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DA 
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Colaboração 

ONDE DEVE SER PROCESSADA 
A HABILITAÇÃO E REALIZADO 

O CASAMENTO 

(ANTONIO ALBERGARIA PEREIRA) 

A importancia do "REGISTRO CIVIL", foi bem con
ceituada pelo Exmo. Desembargador H. da Silva Lima: 

"O registro civil, confiado aos escrivães de paz 
"e o mais importante dos registros instituidos pelo 
"Cod. Civil, é destinado a perpetuar e publicar os atos 
"e fatos a que a lei dá "grande importancia na vida 
"social. Consigna as situações decisivas da vida do 
"individuo, como sejam, o nascimento, o casamento, a 
"declaração de ausencia, a emancipação e a morte. O 
"Estado confere ao 1'egistTo um valor extremo, pois 
"alem desses fins, tem nele uma fonte de estatistica 
"da sua população, sugerindo medidas administrati
"vas, economicas, politicas, e dele utilizando-se para 
"o serviço militar obrigatório. 
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HEntretanto, o casa.mento, criando a "familia-Iegitima", 
gerando direitos e obrigações entre os conjuges e em relação 
à prole que deles vier, a sua importancia no r amo do "RE
GISTRO CIVIL", ressalta, e é proclamada por todos os Mes
tres do nosso Direito. Embora, muitos teimem em concei
tua-lo como um "simples contrato", ele, - mesmo sendo um 
contrato - não deixa de ser um contrato "sui-generis", por, 
- (alem de outras particularidades que o difere dos demais), 
- não poder ser estabelecido entre pessoas do mesmo sexo, 
embora capazes, e ser no Direito brasileiro indissoluvel. Ora, 
podendo os demais contratos serem desfeitos por vontade das 
partes, é claro que essa indissolubilidade do casamento, no 
Direito pátrio, empresta ao mesmo, um valor e importancia 
que o torna mais do que um "simples contr ato". O casa
mento, entretanto, pode ser desfeito - (alem de outros moti
vos) - em consequencia de irregularidades existentes em 
sua habilitação e celebração perante autoridade não compe
tente, - (Art. 208 do Cod. Civil) - necessitando para esse 
fim, a manifestação de uma das partes ou do Ministério 
Publico, se uma delas ja houver falecido, dentro em dois anos 
da celebração. 

Não cogitaremos aquí do casamento nulo de pleno direito. 
Nada traremos de nosso sobre o assunto, e sim opiniões de 
Mestres que servem para alertar-nos no exerci cio de nossas 
funções, evitando que um ato, de tão grande importancia como 
é o CASAMENTO, - realizado por força de nossa funções -
possa ser anulado amanhã, com graves consequencias para os 
conjuges, para seus descendentes e para a sociedade. No casa
mento, existem duas fases que se completam e estão intima
mente ligadas. A primeira é a habilitação e a segunda, como 
consequencia dàquela, é a realização do ato, presidida por um 
Juiz - (no Estado de S. Paulo, Juiz de Casamentos) - fun
cionando como Escrivão o OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 
DA RESIDENCIA DOS CONTRAENTES, e que serve perante 
àquele Juiz. A competencia das autoridades, para a HABI
LITAÇÃO e REALIZAÇÃO do casamento, decorre do "DOMI
CILIO E DA RESIDENCIA ATUAL DOS CONTRAEN
TES Essa é a regra NUNCA CONTESTADA, depois da 
vigencia do Codigo Civil. Em abono a essa nossa afirma
tiva, citemos algumas opiniões de abalizadas autoridades sobre 
{) assunto. 

2-

"A habilita'ção para o casamento deve ser feita 
"no cartório da residencia dos contraentes, podendo 
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CCser escolhido o cartório da residencia de um deles 
cCquando não for a mesma a de ambos. Éssa a regr~, 
Hque nunca sofreu contestação. E a ordem admi
Hnistrativa deve ser respeitada, sob pena de balburdia, 
cCeis que, no caso contrário, se estabeleceria a concor
Hrencia entre os cartórios dos diversos distritos, com 
Hprejuizos incalculaveis. (Parecer do Dr. Mario 
HAmaral Vieira, quando Promotor-Publico da comarca 
Hde Pompeia, atualmente exercendo igual cargo na 
HComarca da Capital). 

Quanto a competencia para a habilitação e celebração do 
casamento, opina Brantes de Castro; a autoridade, 

Hdeverá ser sempre do cartório do distrito 
Hdencia de um ou de ambos nubentes ... " 
Hdos Oficios do Registro Civil - Pags. 54 
H2a. Edição). 

da resi
(Manual 
e 55-

Outra não é a opinião de Mario de Assis Moura; 

HA habilitação dos nubentes processa-se no car
tório do districto de paz em que residem os nubentes, 
ou, residindo em districtos differentes, no cartório 
de qualquer um delles, praticando-se, porem, sempre, 
em ambos os districtos, as formalidades de publica
ção de proclamas ... " (Instituto das Correições. Pago 
386) . 

A finalidade da habilitação do casamento processar-se no 
distrito da residencia dos nubentes, foi precisamente delinea
da no pa1'ece1' de Aniziu de Abreu, quando da discussão do 
nosso Codigo Civil: 

"O que se procura verificar é si entre os con
Htrahentes existe algum impedimento, é dar ao aeto 
'\10 casamento a maior publicidade, e evitar questões 
Hsobre a identidade dos nubentes, e são, em regra, as 
Hpessoas entre as quaes elles vivem actualmente, isto 
"é, as da 1'esidencia - que melhor podem informar. 
(Parecer transcrito pelo Desembargador A. Ferreira 
Coelho, em sua obra HCODIGO CIVIL. Comparado, 
Comentado e Analysado." - VoI. XII - Pago 90) -
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Sobre o assunto em tela, já em 4 de dezembro de 1.922, 
o CONSELHO SUPREMO DA CôRTE DE APELAÇÃO DO 
RIO DE JANEIRO, por provimento, determinava: -

"I - que os editaes dos proclamas não sejam 
"lavrados e publicados, nos termos do art. 181, senão 
"á vista dos documentos nelles enumemdos; e NOS 
"LIMITES DAS CIRCUMSCRIPCõES DOS OFICIOS 
"DO REGISTRO CIVIL, EXERCENDO OS RESPEC
"TIVOS OFFICIAES AS FUNÇõES QUE LHES SÃO 
"INHERENTES (Decreto n. 9263 de 1911, art. 174), 
"ESTABILIDADE É A COMPETENCIA PARA O 
"PROCESSO DA HABILITAÇÃO, pela "declaração 
"do domicilio e da residencia dos contrahentes". (ci
"tado art. 180, n. II). - (O grifo é nosso). - (Pro
vimento transcrito na integra pelo Desembargador A. 
Ferreira Coelho, em sua obra citada - VoI. XII -
Pago 108). 

Vê-se assim que é de suma importancia a prova que os 
contrahentes dev'em fazer de sua residencia. Tanto essa prova 
deve ser convincente e representar a expressão da verdade, 
que o art. 743 do Codigo de Processo Civil, atribuindo ao 
orgão do Ministério Publico, o acompanhamento dos processos 
de habilitação de casamento, permite ao mesmo, alem de reque
rer o que for conveniente à sua regularidade, exigir, se julgar 
conveniente, atestado de residencia firmado pela autoridade 
policial. (Art. 742 do C.P.C.). - Ora, se fosse licito aos 
nubentes promoverem a habilitação em qualquer distrito, ino
portuno seria esse dispositivo legal que permite ao orgão do 
Ministerio Publico, exigIr atestado de residencia firmado pela 
autoridade policial, quando a prova dos autos não o conven
ver da verdadeira e real residencia dos nubentes. 

Duvida, portanto, não padece, que o cartório competente 
para habilitar os nubentes a casar, é o da residencia de ambos 
ou de um deles quando residirem em distritos diversos. 

Entramos agora, em outra indagação. 

Dispõe o art. 208 do Cod. Civil -

É tambem nulo o casamento contraido perante 
autoridade incompetente (Arts. 192, 194, 195 e 198). 
Mas esta nulidade se considerará sanada, se não se 
alegar dentro em dois anos da celebração. 
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Qual a autoridade competente para a celebração do casa
mento? Em face do rigorismo do dispositivo citado, a per
gunta é perfeitamente justificavel; e, para responde-la, satis
faz a transcrição de pareceres de dois mestres do Direito-Na
cional - CLOVIS BEVILAQUA e PONTES DE MIRANDA 
- citados por Adolpho Corrêa de Barros, em sua magnifica 
obra "O CASAMENTO SEGUNDO O CODIGO CIVIL", obra 
essa, que pela sua perfeição e acuidade com que trata do 
assunto, tem merecido dos "Doutos" os mais francos elogios: 

"A autoridade competente para presidir á cele
"bração do casamento é a que for designada na Lei 
"de cada Estado da Reoublica. Se a autoridade 
"for incompetente, de modõ absoluto, ratione materiae, 
"ou relativamente, por não se extender a sua jurisdição 
"ao logar onde o casamento foi celebrado, o acto é 
"nullo por defeito de forma. Se a autoridade civil 
"é incompetente, e, pQr erro de oficio de sua parte, 
"por ignorancia dos nubentes, ou por outra razão, 
"funcionou no aeto da celebração, como se a Lei o 
"tivesse investido desse poder, o art. 208 considera 
"o casamento nullo, mas declara sanada a nulidade, 
"se não se allegar, dentro em dois anos". 

Mais claro entretanto, é o parecer de PONTES DE MI
RANDA, que focalizando o assunto - para maior e melhor 
compr"~nsão - cita exemplos praticos. 

"A esses impedimentos dirimentes absollutos deve 
"se juntar, para o effeito da nullidade absoluta (embo
"ra sanavel, se não for allegado dentro de dois annos 
"contados da celebração) o casamento contrahido pe
"rante autoridade incompetente (Art. 208). - É pre
"ciso, entretanto, differiro casamento nullo e inexis
"tente. O ca,,;amento nullo por incompetencia do pre
"s:dente do acto deve ter sido feito, todavia, por auto
"ridade ou juiz de casamentos; se o presidente, porém, 
"não era autoridade competente ratione materiae, o 
"casamento não é nullo, não podé ser sanada a nulli
"dade, com os dois anos da Lei (artigo 208), nem 
"gosar dos effeitos civis do casamento putativo, que 
"só se concede ao casamento nullo ou annullavel. É 
"inexistente. Nullo é o casamento celebrado por auto
"ridade incompetente ratione loei ou ratione persona-
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rum, mas competente ratione materiae. (O grifo é 
nosso) . 

Continua Pontes de Miranda, 

"Pensamos que a expressão "autoridade incompe-· 
"tente", a que se refere o Codigo Civil, artigo 208, 
"SE RESTRINGE A AUTORIDADE TERRITORIAL. 
"INCOMPETENTE, isto é, á incompetencia relativa. 
"e não á absoluta. No Districto Federal são os preto
"t'es do civel que presidem á celebração do matrimó
"nio, ordinariamente: se um casal contrahiu nupcias 
"perante o juiz de casamentos de Nictheroy, e não 
"perante a segunda pretoria da Capital Federal, como· 
"devera, esse casamento é nullo, mas passados doÍs. 
"annos, estará sanada a nullidade; se esse casal, po
"rém, contrahiu nupcias perante o juiz de uma das 
"varas criminaes ou dos Feitos da Fazenda Municipal, 
"esse casamento não é nullo: não póde ser válido no 
"fim de dois annos. É absolutamente inexistente." 

Para mais compreensão do assunto, o MESTRE cita o 
s~guinte exemplo: 

6-

"- A. e B, são residentes em districtos diffe
"rentes; contractam casamento e no districto da resi
"dencia da segunda promovem a habilitação legal, 
"havendo a pubI:cação devida nas residencias de um 
"e outro; concluido o prazo legal, retiram as certidões 
"respectivas, mas, por conveniencias particulares, re
"solvem celebrar o casamento em um outro districto 
"e juntando as duas certidões, requerem a celebração 
"perante o JUIzO de casamentos; este iuizo é compe
"tente em relação á materia (ratione materiae) , mas 
"são autoridades incompetentes em relação ao logar 
"(ratione loci) e em 1'elação ás pes-soas (ratione per
"sonarum); portanto, o CASAMENTO É NULLO~ 

"porque a jurisdicção destas autoridades não se ex
"tende ao logar da residencia de qualquer dos con
"trahentes, nem sobre suas pessoas; entretanto, se 
"dentro de dois annos, contados da data da celebração, 
"não for intentada a acção competente, o casamento é 
"valido, produzindo todos os effeitos juridicos e de 
"Direito." (PARECERES reproduzidos na Obra ci-
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tada de Adolpho Correa de Barros - Pags. 161 -
162 e 163). 

Respondendo tambem a pergunta que formulamos em 
relação à competencia da autoridade celebrante do casamento, 
temos mais a opinião do Prof. Dr. Almachio Diniz: -

"É claro que, não se dando a substituição da auto
"ridade celebrante na fórma da lei, em virtude da 
"qual resulte a sua competencia, é incompetente o 
"pTetoT do civel de uma dada circumsc1'ipção territo
"rial para celebrar o casamento de nubentes domici
"liados ou residentes e habilitados noutra circumscrip
"ção territorial". 

"Deste modo é que se caracterisa a incompetencia 
"da autoridade celebrante. (Institutas de Direito Ci
vil Brasileiro. - Tomo 19.°. - Nullidades e annulla
ções do casamento. - Pago 30). 

Não podemos deixló\,r de transcrever - pela sua impor
tancia - e tambem por focalizar o assunto que ora anali
zamos, dois despachos da "CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA" o primeiro subscrito pelo Desembargador Amorim 
Lima e o segundo pelo Desembargador J. M. Gonzaga, que, 
tendo "valor normativo, ou seja, valem como provimentos para 
todo o Estado" - devem ser observados por todos os .oficiais 
do Registro Civil. 

1.° - DESPACHO: 

"Proferido em processo n. 4.510, da comarca de 
"Bananal: "Somente a justiça ordinária, com juris
"dição contenciosa, poderá dizer da nulidade do casa
"mento, cujo assento foi tomado nos livros de escri
"vão de paz de outro distrito, onde os contraentes 
"não residiam. Todavia, constitui o fato grave irre
"{Iularidade, que deve ser evitada cautelosamente. 
"S. Paulo, 9-X-47 - (a.) Amorim Lima - (O grifo 
"é nosso) - (Diário Oficial do dia 10 de outubro 
"de 1.947). 

2.° - DESPACHO: 

"Processo n. 5.518. - Interessado o Dr. Promo
"tor Pníblico de Casa Branca - "Pergunta o zeloso 
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"Dr. Promotor Público da Comarca de Casa Branca 
"se os nubentes, obtida a certidão de habilitação, po
"dem casar-se, livremente, em qualquer distrito, fóra 
"do lugar da sua residencia. 

"Parece-me que não. A razão, a meu ver, está 
"com aqueles que, argumentando com os preceitos dos 
"arts. 181 e 182 do Código Civil, concluem que o casa
"mento só pode ser celebrado nos circunscrições do 
"Registro civil em que um ou outro dos noivos residir. 
" (Cfr. Carvalho Santos, nota 1 ao art. 192 do Cod. 
"Civil; Ferreira Coelho, nota ao art. 208 do Cito Co
"digo; Serpa Lopes, Registros Públicos, VoI. I ,n. 76; 
"Lidio Mariano, comento - à lei do casamento civil). 
"Acresce ponderar que a lei faculta a oposição de impe
"dimentos até no ato da celebração do matrimonio e 
"tambem permite que os pais, tutores e curadores, até 
"esse instante. retratem o seu consentimento - (Cod. 
"Civil, arts. 187 e 189. Se fosse licito aos nubentes 
"escolher arbitrariamente e em segredo a localidade 
"da celebração, com facilidade poderiam eles, nos casos 
"de dúvida, burlar essas faculdades. S. Paulo, 20-4-
"48 - (A.) J. M. Gonzaga (Diario da Justiça - do 
"dia 24-4-1.948.) 

Achamos util a transcrição aquí, de um tópico do P ARE
CER de Ferreira Coelho, citado no despacho supra: 

"O casamento, cujo processo de habilitação é pre
"parado perante o official do registro do domicilio 
"de ambos os nubentes ou de um delles, será presidido 
"vela autoridade declarada na lei para exercer tal fun
rr ção na circunsc1·ipção judiciária que comprehender o 
"cartório do referido official de registro, isto é, res
"peitando as competencias ratione materiae et loci. O 
"presidente do acto e o official do registro são os do 
"domicilio dos nubentes; porque lhes incumbe tambem 
"oppor impedimentos (art. 189) e para oppor impe
"dimento é preciso bem conhecer os noivos." (Cod. 
"Civil. Volume XIV, Pago 116). 

Firma igual conceito, o despacho do atual Corregedor 
Geral da Justiça, Desembargador Márcio Munhós, proferido 
no processo n.o 8.319, da Comarca de Pederneiras: 
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" Esta Corregedoria já estabeleceu que na 
"hipotese dos nubentes não residirem no mesmo dis
"trito ou comarca, o casamento terá de realizar-se no 
"distrito em que residir um deles. S6 excepcionalmen
"te deixará de prevalecer essa regra ... " (Publicado 
"no Diário Oficial de 12 de janeiro de 1.952). 

À esses motivos de ordem juridica, para os Oficiais do 
Registro Civil, juntam-se mais dois; um de ordem economica 
e outro de ordem moral. O Oficial do Registro Civil percebe 
custas pelos atos que pratica e que lhe são privativos. Não 
pode ele, por mais benevolente e liberal que seja nesse assunto, 
assistir impassivelmente uma evasão de rendas de seu cartório, 
com graves danos materiais e morais para. si. Materiais, por
que deixa de receber importancias a que tinha direito; morais, 
porque, ante aos olhos de seus concidadãos e principalmente 
no meio em que reside, patenteia-se um relaxamento de sua 
autoridade com danos para o "INSTITUTO DO REGISTRO 
CIVIL", cuja importancia foi proclamada por digna autori
dade no assunto e citada no inicio deste artigo. Acresce ain
da, que conhecedor das graves consequencias que possam advir 
aos nubentes que se habilitam e casam fora do distrito de sua 
residencia, não estará o Oficial, - com o seu silencio, se 
for conhecedor dessa irregularidade - praticando um ato 
incompativel com o cargo que ocupa e que prometeu exerce-lo 
sem dolo e nem malicia? Cumpre-lhe o dever funcional, pre
servar os atos juridicos que pratica, das contendas judicia
rias e com especialidade no que toca à organização da fami
lia-legitima. Recusando a promover a habilitação e celebração 
de casamento de pessoas residentes fora de seu distrito, está 
o oficial, fortalecendo o prestigio da classe e do cargo que 
ocupa, e ao mesmo tempo, fazendo sentir às partes, com 
essa recusa legal e fraterna - que acima de "emolumentos-in
devidos", por falecer-lhe competencia para esse fim, deve pai
rar a existencia do ato-juridico perfeito. 
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A OFIOIALIZAÇÃO DOS OARTORIOS 

AMELETTO MARIANO 
Oficial do Registro Civil das 

Pessoas Naturais de Neves Paulista. 

Brilhante, sem duvida, a reportagem do "O Estado de 
São Paulo", a proposito do movimento dos cartorios da Capi
tal, publicada no domingo, dia 6 de Julho p.p. 

Para aquêles que ignoram, em toda a sua extensão, a 
vida cartoraria, melhor e mais inspirada não podia ser aquela 
brilhante revelação. Apurou, em todos os seus aspectos, o 
que representa a labúta diária daqueles que, humilde e ano
nimamente, conçorrem para o prestigio da justiça. Abordou 
varias facêtas dos problemas atinentes à classe, tais como 
instituição da carreira, regimento de custas e focalizou, como 
não podia deixar de ser, um assunto sempre palpitante e 
agóra, mais do que nunca, na ordem do dia: a oficialização 
dos cartorios. 

Entretanto, força é convir: muito se fala nêsse assunto, 
mas nem sempre se encontra a verdadeira solução: Ainda há 
poucos dias, os nobres deputados Cid Franco e Alfredo Farhat 
apresentaram dois projétos que visam aquele objetivo. Am
bos, em suas justificativas, afirmam que maioria dos serven
tuários da justiça apoiam essa iniciativa. Por outro lado, o 
deputado Lincoln Feliciano, tambem ardoroso defensor da 
oficialização e, mesmo, seu paladino, chegou a afirmar que, 
mesmo que se reunam todas as forças de terra, mar e ar do 
Brasil, nada se conseguiria, dada a potência da capacidade 
da classe dos serventuários, os quais, unidos em torno de 
seus interesses, trabalhariam, por todos os meios e modos, 
usando de todas as armas, pela manutenção do atual sistêma. 

Perdoem-me aqueles nobres parlamentares divergir, não 
só de suas respeitaveis opiniões como e principalmente dos 
projétos apresentados, os quais, em suma, viriam tumultuar 
e prejudicar, ainda mais, o complicado sistêma de distribuição 
e aplicação da justiça. 

Como serventuário de justiça, vivendo em modesta cidade 
do interior, cujo territorio compreende dez mil habitantes, 
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.com um movimento anual de 500 nascimentos, 100 casamentos. 
180 obitos, algumas escrituras e procurações, verificarão aque
les deputados que o meu maior desejo seria a concretização 
.daquela medida, que me viria colocar na privilegiada posição 
de funcionário publico, com o padrão de letra Q, que dá o 
vencimento mensal de CR.$4.500,00. Além dessa retribuição 
mensal, certa e positiva, teria direito ao abono familiar, 
licença premio e tantas outras vantagens de que usufrue o 
funcionalismo em geral. Constituiria, afinal de contas, por 
mais modesto que fosse o cartorio, uma autêntica sinecura. 

Concordo com a tése de que ao Estado deve competir o 
encargo decorrente do registro civil das pessõas naturais, 
que compreende o nascimento, casamento e obito, tal como 
acontece com os paises bem organisados. Mas, acima de tudo, 
precisamos ser justos: não é possivel sobrecarregar o Estado 
com os onus que fatalmente advirão com a aprovação do 
projeto apresentado. Basta atentar-se que, somente carto
rios de registro civil, muitissimos dos quais de renda infima, 
existem cerca de um milheiro, os quais, na média de ...... . 
CR.$6.000,OO, para o serventuário e escrevente, produziriam 
uma despesa mensal de CR.$6.000.000,OO, sem se falar em 
alugueres, material de expediente e conservação. 

Assim, outra idtia deve ser procurada, que concilie os 
interesses em jogo. 

A meu vêr, uma solução que viria atenuar a dificil situa
ção dos oficiais do registro civil dos pequenos nucleos, que são 
em maior número e que mais reclamam contra o atual estado 
.de causas, seria não permitir-se a criação de outros cartorios 
de identica modalidade, a não ser em casos excepcionalissimos. 
Só na ultima revisão quinquenal foram criados cerca de 170 
.distritos, com desfalque de territorio pertencente a tantos 
outros oficiais. E desses 170 novos cartorios, sómente alguns 
vinte foram providos mediante concursos. Os demais conti
nuam vagos, exatamente porque, pela sua pequenez territo
rial e diminuta densidade demográfica, não comportam siquér 
as despesas com a respectiva instalação, quanto mais .à subsis
tência dos titulares. Criados exclusivamente pelo critério da 
da baixa politiquice, sem um exame cuidadoso e sem previa 
investigação dos dados apresentados, muitas vezes por sim
ples emendas feitas na hora, a realidade está aí à mostra, 
com a sobrecarga dada ao E. Tribunal de Justiça, na realisa
ção de concursos, com despesas de material, publicação de 
editais e tantos outros trabalhos, sem nenhum resultado pra-
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tico, pois até a livre nomeação tem sido regeitada, em conse
quencia daqueles fatos apontados. 

Por outro lado, a criação de comarcas, embóra algumas 
cidades, pela sua situação geográfica, movimento forense e 
outras peculiaridades mereçam essa categoria, devia obedecer 
a um critério minimo e razoavel. O que atemorisa grande 
número de serventuários e os faz defensores intransigentes 
do regime da oficialização é o fáto de, a qualquer momento, 
muitas veses por simples jogo poli ti co ou interesse pessoal, se· 
alterar a situação de um cartorio que, de bom ou regular, 
passa a ser pessimo ou que mal dá para o serventuário viver. 

Hoje, por exemplo, se cogita da criação das comarcas 
de Fernandopolis e Jales, que deverão destacar-se exclusiva
mente da comarca de Votuporanga. Em que situação fica
rão os serventuarios desta ultima? Por diminuição de renda, 
que será inevitavel, terão que dispensar seus auxiliares e 
escreventes, ou o que é peior: mante-Ios, mas reduzir os seus 
vencimentos, o que será grandemente prejudicial, a uns e 
outros. 

Com todos esses exemplos à vista, portanto, os srs. depu
tados, antes de mais nada, sem espirito demagogico, que é 
que não falta, sem qualquer receio da verdade, devem enfren
tar o problema tal como êle se apresenta e, com realismo, 
mas tambem com espirito público, apresentar a solução mais 
compativel com os interesses da justiça, dos serventuários e 
do povo. Dizer que este ou aquele cartorio tem centenas ou 
milhares de cruzeiros de renda por mês não resolve. Afir
mar que este ou aquele serventuário é poderoso e usa e abusa 
de sua influência pessoal e politica em favor do atual sis
têma tambem não soluciona nada. Não é preciso que os 
deputados receiem este ou aquele pedido, nem tambem se 
justifica a bravata do deputado Cid Franco de que denunciará 
aqueles que se opuzerem ou se opõem à oficialização. É neces
sário, acima de tudo, com verdadeiro socialismo, encarar, 
tambem por igual, o trabalho arduo, honesto e eficiente dos 
serventuários de justiça, os quais, em sua maioria, quiçá em 
sua totalidade, sempre se dedicaram aos seus proprios afa
zeres, com dignidade e retidão, muitas veses com prejuizo 
de seus interesses, trabalhando de graça nos serviços crimi
nais, nos processos de assistência judiciária, nos executivos 
fiscais e nos processos eleitorais, dando papel, tinta, material 
humano e tantas outras cousas, sempre tendo em vista o 
bem comum. 
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Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTOS 

N. 8.518. - Geraldo Nogueira - Barretos - "Não 
houve citação da entidade de classe para os têrmos do pro
cesso. Em diligência para ser sanada essa falha, voltando 
em seguida os autos conclusos. O oficial de justiça que efe
tuou a diligência certificada a fls. 14 v. deveria ter recolhido 
em selos 2/ 3 dos emolumentos cabentes ao Estado. Não o 
fez e com essa omissão obrigou o interessado a pagar no 
conjunto de custas, importância que já estava paga e consta 
do recibo de fls. 14 v. 

Esse fato vem se repetindo em casos que chegam ao 
conhecimento desta Corregedoria, importando em desobediên
cia a suas reiteradas recomendações. 

Finalmente cumpre ao oficial de Justiça devolver o ex
cesso recebido. 

S. Paulo,. 17-6-52. (a.) Mareio Munhos". 

D. J. 19/6/52. 

N. 8.553 - Juizo de Direito - Santa Rita do Passa 
Quatro - "Pub~ique-se a decisão em apreço que estabeleceu 
critério exata a respeito dos emolumentos de avaliador. Será 
oportunamente tomada em consideração para provimento de 
ordem geral. São Paulo, 24 de julho de 1952. - (a) Márcio 
Munhós". .. 

Decisão a que sé refere o despacho supra: - "No pre
sente inventário, os três imoveis que formam o patrimônio 
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-do espólio foram num único laudo avaliados, respectivamente, 
em Cr$ 180.000,00, Cr$ 291.200,00, e Cr$ 9.000,00 somando 
todos êles a importância de Cr$ 48.200,00. 

Ao ser feita a conta de custas, entendeu o senhor avalia
·dor que fazia jús, nos têrmos da Lei n. 632 de 1.°/ 2/ 50, aos 
emolumentos correspondentes a três avaliações distintas e 
cotou à margem de laudo a importância de Cr$ 2.145,00, ex

·clusiva diligência. Sendo apenas um laudo, entendi que uma 
era a avaliação pouco importando que fossem diversos os 
imóveis estimados. Por esta razão, determinei que as custas 
fossem calculadas tendo-se por base a soma dos valores imo
biliários do espono. Nestas condições, foram reduzidas para 
Cr$ 1.200,00 as custas atribuidas ao sr. Avaliador. Inconfor
mando, o serventuário pediu reconsideração do despacho, 
alinhando duas ordens de argumentos: 

L°) - Em outras comarcas, em casos indênticos, tem-se 
:admitido que as custas sejam calculadas tomando-se por base 
.Q valor de cada imóvel, parceladamente; 

2.°) - A Lei n.o 632 de 1.0 - 2 50 nãe repetiu a obser
vação contida no Regimento de Custas de 1927, secção IIl, 
tabela J, n. II e portanto, para a determinação da taxa, não 
,se deve mais reunir o valor dos bens. 

Mantenho o despacho. O modo pelo qual os srs. A valia
-dores, em outras comarcas, vêm contando suas custas não me 
pertine e, por me parecer desacertados não posso permitir 
sua aplicação em Santa Rita. Confesso que seria preferível, 
para afastar qualquer dúvida, que a Lei n. 632 tivesse repe
tido a observação contido no Regimento de 1927. Mas, pela 
circunstância de haver silenciado, não se deduz necessaria
mente que tivesse abolido o critério da reunião de todos os 
valores dos bens para a determinação da taxa. Inicialmente 
é de se observar, ter a Lei n. 632 em seu artigo 4.'>, revogado 
apenas as disposições em contrário, sendo intuItivo que a 
legislação anterior, desde que não colida com a nova conti
nua em vigor. E não se pode dizer que qualquer dos dispo
sitivos da lei nova tenha derrogado o critério estabelecido 
no Regimento de 1927, segundo o qual para a determinação 
,da taxa, soma-se o valor de todos os bens estimados no mesmo 
laudo. Ademais, é de se presumir que a lei tenha silenciado, 
por ser desnecessária a observação, já que ficou expressa
mente estipulado que o máximo a ser atribuido pela ava
liação não deve exceder de Cr$ 1.200,00. Insisto em que a 
avaliação foi apenas uma, pouco importando o número de 
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imóveis avaliados. A se adotar critério diverso, chegaríamos 
a consequências absurdas que, não é crível tenha o legislador 
querido consagrar. Assim por exemplo: estimando imóvel 
agrícola com tôdas as benfeitorias e pertencentes em dez 
milhões de cruzeiros, fariao avaliar jús a Cr$ 1.200,00 de 
custas. Mas, se a avaliação tivesse por objeto quatro prédios 
iguais no valor unitário de duzentos e cinquenta mil cru
zeiros, poderia cobrar de emolumentos Crs$ 4.800,44... E' 
de bôa hermenêutica evitar interpretações que conduzem ao 
,absurdo. Como se traja de assunto de interêsse geral, aten
dendo pedindo do sr. Avaliador, determino que se remeta 
cópia do presente despacho ao Exmo. Sr. Corregedor Geral 
dlo Estado, para que S. Exa., caso entenda de utilidade, 
manifeste a exata compreensão que se deve dar ao assunto. 

Santa Rita do Passa Quatro, 22 de abril de 1952. - (a) 
Marcos Nogueira Garcez, Juiz de Direito. 

D. J. 29/7/52. 

N. 8.451 - Diretor do Forum - Santos - "Embora os 
interesados não sejam escreventes habilitados ou simples es
creventes de cartório, estão servindo no Juizo Criminal da 
Comarca de Santos, onde foram lotados por ato de autori
dade competente; ficaram sujeitos à disciplina forense, como 
se depreende da iformação do Dr. Juiz de Direito do Forum 
de Santos. 

Comparecem ao serviço dentro do horário comum dos 
-demais servidores da justiça; trabalham também nos dias de 
ponto facultativo do funcionalismo burocrático das reparti
ções administrativas do estado; estão em fim, adistritos ao 
regime do funcionário de cartório com obrigação similiares. 
Devem ter regalias equivalentes, salvo quanto à possibilidade 
·de substituição, só permitida entre os tituladres de carreira. 

Cabe-lhes, portanto, gozar férias nas mesmas condições dos 
outros auxiliares de cartório. 

S. Paulo" 5 de julho de 1952. (a) Mareio Munhos". 
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DECISõES 

JUIZO DE DIREITO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. 

Suscitante: Registro de Imóveis da 7.a Circunscrição. 
Impugnante: Neli Gonsalves. 

Vistos. 
I. Teve dúvida o oficial-maior do registro de imóveis 

da 7.a circunscrição em atender ao pedido de transcrição do 
contrato de compra e venda constante - da escritura de fls. 
5, lavrada nas notas do 5.° tabelião em 31 de dezembro de 
1951,p01' não haver sido pago o selo federal proporcinal pre
visto no Decreto n. 4.665, de 3 de Setembro de 1942, com as 
alterações posteriores e artigo 38 da respectiva tabela. 

11. Os tabeliães, em geral, não têm cobrado dos con
tratantes esse selo, desde que foi proferido pelo C. C. o 
acordão n. 33. 226, de 25 de setembro de 1951, e que foi 
publicado no D. O. de 29/ 11/ 5l. 

Nessa decisão foi proclamado ser indevido esse imposto, 
e, portanto, não exigivel nas transmissões de imóveis, cuja 
tributação pertence aos Estados. 

Nesse sentido também se manifestou o ilustre represen
tante da Fazenda Pública Federal, conforme se verifica de 
seu parecer de fls. 13v. 

111. Em face do exposto, julgo improcente a dúvida, 
pagas as custas na forma da lei. 

P. R. Intime-se. 

16 -

São Paulo, 14 de Julho de 1952. 
(a) Plinio de Carvalho Pinto. 
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SECÇÃO XII 

PRESID~NCIA 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Proc. n. 3309 - São Paulo. 
Correição parcial requerida por Raul de Aquino nos 

autos de ação de despejo que Josefa Luz move ao reque
rente. 

ACORDÃO 

Ilegalidade do despacho mandado selar e prepa'rar 
a fim de ser exarada a decisão seneadora. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição 
Parcial n. 59.190, da comarca de São Paulo, em que é reque
rente Raul de Aquino Impugnando despacho do Juiz da 15.a 
Vara Civel, nos autos da ação de despejo intentada por 
Josefa Luz: 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura em julgar 
procedente o pedido para considerar insubsistente a decisão 
que determinou fosem os outas selados e preparados a fim 
de ser exarado o despacho saneador. 

Depreende-se do artigo 293 do Código de Processo Civel, 
que esse despacho tem de ser proferido com celeridade; cons
tiui termo que decorre automaticamente do andamento da 
causa, sem dependencia de preparo prévio; não deve sofrer 
demora desultante do pagamento das custas. A exigência 
em contrário não tem apoio em lei atenta contra a pureza 

. do sistema adotado no Código do Proceso Civil, pois entrava 
o prosseguimento do feito, dando causa à sua paralização; 
viola o § 3.° do art. 56 do citado estatuto que nem para a 
sentença final, em primeira instância, torna imprescindivel 
o pagamento antecipado de custas. 

Da análise de todo o art. 56, verifica-se que em seu corpo 
define o direito do serventuário ao recebimento das custas, 
logo depois de concluido o ato, mas somente no seu § 2.° 
declara o momento da efetivação desse direito. O serven
tuário que não queser aguardar esse momento, terá de se 
socorrer da ação prevista no art. 298 n. I (Acórdão da 
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4.a Câmara Civil, Rev. dos Tri. voI. 190,364). Esse jul
gado ajusta-se à melhor interpretação doutrinária: (A regra 
consagrada no § 2.° tem por objeto possibilitar o julgamento 
independentemente da conta de custas. Se a decisão ficasse 
condicionada ao pagamento das custas contadas nos autos, 
é claro que ao Juiz não se depararia nunca oportunidade de 
proferir a sentença na própria audiência de instrução e debate. 
Proferida, porem, a sentença nem o vencido poderá dela recorrer 
nem ao vencedor será permitido executá-la sem aquele paga
mento. Por esse modo assegura-se o direito dos interessados 
sem sacrifício da marcha processual". (Pedro Batista Mar
tins, Com. Cod de Proc. Civil voI. I pago n. 160). 

Sendo essa a regra geral, com maior razão se torna. 
inadmirável o pagamento antecipado de custas na interlo
cutoria do saneamente do feito. Assim tem decidido, na 
espécie, o Egregio Tribunal de Justiça em suas diversas Câ
mbaras e até em recurso de revista, reconhecendo em juris
prudência pacifica "a ilegalidade do despacho de selar e pre
parar a fim de ser prolatada a decisão sane dora" (Rev. 
dos Tribunais Vols. 1741306; 187[354; 1801791 e 1901364). 
Em julgados de Tribunais de outros Estados, fixou-se o 
mesmo critério: (Arch. Jud. VoI. 89. pago 75 com relação 
ao Distrito Federal; Mensario Forense VoI. 1.0 pags. 240 
e 264 e Rev. Forense VoI. 124 pago 186 quanto a Minas 
Gerais: a Paraná Judiciário VoI. 47 pago 26 atinente ao 
Paraná). Dele não se afasta o Egregio Tribunal Federal 
de Recursos (Diário da Justiça da União, outubro de 1950 
pago 3453). 

Cumpre notar que a matéria é regida por lei processual 
de competência federal, excluindo qualquer restrição resul
tante de normas de Organização Judiciária ou de sua parte 
complementa contida no Regimento de Custas. Não é possi
vel obliteração de uma regra dessa natureza - que pela. 
Constituição tem de prevalecer em todo o Brasil - porque 
diploma local dispõe em sentido contrário. A norma do 
processo prescreve o momento em que se tornam exigiveis 
os emolumentos judiciais, relegados aos regimentos de custas 
respectivas o "quantum" e a natureza dos mesmos. "Não 
prevalecem sobre o disposto no art. 56 § 2.° do Código de 
Processo Civil, quaisquer estipulações em contrário inseridas 
nos respectivos Regimentos de Custas dos Estados. A legis
lação federal em apreço podia como o fez e sem invasões vi
ciosas de atribuições fixar de maneira normativa o momento 
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exato em que as custas se tornam exigiveis. Face ao sistema. 
processivel vigorante entre nós, não é licito erigir como motivo 
impediente do julgamento da demanda, a falta de preparo pré
vio dos autos. O depacho que o exigiu portanto é ilegal". 
(Emenda ao Acórdão do Tribunal Federal de Recursos "in" 
Diário da Justiça da União acima citado). 

Diga-se de pasagem que o último Regimento de Custas 
do Distrito Federal, de 1944 (aboldando-o aos princípios do
minantes do Código de Processo Civil, cancelou o artigo do 
regimento anterior que determinava o pagamento antecipado 
de custas e o substituiu por outro consentaneo com o regime 
processual. 

Note-se afinal, que na quase totalidade das comarcas do 
Estado, tem-se mantida ilesa a bôa orientação oriunda das 
normas processuais: na da Capital, entretanto, vem-se im
platando a praxe injustificavel que deu motivo a este pedido 
de correição. 

Em resumo:O depacho saneador não fica na dependen- · 
cia do pagamento de custas e de maneira geral, a falta de ' 
preparo prévio não constitui entrave para o ato judicial, nem 
pode servir de pretexto para que o serventuário ou dificulte 
o andamento do proceso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 17 de junho de 1952. 

aa) Meirelles dos Santos, Presidente 
Gomes de Oliveira, Vice presidente em exercício. 
Marcio Munhós, corergedor geral e relator. 
Copiado do original por: 
(ass. ilegível). 
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Notas Varias 

APELAÇÃO CíVEL N.o 12.360 

o reconhecimento da firma é ato pessoal 
de quem a declara verdadeira. O títular do 
tabelionato não responde pelo reconhecimento 
feito pelo substituto. 

Vistos e relatados êstes autos de apelação, n.o 12.360 
(entre partes: Eronides de Carvalho como apelante, sendo 
apelado Leonel Gomes de Moura) acordam os Juizes °da Quarta 
Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dar pro
vimento á apelação para julgar improcedente a ação contra 
o apelante. 

Custas pelo apelado. 
Assim decidem unânimemente pelas razões seguintes: 
A presente ação de indenização foi proposta também 

contra o apelante, como tabelião do 14.0 Ofício de notas des
ta Capital, em cujo cartório foi reconhecida a firma pelo 
substituto. A culpa decorrente, alegada na inicial, seria a 
de ter êle depositado em cartório uma firma que os peritos 
mais tarde disseram não ser a do dono do veículo, não haven
do pois a necessária cautela, sendo colhida em ficha (fls. 2 v.). 

Quanto ao reconhecimento, a responsabilidade é pessoal 
de quem reconhece (art. 219 do Dec. Lei 8.527, de 31 de 
Dezembro de 1945 - Código de Organização Judiciária do 
Distrito Federal), de sorte que o tabelião titular não poderia 
responder por êsse ato praticado pelo substituto. O citado 
dispositivo acrescenta: deve ser feito o confronto com a pré
viamente depositada em cartório". Na maior parte das vezes 
o tabelião do Distrito Federal não conhece a pessoa que deixa 
firma em seu cartório; a identidade, quando não lhe é apre
sentada a carteira destinada a prová-la, é abonada por outra 
pessôa que mereça fé do notário e que êste sabe ser a própria. 
Não está na lei a forma pela qual deve o tabelião colher a 
assinatura que deposita em seu cartório. A firma de Carlos 
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Carneiro (nome do vendedor de automóvel entre ao autor) 
consta do cartório, sendo abonada por Alberto Tramontano 
que por sua vez tem assinatura no mesmo cartório, igual á 
da carteira de identidade dêste, onde consta, como na ficha do 
mesmo ser êste funcionário público, trabalhando no lugar 
indicado, casado e brasileiro (fls. 59). A identidade do abo
nador e a qualificação dêste nem si quer foram contestadas. 
Até a data dos processos contra êle instaurados, nada cos
tando contra o mesmo na Justiça - ou fóra dela, motivo não 
havia para ser êle recusado como abonador. A firma que foi 
reconhecida não é diferente da depositada no cartório, sendo 
esta colhida pela forma usual e abonada, sem motivo para 
suspeição. O Tabelião não teve culpa, ou pelo menos essa 
não está provada, ao organizar os padrões de assinatura que 
servem para o confronto. - Na presente ação o substituto não 
tomou parte, nem teve intervenção; se algum direito tinha 
contra o títular, não o pleiteou, nem o poderia fazer na pre
sente causa; não se justifica pois a condenação do títular. 

Rio, 23 de Novembro de 1951. 

Sylvio Martins Teixeira, Presidente e relator. - Estácio 
,C. Sá e Benevides. - HUGO AULER. 

o Instituto das Correições foi criado 
no Estado de S. Paulo pelo Dec. 4.786, de 
3/12/1930, sob a denominação de Regi
mento das Correições e tem por fim disci
plinar, orientar e fiscalisar o bom andamento 
dos serviços referentes à justiça. 
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-Carneiro (nome do vendedor de automóvel entre ao autor) 
consta do cartório, sendo abonada por Alberto Tramontano 
que por sua vez tem assinatura no mesmo cartório, igual á 
da carteira de identidade dêste, onde consta, como na ficha do 
mesmo ser êste funcionário público, trabalhando no lugar 
indicado, casado e brasileiro (fls. 59). A identidade do abo
nador e a qualificação dêste nem siquer foram contestadas. 
Até a data dos processos contra êle instaurados, nada cos
tando contra o mesmo na Justiça - ou fóra dela, motivo não 
havia para ser êle recusado como abonador. A firma que foi 
reconhecida não é diferente da depositada no cartório, sendo 
esta colhida pela forma usual e abonada, sem motivo para 
suspeição. O Tabelião não teve culpa, ou pelo menos essa 
não está provada, ao organizar os padrões de assinatura que 
servem para o confronto. - Na presente ação o substituto não 
tomou parte, nem teve intervenção; se algum direito tinha 
contra o títular, não o pleiteou, nem o poderia fazer na pre
sente causa; não se justifica pois a condenação do títular. 

Rio, 23 de Novembro de 1951. 

Sylvio Ma1'tins Teixeira, Presidente e relator. - Estáoio 
-C. Sá e Benevides. - HUGO AULER. 

o Instituto das Correições foi criado 
no Estado de S. Paulo pelo Dec. 4.786, de 
3/ 12/ 1930, sob a denominação de Regi
mento das Correições e tem por fim disci
plinar, orientar e fiscalisar o bom andamento 
dos serviços referentes à justiça. 
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Secção Social 

FALECIMENTO 

RICARDO NORMANDIA MOREIRA 

Faleceu em Rio Claro, o nosso prezado Colega sr. Ricardo 
Normandia Moreira. O falecido, exercia a muitos anos, o 
cargo de Distribuidor, Contador e Partidor na Comarca de 
Rio Claro. 

Foi um dos baluartes da nossa classe e muito trabalhou na 
defesa de seus direitos e sua morte foi muito sentida. 

O sr. Ricardo Normandia Moreira, fazia parte da Dire
toria da Associação e muito trabalhou para elevar o seu nome, 
tendo sido um de seus sócios mais fervorosos e muito deve 
a nossa Associação a esse dedicado amigo. 

Por intermedio de nosso Boletim, prestamos uma singela 
mas sincera homenagem a esse digne serventuário que em 
vida era querido por todos e sua morte só trouxe tristesa e 
saudade. 

A Sua Exma. Família, as nossas condolências. 

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

DIRETORIA 

DR. F RANCISCO VERGUEmO PORTO ....... ,. _. Presidente 
DR. FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR. - Diretor-Secretário 
DR. CELSO DE AZEVEDO MARQUES ..... ....... - Diretor-Tesoureiro 
DIt. J O"'É DO AMARAL GURGEL . . . ............. - Diretor 
DR. J OSÉ ATALIBA LEONÉL . .. . ..... .... . . . .... - Diretor 
DR. J OÃO SILVEIRA PRADO . . . . .. .. ... . .....•..• - Diretor 
DR ARMAN DO FERREIRA DA ROSA .. . ......... - Diretor 
DR. RUY PINHEIRO DE AMORIM CORTEZ ...... - Diretor 
SR. SILVIO BRANTES DE CASTRO ..... .... ..... - Diretor 

CONSELHO FISCAL 

SR. Amm R RIBEIRO BORGES . . ................. - Presidente 
DR. ANTONIO AUGUSTO FIRMO DA SILVA 
DR. BRASILIO MACHADO NETTO 
SR. IB<:: EN DA COST<\ MA, TSO 
DR. JOSÉ SOARES DE ARRUDA 

SUPLENTES 

ELVINO SILVA .. . . . .. ..... .•..... .. . . .. .... .. ... - Campinas 
MAJOR LÉO LÉRRO ................ ... ... ....... - São José do Rio Preto 
MANOEL FERREIRA LARANJA .... .... .. ... .. . . - Santos 
DR. J OSÉ PROCóPIO JUNQUEIRA •. ..... .. ...•. - Jaú 
TRISTÃO CARVALl lO ... . ...•..... . ... . .. ..... .. . - Casa Branca 
DR. DARIO FERREIRA GUARITA '" ..... .. .. ... . - Araçatuba 
JOÃO BAPTISTA FERREIRA FILHO . ...... . . .. .• - Olimpia 
MILTON DUARTE COELHO ........ • .........•. • . - Santos 
ALVARO PINTO DA SILVA NOVAIS F ILHO •• - Santos 
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