por componentes da Fôrça Expedicionária 
Brasileira, de São Paulo, deve entender-se: 

I - os que, de qualquer forma, integraram a Fôrça Expe
dicionária Brasileira em operações no exterior; 

H - os componentes da Marinha de Guerra em opera
ções; 

IH - os componentes da Marinha Mercante, ocupada em 
transportes de guerra; 

IV - os componentes da Fôrça Aérea Brasileira mobi
lizados em operações de guerra no exterior, no patrulhamento 
dos mares ou nos serviços de combôio. 

DO INGRESSO NO SERVIÇO PúBLICO 

Artigo 3.° - Para efeito do cumprimento do disposto na 
alínea "a" do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, terão preferência para ingresso no serviço público 
os candidatos enquadrados no disposto nos artigos 1.° e 2.0 

desta lei. 
§ 1.° - Inscrevendo-se nos concursos e provas de habili

tação realizados para provimento de cargos ou funções de extra
numerário no serviço público estadual, os referidos candidatos 
farão desde logo prova de se encontrarem nas condições men
cionadas neste artigo. 

§ 2.° - Em caso de igualdade na classificação, terão pre
ferência, obrigatoriamente, os candidatos que tenham feito a 
prova a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 3.° - Os mutilados da Revolução Constitucionalista de 
1932 e da Fôrça Expedicionária Brasileira terão preferência 
para ingresso no serviço público, em cargos ou funções compa
tíveis com as suas aptidões físicas, de acôrdo com o parecer 
médico fornecido pelo Serviço Médico da Secretaria do Go
vêrno. 
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DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

Artigo 4.° - A efetivação a que se refere a alínea ub" 
,do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transit6 .. 
rias se dará no cargo ocupado pelo funcionário na data da pro
mulgação da Constituição do Estado, ainda que tenha sido nêle 
provido interinamente. 

Parágrafo único - Se o cargo ocupado por funcionario; 
na data referida no "caput" deste artigo, tiver titular efetivo, 
não caberá a aplicação do disposto nesse artigo. 

Artigo 5.° - Dispensado o decurso de tempo a que se 
refere o artigo 88 da Constituição do Estado, o funcionário 
,abrangido por esta lei é considerado estável, para todos os efei.: 
tos, nos têrmos da alínea "c" do artigo 30 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, e 18, parágrafo único, das 
,Disposições Transitórias da Constituição Federal. 

Artigo 6.° - Os funcionários abrangidos por esta lei, que 
já eram efetivos à data da promulgação da Constituição Esta
,dual, ficam com os seus vencimentos elevados, consoante o dis
posto na alínea "d" do artigo 30 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transit6rias. 

Parágrafo único - Em se tratando de padrão ou referên
cia final, a elevação será correspondente à diferença entre estes 
.e o imediatamente inferior. 

Artigo 7.° - A promoção a que se refere a alínea ue" do 
artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
.será efetivada quando se verificar a reforma, passagem para a 
reserva ou aposentadoria, ficando, entretanto, ressalvado aos 
benefíciados o direito de receber sempre, até que se verifique 
aquela promoção, os vencimentos correspondentes ao pôsto ime
diatamente superior, desde que reconhecida sua participação 
no Movimento pela Comissão na forma regulada. 

§ 1.0 - Caso se verifique a morte de elementos que preen
cham os requisitos estabelecidos neste artigo, quando ainda não 
promovidos, será feita a promoção póstuma. 

§ 2.° - Aos coronéis da Fôrça Pública e aos Chefes de 
.agrupamentos da Guarda Civil os vencimentos previstos neste 
artigo serão iguais aos subsídios normais e, respectivamente, 
mais a diferença de proventos que existe entre os postos de coro
nel e tenente-coronel e entre as graduações de chefe de agrupa
mento e inspetor-chefe. 

§ 3.° -Para os efeitos de que trata o presente artigo, 
os postos imediatos às graduações de anspeçada, subtenente e 
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aspirante, são, respectivamente, flargento, segundo tenente e
primeiro tenente. 

§ 4.° - As vantagens acima consignadas não excluem as 
demais que outras leis regulam. 

§ 5.° - O disposto neste artigo se aplica aos agregados, 
desde que comprovada sua condição de participantes ativos da 
Revolução Constitucionalista ou componentes da Fôrça Expe-· 
dicionária Brasileira. 

Artigo 8.° - As vantagens a que se referem os artigos 3.0' 
e parágrafo, 4.° "caput", 5.° e 6.° e parágrafo desta lei, e que
correspondem às alíneas "a", "b", "c" e "d", do artigo 30 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevêm casos. 
diferentes e não são cumulativas, prejudicando-se, portanto,. 
mutuamente. 

DOS QUE DESEJAM DEDICAR-SE A AGRICULTURA 

Artigo 9.° - Aos participantes ativos da Revolução Cons
titucionalista de 1932 e aos componentes da Fôrça Expedicio
nária Brasileira, de que trata esta lei, e que desejarem dedi
car-se à agricultura, o Estado doará lotes de terras do seu patri
mônio, de área não superior a 50 hectares, localizados em zonas 
próximas a centros populosos e de vias de comunicação. 

§ 1.° - Relativamente aos imoveis a que se refere esre 
artigo, ficam estabelecidos as seguintes condições e vantagens = 

a) não poderão ser alienados em vida do donatário; 
b) não poderão ser onerados, nem penhorados por dívi

das, salvo em garantia das que forem contraídas com entidade· 
oficial autorizada a fazer empréstimos à lavoura e à pecuária,. 
ou por execução provenientes de impostos e taxas. 

§ 2.° - O dispostô neste artigo não terá aplicação aos que
já sejam proprietários de terras e que desejarem cultivá-las. 

§ 3.° - O donatário assumirá o compromisso de efetiva 
e ininterruptamente cultivar pelos menos dois terços da área 
doada, sob pena de se tornar nula e de nenhum efeito a doação. 

§ 4.° - A doação se transmitirá aos herdeiros do bene
ficiado com as mesmas vantagens e encargos. 

§ 5.° - A doação de que trata êste artigo é irrevogavel, 
salvo os casos previstos no ~ 3.° dêste artigo. 

DA ASSISTÊNCIA AOS EX-COMBATENTE 

Artigo 10 - Por todos os meios ao seu alcance, o Estado 
dará assistência eficiente aos ex-combatentes da Revolução. 
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Constitucionalista de 1932 e da Fôrça Expedicionária Brasi- 
leira, e aos que dêles dependem, até que se complete o seu rea
justamento à vida civil. 

§ 1.0 - A assistência referida poderá ser prestada por 
intermédio da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, secção 
de São Paulo, e da Federação dos Voluntários do Estado de São 
Paulo, bem como por qualquer outra entidade que para tal 
exista. 

§ 2.° - À duas entidades referidas no paragrafo anterior 
será concedida, no exercício de 1948, uma subvenção de 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) uma vez que os seus esta
tutos as habilitem cabalmente ao exercício do fito assistencial a 
que se destinam. 

§ 3.° - Nos demais exercícios a subvenção ou outros favo
res serão concedidos às referidas entidades, satisfeitas que se
jam pelas mesmas as exigências legais usuais à concessão de 
tais favores, mediante prova da aplicação da subvenção anterior 
aos fins de que trata a letra "h" do artigo 30 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias. 

DOS MEIOS DE EXECUÇÃO 

Artigo 11 - Para a execução do disposto nesta lei fica 
criada uma comissão denominada "Comissão do Artigo 30 das 
Disposições Transitórias" constituída de três membros nomea
dos pelo Governador do Estado, e assim indicados: 1 advogado 
do Departamento Jurídico do Estado, livremente escolhido pelo 
Governador: 1 funcionario do Poder Judiciário, indicado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça; e 1 funcionário da Assem-
bléia Legislativa, indicada pela sua Mesa. 

§ 1.0 - Os membros da Comissão não serão remunerados, 
mas seus serviços serão considerados relevantes. 

§ 2.° - A nomeação será feita dentro de 15 dias a contar 
da data da publicação desta lei. 

§ 3.° - O Goverandor do Estado designará o local de 
funcionamento e a repartição que se incumbirá do expediente e 
arquivos da Comissão. 

Artigo 12 - A Comissão competirá: 
a) eleger o seu Presidente e elaborar o Regimento 

Interno: 
b) - processar os pedidos dos interessados na obtenção 

dos benefícios de que trata esta lei; 
c) exigir prova documental e apreciar a autenticidade e 

valor probante da mesma, para os fins previstos nesta lei; 
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d) expedir um certificado, que será assinado pelo Presi
·dente, declaratório de que o interessado faz jus às vantagens a 
que se refere o artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, nos têrmos previstos nesta lei, cabendo ao mesmo 
interessado requerer a respectiva outorga perante as autorida
des competentes; 

e) estudar e sugerir aos poderes competentes sempre que 
preciso, as medidas necessárias à perfeita e cabal aplicação de 

-todos os itens do referido artigo 30 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias e à execução do disposto nesta lei. . 

§ 1.0 - Funcionará junto à Comissão, na qualidade de 
Procurador dos interesses da administração, um advogado do 
Estado, designado pelo Procurador Geral do Departamento 
Jurídico, com a atribuição de emitir pareceres nos processos 
.submetidos à Comissão. 

§ 2.° - E' isento de sêlo, taxa e emolumentos, inclusive 
-dos de reconhecimento de firmas, todo ato, petição, papel ou 
documento destinado a instruir o processo de que trata a alínea 
~'b" dêste artigo. 

§ 3.° - Fica fixado o prazo de um ano, a contar da vigên
,cia da presente lei, para que os interessados dirijam seus pedi
·dos à Comissão, que se dissolverá depois de decidir todos os 
pedidos apresentados em tempo oportuno. 

§ 4.° - Sempre que houver suspeitas ou denúncia da 
ocorrência de fatos mencionados no parágrafo único do artigo 
1.° a Comissão procederá a todas as diligências para esclareci
mentos, ouvido o requerente. 

Artigo 13 - O Chefe do Govêrno proporá a abertura dos 
créditos necessárias para o cumprimento desta lei. 

Artigo 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 7 
.de dezembro de 1948. 

a) LINCOLN FELICIANO, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. aos 7 de dezembro de 1948. 

a) 
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OSWALDO P. DA FONSECA, Diretor Geral 
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LEI N. 646, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1950 

Dispõe sôbre contagern de ternpo de serviço aos fun
cionários públicos, durante a Revolução Constitucio
nalista de 1932, e dá outras providências. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei. 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreto e eu pro~ 
mulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.° - Todo funcionário público, que tenha prestado 
serviço á Revolução Constitucionalista de 1932, terá esse tempo 
contado em dôbro para todos os efeitos legais, exceto para per
cepção de vencimentos. 

Artigo 2.° - Para efeito desta lei, o tempo de duração da 
Revolução Constitucionalista será de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único - Aqueles que já foram beneficiados pelo 
Artigo 108, da Constituição de São Paulo, de 9 de julho de 1935, 
terão direito ao ajuste de tempo na forma determinado por 
.este artigo. 

Artigo 3.° - Considera-se documento hábil para fazer jús 
.á contagem de tempo, o certificado expedido pela "Comissão" 
a que alude a letra "d", do artigo 12, da lei n. 211, de 7 de de
zembro de 1948. 

Artigo 4.° - A despesa com a execução da presente lei cor
rerá por conta das verbas proprias do orçamento. 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 
i 

.~ 

Palacio do Governador do Estado de São Paulo, aos 24 de 
fevereiro de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS. 

Lineu Prest~s . 
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INFORMAçõES l' ARA A INSCRIÇÃO NOS 
CONCURSOS DOS CARTóRIOS VAGOS. 

o pedido de inscrição, será dirigido ao Presidente do Tri
bunal de Justiça, com firma reconhecida e na petição indicará 
o candidato expressamente, sob pena de ser excluido do con
curso, as comarcas, cargos exercidos e nomes dos juizes perante
os quais tenha servido e instruido com os seguintes documentos. 

a) certidão de tempo de serviço, passada pelo Escrivão· 
encarregado do serviço de anotações (Cartório do J uri da 
Comarca) ou pela Corregedoria Geral da Justiça; 

b) certidão de existência ou inexistência de faltas disci
plinares dos cartórios em que servir ou tenha servido e do 
escrivão da corregedoria permanente; 

c) prova de quitação ou isenção do serviço militar; 
d) prova de que é eleitor e de que o título está em vigor; 
e) prova de classificação em concursos anteriores e de 

não haver sido nomeado (esta certidão é fornecida pela Dire
toria Administrativa do Tribunal de Justiça. 

O candidato poderá apresentar outros documentos que lhe 
abonem a conduta, inclusive trabalho sobre assunto pertinente 
ao oficio, desde que publicado dois anos, pelo menos anterior-
mente ao concurso. 

NOTAS 

Poderão inscrever-se para qualquer cartório, os serven
tuário ou sucessores com 2 anos, pelo menos, de efetivo exer
cicio, em funções da mesma natureza ou com anexos do oficio 
vago, da mesma classe ou da imediatamente inferior. 

Os serventuários que tiverem mais de quinze (15) anos de 
efetivo exercício, IJoder ão inscrever-se em concurso para a clas
se que se seguir a imediatamente superior. 

Os serventuários, escreventes e demais auxiliares da jus
tiça, lotados em cartórios pertencentes a comarcas cujas entrân
cias foram rebaixadas, terão assegurados, para os efeitos desta 
lei, todas as vantagens e direitos correspondentes á classifica
ção anterior da referida comarca. 

Os pontos serão contados da seguinte maneira: 
I - diploma de bacharelou doutor em direito 3 pontos; 
II - diploma de qualquer outro curso de nivel superior 

eu medio - 2 pentos; 
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IH - certificado de conclusão de curso ginasial ou do
cumento equivalente, desde que não ocorram as hipóteses ante
riores - 1 ponto ; 

IV - documentos que lhe abonem a conduta ou mereci
mento, inclusive trabalho sobre assunto pertinente ao oficio, 
desde que publicado dois anos, pelo menos, anteriormente ao 
-concurso 2 pontos; 

V - cada período de cinco anos de efetivo exercicio, como 
serventuário, escrevente ou outra função relacionada com o 
Poder Judiciário, inclusive advocacia, arredondando-se para. 
mais o último período, se exceder da metade - 1 ponto; 

VI - cada classificação em lista para nomeação em con. 
cursos anteriores - 1 ponto; 

VII - serviço á Justiça Eleitoral, como anexo do cargo 
- 1 ponto; 

VIII - participação como examinador, em concurso de 
"habilitação de escrevente ou de provimento de oficio de justiça. 
-1 ponto; , 

IX - conhecimento de taquigrafia, quando essa materia 
não fôr integrante do "curriculum" de curso previsto no n. II 
-1 ponto; 

X - eficiência de trabalho, bôa cooperação verificada 
através das informações reservadas e dos documentos - 1 
ponto. 

INSTRUÇÕES P ARA A NOMEAÇÃO DE 
ESCREVENTES, OFICIAL MAIOR E 
ADMISSÃO DE OUTROS AUXILIARES. 

NOMEAÇÃO DE ESCREVENTES 

Petição assinada pelo serventuário e pelo candidato e ins
truida com os seguintes documentos: 

a) folha corrida da policia e dos cartórios crimianais da 
comar,ca; 

b) atestado de capacidade moral, subscrito por duas pes
sôas abonadas e conhecidas do Juiz; 

c) atestado de capacidade fisica e de não sofrer o candi
dato de molestia contagiosa ou repugnante, expedido pelo médi
co designado pelo Juiz; 
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d) Carteira de Identidade; 
e) Título de Eleitor; 
f) Certificado de Reservista; 
A nomeação dependerá de aprovação em exame efetuado> 

perante uma Comissão formada, na Capital, pelo Juiz a que esti
ver subordinado o cartório e mais dois Juizes designados pelo 
Diretor do Palacio da Justiça e no Interior, pelo Juiz de Direito,. 
o substituto do distrito e mais um examinador designado pelo> 
Juiz de Direito. 

Quando houver mais de uma vara (no Interior) a Comissão 
será composta pelos Juizes de Direito e um dos substitutos, se 

. fôr necessário. 

NOMEAÇÃO DE OFICIAL MAIOR 

Petição dirigida ao Senhor Secretário da Justiça, assinada 
pelo serventuário e pelo candidato, com o visto do Juiz de Di
reito da comarca a que estiver subordinado o cartório, e ins
truida com certidão fornecida pela Corregedoria Geral da J us
tiça, certificando que a nomeação do escrevente, foi homologada 
pelo Corregedor Geral da Justiça, bem como do Cartório do J urí 
da Comarca, ser um dos tres escreventes mais antigos do car
tório, ou unico, a fim de ser cumpridas as exigências do que 
dispõe o artigo 47, da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1951. 

ADMISSÃO DE AUXILIARES OU FIÉIS. 

Os serventuários poderão, sob sua exclusiva responsabili
dades, ter quantos praticantes e fiéis entender necessários, os 
quais perceberão o que combinarem com os serventuários. 

O títular do cartório, fará um contrato com os mesmos 
o qual deverá ser arquivado em Juizo e o Juiz de Direito da 
Comarca a que estiver subordinado o cartório, assegurará a 
sua completa execução. 

DETERMINAÇÃO do Corregedor Geral da Justiça, sobre 
nomeação de Escreventes. 

PORTARIA N. 6-A 

o Desembargador João Marcelinno Gonzaga, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, pela presente porta-o 
ria e usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; e 
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atendendo a que a nomeação de escrevente habilitado está 
sujeita a formalidades que visam seleção dos candidatos ao 
exercício dos auxiliares da justiça; 

atendendo, por outro lado, a que o decreto n. 5.129, de 23 
de julho de 1931, prescrevendo as normas da habilitação, dá 
competência ao Corregedor Geral, para entrar no mérito das 
provas produzidas, podendo mandar exonerar o candidato por 
inaptidão ou por nulidade substancial do processo; 

atendendo a que, constantemente chegam á Corregedoria 
queixas de faltas cometidas por escreventes habilitados, no exer- . 
cicio de suas funções; 

DETERMINA: 
a) que o compromisso, a posse e exerClClO do cargo de 

escrevente habilitado, não se deem antes da homologação do 
exame, pela Corregedoria Geral da Justiça; 

b) que o exame de habilitação seja feito com o maior 
rigor possivel e na presença do juiz corregedor e dos demais 
componentes da banca examinadora, observando-se os artigos 
6.°, 7.° e 8.°, do citado decreto n. 5.129. 

P. Cumpra-se. 

São Paulo, 30 de maio de 1949. 

(a) João M arceli1w Gonzaga - Corregedor Geral da 
Justiça. 

(Publicado no Diário da Justiça 
em 12 de agosto de 1950.) 

DECRETO N. 5.129 DE 23 DE JULHO DE 1931. 

Dispõe sobre a nomeação, demissão e prerogativas 
dos escreventes habilitados, e dá outras providências. 

Artigo 1.° - Todos os escrivães, inclusivé os escrivães de 
paz, oficiais de registro de imóveis e de protesto, do registro de 

. titulos, tabeliães, contadores, partidores, distribuidores e depo
sitários públicos podem ter um ou mais escreventes. 

Parágrafo 1.0 - O numero de cada escreventes de cada 
cartório ou ofício será fixado pelo juiz a que estiver subordi
nado (decreto 4.786, de 1930, artigo 2.°), ouvido o respectivo 
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erventuário, e com recurso deste para o corregedor geral da 
j ustiça. 

Parágrafo 2.° - O numero f ixado poderá ser aumentado 
ou reduzido, na forma do parágrafo anterior. Quando, porém, 
da redução resulte a dispensa de algum escrevente, o juiz só a 
permitirá mediante prova de sensivel diminuição da renda do 
cartório. Da decisão do juiz haverá recurso, do escrevente 
dispensado e do serventuário para o corregedor geral da justiça. 

Parágrafo 3.° - No caso do parágrafo antecedente, serão 
dispensados os escreventes mais modernos, sendo-lhes, porém 
abonadas os vencimentos de tres meses. 

Artigo 2.° - Os titulos dos escreventes, nos cartórios em 
que houver mais de um, serão numerados ordinalmente, por 
antiguidade ou merecimento, segundo proposta do serventuário 
e decisão do juiz. 

Artigo 3.° - Os escreventes serão nomeados e demitidos 
pelo juiz a que estiver subordinado o cartório. Da demissão 
haverá recurso para o corregedor geral da justiça. 

Artigo 4.° - A nomeação dependerá de aprovação em exa-
. me efetuado perante uma comissão formada, na Capital, pelo 
j uiz a que estiver subordinado o cartório e mais dois juizes 
designados pelo diretor do Palacio da Justiça, no interior, pelo 
j uiz de direito, o substituto do do distrito e mais um examinador 
designado pelo juiz de direito. 

Parágrafo único - Nas comarca do interior, em que hou
ver mais de uma vara, a Comissão será composta pelos juizes 
de direito e um dos substitutos, se fôr necessário. 

Artigo 5.°. A inscrição para o exame será requerida em 
petição assinada pelo candidato e pelo serventuário do cartório. 

Parágrafo 1.0 - A petição será instruida com os seguintes 
documentos: 

a) folha corrida; 
b) atestado de capacidade moral, subscrito por duas pes

sôas abonadas e conhecidas do juiz; 
c) atestado de capacidade fisica e de não sofrer o candi

dato de molestia contagiosa ou repugnante. expedidas pelo 
medico designado pelo juiz. 

Parágrafo 2.° - Ao apresentar-se a exame, os candidatos 
deverão exibir caderneta de identidade. 

Parágrafo 3.° - Somente podem inscrever-se para o exa
me, os cidadãos brasileiros natos, inclusivé os referidos nos 
ns. 2 e 3 do artigo 69 da Constituição Brasileira, que estiverem 
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no gozo dos direitos civis e politicos, não incursos na proibição 
do artigo 39, P arágrafo 1.0 do decreto n. 123, de 1892. 

Art igo 6.° - O exame que será publico, constará de uma 
prova escrita e out ra oral. 

Artigo 7.° - A prova escrita consistirá na redação de ofí
cios, editais, certidões, autos, termos e escrituras; na organi
zação de contas, calculos e rateios e na execução de qualquer 
outro ato do ofício. 

Parágrafo 1.° - Haverá uma pr ova autografica ou 
manuscrita e outra datilograf ica. 

P arágrafo 2.° - A prova escrita dur ará no maximo duas 
horas, e será realizada, independentemente de pontos, na pre
sença da Comissão, que formulará sucessivamente as questões 
que o candidato deva resolver. 

Parágrafo 3.° - No julgamento da prova escrita a Comis
são atenderá não somente aos conhecimentos profissionais reve
lados pelo candidato, mas tambem á caligrafia, a ortografia, á 
rapidez e á redação da escrita. 

P arágrafo 4.° - O candidato inabilitado na prova escrita 
será desde logo excluido do exame. 

Artigo 8.° - A prova oral consistir á em arguições, prati
cas sobre os diversos serviços do cargo e durará meia hora. 

P arágrafo único - As questões serão formuladas no mo
mento, independentemente de pontos. 

Artigo 9.° - Os autos de exame para nomeação de escre
vente são sujeitos á correção do corregedor geral da justiça, 
que, verificando haver nulidade substancial ou inaptidão noto
rio do candidato aprovado, determinará a exoneração deste. 
Dessa exoneração haverá r ecurso para o Conselho Disciplinar 
da Magistratura. 

Artigo 10.° - Depois de um ano de exercicio, o escrevente 
não poderá ser demitido, senão nos casos e nos termos do artigo 
1.° - parágrafo 3.° e 11 deste decreto, ou a bem do serviço 
público. 

Parágrafo 1.0 - A demissão a bem do serviço publico será 
de"Cretada pelo juiz ex-ofício, ou sob denuncia do serventuário do 
cartório, de qualquer prejudicado ou presidente do Instituto dos 
Advogados. 

Parágrafo 2.° - A demissão será precedida de processo 
disciplinar, iniciado por portaria do juiz ou pela denuncia, 
tomada por termo, de acôrdo com o parágrafo anterior. 

Parágrafo 3.° - a denuncia deverá ser satisfatóriamente 
fundamentada, para provocar processo disciplinar. 
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Parágrafo 4.° - O escrevente arguido poderá apresentar 
,defesa escrita no praso de 10 dias. 

Parágrafo 5.° - Si o escrevente arguido não fôr encon
trado na séde da Comarca, para os fins do parágrafo 4.°, 
será chamado por editais com praso de 15 dias. 

Parágrafo 6.° - Si, notificado da denuncia ou do processo 
iniciado, e passados os 15 dias, no caso do parágrafo anterior, 
o escrevente não apresentar, no praso legal a sua defesa, man
dará o juiz lavrar portaria de demissão. Se o arguido acudir 
com sua defesa, será concedida uma dilação probatoria de dez 
dias, comum , ás partes seguindo-se logo a decisão do juiz. 

Parágrafo 7.° - Da decisão do juiz, demitindo ou não 
o escrevente, cabe recurso para o Conselho Disciplinar dia 
Magistratura. 

Artigo 11.° - O escrevente póde tambem ser demitido 
a requerimento do serventuário do cartório, sem declaração 
de motivo, mas nesse caso, fica, durante um ano, com direito 
á metade dos vencimentos, salvo se antes obtiver outra coloca
ção com renda equivalente a essa metade. 

Artigo 12.° - É facultado aos escreventes de oficios ou 
. tartórios requerer a sua admissão á Caixa Beneficente dos 
Funcionários Públicos, nas mesmas condições dos parágrafos 
seguintes. 

Parágrafo 1.0 - As contribuições de qualquer natureza, 
bem como o peculio e o auxilio para funerais serão equivalentes 
a dois terços dos devidos ou do que competir aos serventuários 
dos oficios de justiça nos quaes servirem. 

Parágrafo 2.° - Os atuaes escreventes com mais de cin
eoenta anos de idade poderão requerer a sua inclusão uma 
'vez que sirvam, pelo menos, dez anos, desde que o requeiram 
dentro dos noventa dias seguintes á vigencia do presente de
creto. Fóra do caso especial do presente parágrafo, nenhum 
escrevente com mais de cincoenta anos de idade será admitido. 

Artigo 13.0 - Os escreventes estão sujeitos ás penas disci
plinares do artigo 34, do decreto 4.786, de 1930, observados 
os artigos 37, 38 e 39 do mesmo decreto. 

Artigo 14.0 - O escrevente exonerado a pedido seu, ou 
na forma dos artigos 1.0 e parágrafo 3.° e 11, póde ser nomeado 
para outro cartório da mesma natureza, independentemente, 
de novo exame mediante requerimento subscrito pelo candi
dato e pelo respectico serventuário. 

Parágrafo único - Se o cartório ou ofício fôr de natureza 
diversa, o exame versará exclusivamente sobre as materias 
extranhas ao antigo serviço. 
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Artigo 15.° - Os vencimentos dos escreventes de todos 
os cartórios do Estado serão fixados pelo Secretario da Jus
tiça, mediante proposta dos respectivos serventuário e infor
mação do juiz. 

Parágrafo 1.0 - Nos trinta dias que se seguirem la 
vigência deste decreto, os serventuários da Justiça, que tive
rem ou desejarem ter escreventes, apresentarão as suas pro
postas ao juiz, e este as remterá, informadas, ao Secretario 
da justiça dentro de 10 dias. 

Parágrafo 2.° - A proposta será acompanhada de infor
mações sobre a renda do cartório e o numero de escrevente. 

Parágrafo 3.° - Os escreventes serão classificados pelo 
Juiz em categorias, para cada cartório, com vencimentos 
diferentes, e sob proposta do serventuário, com recurso para 
o corregedor geral "art. 2.°). 

Parágrafo 4.° - Na falta de proposta, o juiz prestará 
ex-ofício as informações a que aludem os paragrafos 1.0 e 2.°. 

Parágrafo 5.° - O Secretario da Justiça uniformizará, 
tanto f1uanto possivel, os vencimentos dos escreventes de car
tórios de natureza e renda equivalentes. 

Parágrafo 6.° - A Tabela só poderá ser alterada de 
tres em tres anos, mediante representação fundamentada e 
documentada do serventuário ou dos escreventes, e informação 
do juiz. 

Parágrafo 7.° - Quando, durante o trienio, forem crea
dos novos lugares de escreventes, o Secretario da Justiça, 
fixará os vencimentos na forma dos parágrafos antecedentes, 
podendo altera-los na primeira revisão da tabela. 

Artigo 16.° - Nas licenças que serão concedidas pelo 
juiz, com audiencia do serventuário do cartório, perceberão 
os escrevente a parte dos . vencimentos a que alude o artigo 
7.° da lei n. 1.521, de 1916. 

Artigo 17.° - O serventuário do cartório, de acôrdo com 
o juiz, poderá distribuir a cada um dos seus escreventes deter
minados serviços, como o de reconhecimento de firmas, as inti
mações, o expediente dos feitos etc., e, nesse caso, o escrevente 
será responsavel civil e criminalmente pelo ato que subscrever. 

Parágrafo 1.0 - A distribuição do serviço será publi
cada por edital e afixada permanentemente e ostensivamente 
no cartório. 

Parágrafo 2.° - O serventuário do cartório não fica 
impedido de executar cumulativamente o serviço distribuido. 

Artigo 18.° - Os escreventes terão direito a quinze dias 
continuos de férias em cada ano civil, sem perda de venci-
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mentos. As férias serão concedidas pelo juiz, a pedido do
escrevente, ouvido o serventuário. 

Artigo 19.° - O serventuário que tiver escrevente poderá 
igualmente gosar de férias até trinta dias, concedidas pelo 
juiz. O escrevente que o substituir será obrigado a entregur
lhe a renda liquida do cartório, observado o disposto nos pará
grafos 2.° e 3.° do artigo 20. 

Art igo 20.° - Os escreventes, segundo o lugar que ocu
parem (art. 2.°) , são os substitutos do serventuário efetivo, 
nos casos de fér ias ou licença. 

Parágrafo 1.0 - O serventuário licenciado terá direito a 
uma par te da renda liquida do cartório, corr espondente ás 
quotas f ixadas no art igo 7.° da lei 1.521, de 1916, ou a toda 
essa renda liquida, quando em férias. 

P arágr afo 2.° - O servent uário interino lançará diaria
mente em livro próprio a receita e a despesa do cartório, e 
recolherá, até o dia trinta de cada mes, ao estabelecimento, 
indicado pelo serventuário efetivo a quota pertencente a este, 
sob pena de ser imediatamente demitido. 

Parágrafo 3.° - O serventuário licenciado poderá, até 
seis meses depois de terminar a licença, reclamar contra qual
quer infidelidade das contas do interino, e o j uiz decidirá de 
plano e sem recurso. 

Parágrafo 4.° - O ser ventuár io interino antes de assumir 
o exercício do cargo, dará f iador idoneo que se obr igue pela 
entrega da renda do cartório referida no parágrafo 2.° se 
assim o exigir o servent uário efetivo. 

Artigo 21.° - Os serventuário dos oficios de justiça 
podem, sób a sua exclusiva r esponsabilidade, ter os praticantes 
e fieis que entender em necessários. 

Parágrafo 1.0 - Os praticantes e fieis não terão titulo 
de nomeação e vencer ão o que combinarem com o serventuá
rio. Os contrato serão arquivado em juizo, e o juiz assegurará 
a sua execução. 

Parágrafo 2.° - Os praticantes e f ieis não podem escrever 
nos autos ou fazer intimações, salvo aos advogados e soli
citadores, quando estes fizerem declaração, datada e assinada, 
á margem da sentença, despacho ou quota, de que foram 
intimados. 

Artigo 22.° - A pr omoção dos escreventes, no mesmo 
cartório, será feita pelo juiz de direito, sob proposta do ser
ventuário. 

Parágrafo único - Se o serventuário declarar preferir 
admitir novo candidato em vez da promoção de seus escre-
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ventes, o juiz ordenará a abertura do exame, para provimento 
de qualquer dos lugares que se t iver vagado. 

Artigo 23.° - A serventuário lançará a receita e a des
pesa do seu cartório ou ofício, diariamente, em livro proprio, 
aberto e rubricado pelo juiz de direito. 

Artigo 24.° - Este decreto entrou em vigor 1.0 de janeiro, 
de 1932, revogadas as disposições em contrário. Palacio do 
Governo Provisór io do Estado de S. Paulo a aos 23 de julho 
de 19:n. 

DECRETO N.o 6.697-A, DE 21.9.1934. 

Estabelece medida ?'elativas ao escreventes de 
cartórios em geral. 

Artigo 1.0 - Os escreventes de car t ório e ofícios, uma 
vez contem, no mínimo, dez anos de exercício, sendo quatro, 
pelo menos, no cartório ou ofício em que estiverem servindo, 
só poderão ser demitidos de acôrdo com processo discipli
nar estabelecido no decreto n .O 5.129, de 23 de Julho de 1931. 

Artigo 2.° - No caso de redução do número de escre
ventes, prevista no parágrafo 2.° do artigo 1.0 do decreto 
n.o 5.129, de 23 de Julho de 1931, ao escrevente dispensado 
com menos de dez anos de ofício em que estiver servindo, 

'serão abonados três meses de vencimentos pagos no ato da 
dispensa, sem prejuizo de recurso para o corregedor geral da 
justiça. 

Artigo 3.° - O escrevente que não estiver nas condições 
estabelecidas no artigo 1.0 poderá tambem ser demitido por 
iniciativa do serventuário, sem declaração do motivo, mas 
ficará nessa hipotese, com direito a vencimentos integrais, 
correspondentes a um ano. 

Artigo 4.° - As férias asseguradas pelo artigo 18 do alu
dido decreto n.O 5.129, serão lançadas em cadernetas especiais, 
cujo modelo será aprovado pelo corregedor geral da justiça. 

Artigo 5.° - Uma comissão de cinco membros, constituida 
por dois representantes dos escreventes, dois representantes 
·dos serventuários e presidida por quem o Secretário da Justiça 
indicar, organizará a tabela mínima dos vencimentos dos 
escreventes de cartórios e ofícios. 
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Artigo 6.° - Os escreventes são obrigados a contribuir
para a Caixa Beneficente dos Funcionários Públicos, cabendo· 
aos serventuários descontar as respectivas contribuições. 
na folha de pagamentos recolhendo-as imediatamente à Caixa, 
acompanhadas de guias discriminada. 

Artigo 7.° - Os auxiliares de cartórios só poderão ser 
nomeados escreventes ~bilitados depois de aprovados em 
concurso, gozando de preferência para nomeação, em igual
dade de · condições, dêsde que tenham seus contratos arquiva
dos na forma do parágrafo 1.0 do artigo 21 do decreto 5.129, 
de 23.6.1931. 

Artigo 8.° - Os escreventes ficam sujeitos às seguintes. 
penas disciplinares, conforme a maior ou menor gravidade das. 
faltas que cometerem: 

a) Advertência; 
b) repreensão; 
c) suspensão de oito a noventa dias; 
d) demissão. 
Artigo 9.° - As penas de advertências e repreensão serão 

aplicáveis aos escreventes, quando êstes: 
1) Forem omissos no cumprimento de seus deveres; 
2) deixarem de cumprir qualquer ordem em relação aos' 

serviços; 
3) perturbarem o silêncio dos ofícios ou cartórios duran

te as horas de trabalho ou tratarem de assunto que lhes seja 
estranho; 

4) deixarem de tratar com a devida delicadeza e ur
banidade não só as partes como os auxiliares. 

Artigo 10.0 - A pena de suspensão será aplicada, quand() 
o escrevente: 

a) já tiver sofrido por três vezes a pena de advertência 
ou repreensão; 

b) desacatar os superiores hieráquicos ou as partes, por 
gestos ou palavras; 

c) dar informações reconhecidamente inexatas; 
d) ausentar-se do ofício ou cartório por mais de oito

dias, sem causa justificada; 
e) tornar-se manifestante relapso no cumprimento dos' 

seus deveres; 
f) cometer qualquer ato ofensivo à moral e aos cré

ditos do ofício ou cartório; 
g) fomentar, entre seus companheiros de trabalho, des-· 

harmonia ou inimizades, ou assoalhar, fora do ofício ou car-
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tório., qualquer fato. que nêle passe e deva permanecer em 
sigilo. ; 

h) receber indébitamente gratificações o.U própinas por 
parte do.s clientes. 

Parágrafo. 1.0 - A suspensão. co.mo pena disciplinar é 
distinta da que resulta de pro.núncia, conforme as leis da 
República, e da que co.nstitue ato. preliminar em processo de 
responsabilidade . 

. Parágrafo 2.° - O escrevente suspenso, e com a pena 
de suspensão. confirmada pelo corregedor, perde a regalia 
instituida no artigo. 3.°. 

Artigo 11.° - Aplicar-se-á a pena de demissão: 
a) quando. o. escrevente já tenha so.frido., po.r três vezes,. 

a pena de suspensão.; 
b) quando., em pro.cesso. administrativo., se verifique a 

incapacidade mo.ral o.U funcio.nal - do pro.cessado.. 
Parágrafo. único - Na hipótese da letra "a", é dispen

sado. o. pro.cesso. administrativo.. 
Artigo 12.° - As penas que alude o. artigo 8.°, letras 

"a", "b" e "c", são. aplicadas pelo.s serventuário.s, co.m recurso. 
para o. co.rregedo.r respectivo.. A pena de demissão. é aplicada 
pelo. corregedor do. cartório, co.m recurso para o. co.rregedo.r· 
geral da Justiça. 

Parágrafo. único. - Os recurso.s po.derão. ser interpo.sto.s . 
dentro. do prazo. de dez, dias, a contar da data da impo.sição.
da pena. 

Artigo. 13.° - Este decreto. entrará em vigor na data de'· 
sua públicação, revo.gadas as dispo.sições em co.ntrário.. 

Palacio. do. Go.verno do. Estado de São. Paulo., ao.s 21 de · 
setembro. de 1934. 

a) ARMANDO DE SALES OLIVEIRA
Valdomú"o Silveira. 

LEI N.o 1.408, DE 9 DE AGôSTO DE 1951 

Prorroga vencimento de prazos judiciais e da 
outras p1·ovidéncias. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Co.ngresso. Nacio.nal decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 
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Art. 1.0 Sempre que, por motivo de ordem pública, se. 
fizer necessário o fechamento do Fôro, de edifícios anexos 
ou de quaisquer dependências do serviço judiciário ou o res
pectivo expediente tiver de ser encerrado antes da hora legal, 
observar-se-á o seguinte: 

a) os prazos serão restituídos aos interessados na me
dida que houverem sido a tingidos pe!a providência tomada; 

b) as audiências, que ficarem prejudicadas, serão rea
lizadas em outro dia mediante designação da autoridade 
competente. 

Art. 2.° O fechamento extraordinário do Fôro e dos 
edifícios anexos e as demais medidas, e que se refere o Art. 
1.°, poderão ser determinados pelo Presidente dos Tribunais 
1ie Justiça, nas Comarcas onde êsses tribunais tiverem a sede 
e pelos juízes de Direito nas respectivas Comarcas. 

Art. 3.° Os prazos judiciais que se iniciarem ou ven
cerem aos sábados, no Fôro, onde o expediente se encerre ao 
meio dia, serão prorrogados de um dia útil. 

Art. 4.° Se o jornal, que divulgar o expediente oficial 
do Fôro, se publicar à t arde, serão dilatados de um dia, os 
prazos que devam correr de sua inserção nessa f ôlha e f eitas, 
na véspera da realização do ato oficial, as p ublicações que 
-devam ser efetuadas no dia fixado para êsse ato. 

Art. 5.° Não haverá expediente no Fôro e nos ofícios 
de justiça, no "Dia da Justiça", nos feriados nacionais, na 
terça-feira de Carnaval na Sexta-feira Santa, e nos dias que 
a Lei estadual designar. 

Parágrafo único - os Casamentos e atos de registro 
civil serão realizados em qualquer dia. 

Art. 6.° Essa Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, regovadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1951 ; 130° da Indepen
dência e 63° da ?epúb:ica. 

Publicado no Diário Oficial da 
União em 13 de agosto de 1951. 

GETULIO VARGAS 

Fra'ncisco N egrão de Lima 
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LEI N. 1.177, DE 23 DE AGOSTO DE 1951 

Dispõe sôbre a instituição de uma licença es
pecial de 24 meses aos servidores da Justiça. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atriguições que lhe 
são conferidas por lei. 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.° - A todo serventuário, fiel, oficial de justiça 
e demais auxiliares da J ustiça, não estipendiados pelos cofres 
públicos, fica concedido o direito de gozar de uma licença es
pecial de 24 (vinte e quatro ) meses prorrogável por mais 12 
(doze) meses, para t ratar de seus interêsses par ticulares, com 
perda total dos vencimentos, remunerações, gratificações e 
outras vantagens do cargo. 

Artigo 2.° - A licença especia'l ser á concedida sõmente 
uma vez e deverá ser requerida dentro de5 (cinco) anos a 
partir da publicação desta lei, aguardando o interessado, em 
exercício, o despacho do pedido, a ser proferido dentro de 30 
(trinta) dias da entrada do requer imento na repartição com
petente. 

Artigo 3.° - Sob pena de cassação da licença, durante ela 
deverá o interessado efetuar, mensalmente, onde de direito, o 
pagamento da contribuição a que se refere o artigo 22 da Lei 
n. 507, de 17 de novembro de 1949. 

Artigo 4.° - O requerimento de licença deverá ser acom
panhado de atestado de Corregedor Permanente da Comarca, 
em se tratando de serventuário ou oficial de justiça, ou do res
pectivo serventuário ou sucessor, em se tratando de funcio
nário de cartório, declarando a inexistência de motivos que 
impeçam a sua concessão. 

Artio 5.° - O requerimento de licença poderá ser inde
ferido, tendo em vista a relevância dos motivos em contrário 
alegados no atestado a que se refere o artigo anterior. 

Artigo 6.{) - O interessado ,uma vez obtida a licença, não 
poderá ser chamado a reassumir o cargo, salvo a hipótese do 
artigo 3.°, podendo, todavia, desistir do seu gozo e retornar a() 
serviço. 
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Artigo 7.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José Loureiro Junior 

Carlos de Albuquerque S eiffm·th 
Diretor Geral, Subst it uto 

Publicada no Diário Oficial de 
24 de agosto de 1951. 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N. XXI 

o Conselho Superior da Magistratura. em sessão realizada 
a 16 do corrente, deliberou baixar as seguintes instruções a 
serem observadas na execução da lei n. 593, de 31 de dezem
bro de 1949: 

1 - A partir desta data, os oficiais de justiça enqua
drados no artigo 3.° da Lei 593, de 31 de dezembro de 1949, 
logo após a realização de qualquer diligência, deverão marginar 
especificadamente, nos mandados e petições a que derem cum
primento, as custas devidas, separadas em duas partes dis
tintas: 2/3 para o Estado e 1/3 a que têm direito. 

2 - Cobrarão, então, das partes, quando fôr o caso, essas 
custas, das quais 2/3 serão aplicados em sêlos estaduais nos 
próprios mandados e petições. Êstes serão apresentados ao 
contador para conferência e "visto", após o que, o escrivão 
fará o seu lançamento no livro a que alude o ítem 6.°. 

3 - Relativamente às despesas de condução, quando nãó 
pagas pelas partes, anotará o oficial, também à margem e em 
separado, devendo o escrivão fazer o lançamento no livro alu
dido no ítem 6.°. 

4 - Mensalmente o escrivão extrairá dos assentamentos 
constantes d,o referido livro, em 3 vias, que, depois de visada 
pelo Juiz de Direito. deverá ser apresentada: 

a) Na Capítal. 
I - Relativamente aos oficiais do crime, de acidentes do 

trabalho e de assistência judiciária, à Tesouraria da Secretaria 
do Tribunal de Justiça, para o devido reembolso; 

40 - BOLE'l'D( DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DII: JU~IÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



II - Relativamente aos oficiais da Procuradoria Fiscal, 
à própria Procuradoria, para efeito de pagamento nos têrmos 
do art. 15, § único da Lei 593-49. 

b) No Interior. 
As exatOrias locais, que efetuarão o pagamento à conta 

dos créditos distribuidos aos Juizes de Direito, salvo quanto 
aos executivos fiscais, que serão remetidos à Procuradoria fis
cal pelo Coletor, para os efeitos do n. 11, do ítem 4.°, letra "a". 

5 - Os escrivães responderão por qualquer irregulari
dade na selagem dos mandados e petições que j untarem a 
autos. 

6 - Fica instituido um livro especial, de fôlhas numera
das, com têrmo de abertura assinado pelo M. Juiz da Vara, a 
ser escriturado pelos serventuários dos cartórios forenses, onde 
serão discriminadas as diligências efetivamente realizadas e as 
custas e emolumentos percebidos pelos oficiais de justiça, 
assim como as despesas de condução aludidas no ítem 3.° 
Êsse livro será encerrado mensaimente pelos Juizes de Di
reito das varas respectivas. 

7 - Os livros referidos no § anterior ficarão arquivados 
nos respectiv'Üs cartórios, à disposição da Secretaria da Fa
zenda e outros órgãos interessados, a-fim-de, periódicamente, 
se proceder à sua fiscalização e de servir de base à fixação 
dos proventos da aposentadoria dos mesmos oficiais de jus
tiça, nos têrmos do art. 7.0 da Lei 593, de 31 de dezembro 
de 1949. 

8 - Os escrivães dos cartórios forenses encaminharão 
à repartição fiscal local, comp!eta relação individualizada das 
custas dessa natureza, vencidas pelos oficiais da justiça no 
período de 1.'0 de janeiro de 1950 até esta data, a-fim de se 
apurar o "quantum" a ser recolhido como renda do Estado. 

Publica-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 25 de Agosto de 1951. 
(aa) - Francisco Meirelles dos Santos, presidente em 

exercício. 
- J. C. de Azevedo Marques, vice-presidente em exercício. 
- Márcio Munhós, corregedor geral da Justiça, em exer-

cício. 
"Diário da Justiça" de 2-5 e 8' de setembro. 

Publicado no Diário da Justi
ça em 2 de setembro de 1951. 
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Secção Social 

Fazem anos durante o corrente mês so seguintes 
serventuários, aos quais esta Associação cumprimenta 
cordialmente: 

42-

1 - Arnaldo Guimarães Filho - Mococa 
Joaquim Seabra de Oliveira - Braço 

2 - Olinda Silveira Cruz Braga _ Aguaí 
Raymundo Prado - Jaú 
José Caldeira Cardoso - Bebedouro 

3 - Jacy Fernandes - Garça 
José Oswaldo de M. Barros - Sertãozinho 
Thyrso Francisco de Queiroz Assis - Paraguaçú 
Paulista 

4 - José Spinola de Melo - Biriguí 
5 - Francisco Augusto de Almeida Prado - Duar t ina 

Manoel de Freitas Garcia 
6 - Antonio Candido de A. Souza Filho - Franco da Rocha 

Carlos de Camar go Sales - São Carlos 
Benedicto Eras - S. José dos Campos 

7 - Silvio de Campos Mello - Capital 
Ernesto Diogo de Faria - Junqueira 

8 - Primo Lot - Biriguí 
Alvaro Fernandes de Freitas - Reginópolis 

9 - Carlos Ribeiro Nogueira - Mirassol 
Mar ia Barbosa de A. Camar go Neves - Sta. Barbara 
D'Oeste 
Dr. Antonio Carlos da Cunha Cant o - Capital 
Francisco Marques do Vale 

10 - João Baptista Gonçalves - Socor ro 
Hermenegildo Landini - S. José do R. P ardo 

11 - Luiz de Toledo Mendes Pereira - Capital 
Orlando Busato - Ibitiruna 

12 - Roberto Tavares Netto - Campinas 
Luiz Oliyieri - Macaubal 

13 - José Ferraz de Toledo - Sertãozinho 
Julieta Rodrigues Pirambóia 
Célio Mendes Ribeiro - José Bonifacio 
Homero Lopes da Silva - Barra. Dourada 

14 - Lécio da Cunha Vianna - S. José do R. Preto 
15 - Plinio da Costa Camargo - Agulha 
16 - Severo Mongelli Primo - Barrânia 
17 - Jayme da Cunha Velasco - Major Prado 

Luiz Carlos da Silva - Guará 
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18 - Benedicto Bueno de Camargo - Piedade . 
19 - Sebastião Andreucci - Socorro 

Joaquim Silveira - Cajurú 
20 - Ameleto Marino - Neves Paulista 

Antenor Garcia Rocha - Santos 
Ravizie Macedo Rodrigues - Cunha 
João AmendoIla - Jaguateí 

21 - Waldomiro Arantes Barreto - Mangaratú 
Jocundino Coelho· - Brejo Alegre 

. Celso Maziteli - Olímpia 
22 - Antonio Gonçalves Neto - Socorro 

Dl'. Elias Alves Corrêa - Lins 
23 - Jacinto Pinto Xavier Ferreira - Lucelia 

Roldão Pires da Silva - Nova Europa. 
24 - Azis José Abdo - Boturama 

Armando Cunha - Cubatão 
25 - Abrahão Abjanra - Ourinhos 

Dl'. José Procópio Junqueira - Jaú 
27 - Luiz Gonzaga de Amoedo Campos Mogí Mirim 

Benedicto SaIles - Sodrélia 
João Inácio Velasco - Araxans 

28 - Milton Tavares Paes - Pirajuí 
29 - João Bueno do Prado - Sta. Rita do Passa Quatro 

Antonio Nogueira Santos - Paraibuna 
30 - Francisco Rolduão de Carvalho Leite - Igaratá 

Uma idéia não se deve guarda1'" 
De've-se divulga-la, pois pode benefi
cia'r a coletiv'idade. Colabore conosco 
e dê-nos as suas sugestões para o 
nosso ma,ior e m elhor exito. 
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Falecimentos 

HERMES DE MENDONÇA 

Faleceu a 28 de Agosto na cidade de Santos, o Sr. Hermes 
de Mendonça, Serventuario sucedido do cartorio do Registro Ci
vil do sub-distrito do Braz, desta Capital. 

É seu sucessor o Sr. Dl'. Lauro de Mendonça, que por força 
da Lei assumirá o cartorio em carater definitivo, como seu 
titular. 

O falecido exerceu com honestidade e proficuo desem
penho não só o seu atual cargo como o do distrito da Lapa, 
tambem desta Capital. 

Deixa viúva e outros filhos além do seu sucessor ao 
cartorio. 

A todos a Associação envia os seus sentidos pesames. 

44 -

(( O que faz a 1Jalia do h01nmn, não 
é n verdade q1te possue ou que acre
dita possui?'; é o esforço sincero que 
fa,? JJOr(L conquista-la" 

Serve'ntua1"io - A união faz (l 

força. O ditado é velho e a expe1'1'
enC'ia ensinou ser 'verdadeiro. Seja 
1tm dos nossos. 
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA 

DR. FRANCISCO VERGUEIRO PORTO .. . . . .• . . - Presidente 
DR. FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR. - Diretor-Secretário 
DR. CELSO DE AZEVEDO MARQUES............ - Diretor-Tesoureiro 
DR. JOSÉ DO Al\ AR L GURGEL .. . .... • ..•....• - Diretor 
DR. JOSÉ ATALIBA LEONÉL . . . . . ..........•.... - Diretor 
DR. J OÃO SILVEIRA PRADO . . . . . . . . . . ........... - Diretor 
DR. ARMANDO FERREIRA DA ROSA . ..........• - Diretor 
DR. RUY P INHEIRO DE Al\10RIM CORTEZ .... . . - Diretor 
SR. SILVIO BRANTES DE CASTRO - Diretor 

CONSELHO FISCAL 

SR. ABNER RIBEIRO BORGES . ... .•..........••• - Presidente 
DR. ANTOI JIO AUGUSTO FIRl\lO DA SILVA 
DR. BRASILIO MACHADO NETTO 
SR. IBSEN DA COSTA MANSO 
DR. JOSÉ SOARES DE ARRUDA 

SUPLENTES 

ELVINO SILVA 
MAJOR LÉO LÉRRO .......... . ......•. . ........ o 
MANOEL F ERREIRA LARANJA .. o .. o" o o. o o. o o. 
RICARDO NORMANDIA MOREIRA . o o o o o o o • o o o o . 
DRo JOSÉ P RO CóPIO JUN QUEIRA o o o ... o . o o . o '. o 
TRIST ÃO CARVALHO o o o .. o .... o ..... ...... o ... .. 
DR. DARIO FERREIRA GUARITA o o o .. o o o. o o' o' • o 
JOÃO BAPTISTA FERREIRA FILHO o o' .. o . .. o • o . 
MILTON DUARTE COELHO ..... .. .. ..... .... .. .. 
ALVARO PINTO DA SILVA NOVAIS FILHO .• 

- Campinas 
- São José do Rio Preto 
- Santos 
- Rio Claro 
- Jaú 
- Casa Branca 
- Araçatuba 
- Olimpia 
- Santos 
- Santos 
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