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Jubileu Notarial do Cel. Alfredo Firmo da Silva 

Em comemoração ao jubileu notarial do Coronel Alfredo 
Firmo da Silva que completou cincoenta anos de efetivo exer
cicio no cargo de 4.° Tabelião de nótas desta Capital, foram 
realisadas em 1.0 de Dezembro, f. p. as seguintes solenidades 
em homenagem ao distinto e conceituado serventuário da 
justiça: 

A's 9 horas, na Igrej a do Carmo, foi celebrada missa 
solene em ação de graças por sua eminencia D. Carlos Car
mélo, cardeal-arcebispo de São Paulo, tendo assistido á esse 
áto religioso consideravel número de desembargadores, magis
trados, professores de direito, advogados, autoridades civís e 
militares, serventuários de justiça, banqueiros, comerciantes, 
auxiliares de cartório e senhoras de nossa alta sociedade. 
Após a cerimonia o homenageado recebeu os cumprimentos 
das pessõas presentes. 

ls 11 horas, no cartório do homenageado, á rua da 
Quitanda 16, sob a presidência do Dezembargador Manuel 
Carlos de Figueiredo Ferraz, presentes os membros da Comis-
são ProJI1otora, amigos, senhoras e parentes, realisou-se a • 
cerimônia da inauguração do retrato do homenageado e de 
uma placa de bronze comemorativa do seu jubileu notarial. 
Falou em primeiro lugar o Dl'. Vergueiro Porto, Presidente 
da Associação dos Serventuários de Justiça, usando da palavra 
em seguida, ° Dr. Edvard Carmilo, que, em eloquente impro
viso saudou o homenageado. Nesse instante, gentilmente 
convidada, a exma. senhora Alfredo Firmo da Silva descer-
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rou a bandeira nacional que cobria o retrato de seu marido, 
ouvindo-se então prolongada salva de palmas. Falou em se
guida o Professor Waldemar Ferreira, que fez a interessante 
revelação de falar como o mais antigo auxiliar do cartório 
do 4.° Tabelião, pois ali começára a sua vida, trabalhando, 
quando estudante e dalí saira somente quando recebeu o seu 
diploma de bacharél em direito, tecendo elogiósas referências 
ao seu antigo chefe e ressaltando o grande valôr do podêr 
certificante nas relações jurídicas. Nêsse momento foi des
cerrada a bandeira paulista que cobria a placa comemora
tiva. 

Em nome do homenageado, leu um agradecimento como
vido, o seu filho Dr. Eulálio Firmo da Silva. 

Á 12 horas, nos amplos salões do Club Comercial, reali
sou-se uma sessão solene, presidida pelo Dezembargador 
Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, a qual esteve concorri
dissima, tendo falado os seguintes oradores: - Dl'. José 
Vicente Alvares Rubião, em nome da Comissão Promotora; 
Dr. Francisco de Paula Cruz Netto, Juiz de Direito da 9a. 
Vara Civel, Corregedor Permanente do cartório do homena
geado; Jorge Germano, comerciante, em nome dos clientes do 
cartório; Dezembargador João Baptista Leme da Silva, Corre
gedor Geral da Justiça; Dr. Francisco Teixeira da Silva 
Junior, Presidente do Colégio Notarial de São Paulo; Pro
fessor N oé de Azevedo, Presidente da Ordem dos Advogados, 
Seção de São Paulo; Dr. Aureliano Duarte, Presidente do 
Tribunal de Ética Profissional; Mario de Almeida, pela 
Associação dos Funcionários de Cartório; Nicanôl' Martins, 
oficial do Registro Civil das Perdizes; Deputado Camilo Ash
cal', em nome da Assembléia Legislativa do Estado, que se refe
riu á moção votada pela ASf',embléia, consignando um voto de 
congratulações pelo jubileu notarial do homenageado. 

Vivamente emocionado, o Dl'. Antonio Augusto Firmo 
da Silva leu expressivo e comovido discurso de seu digníssimo 
pae, que se achava impossibilitado de o fazer, tal a sua 
emoção, agradecendo sensibilisado aquelas confortadoras e 

. dignificantes homenagens. Encerrando a sessão, falou nóva-
mente o Dezembargador Manuel Carlos de Figueiredo Ferraz, 
focalisando a significação social daquela festa magnifica que 
teve um cunho de verdadeira consagração pública. Após a 
sessão foi servido excelente cocktail, tendo então o homena
geado e a sua exma. familia recebido os cumprimentos de 
todos os presentes. Foi entregue á Exma. Senhora Alfredo 
Firmo da Silva um lindo album com as assinaturas de todas 
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as pessôas que participaram das diversas solenidades come
morativas do jubileu notarial do seu digníssimo marido. 

Entre os diversos discursos proferidos conseguimos ano
tar os seguintes: 

Do Dl'. Francisco Teixeira da Silva Junior, Presidente 
do Colégio Notarial de São Paulo: 

"Tabelião Alfredo Firmo da Silva 

Senh6ras e senhores 

o Colégio Notarial de São Paulo, pela vóz de seu Dire
tor Presidente, compartilha orgulhosamente desta solenidade 
festiva, que traduz positivamente o aprêço, a consideração 
e o respeito devidos a um notário que soube conquistar essa 
benemerência e se impôr pela sua inatacável probidade fun
cional, aliada a uma extraordinária capacidade de trabalho, 
com devotada dedicação ao serviço público. 

Si é um prazer constatar, tornar-se um dever ressaltar. 
Alfredo Firmo da Silva é um simbolo magnífico do nota

riado brasileiro, onde representa uma tradição viva do que 
seja uma carreira brilhante, pela sua constância ao oficio a 
que servia e dignificava, não só pela sua atividade realiza
dora e comprovada eficiência, mas principalmente, por aquela 
característica admirável que é éssa suave autoridade moral 
que emana de sua singular personalidade e que sendo suave, 
a todos encanta e convence. 

Prestígio curioso da Bondade, força envolvente irresis
tivel! 

Não poderei dizer que êsse é o segredo do seu sucésso 
na vida pública e na sua vida particular, pois essa arma 
não é secréta: está à flôr da péle, nêsse sorriso perene que 
irradia simpatia, animado pelo brilho vivaz dos seus 6lhi
nhos azues, sempre derramando bondade e afeição ... 

Alfredo Firmo da Silva póde perfeitamente ser consi
derado o tipo padrão do notário brasileiro, onde todos nós, 
tabeliã2s, devemos nos mirar, para tomá-lo como paradigma, 
no exercício da nossa hoje tão atribulada profissão tantos os 
encargos e responsabilidades que pésam sobre os nóssos 
ombros e dos quaes, em absoluto não nos escusamos, pois 
temos o dever de suportá-los e vencê-los, mas, para tanto, 
precisamos de um roteiro luminoso que nos guie nas veredas 
escuras do labirinto formado pelos excéssos legiferantes dos 
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nossos apressados lycurgos, principalmente no compléxo setor 
fiscal. 

E melhor guia não poderíamos encontrar sinão invocando 
Alfredo Firmo da Silva. 

Ainda há pouco, honrados que fomos para integrar a 
delegação brasileira ao 11 Congrésso Internacional do Nota
riado Latino, realizado com grande êxito em Madrid, em 
Outubro de 1950, quando partimos, thrémos a honra de rece.
ber em Congonhas o estímulo encorajador dos seus vótos de 
felicidades, para a grande taréfa que a bondade dos amigos 
nos impuséra. 

Abrilhantava éssa delegação, um Firmo da Silva, filho 
do homenageado de hoje e que tem sabido, como o seu irmão 
Eulálio, honrar condignamente o nome de seu augusto pae. 

Devo por um dever de lealdade e para maior alegria 
do homenageado, dizer em público e raso, que Antonio Augus
to Firmo da Silva, êsse moço idealista que já traz nas veias 
o sangue generoso do notário clássico, entusiasmádo, como eu, 
com o alto conceito de honorabilidade que desfrutam na 
Európa os notários e com o preponderante prestígio que 
exércem 'os colégios notariais, trouxe para cá a semente déssa 
indispensável organização e assim, fundou, aqui em São Paulo, 
o primeiro Colégio Notarial do Brasil, que é, portanto, mais 
uma esplêndida realização de um Firmo da Silva, na história 
do notariado brasileiro. É o filho honrando a tradição pa
terna! 

O Colégio Notarial de São Paulo já vivia na imaginação 
ardente de Alfredo Firmo da Silva, como um órgão de classe 
necessário para congregar todos os notários em uma união 
fortalecedora e prática, pugnando pela elevação cultural da 
classe e pelo maior aprimoramento moral dos seus componen
tes, para realizar com sobranceiria e independência sua nóbre 
função social, pois, o notário, em sua faina cotidiana é o con
selheiro natural das partes e o depositário da sua confiança 
e assim, orientando e conciliando os interêsses dos grandes 
com os dos pequenos, dos fortes com os dos fracos, realiza 
anonimamente uma grande taréfa social, propiciando aos seus 
clientes paz e tranquilidade! 

E, num momento como o atual, conturbado pelos entre
chóques de ideologias divergentes, deante da inquietude das 
massas, na encruzilhada incérta do seu destino, mas na cons
ciência plena dos seus direitos, sob o regime de uma quasi 
tirania fiscal, aí então, surge o poder moderador do notário, 
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que além de sua função primordialmente tabeliôa, tem tam
bém a pouco agradável atribuição de guardião do fisco, exer
cendo assim a relevante missão de harmonizar os interêsses 
das partes com os do erário público. 

Assim trabalhou durante cincoenta anos Alfredo Firmo 
da Silva. 

Justíssima esta homenagem e quantas mais lhe sejam 
prestadas. 

Como não há no mundo nada mais grato aos filhos do 
que assistir à consagração de seu Pae, eu vos felicito, Antonio 
Augusto e Eulálio, pelo grande momento que estaes vivendo, 
com o coração transbordante de alegria e de justificado orgu
lho Íntimo, pela verdadeira glorificação que estaes testemu
nhando e da qual, todos nós participamos jubilósos. 

Foi com particular alegria que aceitei a honrósa incum
bência de vos saudar, Coronél Firmo da Silva. Desde quando 
modesto tabelião em Santos, eu me acostumei a admirar em 
vós, a figura imponente e respeitável do clássico notário fran
cez, pela elegância de atitudes e irreprochável correção no 
exercício da profissão. Vindo para esta Capital, através a 
porta larga de um concurso público, tive o prazer de conviver 
melhór com os vóssos magníficos filhos e assim, apreciar mais 
de perto a vóssa esplêndida personalidade. Esta a razão da 
minha satisfação. 

Podeis voltar, confiante e sereno, o olhar para o pas
sado, Coronél Firmo, porque na estrada ampla da vida dei
xastes uma esteira fecunda, com os marcos indeléveis dos 
vóssos exemplos, dos vóssos ensinamentos, em meio século de 
atividades notariais. Só quem trabalha em cartório sabe o 
que isto representa! 

Quando não fossem os outros muitos títulos que tendes, 
só êste bastaria para vos conferir o direito incontestável a 
um repouso absoluto e tranquilo no dôce aconchêgo do vósso 
lar feliz, onde recebereis, às manchei as, em retribuição aos 
generósos benefícios espalhados pródiga e indistintamente, 
além das graças e carinhos das vóssas lindas netinhas, o 
supremo galardão das graças divinas. 

E agora então, que já se vislumbram alviçareiros os pri
meiros flócos brancos característicos das comemorações nata
linas, em que a figurinha meiga e amável do Menino Jesús 
enfeita todas as casas e a todos nós empolga e enternece, esta 
festa de amizade e de simpatia até parece um presente de 
Papae Noél ao nosso querido homenageado. 
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Guardae-a com carinho e alegria porque ela é oferecida 
pelo coração." 

o Dr. Noé Azevedo, Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secção de São Paulo em nome dos advogados de 
São Paulo, disse, de improviso, mais ou menos o seguinte: 

Esta festa homenageando um notário ao completar 50 
anos no exerci cio da sua nobilíssima função, representa mais 
uma vitória do movimento de reação que se vem observando 
ultimamente contra a concepção totalitária do Estado, absor
vente de tôdas as atividades e serviços públicos. 

Dentre os órgãos da fé pública, sempre se destacaram, 
em nossa organização jurídica, os tabeliães ou notários encar
regados de atestar a veracidade dos atos da vida civil e de 
perpetuá-los em suas notas. 

Exercendo êsses oficiais uma função essencial para a 
estabilidade dos negócios jurídicos, foram, entretanto, consi
derados sempre como estranhos ao quadro do funcionalismo 
burocrático. São livremente procurados pelas partes, que 
nêles depositam confiança. Formam a clientela que merecem, 
e que é grangeada pela correção do seu procedimento e pela 
competência que manifestam no exercício da sua complexa 
atividade. 

Franz von Liszt considera a fé pública como pretenso 
bem jurídico, comparável àqueles animais marinhos que, vis
tos de longe, seduzem o olhar pela sua fosforescência, mas 
que, tomados à mão desmancham-se em massa gelatinosa. 

Entretanto, figuram em todos os Códigos os crimes con
tra a fé pública, e afirmam quase todos os comentadores, espe
cialmente os escritores latinos, tendo Manzini à sua frente, 
que a fé pública deita raízes na realidade e é indispensável 
às exigências da vida social. Aquêles que afirmam que a fé 
pública é uma idéia abstrata e fictícia parecem ignorar que 
tôda idéia jurídica, como qualquer expressão matemática, é 
sempre, e necessáriamente, abstrata, e, portanto, artificiosa. 
O que cumpre indagar é se se chega á abstração, isto é, ao 
princípio superior, partindo da realidade ou da ficção. E é 
preciso viver nas nuvens e ignorar completamente o modo 
pelo qual se formam, se desenvolvem, se modificam e se extin
guem as relações jurídicas, para ver uma ficção na base sôbre 
que se apoia a idéia de fé pública. Esta é um bem jurídico, 
não só real, mas indispensáved à expansão normal e à máxima 
eficiência da atividade jurídica individual. 
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A fé pública é a crença na veracidade dos atos. - E 
essa veracidade tem de ser assegurada por quem seja capaz 
de inspirar confiança. 

Quem a atesta torna-se pessoalmente responsável pela 
atestação. 

O direito penal moderno estabeleceu o princípio de que 
só o homem, o indivíduo humano, pode ser penalmente res
ponsável. - Não há responsabilidade penal de órgãos cole
tivos. - E, assim sendo, mal se compreenderia a existência 
de órgãos da fé pública representados por instituições ou 
repartições burocráticas, às quais devessem acorrer todos os 
cidadãos quando tivessem necessidade de lavrar escrituras, 
fazer contratos e praticar tôda a série de atos que consubs
tanciam a chamada vida civil. 

E por outro lado bem se compreende o prestígio que sem
pre grangearam no nosso país, no velho Portugal e na França 
os notários, zelosos no exercício da sua profissão e, conhece
dores perfeitos de todos os segredos de seu ofício. 

~sses conseguem captar a confiança do público e formam 
vasta e seleta clientela. Encontramos, nas obras de ficção 
da nossa literatura e da literatura francêsa, os notários ao 
lado dos sacerdotes, nos conselhos de familia. Assim como 
êstes são os guias espirituais, aquêles são os conselheiros na 
regularização dos negócios de natureza econômica, por via 
dos quais os chefes de família previdentes procuram assegurar 
o bem-estar e a educação dos entes que lhes são caros. 

A homenagem prestada a um notário que durante 50 anos 
prestou relevantes serviços, não apenas à Justiça, de cujo 
quadro faz parte, mas a tôda a sociedade, representa, como 
disse, uma vitória do princípio da responsabilidade individual, 
que equivale a mai.s um impulso no sentido do fortalecimento 
da personaiidade humana, que vinha sendo esmagado pelas 
organizações estatais de tipo totalitário. 

O Cel. Alfredo Firmo da Silva, durante a sua profícua 
existência, prestando relevantes serviços á boa ordem da vida 
civil, fundou uma família de notários probos, competentes e 
desvelados no cumprimento do seu dever. 

Temos em nosso meio, e nos países cuja tradição jurí
dica seguimos, outros exemplos de notários ilustres que trans
mitem aos seus descendentes o seu cartório e a sua clientela. 
Se a fé pública está na confiança, se é uma espécie de crença 
na veracidade dos atos atestados, nessa crença entra por certo 
o elemento pessoal formado pelas virtudes do homem que ins
pira essa confiança. 
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Os advogados de São Paulo muito devem, no exercício da 
sua árdua profissão, à existência em nossa terra de tabeliães 
como o Cel. Alfredo Firmo da Silva, em cuja probidade, com
petência e exatidão puderam sempre confiar, descarregando 
nos mesmos uma grande parte da sua responsabilidade pela 
perfeição dos atos que minutaram para os clientes. 

Não podiam, assim. deixar de trazer o concurso do seu 
aplauso a tão justa e tão simpática homenagem. 

COMUNICADO 

Desta data em diante o Boletim da Associação dos Ser
ventuários de Justiça será remetido somente aos associados que 
estiverem quites. de suas anuidades, até o ano de 1951, inclusive. 
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Colegio Notarial de S. Paulo 

PRIMEIRA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

o Colégio Notarial de São Paulo, dando cumprimento ao 
seu programa de congraçamento da classe e de difusão inten
siva das suas aspirações e anceios, realisou nesta Capital, de 
8 a 13 de Janeiro pp., a Primeira Jornada Notarial Brasileira, 
que, como a designação está indicando, foi a primeira reunião 
concretisada de notarios de todo o Brasil, em um movimento 
entusiastico e assás animador pelos comparecimentos e pelos 
resultados obtidos. 

Compareceram tabeliães de nótas do Norte, do Sul, do 
Centro do Paiz e da Capital Federal, em uma demonstração 
evidente do interesse que a Jornada despertou, pois para todos 
foram enviados convites com o programa das comemorações, 
sessões e passeios, inclusive um temário com a súmula das 
questões e problemas que seriam debatidos, como de fáto o 
foram, em um ambiente da mais compléta cordialidade e do 
mais elevado espirito de cooperação. Foi um acontecimento 
festivo nesta Capital, tendo sido os senhores congressistas 
recebidos oficialmente, em audiencia especial, pelo Senhor 
Governador do Estado, pelo Snr. Desembargador Presidente 
do Tribunal de Justiça e pelo Snr. Secretário da Justiça, 
alem da homenagem de um banquete e de um esplendido con
certo pela Orquestra Universitária de Concêrtos, no Teatro 
Universitário. Encerrando as comemorações houve uma ex
cursão de automovel a Santos, pela moderna Via Anchieta, 
com um magnifico almoço caracteristico no bem instalado 
Club de Pesca, na Ilha das Palmas. Foram dias bem vivi
dos, entre os afazeres das sessões plenarias e os trabalhos 
das comissões e os encantos das reuniões culturaes, das recep
ções e festas promovidas em homenagem aos congressistas. 

Especialmente convidado, veio da Argentina Don José 
A. Négri, Presidente da União Internacional do Notariado 
Latino, que, como Presidente de Honra, presidiu a nossa 
primeira jornada, emprestando o brilho da sua inteligencia 
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e da sua experiencia para o estupendo sucésso que foi, indis
cutivelmente, essa nossa primeira tentativa de organisação 
da classe, · visando o seu maior fortalecimento e o alcance 
dos nobres objetivos que inspiraram os dedicados fundadores 
do Colégio Notarial de São Paulo. 

A Don José A. Négri e á sua exma. esposa foram tri
butadas as mais expressivas homenagens pelo Colégio Notarial 
Brasileiro e pelos seus Diretores particularmente. 

A sessão solene de instalação, no moderno e esplendido 
salão-auditório da Associação Paulista de Medicina, que é um 
orgulho da cultura de São Paulo, realisou-se em 8 de Janeiro 
pp., ás 21 horas, perante vultuósa assistencia, onde se nota
vam as figuras mais representativas da nossa sociedade, auto
ridades civis e militares, serventuarios de justiça, escreven
tes de cartório, senhóras e senhorinhas. 

A mesa diretora ficou assim constituida: Presidente-Dr. 
José Vicente Alvares Rubião; Secretário-Dr. Antonio Augusto 
Firmo da Silva; Membros - Representante do Exmo. Sr. 
Governador do Estado, Representante do Exmo. Sr. Desem
bargador Presidente do Tribunal de Justiça, Representante 
do Exmo. Sr. Secretário da Justiça, Don José A. Négri, Pre
sidente da União Internacional do Notariado Latino, Dr. 
Francisco Vergueiro Porto, Presidente da Associação dos Ser
ventuarios de Justiça do Estado Estado São Paulo, Dr. Fran
cisco Teixeira da Silva Junior, Presidente do Colégio Notarial 
de São Paulo, Dr. Octavio Uchôa da Veiga e Dr. Manuel 
Ubaldino de Azevedo. 

Abrindo a sessão, o Dr. José Rubião, após saudar as 
autoridades e demais pessôas presentes, pronunciou as seguin
tes palavras: A Comissão Organisadora da Primeira J or
nada . Notarial Br:asileira agradece e manifesta o seu reco
nhecimento às autoridades e representantes de classe, pela 
honra do seu comparecimento nesta Sessão Solene de Insta
lação da Primeira Jornada Notarial Brasileira. Agradece, 
de maneira muito especial e afetuósa, aos colégas, que, de 
outros recantos do paiz, aqui vieram traser a luz de seus 
conhecimentos e a solidariedade de seus nomes à Jornada 
que hoje principia. Agradece, ainda, e muito cordialmente 
o comparecimento do sr. José A. Negri, Presidente da União 
Internacional do Notariado Latino, cuja figura se destaca 
como estrela de primeira grandeza na constelação dos gran
des vultos do notariado. Pela primeira vez no Brasil, vão 
os notários reunir-se, não sómente para travar relações pes
soaes, tomar conhecimento das diversas legislações estaduais, 
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como tambem para trocar pontos de vista e sugerir às auto
ridades a reforma da legislação e do processo notarial, no 
sentido de sua uniformisação. No momento em que solene
mente se instala a Primeira Jornada Notarial Brasileira, 
necessario se torna pôr em evidencia o que venha a ser um 
notário. O célebre orador Favard, na sessão do Tribunal 
Francês, de 12 de Março de 1803, disse: "O notário, que é 
o confidente dos pensamentos de seus concidadãos, o regula
dor dos encargos e das obrigações que eles intentam contrair, 
que é quem, por sua condição, dá a sanção pratica de todas 
as leis, exerce u'a magistratura especial, que eu considero 
ã última das chaves do grande edificio social." Magistrado, 
sua fé pública representa a soberania nacional, e isto faz 
com que o áto dêle emanado seja recebido por todos como 
certo e verdadeiro. A sua autoridade no meio social é incon
trastável e o seu prestigio cada vez mais se fortalecerá dentro 
de uma agremiação como o Colégio Notarial de São Paulo, 
de outros Estados e do Brasil, ligados à União Internacional 
do Notario Latino. 

E com estas palavras o Dr. José Rubião declara insta
lada a Primeira Jornada Notarial Brasileira e dá a palavra 
ao orador oficial, Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, 
Presidente do Colégio Notarial de São Paulo, que proferiu o 
seguinte discurso: 

"Exmo. Sr. Representante do Exmo. Sr. Governador do 
Estado. 

Exmo. Sr. Representante do Exmo. Sr. Desembargador Pre
sidente do Tribunal de Justiça. 

Exmo. Sr. Representante do Exmo. Sr. Secretário da Justiça. 
Exmo. Sr. Dr. Francisco Vergueiro Porto, DD. Presidente da 

Associação dos Serventuarios de Justiça do Estado de 
São Paulo. 

Don José A. Négri, DD. Presidente da União Internacional 
do Notariado Latino. 

Exmas. Senhóras, meus senhores. 
Colégas. 

Saibam quantos a esta publica reunião compareceram, 
aos oito dias do mês de Janeiro, do ano do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesús Cristo de mil novecentos e cincoenta e 
dois, que, neste magnifico salão-auditório da Associação Pau-
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lista de Medicina, gentilmente cedido, estão reunidos, pela 
primeira vez no nosso paiz, serventuários de justiça de diver
sos Estados do Brasil, do Distrito Federal e de inumeras 
comarcas do Estado de São Paulo, inclusive desta Capital, 
que atenderam solicitos ao pregão da nossa convocação, dando 
assim uma esplendida demonstração do seu elevado espirito 
público e viéram traser ao novél Colégio Notarial de São 
Paulo o calôr contagiante da sua presença, do seu apoio e da 
sua solidariedade, elementos esses tão necessários em empre
endimentos déssa naturesa, onde o maior obstáculo com que 
defrontamos é a cortina espêssa da mais lamentável incom
preensão, entre os próprios serventuários, esquecidos volun
tários dos beneficios incalculáveis que resultariam para a 
classe, si todos se congregássem fraternalmente em pról do 
seu objetivo comum. 

Colégas do Brasil, sêde bemvindos! 
O Colégio Notarial de São Paulo vos saúda cordial e 

reconhecidamente, a todos vós que viéstes, uns de mais longe 
do que outros, uns das coxilas verdej antes dos Pampas e dos 
altaneiros pinheiraes sulistas, outros, das campinas ardentes 
do nordéste, sentinélas avançadas da nacionalidade, assim 
como outros, tambem, das regiões auriferas do centro e os 
de nossa maravilhosa Capital Federal, porem todos do nosso 
amado Brasil, desse gigante imenso cujo prestigio ascendente 
no concerto das nações do mundo civilisado cresce de maneira 
impressionante, mercê do seu progresso ciclópico, tanto no 
sentido da politica internacional, como principalmente no 
campo da sua formidavel espansão economica, onde os grá
ficos estatisticos, na sua rigidez expressiva e indiscutivel, 
colócam a nossa moéda entre as quatro mais fortes do mundo, 
o que não deixa de ser desvanecedor para todos os brasileiros, 
e vós, colégas do Brasil, quaes caminheiros audázes e sonha
dores, vencendo dificuldades e tropeços, como as figuras res
peitáveis dos Reis Mágos, guiados pela estrela rutilante do 
Cruseiro do Sul, que refletia a luminosidade bri
lhante do nósso Ideal, viéstes traser as oferendas da vossa 
generosidade, com o estimulo precioso do ouro dos vóssos 
trabalhos, o incenso do vosso apláuso e a myrra trescalante 
do vosso entusiasmo á éssa idéia nascente do Colégio Notarial 
Brasileiro! 

Salve colégas do Brasil, mais uma vêz, sêde bemvindos 
vós todos que atendestes prasenteiros ás primeiras clarinadas 
desta convocação. 
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A vóssa presença nesta assembléa já representa uma vitó
ria, é o marco inicial desse movimento envolvente que ha de 
se estender promissoramente por todos os rincões do Brasil, 
levando a todas as suas Capitais a semente viçósa do seu 
proveitoso programa, para que, em futuro não muito remóto, 
tenhamos pelo menos um Colégio Notarial em cada Estado, 
filiados todos ao Colégio Notarial Brasileiro, éssa estupenda 
aspiração que, mercê de Deus, haveremos de concretisar obje
tivamente, servindo assim melhor á coletividade, para maior 
satisfação nossa e grandes a da instituição. 

Animados com a vossa fé e o concurso da vossa inte
ligencia, havemos de vencer esta ingente e árdua missão, 
não medindo sacrificios nem vigilias para a final consecução 
dos nossos elevados objetivos. 

Contamos convosco. A Patria vos será reconhecida um 
dia, quando começarem a surgir, vigorósos e positivos, os 
primeiros frutos e resultados dessa nobilitante campanha, 
que visa acima de tudo fortalecer as instituições juridicas, 
base fundamental da estabilidade e da segurança do Estado. 

Colégas. 
Encontra-se entre nós, honrando a mesa diretora dos 

trabalhos, uma figura singular de notário que eu poderia 
vos apontar, sem receio, como paradigma da classe e que 
aqui veio, de mais longe ainda, déssa nação irmã e visinha, 
que não é rica sómente por que tem a banhá-la, dia e noite, 
o rio da Prata, mas, que é riquissima, principalmente, pelo 
extraordinário patrimonio cultural das suas instituições cien
tificas, e de onde veio, trasido pela fé inabalavel que deposita 
no sucésso e na magnitude da profissão, que exérce como um 
sacerdócio, tal a mistica de admiração e de respeito com que 
a envólve. 

Eil-o, José A. Negri, esse notável notário argentino, cujo 
nome se projéta no firmamento do notariado latino como uma 
estrela de primeira grandesa, como um expoente da classe, 
corno um verdadeiro Condor, vindo pelos ares, de Buenos 
Aires. 

Não tentarei faser a biografia de José A. N egri porque 
não teria tempo bastante para esteriotipar todas as multi pIas 
facetas da sua vigorósa personalidade e principalmente a sua 
ação poliforme dentro da profissão, no setor das suas ativi
dades notariais. 

Espirito dinâmico, tocado pela chama do ideal da classe, 
José A. Negri é o Presidente da União Internacional do 
Notariado Latino, que, como o titulo está indicando, é a 
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instituição que congréga, disciplinadamente, todas as organi
sações notariais de todas as nações do mundo latino. Sua séde 
é em Buenos Aires, tendo um Conselho Permanente composto 
de representantes dos Colégios Notariais das nações latinas, 
por eleição bienal. É órgão da União Internacional do Nota
riado Latino, a "Revista Internacional Del Notariado", exce
lente revista mensal, especialisada, com cerca de dusentas 
paginas, editada pelo Colégio de Escribanos de Buenos Aires. 

Autor de muitos livros sobre o Notariado, basta enun
ciar os titulos de alguns deles para aquilatardes do valôr de 
José A. Negri: "El Problema Notarial" - "Ley Organica 
deI Notariado" - "La Funcion de los Colégios Notariales" 
- "Regimen Argentino de la Propriedad Horizontal ". 

Já em 1948, por ocasião do I Congrésso Internacional do 
Notariado Latino, reunido em Buenos Aires e ao qual o 
Brasil compareceu representado por Antonio Augusto Firmo 
da Silva, e3se "poéta" da profissão, tal o idealismo sadio que 
lhe enche a alma e o principal artifice do sucésso desta Pri
meira Jornada Notarial Brasileira, já nesse conclave, José 
A. Negri, foi o seu Presidente, tendo se esmerado tanto na 
preparação, organisação e realisação do referido Congrésso, 
vencendo todos os seus compléxos problemas, que dele resul
tou um verdadeiro acontecimento social, cultural e cienti
fico. 

Em Outubro de 1950, realisou-se em Madrid, o 11 Con
grésso Internacional do Notariado Latino, patrocinado oficial
mente pelo Governo Espanhól, que prestigiou de uma maneira 
admirável, em todos os sentidos, a sua realísação e dai, o 
éxito excepcional com que o mesmo se desenvolveu, mercê 
outrossim, da rara capacidade de trabalho desse "cérebro" 
que é Don Rafael Nónêz Lagos, Notário de Madrid, Vogal 
do Conselho Superior de Investigações Cientificas, Vogal da 
Comissão Geral de Codificação, Academico da Real Academia 
de J urisprudencia e Legislação de Madrid, correspondente da 
Academia Argentina deI Notariado, Vice Presidente do 11 
Congrésso Internacional do Notariado Latino e Presidente 
da Delegação Espanhóla ao dito Congrésso. Este culto notá
rio espanhól, DonRafael Núnêz Lagos, traduziu do latim para 
o castelhano, os "Comentarios de Rolandino", insigne notário 
de Bolonha, do século XIII, sobre a "Suma deI Arte Notarial", 
entitulada "Aurora", com as adições de Pedro de Unzola, 
notário de Bolonha, que os modernos chamam "Meridiana" 
- com cerca de 700 folhas, e do qual nos ofereceu um belíssimo 
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exemplar. "Rolandino, foi com efeito, o primeiro notário 
latino que, com suas formulas e seus escritos trespassou os 
limites do espaço e do tempo e as fronteiras de sua patria e 
da Hist6ria. Desde o século XIII seu valôr universal é indis
cutivel. A versão da 6bra é literal; cinge-se ao sentido ime
diato da idéia, sem se permitir rodeios nem frases livres; isto 
lhe empresta desembaraço e quiçá elegancia, porem, lhe con
serva o caráter de um livro medieval. Escrita esta óbra no 
século XIII, em que predominava o escolasticismo em todas 
as escólas, vê-se em suas páginas o estilo e os procedimentos 
escolasticos; sua abundante casuistica, que esmiuça e leva 
até a ultima consequencia os casos que podem se dar. Abun
dam as distinções e sub-distinções, muito cultivadas pelo sis
tema. 

O caráter do livro é lacônico na expressão; o impunham 
a simplicidade das escólas, a carencia de meios materiais para 
os livros impréssos e a expressão rápida dos méstres. Não 
ha elegancias nem primores latinos. Raras vezes se aduzem 
textos da Sagrada Escritura, de Aristóteles e de alguns Santos 
Padres; todas as citações parecem de passagem." 

Tivemos a ventura de conhecer Núnéz Lagos durante o 
Congrésso de Madrid, onde, justamente com Firmo da Silva, 
tivemos a honra de representar o notariado brasileiro, taréfa 
pesada e árdua, para dois delegados sómente, ante o vulto do 
temário desenvolvido, porem, o nosso entusiasmo era tal, 
diante da belesa daquele espetáculo memoravel, que tudo fi sé
mos para nos desdobrar ativamente, procurando corresponder 
á confiança com que nos distinguiram. Estiveram presentes 
áquele Congrésso delegações de vinte e seis nações latinas, 
com cerca de 330 delegados estrangeiros, alem de 800 nota
rios espanhóes. Estas cifras falam alto e por si só demons
tram o que foi o referido Congrésso. Não sabemos o que 
mais devemos admirar, si a sua perfeita organisação, si a 
excelencia e variedade das téses constantes do temário ou 
a fidalguia insuperável com que os espanh6es distinguiram 
os congressistas. 

Foi notável esse 11 Congrésso Internacional do Notariado 
Latino, realisado em Madrid, e o seu Presidente, o seu habil 
condutor, foi justamente esse mesmo notário argentino que 
nos honra com a sua simpática presença nésta nossa Primeira 
Jornada Notarial, que é um ensaio, mas que assim mesmo já 
representa alguma cousa, e, para vos dar uma pálida idéia 
do espirito notarial de José A. Negri, basta mencionar que 
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tão prontamente teve conhecimento do nosso projéto, incon
tinenti nos escreveu aplaudindo entusiásticamente e se ofe
recendo para vir aqui nos ajudar com a sua comprovada 
experiencia e tirocinio nesses mistéres, como de fáto, feliz
mente, aconteceu. E assim, temo-lo hoje aqui ao nosso lado, 
dando o apoio vigoroso de sua eficiente cooperação e pres
tigiósa influencia para o bom éxito desta modesta jornada. 

Dentro em bréve ireis ouvi-lo e então verificareis que, 
do alto de sua elegancia jorrarão em catadupas cristalinas, 
admiráveis lições de Direito Notarial. 

Sêde bemvindo, Don José A. Negri. O Colégio Notarial 
de São Paulo agradece reconhecido a cativante gentilesa de 
vosso gésto amigo comparecendo pessoalmente a esta Primeira 
Jornada Notarial Brasileira. Sentimo-nos orgulhósos de po
der dizer-vos: estaes em casa, porque a familia notarial latina 
é uma s6. 

Assim como o Mestre, com a sua palavra facil e dialé
tica perfeita, encantava os seus discipulos, iluminando-os com 
° seu espirito cintilante, assim, estamos n6s aqui, Mestre, para 
vos ouvir e acatar os vossos doutos ensinamentos. 

A fé pública é uma prerrogativa á figura moral e juri
dica do notário. 

O povo tem elevado conceito acerca do saber e da h~nes
tidade dos notários, os predicados fundamentais da fé pub~ica 
de que aqueles são depositários fiéis, conforme ensina o er,\
dito notário português, Dr. Fernando Tavares de Carvalho, 
delegado de Portugal ao Congrésso de Madrid, na sua recente 
e vali6sa 6bra, em dois volumes: "Para uma n6va organisa
ção notarial" - "a) - Entende o povo que o notário conhece 
as disposições de todas as leis, mesmo daquelas que não tem 
conexão alguma com o exerci cio do seu cargo; e assim, o 
funcionário notarial é frequentemente consultado sobre assun
tos alheios à sua profissão - muitas vezes referentes a casos 
intimos de familia - e o seu parecer é considerado infalivel 
e seguro; b) - Muitas pessoas do povo atribuem maior vali
dade aos contrátos em que, segundo a expressão popular, "se 
corre dinheiro", quando este é contado no áto da escritura, 
pelo notário, em quem, não poucas veses delégam a verifica
ção da legitimidade do numerário representado em papeis 
fiduciários, sendo tambem de prática frequente o entregar-se 
o dinheiro ao notário, para este o passar à mão de quem tem 
de receber; c) - Não é raro exigir-se o reconhecimento 
de assinaturas em papéis, que pela sua naturesa não carecem 
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de tal formalidade. (tEstá aqui! Está reconhecido pelo 
tabelião!", diz o novo, mostrando o papel. para denotar que 
este ficou, assim, couraçado de invulnerabilidade contra todas 
as chicanas e a má fé; d) - O povo, ordinariamente des
confiado e firme na doutrina dos adágios "não assines carta 
que não leias" - e "vê r e crê r como São Thomé", nunca 
usa do direito, que a lei lhe concede em certos casos, de lêr 
um documento notarial no áto da sua legalisação. Toda gente 
- sem exclusão das pessoas mais ou menos cultas, e que fácil
mente pódem ler confia no notário a missão de tal leitura; 
e) - É claro que certas palavras e expressões chamadas 
Utabeliôas" são incompreendidas pelo povo, o qual, todavia, 
as ouve ler atentamente, com sorrisos de satisfação e acenos 
aprovativos de cabeça. Escreveu-as o notário - e tanto 
basta para que o povo as aceite e ratifique, confiadamente, 
sem procurar inquirir da sua significação; f) - Geralmen
te, o povo tráta o notário pelo qualificativo ou antenome de 
udoutor", ainda quanto não seja formado em ciências juri
dicas." 

E é lastimavel que não seja esta uma condição preli
minar de inscrição em concurso para provimento ou promo
ção de notário, como na França, na Espanha e na ltalia, 
onde é essencial ser bacharel em ciencias j uridicas e sociais, 
pois é uma atividade que pela própria naturesa das suas fun
ções, exige do notário, todos os dias, a aplicação constante 
de conhecimentos juridicos, especialmente da legislação civil 
e da legislação comercial, sem falar na abundante legislação 
fiscal, cada vez mais variada e compléxa. 

Sob o ponto de vista legal, é curioso notar como a atri
buição da fé pública é unanimemente proclamada, sem que, 
todavia qualquer lei notarial o declare e sem que ninguem 
mostre estranhesa por esse fáto, excéto na parte relativa ao 
testamento, no nosso Codigo Civil. 

A mistica e o romantismo juridico não estão sempre 
ausentes desta descoberta da instituição. É forçoso colocar 
sob os nossos olhos alguns documentos. 

O notário surge assim, como uma verdadeira instituição 
e portanto, com uma atividade incompativel com as caracterís
ticas em que se consubstancia a naturesa do serviço publico. 
Instituição e serviço público são, com efeito, dois conceitos 
especificos, inconfundiveis, movendo-se cada um deles dentro 
de um regime juridico próprio, com suas delimitações perfei
tamente definidas. O objetivo dos serviços publicos é a satis
fação de uma necessidade coletiva, a qual, se destina, por 
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sua vez, a manter a solidariedade social, a conservar a unidade 
e a personalidade politica de um paiz. 

O notariado, dentro do ordenamento juridico e social da 
comunidade, é a instituição de fé pública destinada a titular, 
com perfeita autonomia e independencia, a representação dos 
varios direitos e obrigações e a manter e a assegurar o cumpri
mento destas e a fruição daquelas, mediante a atribuição de 
força de caso julgado aos átos extrajudiciais a que, dentro 
dos limites da lei, os interessados devam ou queiram dar cer
teza e autenticidade. 

O Decreto de 23 de Dezembro de 1899, que criou em 
Portugal o Conselho Superior do Notariado, classificáva os 
notários de "Magistrádos de jurisdição voluntária". 

O notariado é uma atividade que exige por parte de seus 
serventuários uma predisposição toda especial, uma intuição 
tão própria, um sexto sentido tão apurado como nenhuma 
outra exige, na verdade. 

Como delegados do Poder Público, portadores de fé públi
ca, os notarios exércem ponderável influencia no espirito 
público, sendo notória sua missão harmonisadora entre os 
interésses do Estado com os dos particulares. 

Para bem alto levantar a personalidade dos notários, dan
do-lhes a projeção social e profissional que devem ter, é mistér 
agregá-los em uma instituição que, somando todos os seus 
valôres moraes e intelectuaes, represente afinal a grande força 
propulsora que só a união coletiva póde lhes dar, propiciando
lhes então uma organisação como um Colégio Notarial, que 
nada mais é do que a reprodução das famósas organisações 
corporativas do passado, conforme aliás, já escreveu certa 
vez Don José A. N egri, disendo: "é indiscutivel que a 
organisação corporativa é da essencia mesma da instituição 
notarial" . 

Si buscarmos investigar os primeiros vestigios da insti
tuição notarial, poderemos encontra-los talvez nos Pontifices 
de Roma, que entre outras faculdades gosavam as de "regu
lar" e "escrever" ou redigir os neg6cios juridicos, pois éssa 
s6 éra atribuida aos iniciados, aos mais letrados, e, como eles 
geralmente o eram, cumpria-lhes assim redusir a escrito as 
convenções das partes. E como eles se reuniam em Colégios, 
onde debatiam os seus problemas e os dos outros, encontra
mos ai o embrião incipiente do que seriam mais tarde os 
fam6sos Colégios Notariais. 
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Desde a Idade Média até a Moderna, tanto na França, 
com a regulamentação do N otarios Del Chatelet, em Paris, 
por São Luiz, como na Iudia e na Espanha, os Colégios são 
a base da organisação notarial, tendo como carateristicas 
comuns faser o aspirante praticar intensamente na própria 
oficina do notário, que atuava como professor, e depois, a 
grande importancia que se dava á redação, de sórte que a 
gramática e a retórica se estudavam com tanto ou mais 
estensão que o Direito. 

No século XIX foram promulgadas: a lei francesa, a 
Ordenança de 1843, a lei italiana, de 25 de Julho de 1875 e 
a lei espanhóla, de 28 de Maio de 1862, as quaes, todas, 
adotaram o regime corporativo, sendo digno de especial men
ção a lei organica espanhóla, que póde ser considerada como 
um modelo de previsão legislativa. 

Gerações de notarios se sucederam e pouco a pouco, 
pela sua conduta perfeita, foram conquistando a confiança 
da sociedade espanhóla e com esta a do Poder Público, que, 
honrando os méritos do Ilustre Colégio Notarial de Espanha, 
foi dando sempre maior independencia ao Notariado, até che
gar ao regulamento vigente, de 2 de Junho de 1944, que no 
seu artigo 1.0 diz que o Notariado desfrutará de plena auto
nomia e independencia em sua função. 

Já as legislações dos paizes mais adiantados em matéria 
notarial se tinham deixado influenciar pelas salutares dispo
sições da Lei de 25 Ventose do século XI, depois completada 
pela Ordenança de 1843, nas quais aparecem ressuscitadas, 
em perfeita sequencia dos precedentes abertos pelo Direito ro
mano, as chamadas "CHAMBRES DE NOTAIRES", verda
deiras organisações corporativas de notários, instituidas para 
notários e com funções determinadas, todas visando a organi
sação completa da classe, desde o seu ingresso, concursos, exa
mes, provas, promoções, disciplina, representação, defesa, en
fim, uma organisação tão sábia que, vigente na França ha 
mais de século, compróva eloquentemente o alto conceito que 
desfruta o notariado francez em todos os paizes do mundo. 

Asim é tambem na Espanha, cuja lei de organisação no
tarial datava de quasi um século, e onde o notariado constitúe 
carreira das mais brilhantes e disputadas, lado a lado da ma
gistrutura, cercada do mesmo respeito e da mesma 
admiração, o que fez sentir a todos nós congressistas que lá 
existe algo de mais forte do que o rigorismo dos preceitos le- . 
gais, aquilo que é uma consequencia lógica de uma tradição 
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respeitável, que vem bem de longe, que passa de geração em 
geração, todas imbuidas daquilo que se chama "espirito no
tarial ". 

Este o grande segrêdo da indubitável força do Ilustre 
Colégio Notarial de Espanha, como eles chamam orgulhósa
mente. Notai o adjetivo qualificativo. . . Ilustre Colégio No
tarial! 

Na Argentina, a Lei n. 12 .990 de 19 de Junho de 1947 
no seu artigo 44, estabelece de maneira interessante as atri
buições e nórmas dos "Colégios de Escribanos". 

Entre nós, está tudo por faser. O Colégio Notarial de 
São Paulo está surgindo, já auspiciósamente, é verdade, aos 
ólhos de todos que querem vêr, mesmo daqueles incrédulos e 
impenitentes derrotistas que vivem mergulhados na noite es
cura da sua ignorancia, presos ao ambito estreito do seu pes
simismo doentio. 'Esses, são vitimas de seu próprio egoismo. 
São os indiferentes e os ha em grande numero, infelizmente. 
No fundo, são os flue confiam mais nos outros do que em si 
mesmo. Nada fasem porque esperam que os outros tudo fa
çam. É o comodismo, fruto de um egoismo mórbido, praga 
daninha tão ao sabôr do utilitarismo da época que atravessa
mos, que desgraçadamente estióla, inutilisa e destróe tantas 
energias aproveitaveis. 

Urge reagir, combater. 

E esse bom combate vae dar o Colégio Notarial de São 
Paulo, desfraldando impávido o altivo pendão do nosso mag
nifico programa, como um labarum e qual Constantino, na 
frente das legiões romanas empunhando valente e garboso, 
o estandarte fIam ante das suas bandeiras gloriósas, com o 
distico famoso - "In hoc signo vinces" - tambem nós, com 
o nosso signal público venceremos. Já Cristo dizia a Pedro: 
"Tendes fé e removereis montanhas". Assim nós, com o 
apoio decisivo que estamos recebendo de todos vós, caros co
légas, irmanados todos pelo mesmo Ideal, empolgados pela 
mesma fé realisadora, havemos de remover as muralhas de 
incompreensão que nos circundam e varando todos os obstá
culos faremos surgir do outro lado o esplendôr de um novo 
dia e a felicidade radiósa de uma nóva Auróra!" 

Em seguida, Don José A. Négri pronunciou de improviso 
as seguintes palavras: 
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ttExrnos. srs. Representantes da Magistratura do Estado de 
São Paulo; 

Exmo. Sr. Presidente, senhóras, colégas. 

Antes de tudo tenho que agradecer, mui emocionada
mente, aos colégas de São Paulo, a gentileza que tiveram de 
me faser participar desta Primeira Jornada Notarial Bra
sileira. Havia prometido ao meu querido amigo Firmo que 
assistiria e ajudaria no que me fosse possivel e aqui estou. 

Em segundo lugar, quero agradecer as gentilissimas pa
lavras do Presidente Rubião e do meu amigo Teixeira, po
rem, com uma ressalva: como estamos mais ou menos em 
família vou dizer: não lhes creiam, não sou nada disso! ... 

Não sou um homem de ciencia, nem o Padre Eterno do 
Notariado Latino. Sou um notário, um notário com todos 
vós, um notário que quer muito a sua profissão e que desde 
o primeiro dia que começou a exerce-la, faz muitos anos -, 
sempre estimou-a e acreditou ser de seu dever retribuir á sua 
profissão tudo aquilo que a profissão lhe ia dando, como pres
tigio pessoal, situação social, situação económica, situação ju
ridica. Todos, apezar do nosso trabalho, devemos algo á nossa 
profissão, e temos que retribui-lo. 

Como? Engrandecendo-a, trabalhando e contribuindo 
com o que seja melhor de quanto encontrarmos. Se outros 
antes de nós trabalharam para que chegassemos a esta situa
ção, trabalhemos tambem nós para que outros encontrem am
biente mais digno, superior ao que estamos vivendo. Esse 
é o meu mérito, nada mais, creiam-me! 

Outro esclarecimento: não direi que estas palavras me 
tomaram de surpresa, porem, não sabia que teria de fazer um 
discurso. Não consideremos estas minhas palavras como um 
discurso mas sim uma conversação entre colégas. Podemos ela
borar uma idéia e marchar em pról dessa idéia. Podemos to
mar como ponto de partida esta já brilhante Primeira Jor
nada Notarial Brasileira, para chegar, mais adiante, a solu
ções muito superiores às atuais. Para não ir muito longe 
vou referir a historia das jornadas notariais argentinas. 

'Na Republica Argentina existem, ha muitos anos, colé
gios notariais. O da Capital Federal, que se fundou em Bue
nos Aires, em 1866. O da Provincia de Buenos Aires, que 
se fundou em 1880 ou 1881, o de Rosario e muitos outros. 
Uns e outros mantinhamos tróca de correspondencia amável, 
essa correspondencia em família, porem, no rigôr da verdade, 
não havia ação conjunta: f'.ada um trabalhava para si e o des-
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tino para eles. Em 1944, ao Colégio Notarial de Cordoba, 
que não era por certo um dos mais importantes da Republica 
Argentina, ocorreu organisar a Primeira Jornada Notarial 
Argentina, e como nos pediam os colégas de Cordoba, fomos. 
Coube-me inaugurá-lo, havia bastante gente e ficamos admi
rados dos bons resultados dessa idéia. 

No ano seguinte, a reunião foi em Salta, no terceiro em 
Mendonza e já entravam a pensar que tomávamos resoluções, 
mas não havia alguem encarregado de pô-las em movimento, 
de modo que deviamos criar uma organização que as reali
zasse. N o ano seguinte, fundámos a Federação Argentina 
de Colégios de Escribanos que hoje é uma realidade vibrante, 
que assentou principios para toda a legislação argentina, que 
se cumprem, e as vezes não, mas pelo menos estão assentadas 
as idéias dos notários argentinos. A sexta Jornada será rea
lisada em Março, na cidade de La Plata. Desde então suce
deram muitos casos: a Lei Notarial da Capital Federal; a Lei 
Notarial da Provincia de Buenos Aires; a Lei para a Provin
cia de Santa Fé e a Lei para a Provincia de Cordoba, que 
são muito importantes. Deverá ser promulgada nestes dias 
a Lei para a Provincia de Mendonza. Todas essas leis são 
confortadoras ao notariado. Por tudo isso, não vale a pena 
haver criado a Jornada, haver criado a Federação, haver 
aceito principios e haver chegado a estes resultados? J á sa
tisfeitos do movimento interno, fomos um pouco mais longe 
e dissemos: se esta Federação dos Notários de todas as pro
vincias argentinas deu excelente resultado, porque não ir mais 

. longe? Por que não organisar uma Federação Internacional? 
Assim foi que, em 1948, se criou o Primeiro Congrésso 

Internacional do Notariado Latino. Convidaram-se trinta na
ções. Naturalmente, os velhos notários disseram: Quem é 
esta gente de Buenos Aires? Com que direito nos convidam 
a um Congrésso? Que aspirações têm? Como vamos deba
ter, se não os conhecemos? No entanto, vieram em numero 
de dezen6ve! 

Depois do primeiro e segundo dia, todos compreenderam 
a idéia e viram que não se tratava de solução coercitiva e que 
ninguem queria impôr nada a ninguem, que nos reuniamos 
para estar entre amigos, para inter cambiar idéias, para pro
por nossos ideais, irmanar nossos desejos e marchar unidos 
até um ideal comum. N o âmbito internacional, como no na
cional, se produziu o mesmo fenómeno que já chamei de idade 
média do notariado. Cada Estado, cada Provincia, cada na
ção, encerrada em suas próprias fronteiras, não póde olhar 
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para fÓra. Nós, os argentinos, começamos por romper as 
portas que nos desligavam dos outros estados e conseguimos, 
não obstante o nosso regime federal, concretizar uma união 
do notariado argentino e agora prosseguimos a mesma obra, 
com a união do notariado internacional, que já é uma idéia 
aceita e aplaudida por vinte e nóve paises e com a perspetiva, 
para breve, de tres ou quatro nóvas adesões. Esta é a rasão 
porque afirmo o seguinte: (> porvir dos notários de todas as 
nações do mundo depende pura e exclusivamente dêles pró
prios. Se eles trabalharem com dedicação, com afinco, com 
amôr, com interesse, com a preocupação que merece a nossa 
profissão, demonstrarão ao grande publico, aos poderes do 
Estado, à magistratura, lá fóra, que somos alguma coisa, que 
valemos algo, e que a nossa função é util e necessaria à so
ciedade. É uma função da qual não póde prescindir nenhum 
Estado juridicamente organisado. Então, porque não luta
mos? Por que vamos demonstrar, nós outros, a todo o mun
do, que está disposto a reconhecer nossas condições morais, o 
que valemos? Por que não vamos demonstrar que possuimos 
tambem outras condições de inteligencia, de cultura, de ciên
cia? Por que não vamos trabalhar unidos? Pensemos nisso: 
por que não nos Iltnimos em nossos ideais para amanhã po
dermos chegar a um resultado a que hoje todo mundo latino 
está pedindo que chegue? 

Reafirmo: o futuro dos notários está em mãos dos pró
prios notários. 

O trabalho realizado nos cartórios produz mais ou menos 
dinheiro, mas já não digo que isso seja suficiente. Todos 
os dias devemos voltar o nosso pensamento para a profissão, 
pondo os nossos ideais dentro da profissão, porque assim es
taremos contribuindo para o prestigio e dignidade da nossa 
profissão, estaremos trabalhando para o engrandecimento da 
nossa própria atividade. 

Senhores, quando me levantei para falar, tinha um pro
pósito: era lêr alguns parágrafos da conferencia que fiz na 
Primeira Jornada Notarial Argentina, sôbre a função dos 
Colégios Notariais. Mudei de opinião. Isso se poderá lêr 
em qualquer momento, se os senhores assim quizerem. Na 
verdade, eu sou propagandista da óbra notarial. O meu mé
rito está apenas nisso. Estou nesse caminho ha 35 anos e 
não desanimei, ainda. 

Posso afirmar que se todos nós contribuirmos com o nosso 
- pequeno que seja - grão de areia, será levantado o gran
de edificio dos notários, - o notável edificio do notariado. 
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Estou seguro de que, se todos nós, enamorados de nossa pro
fissão, dedicarmos uma ou duas horas por dia a trabalhar pe
los notários, a criar colégios, a promover o intercambio de 
opiniões, a usar a bôa vontade que nunca faltou, haveremos 
de fazer coisas muito grandes e em tempo não muito remóto. 

Eu felicito, efusivamente, os decididos companheiros de 
São Paulo, que tiveram a excelente idéia de organisar esta 
Primeira Jornada Notarial Brasileira. Já me preveniram 
que dos 21 Estados tres ou quatro não estão aqui represen
tados. Há, sempre, um que falta. A idéia é formar a Fe
deração dos Colégios Notariais Brasileiros; é possivel que se 
concretize, desde que cada Estado se disponha a trabalhar pelo 
bem comum. Assim, dentro de 5, 8 ou 10 anos, se verá a 
importancia enorme que teve a Primeira Jornada Notarial 
Brasileira, organisada com tanto acêrto pelos notários do 
Estado de São Paulo. 

Muito Obrigado." 
Todos os oradores foram vivamente aplaudidos. 
Encerrada a sessão solene, foram todos os notários con-

vocados para as sessões plenarias que tiveram curso nos dias 
seguintes e nas quaes foram amplamente debatidos todos os 
pontos de temário organisado, e cujas conclusões vão ser ob
jéto de um relatório circunstanciado que a comissão promo
tora desta primeira j ornada está elaborando e que será en
viado a todos os participantes da mesma e tambem aos que 
o solicitarem. 

PRIMEIRA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

TEMARIO 

I - Da Organisação Notarial. 

a - Leis reguladoras da função. Aspirações. 
b - Ingresso na carreira; titulos exigiveis. Leis exis

tentes. Aspirações. 
c - Creação e vacancia das serventias; seu provimen

to. Instituição da carreira. Aspirações. 
d - Colegios N otariaes. 
e - Registro geral de atos de ultima vontade. 
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f - Regimento de custas. Fórmas. Aspirações. 
g - Aposentadoria e pensões. Leis existentes. Aspi

rações. 
h - Dos escreventes juramentados e demais auxiliares. 

Nomeação e demissão. Direitos e obrigações. 
i - Relações dos N otarios com o Fisco. 

li - Do ato notarial. 

a - Fórmas em geral. Estudos e sugestões para sua 
atualisação. 

b - Testemunhas instrumentarias. 
c - Valôr probante. 
d - Uniformisação dos poderes de procuração. 
e - Reconhecimento de firmas. Seu valôr. Fôrmas. 
f - Exigencias fiscais. 

PROGRAMA 

DIA :; (Sa feira) 

11 horas - Recepção e coquetel na sede do Colégio 
Notarial de São Paulo, à Rua Senador 
Feijó, 176, 11° andar. 

21 horas - Sessão solene de instalação da Primeira 
Jornada Notarial Brasileira. (Auditó
rio da Associação Paulista de Medicina, 
à A venida Brigadeiro Luiz Antonio, 
278). 

DIA 9 (4a feira) 

9 horas - Primeira sessão ordinária (Auditório da 
Associação Paulista de Medicina). 

- Almôço livre. 
14 horas - Visita ao Exn1o. Snr. Governador do 

Estado. 
17 horas - Segunda sessão ordinária (Auditório da 

Associação Paulista de Medicina). 

DIA 10 (5a feira) 

9 horas - Terceira sessão ordinária (Auditório 
da A.P.M.). 

- Almôço livre. 
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15 horas - Visita ao Exmo. Snr. Secretário da Jus
tiça) . 

17 horas - Quarta sessão ordinária (Auditório da 
A.P.M.). 

21 horas - Concêrto pela Orquestra Universitária de 
Concêrtos, no Teatro Universitário (Fa
culdade de Medicina, à Avenida Dr. Ar
naldo) . 

DIA 11 (6a feira) 

9 horas - Quinta sessão ordinária (Auditório da 
A.P.M.). 

- Almôço livre. 
15 horas - Visita aos Exmos. Snrs. Desembargado

res Presidente do Tribunal de Justiça e 
Corregedor Geral da Justiça. 

17 horas - Sexta sessão ordinária (Auditório da 
A.P.M.). 

21 horas - Jantar oferecido aos participantes e às 
autoridades. (Restaurante Excelsior -
Avenida Ipiranga). 

DIA 12 (Sábado) 

9 horas - Sétima sessão ordinária (Auditório da 
A.P.M.). 

- Almôço livre. 
16 horas - Corridas no J ockey Club. 
21 horas - Sessão solene de . encerramento da Pri

meira Jornada Notarial Brasileira. (Au
ditório da A.P .M.). 

DIA 19 (Domingo) 

26 -

8 horas - Excursão a Santos. Almôço no Club de 
Pesca, na Ilha das Palmas. 
Passeios. 

18 horas - Regresso. 
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Colaboração 

ALÉRTA, SERVENTURARIOS DE JUSTIÇA! 

AMELETTO MARINO 
Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de 

N eves Paulista. 

Nem ainda foi aplicada. em sua plenitude. a Lei 819. 
de 31-10-1950. que representa a maior conquista dos serventuá
rios da justiça. no sentido de poderem obter a instituição da 
carreira e já apareceram diversos projétos. que estão em 
curso pela Assembléia. na intenção de darem outra redação 
a varios de seus dispositivos e que visam. no fundo. senão 
destruir. pelo menos dificultar os anseios legitimos e incon
testaveis da nossa classe. 

Há pouco tempo. o deputado Vicente Botta apresentou 
um projéto. que tomou o numero 792/ 51, que manda dar nova 
redação ao item VI, letra a. do art. 20. da Lei 819. Esse 
item determina que seja atribuido um ponto para cada clas
sificação anterior obtida pelo candidáto; e o autor do referido 
projéto pleitea que só seja contado esse ponto quando se trate 
de cartorio equivalente. isto é, si se tratar de ofício do re
gistro civil das pessôas naturais. só terá direito a esse ponto. 
se o candidato tiver obtido classificação anterior em concurso 
t;iessa naturesa e assim sucessivamente. 

Discordamos. in totum, com essa reforma. pois. como é 
sabido, a legislação anterior - Decreto n. 5130. de 1931; 
Decreto Lei n. 111.068, de 1940 e Decreto Lei n. 14.520, de 
1945. estabeleciam concursos de PROVAS E TITULOS e, nêles. 
como acontecia com os escreventes habilitados do Juizo de Di
reito. podiam intervir quaisquer serventuários. escreventes 
e bachareis para qualquer ofício de justiça e. alí. perante 
a Comissão Examinadora. revelavam suas aptidões. seus co
nhecimentos. a sua "tarimba". Muitas vezes. a surpresa da 
classificação éra geral, pois que surgiam sempre novos valo
res que suplantavam candidátos tidos como palpaveis. 
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Como, agóra, numa simples modificação de redação vai 
se permitir que aquêles que não hesitaram em enfrentar uma 
banca examinadora, tenham um desfalque em seu patrimonio 
funcional, pois a tanto equivale reconhecer-se que obtiveram 
classificação, mas que esta, por se tratar de natureza dife
rente, não lhes dá qualquer direito? Será licito êsse proce
dimento? Parece-nos que não. Ao contrário. Esses candi
dátos é que deviam merecer preferencia, pois, mesmo em as
sunto diferente daquele que lhes é peculiar, mostraram a sua 
atividade e a sua capacidade, tanto que lograram obter uma 
classificação que é mais dificil e penosa. 

Mas, o mais lamentavel e lastimavel, é o enxerto que se 
quer introduzir nesse famigerado 792. E mais lastimavel 
porque tal enxerto é de autoría de um serventuário de justiça. 
Verdade que esse serventuário não entrou pela porta estreita 
e apertada do concurso, mas sim pela larga estrada da livre 
nomeação, quando a escola éra risonha e franca. Que dese
ja o deputado Narciso Pieroni, na emenda n. 1, publicada 
pelo Diário da Assembléia, em 27-11-1951, página 30? Ape
nas isto: 

§ 1° - Fica AUTOMATICAMENTE INCLUI
DO NA LISTA TRIPLICE que será remetida à 
Secretaria da Justiça e Negocios do Interior, para 
O COMPETENTE PROVIMENTO, o oficial maior 
que, na época em que se verificar a vacância do car
torio em que serve, tenha exercido esse cargo há 
mais de dez anos." 

Em sua justificativa, afirma esse deputado que nada mais 
justo do que isso que pretende, visto que os oficiais maiores 
devem ter a possibilidade de pleitearem a nomeação para o 
cartorio em que trabalham. Ninguem nega que os escreven
tes e os oficiais-maiores devem usufruir melhores regalias. 
Mas, ir até onde deseja aquêle deputado é muito longe, e com 
evidente detrimento dos serventuários da justiça, especial
mente dos que mourejam em vilarejos e pequenas cidades do 
interior e que constituem a grande maioria e que, sendo as
sim, não deve ser prejudicada. A vingar aquela emenda, os 
melhores cartorios do Estado jamais poderão ser providos 
por serventuários, os quais, além de todos os obstaculos, irão 
agóra encontrar, AUTOMATICAMENTE PREENCHIDO, 
um dos três lugares que poderiam alcançar, depois de longos 
anos de sacrificios, lutas e dificuldades. Se é certo que não 
pode haver distinção de classe e de que todos são iguais pe-
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rante a lei, aquela esdruxula emenda não poderá jamáis obter 
acolhida, ainda mais se se levar em linha de conta que o art. 
80, da Lei 819, já deu aos escreventes em geral, incluidos os 
oficiais maiores, regalias que os proprios serventuários não 
possuem e que assim se expressa: 

"Fica equiparado a serventuário e com direito 
a inscrição em concurso de promoção o escrevente 
que na data da promulgação desta lei contar: 

a) mais de 5 até 10 anos de serviço, para os 
cargos de 1&. e 2&. classe; 

b) mais de 10 anos de serviço, para os car
gos de 3&. e 4&. classe." 

Serventuários! Lutemos, com denodo o esforço, pela ma
nutenção dos direitos que já conquistamos, à custa de suor, 
lagrimas e sangue. Telegramas, oficios, cartas e solicitações 
devem ser feitas aos poderes competentes, no sentido de que 
seja mantido, sem modificações extravagantes, o atual sis
têma de provimento dos ofícios de justiça. 
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ALUSÃO FANTASMAGORICA 

ANTONINO CINTRA - Sta. Adélia 

No que tange a lei da aposentadoria dos servidores de 
just'ça, nem tudo que se tem pronunciado na Assembléia Le
gislativa, se afére pela equanime hermeneutica. Prezamos 
muito os dignos parlamentares que integram o corpo legisla
tivo e não ignoramos o muito que praticam em pról da causa 
eomum e que é a causa da coletividade. Todavia isso não 
nos inibe de dizer aquilo que sentimos e que o fazemos sem 
intuito algum de molestar quem quér que seja. A democra
da nos confére esse direito. Ao apagar das luzes, na ultima 
sessão legislativa do ano expirante, foram ao plenario propo
sições, substitutivos e algumas discussões todas atinentes á 
lei da aposentadoria dos servidores de justiça, notadamente 
dos serventuarios. Mas tudo morreu no preambulo, ao apa
gar das luzes. É obvio que o que teve começo, seja ultimado 
sem desdouro para ninguem e que tudo possa corresponder 
eom uma respeitavel, mas que julgamos destoante, ap'reciação, 
e aí a razão destas linhas descoloridas, mas sinceras. O sr. 
deputado Fernandes Bertola, a quem rendemos o culto da 
admiração, ao fazer a apreciação sobre a lei em apreço, não 
foi muito feliz com sua hiperbole ao criticar a tabela de ven
cimentos dos serventuarios aposentados. Dando mesmo a en
tender que a tabela não passava de uma sinecura, para enri
quecer os serventuarios aposentados. Começamos por des""'l
minar as entrancias e os proventos computados: la., 2a., 3a., 
e 4a. entrancias, respectivamente com 5, 6, 8 e 11 mil cruzei
ros mensais. Os serventuarios aposentados de la. e 2&. en
trancias ficam com vencimentos inferiores aos delegados de 
policia de 4 e 5&. classes; basta este unico exemplo entre os 
demais de maior vulto. Não nos parece para enriquecer os 
proventos estipulados e notadamente áqueles cuja existencia 
já se vai declinando para a eternidade. Como se vê, a alu
são não deixa de ser fantasmagorica. Acontece que os ser
ventuarios de 3a. e 4&. entrancia e que parecem melhor aqui
nhoados, rarissima exceção requererá sua aposentadoria. 
Porque não trocam o melhór pelo pior. Entendam agorf'. 
como quizerem. Agora o dislate maior é a comparação que 
se faz com aposentadorias de funcionarios de autarquias que 
se aposentam com 400 cruzeiros mensais. TrAta-se, na rea-
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Udade, de um paralelismo que desanda por inconsistente. 
Malbaratêia-se a aplicação da selagem de 570 sobre os emo
lumentos cobrados em todos os cartorios. Não possuimos 
eomprovantes que possam dizer sobre o montante da selagem 
despendida, mas o que se arrecada em todas as estações arre
cadoras não é coisa de somenos importancia. Podemos dizer 
que dã perfeitamente para cobrir todas as despesas com a 
exiguidade do numero de serventuarios que requereram apo
sentadoria. Agora resta os escreventes. Estes na sua maio
ria estão concorrendo com os 5 % sobre seus vencimentos para 
eom a Caixa do Instituto de Previdencia. E, se não tivesse 
sido vetado uma tabela de vencimentos a eles conferido pela 
Assembléia Legislativa, sensivelmente, tambem seria o nu
mero de aposentados, visto que na sua maioria percebem or
denados irrisorios. Esperamos que tudo quanto estamos fa
lando não passe de uma tempestade em copo de agua e que 
serenamente, o poder legislativo pelos seus pares, dê a Cezar 
o que a Cezar pertence e dê a Deus o que a Deus pertence. 

Acha o colega de vaZôr o nosso Boletim? Pois a 
sobrevivencia dele depende de si I da sua ajuda, da 
sua colaboração. 

Serventt(,ario - Inscreva-se no quadro social da 
-nossa Associação para prestigiar a sua classe. 
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DO TESTAMENTO E DISPOSIÇÕES DE úLTIMA 
VONTADE 

ARGEMIRO RICARDO CASTOR 
Oficial maior do cartório do 1.0 Oficio, 

de Pompeia. 

Segundo dispõe o nosso Código Civil, em seu artigo 1626, 
testamento é o "áto revogavel pelo qual alguem, de confor
midade com a lei, dispõe, no todo ou em parte, do seu patri
monio, para depois de sua morte". 

As declarações de última vontade poderão ser alteradas, 
modificadas ou mesmo inteiramente revogadas por outro tes
tamen',o em que o testador assim o declare expressamente. 
Além das disposições sóbre bens, direitos e haveres, poderão 
ser feitas declarações pelas quais se instituam herdeiros e le
gatarios e se façam indicações de testamenteiros que dêm 
cumprimento às disposições do testador, uma vez ocorrido o 
falecimento dêste. 

São reconhecidos como testamentos ordinários (art. 1629 
do Codigo Civil Brasileiro): a) o público; b) o cerrado; 
c) o particular. Proíbe, a lei, o testamento conjuntivo, seja 
simultaneo, recíproco ou correspectivo. Como testamentos espe
ciais são admitidos o marítimo e o militar. - Existe ainda 
o codicilo que é o escríto particular, de proprio punho, datado 
e assinado pelo testador, e pelo qual se faz disposições es
peciais sobre enterro, esmolas de pouca monta a certas e de
terminadas pessôas, ou indeterminadamente, aos pobres de 
certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou jóias, não 
mui valiosas, de uso pessôal. Pelo codicilo, da mesma forma 
que no testamento, se poderá nomear testamenteiros, ou subs
titui-los. 

N o testamento público, deverão ser preenchidas as for
malidades ou requisitos exigidos pelo artigo 1632 do Cod. 
Civil: I - Ser escríto por Oficial público (Tabelião) em seu 
livro de nótas, de acôrdo com o ditado ou as declarações do 
testador, em presença de cinco testemunhas. II - As cinco 
testemunhas devem assistir a todo o áto. III - Depois de 
escríto o testamento, déve ser lido pelo Tabelião na presença 
do testador e das testemunhas, podendo tambem a leitura ser 
feita pelo proprio testador, se o quizer, perante o tabelião 
que o lavrou e as testemunhas instrumentarias. IV - Em 
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seguida à leitura, deve o áto ser assinado pelo testador, teste
munhas e pelo oficial. Este especificará no testamento cada 
uma das formalidades supra referidas, devendo portar por 
fé de haverem sido elas cumpridas fielmente. Faltando, ou 
não mencionando o Tabelião alguma dessas formalidades, o 
testamento será nulo, caso em que o Oficial será responsavel 
civil e criminalmente, de conformidade com o que preceitúa 
o artigo 1634, em seu parágrafo único. As declarações do 
testador s6 poderão ser feitas no idioma nacional. 

De acôrdo com as disposições legais aplicaveis, conside
ra-se habilitado a testar públicamente aquele que puder fazer, 
de viva voz, as suas declarações e verificar, pela sua leitura, 
haverem sido elas exaradas fielmente. A pessôa inteira
mente surda, sabendo ler, poderá fazer testamento, cuja lei
tura será por ela procedida. O surdo que não souber ler, 
designará, em presença das testemunhas, pessôa que faça a 
leitura em seu logar, do que se fará menção expressa no 
respectivo instrumento. 

O surdo-mudo ou pessôa que, por qualquer f6rma, achar
se impossibilitada de fazer as declarações exigidas por lei, 
estará impossibilitado de testar. Ás pessôas cegas somente 
será permitido o testamento público que, feito com todos os 
requisitos já indicados, lhes será lido, em alta v6z, duas ve
zes, uma pelo tabelião e outra por uma das testemunhas, de
signada pelo testador, devendo essa circunstância ser expres·
samente mencionada no instrumento público. Essa exigên
cia de ser o testamento lido uma vez pelo Oficial e outra pela 
testemunha designada visa tornar dificil qualquer trapaça 
-que porventura queira fazer um Tabelião sem escrupulos, o 
que, em nossos dias, seria dificil de acontecer, pois é noto.!'io 
-que o nosso quadro de Serventuarios da Justiça está preen
.ehido por pessôas honestas e capazes e que sabem muito bem 
prezar o alto e honroso cargo que ocupam. 

Quanto à revogação de testamento, pode ser ela total ou 
parcial; nesta última hipotese ou caso o testamento posterior 
não contenha clausula revogatoria expressa, o anterior sub
sistirá em tudo que não fôr contrário ao posterior, tudo de 
.conformidade com o preceituado no artigo 1747 e § único 
do Cod. Civil. 

Relativamente ao testamento cerrado, que déve ser es
.erito pelo proprio testador ou por outrem a seu rogo, caso 
não saiba fazê-lo, é requisito essencial que seja êle aprovado 
por Tabelião, perante as testemunhas, lavrando-se auto cir
.eunstanciado. 
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Consoânte dispõe o art. 1650, ns. I a V do C . C. B., não 
podem ser testemunhas em testamentos: - Os menores de 
dezesseis ânos; os loucos de todo o genero; os surdos-mudos 
e os cégos; o herdeiro instituido, seus ascendentes e descen
dentes, irmãos e conjugês; os legatarios. Tambem não po
derão servir como testemunhas as pessôas que não saibam 
assinar. 

A capacidade de testar é conferida a todas as pessôas 
que, por lei, não forem declaradas incapazes. Poderão fazer 
testamento: a mulher casada, independentemente de autori
sação do marido; os falidos, porque a falência não afeta o 
exercício de seus direitos personalissimos, e tais são os que 
êles exercem como homens e membros da familia. Ás pessôas 
jurídicas não é conferido o direito de testar, isto porque a 
capacidade testamentaria ativa é um direito de pessôas físi
cas ou naturais. São incapazes de testar: - os menores de 
16 ânos, os loucos de todo o genero e os que, ao testar, não 
estejam em perfeito juizo; e ainda os surdos-mudos que não 
puderam manifestar sua vontade. 

No testamento, deverá o testador especificar a existência 
de algum codicilo porventura feito anteriormente, confirman
do-o, pois, do contrário, ficará revogado e de nenhum efeito 
o codicilo. 

Por estas notas, que aqui encerro, vê-se, creio eu, o quan
to de atenção e cautela devem ter os notarios ao tomar, sob 
suas responsabilidades, a lavratura de um instrumento de 
disposições de última vontade. 
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Leis e Decretos 

DECRETO N. 21.115, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1951 

Dá regulamento aos artigos 1.0, 2.°, 3.°, 
4.°, 5.°, 6.°, 9.°, 12, 13, 35, 36, 37 e 57 da Lei 
n. 1297, de 16-11-51 j modifica o regulamento 
para o recolhimento, em parcelas, do impôsto 
sôbre transmissão de propriedade imobiliária 
"inter-vivos" e dá outras providências. 

CAPíTULO 11 

Do pagamento do impôsto sôbre transmissão de propriedade 
imobiliária "inter-vivos" em parcelas, nas promessas ou 

compromissos de compra e venda de imóveis. 

Artigo 47 - Nas promessas ou compromissos de com
pra e venda de imóveis urbanos de residência, cujos valores 
não excedam os mencionados no parágrafo 1.° dêste artigo, 
para morada do promitente comprador ou compromissário 
com sua família, desde que êstes não sejam propr:etários de 
outro imóvel urbano no lugar de seu domicílio, estipulado o 
pagamento do preço em prestações, poderá o impôsto devido 
ser pago em parcelas proporcionais a essas prestações. 

§ 1.° - Os valores a que se refere êste artigo são os 
seguintes: 

Na Capital e em Santos ... . ....... . 
Nas cidades de mais de 25 . 000 habi

tantes exceto a Capital e Santos .. 
Nas cidades de mais de 15.000 até .. 

25.000 habitantes ............ . 
Nas de 5.000 até 15 . 000 habitantes 

Nas de menos de 5.000 habitantes .. 

Cr$ 
200.000,0() 

120.000,0() 

80.000,00-
60.000,00 
40.000,00> 

§ 2.° - Tratando-se de terrenos não edificados, os li
mites admitidos, para efeito da aplicação do disposto nêste 

BOLETIM DA ASSOCIACAO DOS SERVENTUARIOS 
DII JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO * 



artigo, serão os equivalentes a 1/3 (um terço) dos previs
tos no parágrafo anterior. 

§ 3.° - A faculdade prevista nêste artigo se estende às 
promessas ou compromissos de compra e venda de terras ru
rais de valor não superior a Cr$ 100.000,00 (cem mil cru
zeiros), quando as cultive diretamente o promitente com
prador ou compromissário que não possua outro imóvel no 
lugar de seu domicílio. 

§ 4.° - Aplica-se ao cessionário dos direitos decorrentes 
da promessa ou compromisso de compra e venda o disposto 
nêste artigo. 

Artigo 48 - Poderá o promitente comprador ou com
promissário ou o cessionário de seus direitos, em qualquer 
tempo, dentro do prazo originàriamente fixado no contrato 
para o pagamento do preço do imóvel, requerer o pagamento 
do impôsto em parcelas. 

Parágrafo único - O requerimento será dirigido ao 
-Chefe do Posto Fiscal da situação do imóvel, no interior ou 
.ao Diretor da Diretoria de Impostos e Taxas sôbre a Riqueza 
Imobiliária, se o imóvel estiver situado na Capital e dêle 
deverá constar: 

I - a data do contrato e o nome do promitente ven
-dedor, a área e a localização do imóvel, o preço da aquisição, 
a importância do sinal ou arras dado e o número de presta
.ções em que se divide o preço e a data do vencimento das 
prestações; 

11 - a declaração do requerente de que não é proprie
tário de outro imóvel urbano no lugar de seu domicílio, quan:
,do se tratar de imóvel para residênc:a com sua família, ou 
de que não é proprietário de outro imóvel quando se tratar 
de terras rurais; 

111 - a declaração de que o imóvel urbano se destinll 
à residência do requerente com sua família, ou de que as 
terras rurais serão por ele diretamente cultivadas, conforme 
-o caso. 

Artigo 49 - Em qualquer dos casos referidos no artigo 
47, o pagamento do impôsto será feito nas datas em que se 
venceram as prestações estipuladas no contrato, por meio de 
estampilhas próprias aplicadas em cadernetas especiais, con
forme modelo anexo. 
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§ 1.° - A parcela do impôsto relativa à importância 
dada pelo promitente comprador ou compromissário, a título 
de sinal ou arras, será dividida pelo número de prestações 
estabelecidas para pagamento do restante do preço, adicio
nada em partes iguais às parcelas do impôsto referente às 
prestações contratuais e recolhida juntamente com estas. 

§ 2.° - A inutilização das estampilhas caberá ao contri
buinte, que a executará com a data e assinatura lançadas de 
maneira que em parte recaiam na estampilha e em parte no 
papel, reproduzindo ainda a data abreviada em cada estam
pilha, ou por meio de carimbo que contenha o seu nome e a 
data, ainda que abreviada. 

§ 3.° - Verificado o atrazo no pagamento, será o con
tribuinte notificado a recolher, dentro de 15 dias, a impor
tância da parcela do impôsto acrescida de 20«0 (vinte por 
cento). 

§ 4.° - É fixado em Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros) o mí
nimo de cada parcela do impôsto, devendo ser arredondadas 
para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) as frações desta importância 
e ajustadas em favor do contribuinte, nas últimas parcelas. 
as diferenças de arredondamento. 

Artigo 50 - É facultada a antecipação do pagamento 
de parcelas do impôsto relativas às prestações vincendas. 

Artigo 51 - O pagamento do impôsto em parcelas será 
autorizado com base no valor do imóvel apurado pelo Fisco. 
observando-se, para efeito da avaliação, o valor corresp(ln
dente à data em que for apresentado o pedido a repartição 
fiscal. 

Parágrafo único - A primeira parcela do impôsto cor
responderá ao que fôr devido pelas prestações já pagas, ou 
vencidas, inclusive as partes da parcela do impôs to corres
pondente à importância do sinal ou arras, conforme o dis
posto no § 1.0 do artigo 49 feito o ajustamento de valor re
ferido neste artigo. 

Artigo 52 - No caso de cessão da promessa ou compro
misso de compra e venda, em que o impôsto venha sendo pago 
parceladamente, opera-se em favor do cessionário a sub-ro
gação no direito relativo às parcelas já pagas. 

§ 1.0 - Se o cessionário reunir as condições exigidas no, 
artigo 47 poderá continuar o pagamento parcelado do impôs
to, devendo, em caso contrário, efetuar de uma só vez, no 
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momento da cessão, o pagamento da diferença necessária para 
a liquidação da importância total do impôsto devido. 

§ 2.° - No caso do cessionário prosseguir no pagamento 
do impôsto em parcelas, deverá apresentar à repartição fis
cal a cardeneta do cedente para que seja feita a anotação 
da sub-rogação havida. 

Artigo 53 - Depois de completado o pagamento, a re
partição arrecadadora da situação do imóvel fornecerá ao 
contribuinte, mediante a entrega da caderneta a guia de re
colhimento do impôsto sôbre transmissão de propriedade imo
biliária "inter-vivos" preenchida com os dados referidos nos 
artigos 34 e 35 do Livro V do Código de Impôstos e Taxas 
(Decreto n. 8.255, de 23 de abril de 1937), acompanhada do 
conhecimento do impôsto, para ser transcrito na escritura 
definitiva. 

Artigo 54 - Se, em qualquer tempo, se verificar a ine
xatidão das declarações mencionadas no parágrafo único do 
artigo 48 ou deixar o contribuinte de atender à notificação 
referida no § 3.° do artigo 49 sem justo motivo a repartição 
fiscal providenciará a liquidação do impôsto total, notificando 
o promitente comprador ou compromissário para recolher o 
restante devido, dentro de 30 dias, sob pena de cobrança exe
cutiva, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis. 

Artigo 55 - A caderneta deverá ser exibida aos funcio
nários fiscais, quando por êstes exigida, para a verificação 
do pagamento das parcelas do impôsto. 

CAPíTULO III 

Do impôsto do sêlo 

Artigo 56 - Estão sujeitos ao pagamento do impôsto 
do sê lo proporcional, a que se refere o artigo 4.° do Livro 
VIII do Código de Impostos e Taxas (Decreto n. 8.255, de 
23 de abril de 1937), os certificados de propriedade de veí
culos motorizados. 

§ 1.0 - O impôsto será calculado à taxa de 3 % (três por 
cento) sôbre o valor do veículo e pago por verba. 

§ 2.0 - O valor do veículo para os efeitos dêste artigo, 
será o que fôr declarado no documento comprobatório da sua 
aquisição. 
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§ 3.° - Sendo omisso o documento a que alude o pará
grafo anterior, no tocante ao valor, ou sendo êste, a juízo do 
Fisco, inferior ao da cotação do mercado, proceder-se-á, para 
o efeito de ser calculado o impôsto, à avaliação do veículo. 

§ 4.° - A avaliação do veículo será feita por funcioná
rios fiscais do quadro da Secretaria da Fazenda. 

§ 5.° - Da avaliação será notificado o proprietário do 
veiculo, que dela poderá reclamar, no prazo de trinta dias, 
pelo modo estabelecido na regulamentação em vigor, dirigin
do-se ao Diretor da Diretoria de Impostos e Taxas sôbre a 
Riqueza Imobiliária, do Departamento da Receita, na Capital, 
ou aos Delegados Regionais de Fazenda, no interior. 

Artigo 57 - Estão isentos do pagamento do impôsto do 
sêlo proporcional, a que alude o artigo anterior, os certifica
dos de propriedade de veículos motorizaclos, quando, sôbre 
a operação da qual decorra a expedição do certificado houver 
sido pago o impôsto sôbre vendas e consignações. 

§ 1.0 - Estão, igualmente, isentas dêsse pagamento as 
substituições de certificados decorrentes de: 

a) simples alterações de características do veículo; 

b) modificações da cláusula "com" para "sem" reser
va de domínio, desde que comprovado o pagamento do im
posto devido na operação originária. 

Artigo 58 - A prova do pagamento do impôsto sôbre 
vendas e consignações, de que trata o artigo anterior, será 
feita mediante a juntada de documento fiscal regular emitido 
pelo vendedor, ou, sendo o caso, mediante atestado fornecido 
pela repartição fiscal do domicílio do mesmo. 

Artigo 59 - O impôsto do sêlo sôbre atos emanados dos 
poderes do Estado e negócios de sua economia ou regulados 
por lei estudual, devido de acôrdo com a tabela "B" anexa 
à lei n. 185, de 13 de novembro de 1948, passa a ser arre
cadado com o acréscimo fixo de Cr$ 1,00 (um cruzeiro). 

TíTULO III 

Das disposições gerais 

Artigo 60 - As infrações ao presente Decreto, para as 
quais não haja sanção expressamente indicada, sujeitam os 
responsáveis às penalidades previstas no Livro XXII do Có-
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digo de Impostos e Taxas (Decreto n. 8.255, de 23 de abril 
de 1937), com as modificações posteriores. 

Artigo 61 - 1!:ste Decreto entrará em vigor em 1.0 de 
janeiro de 1952, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, 29 de de
zembro de 1951. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Mario Beni 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 29 de dezembro de 1951. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral, Subs. 

MODgLO A QUE SE REFERE O ARTIGO 49 
CADERNETA PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE TRANSMISSÁO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 
.. INTER-VIVOS" 

(Decreto n ........... de .............. de ...... ) .... . 
Nome e endereço do compromissário comprador: .. .. ..... . 

Nome e endereço do promitente vendedor: ............... . 
...................................................... . 
Natureza do contrato: ..................... . ........ Data 
do contrato: .......................... Preço contratual: 
Cr$ ...................... N. de prestações: ......... . 
Data do vencimento das prestações: ..................... . 
Importância da prestação contratual, excluidos os juros: ... . 

Importância do sinal ou arras: Cr$ ..................... . 
Valor do imóvel para efeito fiscal: .................. Pro-
cesso n ... . .......................................... . 
Valor da parcela do imposto ................. Situação do 
imóvel: .......................................... . .. . 
Confrontações: ...................................... . 

VISTO 

em .. 

a) 

40 -

Area do terreno: ........................ . 
Area da construção: ................... n.o 
da averbação no Registro de Imóveis: ..... . 
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7 cms. X 8 cms. I 

1.a 

prestação 

4.a 

prestação 

2.a 

prestação 

5.a 

prestação 

3.a 

prestação 

6.a 

prestação 

(OBSERVAÇõES: - Com 120 quadrados, aproveitando 
o verso do papel). 

LEI N. 1.505, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1951 

Dispõe sôbre isenção de todos os impos
tos estaduais das propriedades de valor não 
excedente de Cr$ 100.000.000,00, pertencentes 
a cegos e tuberculosos internados em sanató
rios. 

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

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

Artigo 1.0 - Ficam isentas de todos os impostos esta-
duais as propriedades de valor não excedente de Cr$ ...... . 
100.000,00 (cem mil cruzeiros), pertencentes a cegos e tuber
culosos internados em sanatórios. 

Parágrafo único - A isenção mencionada neste artigo 
será concedida a requerimento do interessado, feita a prova 
da propriedade dos imóveis e do seu valor. 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 28 de 
dezembro de 1951. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Mario Beni 
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Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios dó Governo. aos 28 de dezembro de 1951. 

D. O. 29/12/51. 

Carlos de Albuquerque Seifarth 
- Diretor Geral, Substituto. 

LEI N. 1.470, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1951 
Dispõe sobre financiamento para constru

ção de casas de tipo popular. 

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

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

Artigo 1.0 - O Estado proporcionará a brasileiros ou a 
estrangeiros com mais de dez anos de residência no País, ou 
com filhos brasileiros, a aquisição de moradia do tipo popu
lar em zona urbana ou rural. 

Parágrafo único - Serão atendidos, prefencialmente, os 
interessados com um ou mais filhos, menores e cuja renda 
bruta anual não ultrapasse a trinta e seis mil cruzeiros. 

Artigo 2.° - Para o fim previsto no artigo anterior será 
anualmente consignada no orçamento do Estado dotação de 
importância equivalente à da previsão do produto da majo
ração da taxa dos impostos de transmissão de propriedade 
imobiliária · "inter-vivos" e de transmissão de propriedade 
"causa mortis", prevista no artigo 1.° do decreto-lei n. 17.235, 
de 21 de maio de 1947. 

§ 1.0 - Da dotação de que trata este artigo será utili
zada, em benefício da população de cada município, impor
tância igual à produzida no mesmo município pela taxa de 
1ro criada pelo decreto-lei n. 17.235, de 21 de maio de 1947. 

§ 2.° - No corrente exercício a despesa decorrente do 
disposto no artigo 1.° será atendida com os recursos prove
nientes da anulação parcial da verba 375 - 8.99.4 do orça
mento vigente, abrindo-se, oportunamente o crédito respec
tivo. 

Artigo 3.° - Ficam revogados os artigos 2.° e 3.° do de
creto-lei n. 17.235, de 21 de maio de 1947. 
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Artigo 4.° - A execução do disposto no artigo 1.0 fica 
atribuida à Caixa Estadual de Casas para o Povo (C. E. C. 
A. P.), criada pela Lei n. 483, de 10 de outubro de 1949. 

§ 1.0 - Para efeito do cumprimento deste artigo a Secre
taria da Fazenda entregará, mensalmente, à Caixa Estadual 
de Casas para o Povo, por conta da dotação a que alude o 
artigo 2.°, e até o limite dessa dotação, importância equiva
lente à arrecadada a título da taxa criada pelo artigo 1.0 do 
decreto-lei n. 17.235, de 21 de maio de 1947. 

§ 2.° - Excedida a previsão orçamentária da receita 
correspondente à taxa referida no parágrafo anterior, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial a ser 
coberto com o excesso de arrecadação da mesma taxa. 

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

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 26 de 
dezembro de 1951. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Mario Beni 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Governo, aos 27 de dezembro de 1951. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral, Subs
tituto. 

D. O. 28/12 / 51. 

LEI N. 1.423, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1951 

Dispõe sobre isenção de impostos esta
duais em todas as aquisições, "inter-vivos" ou 
"caJUsas mortis" feitas por instituições reli
giosas. 

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

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

Artigo 1.0 - Ficam isentas de impostos estaduais todas 
as aquisições, "inter vivos" ou "causa mortis", feitas por ins-

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARlOS 
DB .JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 43 



tituições religiosas de qualquer culto, regularmente consti
tuidas e de caráter não económico. 

Artigo 2.° - As isenções de que se trata esta lei serão 
concedidas pelo Secretário da Fazenda, a requerimento da 
instituição interessada e mediante prova de sua regular cons
tituição. 

Artigo 3.° - Ficam canceladas todas as dívidas fiscais 
das instituições religiosas de que trata o artigo 1.0 oriundas 
de impostos cuja isenção é prevista nesta lei. 

Parágrafo único - As dívidas já ajuizadas somente 
serão canceladas desde que os interessados paguem as custas 
e despesas judiciais relativas aos processos em cobrança. 

Artigo 4.° - O favor concedido pela presente lei não 
dá direito a qualquer restituição de imposto já pago, no 
todo ou em parte. 

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

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 24 de 
<lezembro de 1951. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Mario Beni 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Governo, aos 24 de dezembro de 1951. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral, Subs
tituto. 

D. O. 25/12/51. 

LEI REVOGANDO A COBRANÇA DO IMPOSTO DE MEIA 
SISA, NAS CESSõES DE COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA. 

LEI N. 1.395, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1951 

Revoga o artigo 23 da Lei n. 185, de 18 
de novembro de 191,.8. 

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

F AÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e 
eu promulgo a seguinte lei: 
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Artigo 1.0 - Fica revogado o artigo 23 da Lei n. · 185, 
13 de novembro de 1948. . - .. 
Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua-

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 21 de 
4ez;emlbro de 1951. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
. José LoureirO Junim' 
Mario Beni 
J. Canuto Mendes de Almeida 
Elpidio Reali 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
do Govêrno, aos 21 de dezembro de 1951. 

Ca1'los de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral, Substituto. 

Publicado no Diário Oficial de 22 de dezembro de 1951. 
D. O. 22/12/ 51. 

A sua colaboração, prezado colega) é necessaria. 
Oontribua com a suc~ experienda) com o seu talento, 
para, as paginas do nosso Bolet1:m. 
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Leis Federais 

LEI N.o 1.473 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1951 

Dispõe sôbre recursos financeiros para a 
Fundação da Casa Popular, altera a Lei do 
Sêlo e dá outras providências. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - O Orçamento Geral da República, nos 10 
(dez) exercícios financeiros subseqüentes à publicação desta 
Lei, consignará em favor da Fundação da Casa Popular, no 
Anexo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, as 
seguintes contribuições: 

1.0 exercício ......... oo .. Cr$ 200.000.000,00 
2.° exercício .............. Cr$ 180.000.000,00 
3.° exercício .............. Cr$ 160.000.000,00 
4.° exercício .............. Cr$ 140.000.000,00 
5.° exercício .............. Cr$ 120.000.000,00 
6.° exercício ............. Cr$ 100. 000. OOO,GO 
7.° exercício ............. Cr$ 80.000.000,00 
8.° exercício .............. Cr$ 60 . 000.000,00 
9.0 exercício .............. Cr$ 40.000.000,00 

10.0 exercício .. ............ Cr$ 20.000.000,00 

Art. 2.0 - Fica revogado o art. 3.0 do Decreto-lei n.o 
9.777, de 6 de setembro de 1946. 

Art. 3.° - Os contratos de compra e venda e de doação 
de bens imóveis, os empréstimos garantidos por hipoteca, anti
crese ou penhor civil e de promessa de compra e venda ou de 
doação de bens imóveis de valor igualou superior a Cr$ 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros) pagarão o im
posto de sêlo proporcional de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por 
Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) ou fração. 
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§ 1.° - Os papéis referidos neste artigo quando o seu 
for inferior a Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil 

continuam sujeitos à taxação prevista na Tabela 
nA4~1'1>1~.n..ll>i n.o 9.409, de 27 de junho de 1946. 
§ 2.° - No caso de contrato de compra e venda obser

vaI'-se,..ao as notas do art. 38 da tabela anexa ao Decreto-lei 
D.o 4.274, de 17 de abril de 1942, com a alteração constante 
do art. 1.0 do Decreto-lei n.O 9.409, de 27 de junho de 1946 . . 

Art. 4.° - Fica elevado para 10% (dez por cento) o 
impôsto sôbre o lucro apurado pelas pessoas físicas na venda 
de propriedades imobiliárias de que tratam o Decreto-lei n.O 
9.880, de 10 de junho de 1946, a Lei n.O 154, de 25 de novem
bro de 1947 e o Decreto R.o 24.239, de 22 de dezembro de 1947. 

Art. 5.° - A preferência para a aquisição ou construção 
de moradia de que tratam o art. 6.° e o parágrafo único do 
Decreto-lei n.O 9.218, de 1.0 de maio de 1946, só prevalecerá 
se os candidatos alí mencionados não perceberem depois das 
deduções do Decreto n.O 24.239, de 22 de . dezembro de 1947, 
renda global líquida superior a Cr$ 60.000,00 (sessenta mil 
cruzeiros) e tenham no mínimo cinco pessôas sob a sua 
dependência econômica. 

Art. 6.° - Esta lei entrará em vigor no início do pro
ximo exercício financeiro. 

Art. 7.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1951; 130.° da Inde

pendência e 63.° da República. 

Diario da União de 24/12/ 51. 

GETULIO VARGAS 

Segadas Viana. 

LEI N.o 1.533, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1951 

CODIGO DO PROCESSO CIVIL 

Alteração nas disposições relativas ao mandado de segurança 

O presidente da Republica assinou em 31 de dezembro 
findo a lei n. 1.533 que altera disposições do Codigo do 
Processo Civil, relativas ao mandado de segurança. E' o 
seguinte o texto dessa lei: 
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·~Art. 1.0 - Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito liquido e certo, não amparado por "habeas
corpus", sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, 
alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-las 
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 
quais forem as funções que exerça. 

§ 1.0 - Consideram-se autoridade para os efeitos desta 
lei os administradores ou representantes das entidades autar
quicas e das pessoas naturais ou juridicas com funções dele
gadas do poder publico, somente no que entende com essas 
funções. 

§ 2.° - Quando o direito ameaçado ou violado couber a 
varias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado 
de segurança. 

Art. 2.° - Considerar-se-á federal a autoridade coatora 
se as consequencias de ordem patrimonial do ato contra o 
qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela 
União Federal ou pelas entidades autarquicas federais. 

Art. 3.° - O titular de direito liquido e certo, decor
rente de direito, em condições identicas, de terceiro, poderá 
impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, 
se o seu titular não o fizer, em prazo razoavel, apesar de 
para isso notificado, judicialmente. 

Art. 4.° - Em caso de urgencia, é permitido, obser
vados os requisitos desta lei, impetrar o mandado de segu
rançã por telegrama ou radiograma ao juiz competente, que 
poderá determinar seja feita pela mesma forma a notifica
ção á autoridade coatora. 

Art. 5.° - Não se dará mandado de segurança quando 
Sé tratar: 

I - de ato de que caiba recurso administrativo com 
efeito suspensivo, independente de caução; 

II - de despacho ou decisão judicial, quando haja re
curso previsto nas leis processuais ou possa ser modificado 
por via de correição; 

III - de ato disciplinar, salvo quando praticado por 
autoridade incompetente ou com inobservancia de formali
dade essencial. 

Art. 6.° - A petição inicial, que deverá preencher os 
requisitos dos artigos 153 e 159 do Codigo do Processo Civil, 
será apresentada em duas vias e os documentos, que instrui
rem a primeira, deverão ser reproduzidos, por copia, na 
segunda. 
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Paragrafo unico - N ri caso em que o docu'mento ' neces
sario á prova do alegado se ache em repartição ou estabele
cimento publico, ou em poder de autoridade que recuse forne
cê-lo por certidão, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofi
cio, a exibição desse documento em original ou em copia 
autentica e marcará para cumprimento da ordem o prazo 
de cinco dias. Se a autoridade que tiver procedido dessa 
maneira for a propria coatora, a ordem far-se-á no proprio 
instrumento da notificação. O escrivão extrairá copias do 
documento para juntá-las á segunda via da petição. 

Art. 7.° - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
I - que se notifique o coator do conteudo da petição, 

entregando-se-Ihe a segunda via apresentada pelo requerente 
com as copias dos documentos a fim de que, no prazo de 
cinco dias, preste as informações que achar necessarios; 

II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido 
quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder 
resultar a ineficacia da medida. . ...................... . 

Art. 8.° - A inicial será desde logo indeferida quando 
não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum 
dos requisitos desta lei. 

Paragrafo unico - De despacho de indeferimento caberá 
O recurso previsto no art. 12. 

Art. 9.° - Feita a notificação, o serventuario em cujo 
cartorio corra o feito juntará aos autos copia autentica do 
ofício, endereçado ao coator, bem como a prova da entrega 
a este ou da sua recusa em aceitá-lo ou dar recibo. 

Art. 10 - Findo o prazo a que se refere o item 1 do 
art. 7.° e ouvido o representante do Ministerio Publico dentro 
em cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz, independente 
de solicitação da parte, para a decisão, a qual deverá ser pro
ferida em cinco dias, tenham sido ou não prestadas as infor
mações pela autoridade coatora. 

Art. 11 - Julgado procedente o pedido, o juiz transmi~ 
tirá em oficio, por mão do oficial do juizo ou pelo correio, 
mediante registro com recibo de volta, ou por telegrama, ra
diograma ou telefonema, conforme o requerer o peticionario, 
O inteiro teor da sentença á autoridade coatora. 

Paragrafo unico - Os originais, no caso de ' transmissão 
telegrafica, radiofonica ou telefonica, deverão ser apresenta
dos á agencia expedidora com a firma do juiz devidamente 
reconhecida. 
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Art. 12 - Da decisão do juiz, negando ou concedendo 
o mandato, caberá o recurso de agravo de petição, asseguran
do-se ás partes o direito de sustentação oral perante o tri
bunal "ad quem". 

Paragrafo unico - Da decisão que conceder o mandado 
de segurança recorrerá o juiz "ex officio", sem que esse re
curso tenha efeito suspensivo. 

Art. 13 - Quando o mandado for concedido e o pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal 
de Recursos ou do Tribunal de Justiça ordenar ao juiz a 
suspensão da execução da sentença desse seu ato caberá 
agravo de petição para o Tribunal a que presida. 

Art. 14 - Nos casos de competencia do Supremo Tri
bunal Federal e dos demais tribunais, caberá ao relator a 
instrução do processo. 

Art. 15 - A decisão do mandado de segurança não impe
dirá que o requerente, por ação propria, pleiteie os seus direi
tos e os respectivos efeitos patrimoniais. 

Art. 16 - O pedido de mandado de segurança poderá ser 
renovado se a decisão denegatoria não lhe houver apreciado 
o merito. 

Art. 17 - Os processos de mandado de segurança terão 
prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo "habeas-cor
pus". Na instancia superior deverão ser levados a julga
mento na primeira sessão que se seguir á data em que, feita 
a distribuição, forem conclusos ao relator. 

Paragrafo unico - O prazo para a conclusão não poderá 
exceder de vinte e quatro horas, a contar da distribuição. 

Art. 18 - O direito de requerer mandado de segurança 
extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias contados da cien
cia, pelo interessado, do ato impugnado. 

Art. 19 - Apliéam-se ao processo do mandado de segu
rança os arts. 83 a 94 do Codigo do Processo Civil. 

Art. 20 - Revogam-se os dispositivos do Codigo do Pro
cesso Civil sobre o assunto e mais disposições em contrario. 

Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação ". 

50 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



LEI N.o 1.542 - DE 5 DE JANEIRO DE 1952 

Dispõe sôbre o casamento dos funcioná
rios da carreira de Diplomata com pessoa de 
nacionalidade estrangeira. 

O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos têrmos 
do art. 70, § 4.°, da Constituição Federal, a seguinte Lei: 

Art. 1.0 Os funcionários da carreira de Diplomata só 
poderão casar com estrangeira mediante licença do Ministro 
de Estado. 

§ 1.0 O interessado solicitará do Ministro de Estado 
licença para casar e êste deferirá ou indeferirá o pedido, 
à vista de atestado fornecido pelo chefe da missão diplomá
tica nos países de origem e de residência da pessoa com 
a qual o funcionário deseja contrair matrimônio. 

§ 2.° Quando se tratar do chefe da missão, o atestado 
será fornecido pelo Chefe da missão mais próxima de supe
rior ou igual categoria. 

§ 3.° Quando o Chefe da missão não puder atestar 
favorávelmente as qualidades morais da noiva, por impossi
bilidade de indagação fidedígna, fará uma declaração nêsse 
sentido e a licença será negada. 

§ 4.° Quando o chefe da missão, não conhecendo a noiva, 
ou considerando inconveniente o casamento, atestar favoràvel
mente, incorrerá na perda do cargo. 

Art. 2.° O funcionário da carreira de Diplomata casado 
com pessoa de nacionalidade estrangeira não poderá servir no 
pais de origem do seu cônjuge, salvo decisão em contrário do 
Presidente da República. 

Senado Federal, em 5 de janeiro de 1952. 
João Café Filho, Presidente do Senado Federal. 

D. O. 1211/52. 
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Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTOS 

As habilitações de casamento, não devem sofrer solução 
de continuidade, no período de férias forenses. 

Sala 517 - 5.° Pavimento 

Despachos proferidos: 

N. 3309 - Juizo de Direito - Monte Alto - "Acuse-se 
o recebimento, com a declaração de que esta Corregedoria 
aprova inteiramente as providências determinadas pelos M. 
Juiz. Realmente, o provimento contem a melhor solução para 
a habilitação de casamentos, no período de férias forenses, 
em que não deve sofrer solução de continuidade. S. P. 10-1-52. 
(a.) Mareio Munhos". 

Provimento n. 1-52 a que se refere o despacho supra: 
O Doutor Geraldo Amaral Arruda, Juiz de Direito da Comarca 
de Monte Alto, Estado de São Paulo. 

Considerando que o Exmo. Sr. Procurador Geral da 
Justiça do Estado, em resposta à consulta de um digno Pro
motor Público de uma das comarcas do interior (D.S. 1-12-
51), foi de parecer que não correm durante as férias forenses 
coletivas os processos de habilitação matrimonial, regulados 
pelos artigos 742-744 do Código de Processo Civil, declarando 
ainda que devem os Curadores determinar aos adjuntos que 
não funcionem nesses processos durante as férias forenses 
coletivas; 

considerando por outro lado, que as férias forenses cole
tivas foram estabelecidas apenas para o fôro judicial não 
abrangendo, portanto, os atos que são praticados no cartório 
do registro civil e perante o juiz de casamentos; 
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considerando mais que, se assim não fosse, dever-se-ia 
IM<I'!Ml'JI. que o processo de habilitação de casamento, por lhe 

de todo estranha a idéia de lítigio, se classificaria entre 
atos de jurisdição voluntária, que podem ser processados e 

.IU.A ..... v" durante as férias e não se suspendem pela superve
IUC,"\;I.a. delas; 

Considerando mais que, durante as férias forenses cole
tivas, o dr. Promotor Público não está impedido de continuar 
a funcionar como curador nas habilitações de casamento po
dendo ser substituido· nos casos e forma previstos em lei; 

Considerando ainda que as disposições legais relativas à 
intervenção do curador nos processos de habilitação de casa
mento são posteriores ao decreto estadual n. 6.400, de 1934, 
não se podendo, por isso concluir, do silêncio da lei, que esses 
processos devam ser suspensos durante as férias forenses 
coletivas, tanto mais que a habilitação de casamento deve ser 
considerada processo de grande importância e urgência, pelos 
altos interesses de ordem moral e social que envolve; 

Considerando, finalmente, que não devem ser creados 
obstáculos à constituição da família legítima e que, em muitos 
casos, a rápida realização de casamento poderá ser necessária 
para salvaguardar graves e legítimos interesses dos nubentes 
e da respectiva prole; 

determina: -
. a) devem continuar a se processar normalmente, nos 

cartórios competentes desta comarca, durante os períodos 
de férias forenses coletivas, as habilitações de casamento; 

b) a ausência ou impedimento do curador de casamen
tos e do adjunto, inexistindo substituto legal, deverá ser 
comunicado ao juiz de direito da comarca, a fim de que seja 
nomeado substituto nos têrmos do art. 106 do Decreto-lei 
Estadual n. 11.058, de 1940. Publique-se, registre-se e cum
pra-se. (a.) Geraldo Amaral Arruda - Juiz de Direito. 
Em 3 de janeiro de 1952. (Monte Alto) . 

D. J. 12/1/ 52. 

Processo n. 8319 - Dr. Odilon Barco e outro - Peder
neiras - "Indefiro o pedido. Esta Corregedoria já estabe
leceu, que na hipótese dos nubentes não residirem no mesmo 
distrito ou comarca, o casamento terá de realizar-se no dis
trito em que residir um deles. Só excepcionalmente deixará 
de prevalecer essa regra, o que não ocorre no presente casso: 
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São irrelevantes os motivos alegados pelos requerentes, para 
obter a celebração do casamento, em distrito diverso daqueles 
em que residem. - São Paulo, 11-11-52. (a.) Márcio 
Munh6s". 

D. J. 12/1/52. 

PROVIMENTO N.o 4-51 

O Desembargador João Batista Leme da Silva, Correge
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 

Determina aos Contadores e Escrivães da comarca da 
Capital que nos inventários arrolamentos atendam ás seguin
tes recomendações: 

I - A entrega de autos "em confiança" deve ser defini
tivamente abolida. - Os procuradores processuais somente 
recebem os autos quando neles está aberta a vista e quando 
não haja, na espécie, texto de lei que mande correr o prazo em 
cartório. - E a responsabilidade do escrivão (art. 123, do 
Codigo de Processo Civil decorre da simples retirada irregular 
dos autos. 

11 - Após o calculo, a vista aos interessados a que se 
refere o art. 500 da lei processual será dada em cartório, não 
sendo admissivel a entrega dos autos aos procuradores. - O 
prazo de cinco dias a que se refere o mesmo artigo é comum 
e corre, portanto, em cartório. 

111 - Feita a conta de liquidação, devem os contadores 
devolver os autos a cartório, sem retê-los até a percepção de 
seus emolumentos. - Ha interesse da Fazenda Estadual no 
julgamento do calculo, há interesse de oríãos, em geral, (art. 
13 § único do Decreto-lei n. 14.978, de 29-8-1945) e não se 
justifica a paralização de processos para garantia da percepção 
de emolumentos. 

IV - Das guias para o recolhimento do imposto de 
transmissão "causa mortis" farão os escrivães constar a data 
em que foi julgada a liquidação e a do falecimento do inven
tariado. 

V - Findo o prazo de dez dias para a avaliaçã0 sen 
a apresentação do laudo, devem ser conclusos os autos, ficando 
ao prudente critério dos Juizes a prorrogação do prazo, nos 
casos de retardamento por motivo justificavel (V. arts. 958 
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e 38 do C6d. de Proc. Civil). Aos avaliadores faltosos deve
rão ser aplicadas as penalidades legais. 

VI - A dispensa de precatória para avaliação (art. 482 
§ único) é matéria confiada ao critério dos Juizes, que veri
ficarão a ocorrência dos pressupostos legais. 

Publique-se e cumpra-se. 
São Paulo, 19 de Novembro de 1951. 
(a.) João Baptista Leme da Silva - Corregedor Geral 

da Justiça. 

D. J. 6/ 12/5l. 

N. 8181 - Juizo de Direito do 2.° Ofício Criminal -
Santos - "Mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos 
da sustentação de fls. 35 e 36. Ainda que a nomeação para 
o cargo de Oficial recaisse em pessoa não indicada pela legis
lação vigente, ainda nessa hipótese, a desvalia de tal nomea
ção não poderia ser proclamada em processo de carater admi
nistrativo como o presente. S. P. - 26-12-51. (a.) Leme da 
Silva". 

N. 8256 - Carlos Quadrado - Cafelândia - "O Dl'. 
Juiz de Direito de Cafelândia cassou a portaria que autorizou 
o escrevente Carlos Quadrado a subscrever certidões extrai
das de autos e de demais processos do cartório do 2.° Ofício, 
onde aquele escrevente trabalha. 

Da decisão, recorreu dito auxiliar, mas consigne-se, pre
liminarmente, que tal decisão não comporta recurso - O art. 
17 do Dec. 11. 5.129, de 1929, com autorizar o serventuário 
a atribuir a seus escreventes a prática de determinados ser
viços e atos, não outorga ao escrevente a faculdade de interpor 
recurso, quando seja despojado daquela atribuição, maxime 
no caso de falta ou culpa no desempenho da referida dele
gação. 

Da aplicação de penas disciplinares, previstas no art. 8.° 
do Dec. n. 6.697-A, de 20-10-1934, é que o interessado punido 
pode interpor os recursos mencionados no artigo 12 do Dec. 
citado. De qualquer sorte, a decisão inferior deve ser man
tida, visto que a autorização concedida pelo serventuário, com 
aprovação do Juiz Corregedor permanente, constitui ato 
revogavel, segundo as circunstâncias ocorrentes, como a des
necessidade dessa delegação ou quando esta se revele incon
veniente, por êste ou aquele motivo. 
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Pode o escrevente, segundo a convicção de seus superio
res, desmerecer da sua confiança ou revelar ausência de certos 
atributos, indispensáveis à consecução da delegação que lhe 
foi outorgada. Acrescente-se que a própria Corregedoria já 
recomendou o uso moderado das designações permitidas pelo 
art. 17, do Dec. n. 5.129. V. portaria já baixada. S. P., 26-
12-51. - (a.) Leme da Silva". 

D. J. 29/12/51. 

N. 7.089 - José de Freitas Guimarães - Lacio - Marí
lia - Pretende agora o requerente seja incluida no tempo, 
como se fora de efetivo exercício o que se refere ao período 
de seu afastamento, à disposição de órgãos do poder executivo 
ou seja a Prefeitura Municipal de Caçapava. Tal pretensão 
não merece agasalho pois que o Eg. Tribunal já decidiu que 
tal período de tempo deve 'ser excluido da contagem, aten
dendo a que o afastamento não se efetivou com observância 
dos requisitos legais, inclusive anuência do chefe do Poder 
Judiciário. - São Paulo, 11-12-51, (a) Leme da Silva. 

D. J. 13/12/51. 

N. 8.383 - José Ca~'los Ferreira Cardoso - Capital -
"Em regra os provimentos desta Corregedoria contem instru
ções de carater geraJ a serem observadas por todos os serven
tuários da justiça. 

Acresce que o provimento 4-51 provocado pela Procura
doria Fiscal da Fazenda - trata de assunto de grande interesse 
para a administração. 

A defesa do erário público tem-s.e de extender a todas as 
Comarcas do Estado. Mais uma ra.zão para que o aludido 
provimento não sofra restrições em qualquer delas. S. Paulo, 
4-3-52. (a.) Mareio Munhoz. 

D. J. 6/3/52. 
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Varias 

COLONIA DE FÉRIAS AOS ASSOCIADOS DA 
ASSOCIAÇÃO 

Recebemos do Centro Professorado Paulista o seguinte 
oficio: 
Senhor Presidente. 

Atendendo telefonema hoje recebido dessa Associação 
e confirmando nosso ofício de 24 de Setembro último, pelo 
qual oferecemos as regalizas da Colônia de Férias "Prof. 
Sud Mennucci", mantida pelo Centro do Professorado Pau
lista em Mongaguá - Práia Grande - temos o prazer de 
fornecer a V. S. mais detalhes a respeito. 

Os sócios da Associação dos Serventuários da Justiça, 
gozarão das mesmas regalias oferecidas aos filiados do C.P.P., 
f6ra dos períodos de férias escolares e com exceção dos 
dias de Carnaval, Semana Santa e feriados seguidos. 

Assim sendo, êles, os cônj uges e filhos menores, que 
vivam às suas expensas, pagarão a diária de Cr$ 35,00, 
sendo que os menores de 2 anos completos a 10 incompletos, 
são taxados em Cr$ 20,00 diários, e os menores de 2 anos 
lá permanecerão gratuitamente. Os demais parentes paga
rão Cr$ 50,00 diários. 

Dessa maneira, os interessados deverão apresentar-se na 
Secretaria do C.P.P. (das 12 às 18 horas), munidos de prova 
de que pertencem ao quadro social da Associação dos Ser
ventuários da Justiça, onde farão o recolhimento da impor
tância correspondente ou, ainda, poderão fazer o pagamento 
diretamente à A.S.J. que, por sua vez, retirará a necessária 
guia em nossa séde. " 

Aguardando suas ordens, subscrevemo-nos, ~ I 
atenciosamente 

COLÔNIA DE FÉRIAS "PROF. SUD MENNUCCI" 

FLAVIO GOLIMI 

limo. Snr. 
Preeidente da Associação dos Serventuários da Justiça 
Rua Senador Feijó, 176 - 11.° andar - sala, 1109 
CAPITAL 
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA 

FRA!\CI SCO VERGUEmo PORTO • o o o o o . o o _ . Presidente 
FRA:-l"CISCO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR. - Diretor-Secretário 
CELSO DE AZEVEDO MARQUES o. o o o o o o o o o o - Diretor-Tesourei lo 
JOSJ!: DO A~IAML GURG E L o o o o o o o o . o o o o o . o - Diretor 
JOSÉ ATALIDA LEONÉL o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o - Diretor 
JOÃO SILVEIRA PR ADO o o o . o o o o o o o o o o o o .. o o o - DirEtor 
AR~IANDO FERREIRA DA ROSA • o o o o . o o o o o o - Diretor 
RUY PINHEIRO DE AMORIM CORTEZ o o o o o o _ . Diretor 
SILYIO BRANTES DE CASTRO o o o o o. o o o o o o. o - Diretor 

CONSELHO FISCAL 

IR. ABNER RIBEIRO BORGES • o o o o o o o o . o o o o o o o o o - Presidente 
DR. ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA 

BRASILIO MACHADO NETTO 

SUPLENTES 

SILVA . o o o o o o o o . . o .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o - Campinas 
! ......... ,,'.-.. LÉO LÉRRO o. o o o o o . o o . . o .. o . . .. .. . o .. o· o - São José do Rio Prew 

ANOEL FERRETTIA L ARANoJA o o. o o o o o o. o o o o o o o - Santos 
BICAR DO NORMANDIA MOREIRA o o o o o o o o o o o o o. - Rio Claro 
DR. JOSÉ PROCóPIO JUN QUEIRA o o o o o o o o o o o o. o -- Jaú 
'rRISTÃO CARVALHO o o o o o o . o o o o . o . o . o . o o o . . . o . o o - Casa Br:1nca 
DR. DARIO FETUmIRA GUAnITA o· o. . - A rnpt\1l.:1 

JOÃO BAPTI~TA FERTU<:IRA J~ rLH O . . . o o o o - - Olil)'pia 
IrULTON DUAI~TE COELHO o o o o o o . o o o o . o o o o o o o .. o - Santo!' 

LVARO PINTO DA ~ ILVA NOVAIS FILHO o o - - Santos 
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