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Colaboração 

DO CASAMENTO CIVIL 

NATURESA JURISDICI ONAL DO CASAMENTO 

JOSÉ SPINOLA DE MELO 

Oficia l do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.0 
Sub dist r ito de Birigu í - Es";ado de Sã o Paulo. 

o CASAMENTO, de acôrdo com a legislação brasileira, é 
um áto que não tem fôro obr igatór io. É de jurisdição gra
ciosa, o que equivale dizer que as partes têm o direito de pre
parar os papeis de habilitação e celebrar o áto, onde bem lhes 
conviér , uma vês que o façam perante a autoridade competênte. 
É da mesma opinião o grande processualista italiano Chioven
da, que enquadra o casamento como um feito de jurisdição 
graciosa (Chiovenda - Instituição do Processo Civil - VoI. 
II - Pago 37). 

Para os átos de jurisdição graciosa, não há fôro obri. 
gatõrio: podem ser processados onde conviér aos interessados, 
dês de que, como j á dissémos, o façam perante a autoridade 
competênte. 
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o Código Civil, em seus arts. 180 e 182, reproduziu a an
tiga legislação do casamento civil, que constava do Decreto· 
n.o 181 de 24 de Janeiro de 1890. De forma que não houve 
qualquer alteração quer na forma substantiva, como na parte 
formal para a realização desse contrato sui gene1'is que é 
o casamento civil. Assim, facultativamente, os candidatos 
ao casamento, conforme prescreve o Art. 180 do Código Ci
vil, devem se dirigir a qualquer oficial do registro civil, apre
sentando os documentos exigídos e constantes dos números 
I a V, do referido artigo. óra, não diz o Código Civil que 
os candidatos devam procurar o oficial do registro civil do 
lugar onde residem, oü que, pelo menos, seja a residência de 
dêles. Só exige que procurem um oficial do registro civil 
devidamente investido no seu cargo e que é competênte para 
o preparo do casamento civil. Logo, pelos próprios termos 
da lei, os nubentes têm a faculdade de processar a habilita
ção, áto preliminar do casamento, onde bem lhes conviér, o 
mesmo acontecendo quando à celebração. 

O que se tornou obrigatório por disposição expresl'la em 
lei, é a publicação dos editaes nos distritos onde residem os 
nubentes; e, si residirem em diversas circunscrições do registro 
civil, em uma e outra se publicarão os editaes). (Código Civil 
Art. 181 e seus parágrafos). 

Decorrido o prazo fixado em lei para a publicação <los 
editaes e não aparecendo quem oponha impedimento algum, 
o oficial do registro civil incumbido do processo de habili
tação dará uma certidão aos pretendentes, declarando que 
estão habilitados a se casar dentro de três meses imediatos. 
(Cód. Civil, Art. 181 Parágrafo I). 

Depois de ter o oficial do registro civil se desincumbido 
do preparo dos papéis e feito a entrega desse certificado de 
habilitação, cessa a sua função. Daí em diante, compete aos 
nubentes, verdadeiros e únicos interessados, providenciarem o 
seu casamento em qualquer parte do país. 

O Oficial do Registro Civil que processar a habilitação 
não t em o direito de impôr que os nubentes se casem no seu 
Cartório e nem o de lhes indicar onde devem se casar. Os 
interessados, sim, têm o direito e a liberdade de se dirigirem 
à autoridade competente do lugar onde desejarem se casar, 
requerendo a celebração do seu casamento ante a apresentaçãÜ' 
do competênte certificado de habilitação. 
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Para ilustrar nossas considerações, transcrevemos, a se
guir, a súmula da Portaria n.o 27 de Outubro de 1892, do 
Ministério da Justiça: 

"Declara que os escrivães de paz podem aceitar 
documentos, publicar editaes de proclamas e servir 
nos casamentos, quando os nubentes residirem em 
distritos alheios aos de sua jurisdição, devendo, em 
tal caso, remeter ao oficial do distrito onde residi
rem os contraentes, uma cópia dos editaes de que 
trata o art. 2.0 do Dec. n.o 191". 

(O Registro Civil da República - Tavares 
Bastos, pag.191). 

É esta a interpretação autêntica da Lei sôbre o casamento 
civil, por ser emanada do próprio Governo que o instituiu 
entre nós. E que, até êste momento, prevalece, por não exis
tir lei ou regulamento em contrário. 

Em abono da nossa assertiva, queremos formular um 
exemplo, mais elucidativo, ou seja: - Em uma estação de 
aguas dêste Estado, vêm a se encontrar dois jovens. Êle, 
procedente de um Estado do Norte do país, suponhamos Pará. 
Ela, de um Estado do Sul, como Santa Catarina. Ambos sol
teiros e maiores, amaram-se e resolveram se casar. - Como 
devem proceder, para que, no menor prazo estabelecido pela 
lei, possam concretizar o seu desejo? Precisam ir ao Esta
do do Pará ou de Santa Catarina para que seja realizado o 
casamento? Suponhamos, ainda, que para êles essa desca
bida medida se tornasse impráticavel por fatores vários, te
riam que se exporem a imprevistos até que pudessem atender 
uma tal formalidade? E, se por ventura, dirigissem-se êles ao 
Oficial do Registro Civil da Estação de Aguas, exibindo os 
documentos exígidos pelo art. 180 do Código Civil e requeres
sem perante êsse Oficial, a sua habilitação, deveria o Oficial 
atendê-los? E, ainda, se fossem atendidos e o oficial enviasse 
cópia dos editaes para os Estados do Pará e Santa Catarina, 
distritos de residências, respectivamente dos nubentes e, 
decorrido o prazo legal, aquêles oficiais dos registros civis 
referidos enviassem as competêntes certidões de habilitação, 
ante as quaes o oficial do registro civil da Estação de Aguas, 
depois de igualmente certificar o que de ofício lhe competia, 
procedesse à celebração do casamento, seria êsse casamento 
legal? Respondemos pela afirmativa a vista do disposto nos 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENT U A RIOS 
DEI JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO P AU L O * -3 



Arts. 180 e 181 e seus parágrafos do Código Civil, como já, 
afirmamos, não diz o Código Civil, que os candidátos ao 
casamento devam procurar o oficial do registro civil do lugar 
onde residem, ou que, pelo menos, seja a residência de um 
deles. Só exige que procurem um oficial do registro civil 
devidamente investido no seu cargo e que é o competênte para 
o preparo do casamento civil. 

Em reforço da nossa argumentação e das nossas conclu
sões, queremos considerar aqui o disposto no Art. 163 da 
Constituição Brasileira que, em seu parágrafo primeiro reco
nhece ao casamento religioso efeitos equivalentes ao civil, 
desde que, se, observados os impedimentos e prescrições da 
Lei (art. 180 e 181 do Código Civil) assim o requerer o cele
brante (Ministro Religioso) ou qualquer interessado, contanto 
que seja o áto inscrito no registro público. Óra, sabemos que 
o casamento religioso é celebrado independente da formalida
de da competência por força de distrito de residência, isto é, 
podem duas pessoas se ~asar religiosamente onde e bem lhes 
aprouver, tanto assim que, inumeras são as pessoas que re~ 
sidindo em municípios diversos, vão se casar na Aparecida do 
Nórte, alegando cumprimento de promessa. 

Outr ossim, são os inumeros os casos de uma só paróquia, 
ou melhor, um só pároco responder pela vida religiosa de 
dois e até mais municípios, não se contando o número de dis
tritos. Se atendermos que a Constituição e nem qualquer 
outra lei posterior determina que a inscrição no registo pú
blico do casamento r eligioso, para equivalência ao civil, seja 
feito no distrito de residência de um dos contraêntes, conclue
se que, póde essa inscrição ser feita no r egisto civil do dist rito
séde da paroquia onde foi celebrado o casamento religioso, 
como ainda, não estabelece a Constituição o prazo para essa 
inscrição e nem impõ às mesmas condições que viesse a pré
deter minação por distrito de r esidência de um dos contraêntes, 
para efeitos quer da habilitação como da celebração do casa
mento r eligioso. 

Ante o expôsto, aceitando-se a obrigator iedade do dist r ito 
de residência -de um dos contraêntes como determinante da 
competência do oficial respectivo como único a proceder a 
habilitação e a celebração do casamento civil, será reconhecer 
uma situação vantajosa ao casamento religioso para posterior 
inscrição no registo público, o que equivale a prevêr o descaso 
que de futuro será dado ao casamento civil propriamente dito. 
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Outras circunstancias e fatores que vem em desabono ao 
Art. 163 da Constituição Federal são:- a) para o casamento 
religioso, segundo os canônes da igreja católica, a idade mí
nima para a mulher é de catorze anos, o que implica na 
possibilidade de, casando-se urna menor com catorze anos, ao 
atingir a idade de dezessete anos, poderá ter seu casa~ 

mento inscrito no registo público, ao invés de ser reconhecido 
como nulo; b) para o casamento religioso, o comprovante da 
idade é a certidão de batismo, o que corresponde a um menos
caso ao registo civil de nascimento; e, c) o conhecimento dos 
editaes de habilitação do casamento religioso, somente alcan
çam áquêles assiduos praticantes e aos familiares e pessoas 
de relação dos contraêntes, - por isso que, não são publicados 
pela imprensa. 

Justo e acertado seria que a Constituição Brasileira, ao 
invés de reconhecer equivalência no casamento religioso, de
terminasse obrigatóriamente que o mesmo casamento religioso 
s6mente poderia ser celebrado ante a exibição da certidão do 
casamento civil, pondo cobro assim a muitos abusos que se 
vêm praticando, em que indivíduos impedidos para se casar, 
procuram justificar a sua união, casando-se religiosamente. 

O reconhecimento de efeitos civís ao casamento religioso, 
teve sua primeira tentativa com a lei n.o 379 de 16-1-1937, 
alterado em parte pelo Decreto n.o 3.200 de 19 de Abril de 1941. 
Contúdo não chegaram a ser aproveitados os dispositivos 
correspondêntes. Atualmente, pela Constituição Federal, nova 
tentativa foi iniciada e, parece-nos, terá idêntico resultado que 
as primeiras. Temos esperanças de que, brevemente, seja 
modificado o art. 163 da Constituição Federal, visando ressal
var o instituto civil. 

* * * 
Quando estávamos com êsse nosso modésto trabalho pronto 

para ser publicado, deparamo-nos com a Lei n.O 1.110, de 23 
de Maio de 1950, que regula o reconhecimento dos efeitos 
civis ao casamento religioso, publicada no "Boletim da Asso
ciação dos Serventuários da Justiça dêste Estado, a qual acha
mos de grande utilidade transcreve-la aqui, em seu inteiro 
teôr , devido que, no seu artigo 2.° diz que, a habilitação é 
processada perante o oficial do r egistro civil, de acôrdo com 
os artigos 180 a 182 do Código, coincidindo com o nosso ponto 
de vista e com as nossas argumentações que a lei citada , isto é, 
o Código Civil, não diz que a habilitação do casamento é pro-
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cessada perante o oficial do registro civil do distrito da resi
dência dos nubentes, ou pelo menos de um deles, assim sendo, 
deve-se concluir que, o oficial competênte é todo aquêle que 
estiver, investido no cargo legalmente. Os editais êsses sim, 
é que devem ser obrigatoriamente por força de lei, publicados 
no distrito de residência dos nubentes. 

RECONHECIMENTO DOS EFEITOS 
CIVIS AO CASAMENTO RELIGIOSO 

LEI N.O 1.110, DE 23 DE MAIO DE 1950 . 

.. Regula o 1'econhecimento dos efeitos civis ao casa
mento 1'eligioso". 

O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Na
cional Decreta e eu sanciono a seguinte lei: Artigo 1.0 
- O casamento religioso equivalerá ao civil, se observadas 
as prescrições desta Lei (Constituição Federal, artigo 163, 
parágrafos 1.0 e 2.°). 

Habilitação prévia - Art. 2.° - Terminada a habilitação 
para o casamento perante o oficial do registro civil (Código 
Civil, artigo 180 a 182 e seu parágrafo) é facultado aos nu
bentes, para se casarem perante a autoridade civil ou ministro 
religioso, requerer a certidão de que estão habilitados, na forma 
da lei civil, deixando-a obrigatoriamente, em poder da autori
dade celebrante, para ser arquivada. Artigõ 3.° - Dentro 
nos três meses imediatos à entrega da certidão, a que se refere 
o artigo anterior (Código Civil, art. 181, parágrafo 1.0), o 
celebrante do casamento religioso ou qualquer interessado po
derá requerer a sua inscrição, no registro público. 

Parágrafo 1.0 - A prova do áto do casamento religioso, 
subscrita pelo celebrante, conterá os requisitos constantes dos 
incisos do artigo 81, do decreto numero 4.857, de 9 de Novem
bro de 1939, exceto o de numero 5 (Lei dos Registros Públicos). 
Parágrafo 2.° O Oficial do registro civil anotará a entrada no 
prazo do requerimento e, dentro em vinte e quatro horas, fará 
a inscrição. , .. ' ~~ I 

Habilitação posterior - Artigo 4.° - Os casamentos 
religiosos, celebrados sem a prévia habilitação perante o ofi-
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daI do registro público, anteriores ou posteriores à presente 
Lei, poderão ser inscritos, desde que apresentados pelos nu
bentes, com o requerimento de inscrição, a prova do áto reli
gioso e os documentos exigídos pelo artigo 180 (Código Civil). 

Paráu?'a fo único - Se a certidão do áto do casamento 
religioso não contiver os requesitos constantes dos incisos do 
artigo 181, do Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 1939, 
exceto o de numero 5 (Lei dos registros publicos), os reque
rentes deverão suprir os que faltarem. 

Artigo 5.° - Processada a habilitação dos requerentes e 
publicados os editais na forma do disposto no Código Civil, o 
.oficial do registro certificará que está findo o processo de 
habilitação, sem nada que impeça o registro do casamento 
religioso já realizado. 

Artigo 6.° - No mesmo dia, o juiz ordenará a inscrição 
do casamento religioso, de acôrdo com a prova do ato religioso 
e os dados constantes do processo, tendo em vista o disposto 
no artigo 181, do decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939 
(Lei dos Registros Públicos). 

Disposições finais - Artigo 7.° - A inscrição produzirá 
os efeitos jurídicos a contar do momento da celebração do 
casamento. 

Artigo 8.° - A inscrição no Registro Civil revalida os 
atos praticados com a omissão de qualquer das formalidades 
exigidas, ressalvado o disposto nos artigos 207 e 209, do CÓ~ 

digo Civil. 
Artigo 9.° - As ações, para invalidar efeitos civis de 

easamento religioso, obedecerão exclusivamente aos preceitos 
da lei civil. 

Artigo 10.° - São derrogados os artigos 4.° e 5.° do De
creto-Lei n.o 3.200, de 19 de Abril de 1941, e revogadas a 
Lei n.o 379, de 16 de Janeiro de 1937, e demais disposições em 
contrário. - Rio de Janeiro, 23 de Maio de 195Õ; EURICO 
GASPAR DUTRA - HONORIO MONTEIRO (Publicada no 
Diário Oficial da União em 27 de maio de 1950). 

Rogamos aos nossos distintos colegas e caros leitores, 
dispensar-nos um pouco da sua preciosa atenção, em torno 
dêste nosso modesto e despretencioso trabalho, lendo-o com o 
devido cuidado, confrontando com o Código Civil e a citada 
lei que regulamenta o casamento religioso para os efeitos civis, 
respondendo-nos se estamos ou não com a razão. 
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OS SERVENTUÁRIOS E OS CARTORIOS 
ELEITORAIS 

GERALDO COSTA MANSO 

Um leitor de "Forum Eleitoral" indaga a nossa 
opinião sobre a nomeação de oficiais do Registro Civil 
para as funções de escrivão eleitoral. 

"Como v. sa. sabe - diz o leito?, - a tarefa de 
um serventuario do Registro Civil é urgente e inadia
vel por natu1'eza" Ninguem pode deixar para um dia 
imediato a lavratum de um assento de obito ou de 
casamento. M esmo quanto ao nascim.ento a urgencia 
prevalece, pois a tmnsgressão do prazo de quinze dias 
acarreta prejuizos. Ademais, os cartorios de Registro 
Civil já arcam com um pesadissimo "onus" quanto à 
ob1'Ígatoriedade do fornecimento gratuito de certidões 
para os processos, encargo esse que requer, não poucas 
vezes, a necessidade de aumento de funcionarios". 

"Sendo o serviço eleitoral, por outro lado, tam
bem urgente e privileg'iado, p1'incipalmente na epoca 
das eleições, como há de se conciliar as duas urgencias, 
quandq o serventuario é c1'Íatura humana e portanto 
incapaz de fazer o impossivel? Acontece ainda que 
muitas vezes um cartorio conta somente com o seu 
titular o que agrava supinamente a situação". 

Esclarecemos ao nosso leitor que o oficial do Registro 
Civil, assim como o do Registro de Imoveis, não pode ser 
nomeado escrivão eleitoral. Somente os serventuarios que 
são escrivães do juizo, "que escrevem perante o juiz", segun
do decisões reiteradas do TRE é que podem funcionar como 
escrivães eleitorais. 

Assim, unicamente quando o oficial do Registro Civil 
possui o anexo de contador, distribuidor e partidor da comarca 
é. que poderá ser designado, mas nessa qualidade, isto é, por 
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ser o contador. O mesmo acontece com o oficial do Registro 
de Imoveis, que só poderá ser nomeado se possuir o anexo 
do juri. 

De se ponderar ainda que apenas nas comarcas de pri~ 
Meira e segunda entrancia é que os oficiais do Registro Civil 
podem possuir o anexo de contador, partidor e distribuidor, o 
que torna mais restrito o numero dos que estão em condições 
de ser designados para as funções de escrivão eleitoral. 

Para qualquer serventuario, porem, o cartorio eleitoral é 
um "osso", mormente se houver preocupação por parte do· 
titular de organizar e manter em dia o serviço. 

O problema, contudo, é de dificil solução, se é que pode 
ser totalmente solucionado. O § 2.° do art. 18 da lei eleitoral 
vigente, estabelecendo que os serventuarios exercerão a escri
vania eleitoral por dois anos, rotativamente, veio resolver, em 
parte, a situação. Pelo menos o encargo não pesará somente 
para uns, desde que todos serão obrigados a exercer essa_ 
função. 

REGIMENTO DE CUSTAS 

Regimento de custas é, uma lei do Estado que regula e 
fixa a retribuição a que têm direito os Serventuários e demais 
pessôas da Justiça, pelos atos que praticam. 

Atualmente está em vigor o Regimento de Custas estabe
lecido pelo Dec. 14.978, de 23.8.1945, que modificou a lei 
2.260, de 31.10.1927. (Noções elementares etc .... , de José 
Odilon Araujo, Oficial Registro Imóveis de Mogí das Cruzes). 
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UMA ATITUDE EXECRA VEL 

AMELETTO MARINO 
Oficial do Registro Civil d!ls 

Pessôas Naturais de Neves Paulista. 

Discute-se, na Assembleia Legislativa de São Paulo; e 
agóra com caracteristicas famosas, o projéto que visa a oficia
lização dos cartorios forenses. 

Entretanto, aquêles que se empenham na adoção desse 
regime, na defesa de seus pontos de vista, não empregam 
argumentos que demonstrem a pureza e a sinceridade do seu 
objetivo. Ao contrario. Aproveitando-se do ensejo que se 
lhes depara, despejam um palavreado nauseabundo, incompa
tivel com as nobres tradições do Parlamento de São Paulo, 
onde refulgiram celebridades e onde pontificaram vultos gran
diosos da nossa história política. 

O fraseado mais comum é a de um libélo acusatório 
contra a. classe dos serventuários da justiça. São estes apon
tados como inimigos dos escreventes, fomentando, com isso, a 
luta de classes; como o granfino que sómente se interessa pela 
renda do cartorio que lhe é totalmente desconhecido; como um 
espoliador do trabalho alheio; como um "tubarão" e quejandas 
cousas. Em sintese: O serventuário da justiça está colocado, 
em São Paulo e, quiçá, no Brasil, à margem da lei e do direito. 

Devemos convir que não é assim que se discute um pro
jéto de lei, acusando, via de regra, os serventuários em geral. 
A questão deve ser colocada no terreno das ideias, sem preo
cupações demagógicas e sem "tiradas" sensacionais. 

O povo que lê essas invectivas dirigidas aos serventuários 
da justiça, que se constituem em preciosos elementos da orga
nização da justiça; que cooperam, com o maximo de seus 
esforços, na respectiva aplicação; que enfrentam vicissitudes 
de toda a ordem, gastando tempo, dinheiro, papel, maquinas 
de escrever e uma série enorme de despesas nos processos que 
interessam à justiça gratuita, criminal, cobrança da divida 
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e tantos outros, poderá crer que todas essas acusações 
são verdadeiras, quando não passarão de casos esporadicos 
e isolados, pois temos Juizes e corregedores que não permitem 
abusos, e, assim, olhar os serventuários com desconfiança, pois 
que sobre estes pairam sérias duvidas, que lhes são assacadas 
por aqueles que se dizem representantes legitimos da vontade 
popu)ar. Não queremos, nem de longe, defender aqueles que, 
por qualquer motivo, possuem hoje um cartorio rendoso e, 
quem sabe, até praticar aqueles átos apontados. Mas, per
guntamos: qual a classe, qual o conjunto que não apresenta 
falhas ou imperfeições? Apropria Assembleia Legislativa, 
em tempo não muito remoto, praticava ou praticou átos que 
reclamaram intensa oposição por parte da imprensa. 

Nos paises civilizados, qualquer alusão, especialmente as 
apontadas, aos serventuários é acolhida com reserva, pois 
todos sabem que o Tabelião é o conselheiro das partes e a sua 
conduta, pautada pelos átos da mais absoluta integridade mo
ral, merece guarida e respeito. N o Brasil, especialmente, por 
parte do Parlamento Paulista esse respeito está deixando 
muito a desejar. 

Continuem os excelsos representantes do povo a discutir 
O projéto com elevação de propositos, sem atassalhamento, 
porque a atitude adotada até o presente tem sido comentada 
desfavoravelmente pelos proprios escreventes, que continuam 
e sempre serão amigos dos Tabeliãis do Interior e da Capital. 
E os nossos colegas, que hoje integram a Assembleia Legisla
tiva, meditando um pouco sobre o assunto, pelo menos naqueles 
topicos, deverão reâgir contra esses ataques virulentos, os 
quais, em ultima analise, tambem os estão atingindo, já que 
até hoje nenhuma acusação ficou positivada. 
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COUSAS DO SERVENTUALISMO DA JUSTIÇA 

JOSÉ VENANCIO BORGES 

A campanha que precedeu a arrancada de 30 de Outubro, 
catalogou em seu programa de ação uma cópia interminavel 
de motivos que procedentes, sem a menor sombra de dúvida, 
justificavam a arriscada aventura. O país se encontrava em 
situação caótica. Os responsáveis pelos seus destinos de 
desmando em desmando, comprometeram-no inexoravelmente. 
A bancarrôta e muitas outras calamidades públicas ameaça
vam a integridade da nação. E a massa humana, empolgada 
pela difusão da propaganda através de alocuções inflamantes 
de oradores fluentes e de todos os veiculos de publicidade 
engrossava a fila em demanda do Catete. E a revolução 
triunfou - os novos detentores do poder não perderam tempo. 
Iniciaram logo a difícil tarefa de moralisação e restabeleci
mento da ordem. Não podia ser procrastinada a providência 
mais urgente a ser tomada, que consistia na rigorosa devássa 
na vida pública e particular dos vencidos, pois, os cofres pú
blicos se encontravam depauperados, tornando-se necessária 
bem orientada investigação para punição de seus causadôres. 
O resultado negativo das pesquisas foi acolhido com orgulho 
e satisfação geral e livrou-nos do vexame travo que aqui e 
fóra das nossas fronteiras naturalmente nos diminuia. Dêsse 
clima de euforia e com maiór soma de razão, é lícito supô r-se, 
participaram os chefes do movimento libertador, eis que, ani
mados como se mostravam das mais sadias intenções de 
patriotismo, o seu desêjo outro não poderia ser sinão ver a 
terra que lhes serviu de berço continuar gosando o mesmo 
respeito e prestigi.o que sempre desfrutou. Afinal, tudo 
passou. Isto é, quasi tudo. Remanesce algo que abérra de 
todos os principios de equidade e justiça. As classes labo
riosas às quais socórre o direito de greve quando contrariadas 
nos seus interesses ou desatendidas nas suas justas reivindi
cações conseguiram sempre e conseguem ainda bom êxito nas 
conquistas que pleiteiam. A pósse dessa poderosa arma por 
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SÓ, muitas vezes, dispensa-lhes a necessidade de seu uso 
obtenção de qualquer pretensão em benefício de sua 

O simples conhecimento do seu objetivo basta para 
satisfação. Uma entretanto, que não conta com o mesmo 

condenada por isso a viver sempre no mesmo ceticis
tal o desprêso que lhe votam os poderes que disciplinam 

Bua situação funcional, é sem a menor sombra de dúvida a 
serventuários de justiça á qual pertencemos. "Máquina 

P . R. P . ", êsse o slogan que a perversidade dos inimigos 
antiga agremiação política criou e deu curso numa pro

sórdida contra êsses servidores cujos cartorios, di
serviam os interesses dos dominantes em detrimento de 

adversarios. Repugnante injustiça. No uso e gozo de 
direitos de cidadãos, muitos deles participavam das lutas 

de acôrdo com suas preferências, mas nunca ao 
de fugir á escorreita e imparcial exação no desempenho 

funções de seu cargo em beneficio de quem quer que se 
a procura-los com propostas menos dignas. Uma 

desta afirmativa, têmo-Ia no fáto sobremaneira auspi
para nós de que uma busca nos arquivos públicos não 

resultado positivo no encontro de uma falta libelada 
denuncias, representações, sindicâncias ou outros quais

veiculos de acusações pela pratica de qualquer áto dolôso 
autoria, quer antes ou depois da vitória. Na pri

dessas fases tudo éra abafado pelo política, dirão os 
caluniadores. Mas êsse conceito não poderá encontrar 

na sua própria opinião, atendendo:se a que jamais 
posta em dúvida a integridade e imparcialidade da ma

tura que sem nenhuma adst r ição a correntes partidárias 
deixaria impunes os delitos de qualquer nat ureza dos fun

sob sua jurisdição e contróle. Os Dist r ibuidores da 
não foram incluidos no pejorat ivo sloQ"an cujo malé-

efeito tanto nos tem prejudicado. Desde o advento do 
revolucionár io, a ira dos deuses voltou-se contra nós, 

emente porer e, como dissemos, não contamos com as 
..... "anti Q.ue a outros são peculiares, para nossa defesa. O 
............. ,,"v em outras direções precisava ser ressarcido e a séta 

ignominia roi at irada para o nosso lado. E stamos ainda 
' .... l ... "'uV pecados que não-cometemos, e não podemos calcular 

111<IT<l nf> 'a de melhores dias. "Spes mutãres ad mitum". 
por enquanto a nossa contingência. Efetivamente. Igno

qual foi nos outros Estados a fôrma escolhida para 
.... LJL11l.IAUi:llIl.CUtO das peças da imaginar ia maquina do P . R. P . 
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Aqui, para início da nossa desdita, foi colocado á testa da 
pasta de que somos subordinados um titular com espirito 
preconcebido não diremos de perseguição, pois tratava-se de 
uma figura de prôa na culta sociedade paulistana e de um 
cidadão de reconhecida probidade, mas de desatender os nossos 
justos e legitimos ansêiôs e concomitantemente impôr-nos me
didas que sómente mereciam 03 transgressores da lei e do 
dever do oficio. Ao término dessa gestão de triste memória, 
nutrimo-nos do pão da esperança. Consoladoras promessas 
davam-nos alento, levando-nos a acreditar num promissor fu
turo. Depois de uma prolongado "stato-quó", fomos acena
dos com a refórma do regimento de custas. Recebemos com 
cérta reserva essa acalentadôra notícia. Não nos supunhamos 
air.da redimidos do crime que a maldade humana nos havia 
imputado. E razão de sóbra nos assistia, não pela falta de 
concretização da promessa. A nova tabela foi promulgada 
e posta em vigôr. Máu grado nosso. Nenhum resultado 
apreciavel porém obtivemos. Em alguns pontos os nossos 
interesses caminharam em marcha à ré. Mesmo o leigo no 
assunto, num cotêjo entre as duas, nóta a ausência de van
tagens da nova sôbre a antiga. Sinão vejamos. Na parte 
da escrivania. É verdade que alguns têrmos sofreram uma 
pequena majoração, mas é certo também que êsse aumento 
se reveste da falta de objéto, eis que o Código do Processo 
Nacional vigente suprimiu grande soma desses átos entre os 
quais os de maiór renda - auto de partilha em inventários, 
diligências de avaliações, traslados integrais de processos em 
recurso, etc. Ficamos na mesma situação do pescadôr que 
munido de anzóis bem iscados não encontra peIxes no pôço 
onde · os afunda. Primeira desilusão. Passemos a segunda. 
Esta nos fornece a seção referente á nótas. Aí não houve 
supressão mas as alterações introduzidas demonstram óbvia
mente o maiór empenho na proteção dos clientes do que mesmo 
na pretensa finalidade da refórma. Alguns exemplos: De 
Cr$ 130,00 é o emolumento taxado para o serviço de uma 
escritura com valor bem considerável de Cr$ 100.000,00. Óra, 
uma transação dessa monta indica incontestavelmente um 
grande negócio e deve ser cercada de todas as cautelas e 
garantias o que não se consegue sem muito esforço e cuidado, 
parte de que se encarrega o notario na lavratura do instru
mento que a efetiva. Positivamente não é compensadôra éssa 
percepção frente ao afanôso serviço material e responsabili
dade que decórre da prática dêsse áto. Uma escrit-;Jra com 
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dado de Cr$ 500,00 cujo emolumento é de Cr$ 20,00 
por imposição da lei tem a sua lavratura garantida. 

as de maior vulto e consequentemente de melhor remu
exige éla para sua completa estrutura o mesmo cui

na redação e a mesma organisação de documentos neces
á sua integração. Deduzidas as despesas que lhe são 

referentes a impressos, fôlhas de livro, tinta, des
de máquina, diária do datilografo e de quem a lavra, 

emolumento vencido talvez não sóbre o valor de um 
de pipócas. Dir-se-á: Além do emolumento fixado, 
o cartorio outros proventos oriundos das guias, das 

"'a.~ .. j,,,ru:.a etc. Mas êsses diminutos achêgos não corres
ao trabalho que ocasiona o seu preparo e que são 

sómente nas escrituras que envolvem transferên-
de direitos dominiais. A tabela de custas em referência' 
de 500 para mil cruzeiros o emolumento máximo a ser 

nos contratos de qualquer natureza sujeitos a taxação 
~,1>""1t1<1 Deriva daí um benefício de prQPorções exíguas 

para os cartorios do interior como da Capital. Naqueles 
escassêz de oportunidades para seu aproveitamento, pois, 

aparecem transações que justificam a co-
do limite této. Nestes, paradoxalmente, pela razão 

A astronomica valorisação imobiliária nessa grande 
ensêja o movimento de operações vultósas, sendo 

~Illenltísisiln os negócios com valôres figurados que sóbem 
mil a milhões de cruzeiros. E pela lavratura das es

de qualquer desses valores, o mesmo emolumento de 
,. .... ",."; .. ,,,'! ! !! Êstes sinais traduzem bem o estado de desa

que nos causára a divulgação do texto que nos 
elementos para esta apreciação. Releva ainda notar 

as escrituras que não atingem a percepção máxima, já 
isso pouco remuneradôras, como é notoriamente sabido, 

são outorgadas com o preço avençado entre as partes', 
em beneficio de sua economia procuram diminuir quanto

o montante das despesas de sua lavratura, impostos" 
:S::sses expedientes raramente escapam á argucia do ofi

..... ,"U~,V que, mesmo na posse absoluta desse conhecimento 
a tomar por base o valor fictício do instrumento 

cobrança de seu servir;o. Para coibição da insidia contra
erário a lei armou o Fisco de poderes que lhe fornecem o 

de avaliações ex-oficio e consequente exigência da 
sonegada. Para nós, lamentavelmente é defeso 

procedimento acautelador dos nossos interesses. 
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.Passemos a outro capitulo do nosso despretencioso comentário . 

.Êste, fugindo à ordem cronológica, focalisa em primeiro logar 
a lei 819, de 31-10-950 que dispõe sôbre a fórma de provimento 
dos oficios de justiça ou lei de carreira dos serventuarios como 
foi crismada. Como exceção de alguns pontos que reputamos 
atentatorios dos nossos direitos, dos quais trataremos em 
seguida, êsse diploma satisfáz a finalidade que lhe deu origem. 
Silente como ai se observa a exclusão de periodo de afasta
mento legal por motivo de saúde na liquidação de tempo de 
serviço, não t emos conhecimento da existência de qualquer 
dispositivo a amparar a atitude do poder competente com a 
inadmissão de sua inclusão. Sem nenhuma intenção irreve
renciosa , abrigamos a hipótese de uma medida tomada subje
tivamente. É irreparável o prejuízo que causa a subtração 
aos concorrentes no pleito de promoção ou remoção, de vêz 
que vêm diminui das suas possibilidades de êxito na aquisição 
de pontos para classificação. N em sempre si adapta com 
estrita propriedade o proloquio "A lei é igual p ara todos". 
A obediência dessa sentença popula r na sua rígida acepção, 
no presente caso póde beneficiar uns em prejuizo de sagrados 
direitos de outros. Figuremos um exemplo: Um candidato 
cujo estado de saúde nunca lhe exigiu afastamento do serviço 
para seu tratamento, em disputa com outro que necessitou de 
prolongada licença motivada por molestia que privára-o do 
exercício do cargo, mesmo que seja posterior o seu ingresso 
no ofício e que a diferença não alcance o período de afasta
mento deste, contará com maiores probabilidades de triunfo 
sôbre seu antagonista si não fôr anulada a sua vantajosa 
situação com a pr esença de out ros fatôres, um dos quais -
gôso de licença para t ratamento de negócios de parti~;_l~~r 

interêsse. Assim sendo, esper amos que o leitor concórde 
conosco l;a convicção de que 1 ão tem aplicação gen:! '~CiJ o 
s ur rado aforismo. Outra parte onde a inj ustiça se localisa 
a cintosamente, vamos encontrar no artigo 20 n .o II da lei 
citada. A concessão de pont os ao bacharel em direito ainda 
que seja ext ranho ao quadro do serventualismo é toleravel, 
pois, trata-se de um membro da família f orense. Agora per
g untamos: Qual a razão plausivel que j ustif ica a outorga 
de igual valor ao portador de diploma de out ro curso de nivel 
super ior? Não podemos em absoluto conformar com essa 
intempestiva entrosagem. Vejamos o que póde acontecer. 
Apresentam-se dois candidatos a promoção ou remoção. Um 
do mesmo ofício em concurso com o estagio de 10 anos incom-
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o outro, possuidor de um dos diplomas referidos com 
cinco anos de exerci cio do mesmo cargo. Êste logrará 
classificação que o primeiro com maior soma de ser
coletividade e a causa pública, no caso de igualdade 

de outras fontes. Prosseguindo, fomos revêr o 
presente que fez pezar a sacóla ainda pouco usada do 

papai Noel. A dadiva que com a maior ansiedade 
- a lei de aposentadoria. Ao examina-la, porém, ' 

a mesma sensação de alegria e entusias
se nota na petisada quando a beira da chaminé par

da distribuição de prendas e brinquedos que lhes faz 
ano o seu outro lendario visitante e amigo. O seu texto 

algumas anomalias que clamam por espurgo porque 
subsistência causa inevitavelmente gravámes bem noci-

a interesses de beneficiários. Uma delas se equivale a 
de direitos, e se caracteriza por uma omissão a 

de deshumanidade. Essa lacuna é notada na laconica 
do art. 4.° que diz: "o servidor terá direito a aposen
com proventos integrais, independentemente de qual-

formalidade, desde que conte trinta anos de efetivo 
". - Entre candidatos com iguais direitos a aposen
a concessão desta deveria caber de preferência aos de 

idade, e entre estes, em primeiro logar, ao portador de 
que lhe causa padecimentos mas que pela sua natureza 

defesa a obtenção do beneficio com fundamento nesse 
É um implemento que se impõe. A norma atual

prescrita não póde encontrar aprovação na opinião 
porque é falha e ilógica. Quanto a parte econômica, 

constituição do patrimônio do Instituto, a arrecadação 
moldes preceituados, de nossa parte, com a restrição que 

apontaremos, encontrou a melhor acolhida. As con
taxadas, para muitos interessados exigem algum 

em face de sua situação financeira, não há dúvida, 
a sua manutenção é necessária. Discordamos porém da 

1tl]1U~LçaO de exigência da mesma ou de outra qualquer taxa, 
menos para os aposentados enquadrados nas classes que 

rreiSJ)loncjern as baixas entrancias. Além do natural cansaço 
da ardua luta enfrentada durante quasi uma 

l8t4aDC:la, o que passam a receber é quasi uma esmola. A 
rerlenc:a está no que a esmola vem da caridade pública e o 

pecúlio da mútua cooperação e sacrifícios seus e de seus 
A situação financeira da beneficente entidade, desde 

e folgadamente se encontra em condições para concessão 
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de tal isenção aos contribuintes que em sua maioria contam 
unicamente com os recursos que dela lhes vem para manuten
ção modesta de seu lar. Sobra-nos motivos para afirma-lo. 
Um dêles fornece-nos o conhecimento do calculo que com bôa 
base é-nos lícito fazer da soma vultosa recolhida diariamente 
ao Instituto e ao Tesouro do Estado proveniente de contribui
ções e selos especiais. Cotejando essa arrecadação com o que 
se terá de despender no pagamento de todos os atuais pre
tendentes a aposentadoria, remanesce incontestavelmente um 
saldo bem considerável para os seus cofres. Êsse calculo 
revela-nos sem otimismo o recolhimento diário de Cr$ 
150.000,00 às duas aludidas repartições. A faculdade conce
dida pelo decreto 19.365 de 20-4-50 por intermédio de seu 
artigo 3.°, na nossa humilde e na autorisada opinião de inu
meros colegas, a despeito da vantajosa facilidade que oferece 
aos serventuarios do interior, não tem a seu favor nenhum 
amparo na lógica e na conveniência. Por outro lado, ela 
dificulta sobremaneira o fornecimento de informação com
pleta do acérvo econômico do Instituto na parte destinada a 
aposentadoria dos funcionarios cartorianos. Uma prova. 
Responpendo a uma pergunta do nosso culto colega A. Firmo 
da Silva integrante de uma comissão há tempos recebida pelo 
preclaro Secretario da Justiça do Estado, declarou S. Excia. 
que á mingua de elementos necessários, no momento não lhe 
éra possivel atender de modo satisfatório o interlocutor, pois 
havia recebido apenas do departamento de previdência dados 
demonstrativos dos recursos financeiros em cofre, faltando-lhe 
igual comunicação da Secretaria da Fazenda, falta de que 
éra culpada a angustia do tempo de sua solicitação. Daí a 
necessidade imprescindivel de arrecadação por uma só repar
tição, medida que se impõe em pról do imperio da ordem que 
é o apanagio da perfeição. A versão corrente segundo a qual, 
por falta de fundos, não podem ser atendidos os atuais pedidos 
de aposentadoria, talvez tenha origem na ausência de conheci
mento do total das importâncias recolhidas aos dois diferentes 
cofres. Da dedução deste pressuposto depende o triunfo ou 
derrota do nosso considerando. Parece-nos oportuno repro
duzir aqui uma sugestão do nosso ilustre colega Silvio Arantes 
de Castro, oficial do Registro Civil de Tucuruví - distrito 
da Capital exteriorizada atravéz do boletim n.o 6 da nossa 
agremiação social. Aponta éle uma vantagem que uzufruiria 
na sua parte econômica o Instituto com o restabelecimento da 
antiga lei sôbre sucessões, cuja vigência propiciaria o aumento 
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número de contribuições atribuido aos sucedidos. Também 
nossa parte submetemos a apreciação uma outra em busca 
mesma finalidade. A necessidade inadiavel da introdução 

emenda ou outra medida mais adequada na lei de 
impondo a obrigatoriedade absoluta do reco-

lim,ent;o das contribuições, pois, calcula-se aproximadamente 
dois terços o número dos sonegadores. Para consegui-lo, 

se torna a aplicação de medidas drasticas, único 
de traze-los pelas o~êlhas. Por exemplo: Indeferimento 

pedido de licenças, férias e aposentadoria que não esteja 
M:o.mt:lalllha.do da prova de si achar o pretendente em dia com 

do Instituto. Parece-nos que isto bastaria para 
com a teimosia dos faltósos. J á ouvimos de vários 

IlUJ~egil~1:! a declaração de que se um dia estiverem nas condições 
se aposentar, tratarão antes de satisfazer o paga-

das contribuições em atrazo. Voltámos ao muro das 
A volupia do poder fécha os olhos da razão e 

os da conveniência. Repudia o bem em holocausto ao 
Troca o altivo pelo turiferario. Desperta no indivíduo 

! Je.ntJ,m.~nt;os extranhos que o induzem muitas vezes á pratica 
átos que sua consciência repróva e sua influência no estado 

fta;;nn,t>n póde ocosionar situações de consequencias imprevisi
Ao mesmo tempo que procuravam desmantelar a ma

quina diabólica, outro problema preocupava os nossos assom
brados desafétos. As eleições se aproximavam. A vitória 
nas urnas era reputada de capital importância para continua

de seu reinado. As suas possibilidades de êxito se afas
E nós de novo contra a parêde. Em outras condi

ções, sem prejuizo da reprovação a que fazia jús, não rega
teariamos elogios á sua atitude pela inteligência que a ins
pirou. O plano arquitetato havia de produzir os efeitos co li
mados. Tomaram um número x para argumento e o cálculo 
foi feito assim: Existem no país 20 mil cartórios. Em 
média cada um deles ocupa um titular e seis funcionários. 
Portanto é o número destes seis vezes maiór que o daqueles, 
e, na hipótese de que todos sejam eleitores a sua decisão não 
poderia ser outra sinão atrair para seu lado a maioria. Aqui, 
o primeiro engôdo foi colocado no art. 10 das Disposições 
Transitórias da Carta Magna Paulista. Dessa estaca zero 
partiu o cortêjo de beneficios que culminaram na vantajosís
sima situação que atualmente desfrutam os escreventes. Não 
alimentamos a intenção mesquinha de negar aos nossos auxi
liares o merecimento de melhores condições de vida por isso 
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que também lutam pela subsistência. Não acalentamos "ipso 
fáto", a pretensão de trair os seus improvisados protetôres 
pelo fáto de não postularem em nosso favor, atendendo a que 
sua resolução emergiu da conveniência que lhe serviu de pre
texto. Estranhamos apenas, e ninguem em sã consciência 
paderá negar razão para isso, o excesso das prerrogativas 
atribuidas aos seus protegidos, colocando-os em absoluta 
igualdade com os titulares que sôbre os ombros suportam 
graves responsabilidades, encargos, obrigações e deveres ine
rentes ao cargo e êstes a mercê de injustas preterições. O 
caso do 5.° tabelionato de S. Paulo abona bem esta afirmativa. 
Os escreventes, geralmente são jovens, com maior capacidade 
de trabalho e por esses e muitos outros motivos, têm na coluna 
de haver de sua existencia um saldo de tempo que lhes permite 
sem sacrificio um maior estagio para sua entrada no cordão 
dos aspirantes a melhoria de condições de vida. Acresce ainda 
que o seu cansaço vem mais lentamente pela ausência dos 
mesmos encargos e imposições legais de seus chefes, fatores 
que forçosamente pondéra na antecipação de desgastes na 
coluna de resistência destes. N o que tange a responsabilida
des funcionais, já tratámos do assunto num comentário inserto 
no boletim n.o 18 da Associação. Traslademos aqui um de 
seus tópicos. "No exerci cio de seus cárgos, entretanto, de 
nenhuma punição são passiveis esses auxiliares pelas faltas 
e irregularidades que cometem, cujas consequências sómente 
afetam os serventuários. Tenho exemplos de sóbra para 
afirma-lo. Mais de uma vez, ou melhor, inúmeras vezes 
respondi por infrações causadas por seus erros e faltas, prin
cipalmente na parte fiscal, em virtude de insuficiência ou 
ausência de selos em átos sujeitos a êsse tributo. óra, o 
titular de um cartório, como o chefe de seção nas repartições 
burocraticas, tem a seu cargo, além da parte administrativa, 
outras atribuições que lhe são privativas. Agora pergunto: 
Um oficio como o que dirijo que pelo vulto de seu movimento 
torna-se necessário grande número de auxiliares, como se pode 
exercer uma fiscalização rigorosa no serviço de cada um de 
molde á evitar-se falhas nos átos que praticam? Sem o dom 
de ubiquidade, não é possivel". O escrevente habilitado não 
se enquadra na classe dos funcionários públicos segundo a 
difinição do art. 82, Título IV da Constituição do Estado, não 
estando por isso condicionado o seu direito de promoção e 
remoçã,o á norma fixada no art. 84, dessa lei básica. Dai a 
liberdade de que se valeu o legislador na elaboração do projeto 
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lhe concedeu a vantajosa situação linhas atráz apontada 
o colóca em nivel superior ao Magistrado, delegado de 
e outros servidores públicos que para sua ascenção na 

tem uma escala gradativa a percorrer. A analogia 
~"'Vp.lrp.R e prerrogativas supriria a lacuna e homenagearia 

Sem prejuizo da nossa opinião que néga apôio a 
da previlegiada situação, falando no nosso nome 

concordaremos de bom grado com a permanencia de 
os seus direitos em tróca da imposição das mesmas 

que nos pesam, pelos átos que praticam, 
os que se validam com a nossa subscrição cuja físca

se torna dificil pelos motivos já apresentados. Temos 
razão, pensamos, esperar da unanimidade dos nossos 

aprovação deste ponto de vista. Outro ponto que já 
tordálmos, de cuja divulgação se encarregou o já citado 

n.o 18, que fatalmente ocasiona sérias dificulda-
e qUlça graves prejuizos ao serviço público, é o que res

a falta de reciprocidade de obrigações por parte do 
..... A'U'~nt·~ perante o titular. Julgamos oportuno repeti-lo. 

dec. n.o 5.129 de 23-7-931 em seu § 2.° diz que o número 
ajudantes poderá ser aumentado ou reduzido, mas subor

o segundo caso á prova de sensivel diminuição da renda 
cartório, com recurso para a Corregedoria Geral da Justiça 
art. 11 outorga ao serventuário o direito de demissão sem 

1IICJ;liniçil,U do motivo, porém, com a obrigação de durante um 
pagar ao exonerado metade de seus vencimentos, salvo se 

obtiver outra colocação com renda equivalente a essa 
6ra, isto em bom vernáculo quer dizer que a dis-

em aprêço não será possivel sem obediência a algumas 
IOn~[1lçloes impostas pela lei. O reverso da medalha. Quantas 

justamente no momento de maior aperto de serviço, 
seu concurso é absolutamente imprescindível, tenho 

procurado por ajudantes habilitados para ser avi
de que resolveram deixar o cartorio afim de atender a 

para outra comarca, com seus pedidos de exoneração 
IrUnUIM para despacho, resolução a que não se pode impedir 

carencia de apôio legal, cabendo-nos apenas uma exorta
pela desatenciosa quão ameaçadôra atitude. Exige-se tudo 
serventuários mesmo com sacrificio de sua responsabili-
e nada de seus auxiliares. Positivamente não está certo. 

quem de direito, não pedimos muito. Sómente a fixação 
um praso razoável acompanhado obrigatóriamente de prévio 

para os que pretenderem deixar o cartório onde traba-
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lham afim de se evitar situações embaraçosas como a que 
acabamos de resaltar". - Como pretensa justificativa de seu 
gésto, poderão alegar os patrônos dos nossos auxiliares que o 
que fizeram em beneficio da sua classe e a negação de qualquer 
favôr à nossa, obedeceu ao desejo de equidade ou compensação, 
frente a disparidades de vencimentos, aceitando como refôrço 
a procedência do falso slogan: - Cartório é uma mina. Mas 
êsse despistamento não logrará resultado e será destruido 
pelos ponderósos argumentos que com a "devida vênia" por 
parte dos serventuários do interior, os mais atingidos no 
caso, desde já apresentamos, os quais não podem deixar de 
merecer aprovação dos auxiliares que vivem ao_par do movi
mento financeiro dos cartórios onde trabalham. Existe efe
tivamente a diferença de vencimentos alegada a nosso favôr, 
confessemos. Entretanto a sua extensão não corresponde aos 
nossos sacrifícios, encargos, obrigações e responsabilidades. 
Aos olhos de quem apressadamente observar no livro obriga
tório de receita e despesa, se afigura alarmante as parcelas 
que mostram a primeira coluna, mas essa concepção se dissi
pará com o conhecimento do balanço mensal. O custêio dos 
anexos de natureza preferencial, urgente e gratuita absorve 
inevitavelmente mais ou menos dois terços da renda auferida 
na parte remunerada que para sua movimentação, além da 
dispensa de também aproximadamente dois terços de funcio
narios, possibilitaria considerável redução do que se despende 
em material hoje caríssimo de expediente. Parece que nada 
mais necessitamos acrescentar á nossa contradita. O proble
ma de oficialisação de cartórios foi objeto de diversas cogita
ções e até de projetos. Entretanto, de algum tempo para cá 
dórme no leito do esquecimento. E porque? Um govêrno 
bem orientado como tem sido e continúa sendo o nosso, sempre 
em mãos de autênticos estadistas e administradores, sem 
prejuizo das nórmas de honestidade, tudo fará em benefício 
de seu erário. úra, se a inovação em referência consultasse 
os seus interesses econômicos, já teria sido aumentado o qua
dro dos funcionarios públicos com a nossa inclusão. É que o 
cartorio não é a minã que aleivósamente se apregôa. Quando 
foi posta em trânsito na assembléia legislativa o projeto da 
aposentadoria, não só pelos motivos de órdem política que 
ditaram o nosso desprêso mas também pela omissão da nossa 
classe no dispositivo já aludido da Constituição do Estado, 
apreensões e nervosismo foram nossos companheiros de di
versos dias e noites. Deante de tais obstáculos que supunha-
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intransponíveis, não esperávamos a nossa inclusão no 
dos beneficiários. Mas Deus inspirou alguém em cujas 

"'~CI"UL'i:I"" a nossa sórte ou a sórte de nossa família. E a 
se estendeu a nós. As nossas graças ao 

N.nn .. i6..."n do Céu e os nossos agradecimentos ao benfeitor ~ 

Até quando nos possibilita a nossa pequena baga-
de elementos necessários a uma melhor apreciação, cui

de pôr em destaque algumas lacunas, incongruências 
deficiencias prejudiciais aos nossos direitos e inte-

notadas nos três diplomas compulsados. Deixamos aqui 
que dirigimos aos inúmeros colegas mais esclarecidos, 

e possuidores de melhores conhecimentos para que 
de criticas francas, leais e mais objetivas dêm sua 
colaboração em pról da nossa altiva mas relegada ' 
Da lealdade e ise-nção de ânimo dos nossos auxiliares 

acatamento e aprovação dos nossos conceitos que 
emitidos sem qualquer intenção subalterna mas sim no 

comum de equanimidade. A franquesa da nossa 
não oculta nenhuma intenção deliberada de desa

ou quejandas ofensas a quem quer que seja. É apenas 
exortação á guisa de protesto pelo desampáro e injusti~ 

de que temos sido indefesas vítimas. 

DE ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS 

Os livros do Cartório do Registro de Imóveis obedecem a 
oficiais, constantes da lei sôbre Registros Públicos, 

dimensões determinadas nessa mesma lei e deverão 
conter, no mínimo, 100 folhas cada um e, no maximo, 

folhas. Todos os livros estão sujeitos à selagem federal 
selagem estadual, referindo-se esta última selagem aos 

tnollulne:nt<>s devidos ao Estado pela rubrica de tôdas as suas 
pelo M. Juiz de Direito (Noções Elementares, de José 
Araujo) . 
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A HISTORIA EVOLUTiVA DO REGISTRO CIVIL 

ANTONINO CINTRA 

Sta. Adelia 

A instituição do Registro Civil das pessôas fisicas, re
pontou no Brasil quando o império já se encontrava nos 
derradeiros momentos de sua existencia. - Reveste-se de 
melhor regulamentação com o advento da República. - Con
solida-se de vez em 1917 pelos dispositivos estabelecidos pelo 
Código Civil. - Desde então vem sempre passando por 
refórmas á feição de legislações várias, Quando não é por 
esparsos decretos, tudo numa coordenação para melhor cor
responder á finalidade para que foi institui do. - Embora já 
atingisse evolução consideravel, o Registro Civil resente-se 
de falhas que muito o disvirtuam em alguns pontos de sua 
contextura. - Se fossem só pequenas nugas, elas desapare
ciam no vórtice de sua perseverante evolução, mas ainda pesa 
sôbre a instituição grandes inconvenientes que só poderão ser 
demonstrados em capitulos separados e o que faremos de 
futuro. Mesmo com essas imperfeições, em nada ele se está . 
disvirtuando de sua proveitosa finalidade. - Em se tratando 
de uma instituição qüe se pode dizer a base da regularisação 
civil da família brasileira, deve merecer a melhor atenção dos 
poderes públicos, que, em hipótese alguma, devem se manter 
indiferentes. - Seria pueril dizer que o Registro Civil das 
pessôas fisicas, entre outras exigencias reclamadas, deve co
meçar pelo seu perfeito funcionamento. - Porém, isso só 
será possível com corpo de funcionarios bem compenetrados 
de seu labôr. - E bons funcionarios não se obtem com pessi
mas remunerações, mas com retribuições compensadoras e ás 
exigencias da época em que estamos vivendo. D'onde se 
infere que a creação de distritos de paz, deve se inspirar por 
necessidades prementes em nucleos de habitantes suficientes 
para as suas manutenções, e não por méras injunções políti
cas. - Só oficialisados poderão se manter distritos de numero 
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de habitantes, mas em tal caso. não passariam de· 
pesadas ás arcas do Tesouro. - Em função dupla, 

detentores de cartório de Registro Civil, de um distrito, 
mtmilClpio e que há muito tempo foi abandonado pelo 

por deficiencia de renda. - É a prova. 
de que os distritos de paz, da marca deste que 

mencionando estão condenados a desaparecer. - E 
dezenas deles espalhados por todo o Estado. - A 

de um cartório de justiça e seu custeio, e seja ele 
categori que fôr, requér hoje onerosos dispendioso - Já 

de se tomar sérias providencias sôbre o caso ora 
e que o fazemos sem o menor colorido, mas com 

sinceridade. 

Ao Escrivão do J uri compete servir nas sessões do, 
.n''11111/'/, do JU'ri, praticando os atos necessários e la

os têt'mos no processo e, finalmente, lavrando a 
de cada sessão, na; qual vem, minuciosrnaente narra

o que se passon d~trante a reunião de cada dia. 
O Tribunal do Juri no inteTior do Estado de S. Pau

instala-se per1'odica'l'nente, cada tres meses, ern épo
estabelecidas em lei para cada cornarca. 
A convocação do Tribunal do JU1'1: é feita corn an

~'],c7",c~'a de u/m mês, quando então se processa o sor
dos jurados que deverão set'vir na sessão a instalar
(Noções elementares, de José Odilon de Araujo) 
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A BUROCRATISAÇ 10 DOS CARTORIOS 

ANTONIO TUPINAMBÁ VAMPRÉ 

Mais uma vez se agita na Camara a questão da "oficiali
:sação" dos cartorios. 

Parece-me que, inicialmente, está ela mal colocada, pelo 
que tentarei esclarecer a verdadeira situação em que se en
contram os auxiliares da Justiça. 

O unico e fragil argumento, não verdadeiro, com que se 
pleiteia a "oficialisação" é o de que os serventuarios ganham 
-exageradamente, e os escreventes ganham pouquissimo, o que 
é verdade. 

Se exata fosse a premissa, os serventuarios seriam uns 
-desalmados, cujos atos, por si só seriam suficientes para 
justificar a mais sublime revolta na Casa da Justiça. Estariam 
também no banco dos réus todos os secretarios da Justiça e 
os MM. juizes corregedores, pois a lei exige que sejam subme
tidos àquelas autoridades os contratos de trabalho dos escre
ventes, os quais não serão homologados se não forem razoa
velmente proporcionais às rendas dos cartorios. Sendo po
rém, os deputados representantes do povo, não devem arvo
rar-se em "deputados classistas", pois já os houve, de triste 
memória. 

Ampliemos o angulo de observação, olhando com largueza 
o interesse publico, onde se situam também os interesse dos 
serventuarios e auxiliares de Justiça. Numa sociedade juri
dicamente organizada, não é possivel legislar sem atender às 
diversas faces do problema que se quer resolver. Por exem
plo, a lei que "concede" aposentadoria aos serventuarios e 

;seus auxiliares é inexequível porque não se cuidou, anterior
mente à apresentação do projeto e nem durante a discussão, 
de fazer os estudos necessários para que fosse possivel a 
sua aplicação. 

Para desviar a atenção publica da situação de fato criada 
pelo mostrengo, investe-se violentament.e contra s. exa. o se-
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Justiça e o Instituto de Previdencia, culpando-os 
cumprimento da lei. 

que deverá "oficializar" os Cartorios está sendo 
18m que se cuide da profilaxia pré-natal. Nascerá 
mesmas taras de sua irmã aposentadoria . .. 

tão simples as medidas necessarias para evitar o 
do mostrengo... Bastará que se atente para a 

de fato; para a situação economica; para a situação 
Vejamos : 1.0) - A situação de fato: - Existem 

judicial diversos cartorios "oficializados". Pergun-
a) diminuiram as despesas para o publico? Não; b) 

o serviço? Não; c) o publico foi beneficiado? Não; 
êRj!rl'!,VI'!'nU~R tiveram seus indices de vida melhorados à 
de suas responsabilidades? Não; e) o Estado lucrou? 

Qual a conclusão? 

- A SITUAÇÃO ECONOMICA: 

Regimento de custas é de 1927. Em 1945 houve pe
alteração do Regimento para pior. De acordo com o 

o tabelião, numa escritura de cem mil cruzeiros, 
us a Cr$ 200,00. Pela alteração do regimento, faz jus 
180,00. Parece que a intenção do legislador era acres
outras rubricas - indicações, raza, etc. - porém, não 

rt ... ,on,.,Pt.SI o regimento por analogia, e o Egregio Correge
Justiça glosou as -diversas rubricas que dariam ao 
mais cento e poucos cruzeiros, porque estavam elas 

~me:nte erradas. 
no entanto, somente com o Regimento de 

de 1927, que era bom para a época. Poderá alguém 
hoje com os ordenados de 1927? E com menos, será 

? Por que somente os auxiliares de Justiça não têm 
a que lhes faça JUSTIÇA? 

No entanto, alegando puerilidades, invocando o Exercito 
com risivel enfase, deixam de enfrentar a questão 

Tn·lr .. TTI .... do bom-senso. 
o aspecto economico, o Estado será obrigado a au

o Regimento de custas de mais quinze vezes, a fim de 
manter o serviço burocratizado, computando-se natural:" 
ordenados dignos, compativeis com a importancia das 
que exercem os auxiliares de Justiça, inclusive sua 
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Facilmente, poder-se-á verificar o que afirmo. A Secre
taria da Justiça possui todos os dados necessarios. De posse 
desses dados,· a Secretaria da Fazenda poderá fazer um orça
mento para verificar de quanto o governo precisará aumentar 
as custãs para enfrentar os novos encargôs, por classificação 
de ofícios. 

No entanto, esse inquerito não será feito porque não há 
sinceridade na ofensiva para a "Oficialização". O que se 
deseja é oprimir os serventuarios e seus auxiliares, negando
lhes o diréito ao preço de seu trabalho, e fazer aparecer logo 
após projetos salvadores de "Oficialização", jogando as costas 
do Executivo este pesado encargo sem a renda correspon
dente, e depois ampliar as injurias contumazes, tentando res
ponsabilizá-lo pela falta de pagamento dos ordenados dos au
xiliares de Justiça, por não haver verba, e conseguir votos dos 
menos avisados. 

Se, desmentindo o que se afirma, forem pedidas as infor
mações ás referidas Secretarias, ver-se-á que os serventuarios 
'Oedem muito menos, e se contentariam com o aumento de cinco 
\rezes do Regimento de 1927. 

Os serventuarios do interior são obrigados a trabalhar 
gratuitamente para o Estado nos processos eleitorais, Traba
lhistas, de assistencia social e de alistamento militar. Para 
manterem tais serviços, praticam outros atos que são "pagos. 
regiamente" de acordo com o Regimento de custas ... 

Em que capitulo da moral se encontra a obrigação do 
individuo trabalhar gratuitamente para o Estado? N em na 
Russia há tal exigencia. Lá se diz: "Quem não trabalha não 
come". Aqui poder-se-á dizer: "Serventuario trabalha mas 
não come". 

Para estes trabalhos gratuitos o Estado deve pagar um 
"pró-labore" razoavel, digamos de Cr$ 5.000,00, aos serven
tuarios do interior, que clamam contra a injustiça que se faz 
aos funcionarios da Justiça. Os serventuarios e auxiliares 
de Justiça trabalham diariamente mais de dez horas a fim de 
conseguir "extras" com que tentam equilibrar os orçamentos 
domesticos. 

N a Capital pagam os impostos dos clientes, requerem e 
seguem pedidos de certidões, estudam papeis e fazem minutas 
e para isto prolongam as horas de trabalho. 
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- Vejamos agora a SITUAÇÃO JURIDICA: -
dez pareceres de eminentes jurisconsultos, todos una

afirmar a inconstitucionalidade da "Oficialização". 
juridica já está resolvida por si. 

de fato, houver desejos de resolver a situação econo
classe, dever-se-á obter os dados necessarios, ou sim

aumentar o Regimento de 1927, de acordo com a 
do custo de vida. 

TEMPO: Estava já escrito este artigo quando a Co
de Justiça da Camara aprovou o parecer Lincon Feli
dando praticamente como inexequivel a tão famosa 

da oficialização. 
segunda vez os "protetores" dos auxiliares de Jus

batidos pela Força do Direito, os quaes prejulgando 
de seus projetos procuraram lançar a culpa do ma-

iminente sobre os ombros dos serventuarios, afirmando 
o Exercito teria forças bastantes para enfrentar tão 
criaturas. 

eles da nossa sistematica juridica, que é 
a de todos os paizes latinos. 

os fados que o proprio deputado que lançou o 
grito" tivesse a desdita de ser obrigado a dar 

contrario ao projeto que ajudara a defender, encon
pela frente força maior, á qual todos os cultores do 
têm que se render. 

E S. Exda. se rendeu, como bom jurista que é. 
Se, no entanto, os nobres deputados que defenderam o 

forem coerentes, devem propor simplesmente, a mo
do Regimento de Custas de 1927, de acordo com o 

do custo de vida. (O Departamento de Estatistica 
prestar-lhes valioso auxilio). 

Pleitearão, outrossim, que o Governo deixe de se locuple
custa alheia não mais obrigando aos serventuarios do 

a trabalhar contra pagamento de meias-custas ou 
nada lhes pagando pelos seus serviços, o que é imo

num paiz onde hão ha escravidão. 
Na legislatura passada, no supremo e humano escopo em 

ao brocardo "Mateus primeiro os meus", sob as 
alegações de que os serventuarios não beneficiariam 

auxiliares se o regimento fosse aumentado, condiciona
tal reforma a obrigação de se estabelecer salarios sabi-

inconstitucionais para os escreventes, prestando 
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grande desserviço aos bons auxiliares, porem ganhando muitos 
votos. 

Tambem naquele ano sofreram esses deputados a derrota 
que lhes infrigiu a força do direito, emborá devessem saber 
antecipadamente qual o destino do projeto, pois que bacharéis 
em direito são eles. 

N o entanto, não se conhece caso algum onde tenha sido 
o serventuario beneficiado e não tenha contemplado os bons 
escreventes que com ele trabalham, mesmo porque desde 1927 
não ha melhoria para a classe, exceto para os distribuidores, 
que, sem excessão, aumentaram os ordenados de seus escre
ventes. 

Espera-se, que ao invez de invocar a ONU no proxim() 
ano, promovam os nobres representantes do povo, imediata
mente, a atualisação do regimento de custas de acordo com () 
aumento do custo de vida, demonstrando assim sua boa fé, e 
boa vontade em contribuir para que se faça JUSTIÇA aos 
homens da Justiça. 

Será esta a forma mais justa e economica de se atender 
ao interesse do governo do povo, dos serventuarios e de seus 
escreventes. 

Mas isto eles não farão. Nas vesperas das eleições inves
tirão novamente em "defesa" da classe que eles, no momento, 
não tem interesse em atender. 

Tribunal do J~tri é um tribunal lJOpular que, hoje 
julga apenas os crimes de h01nidd1:o ou) com mai.~ 

p1"ecisão, os crimes dolorosos contTa a vida. Os demaig 
crimes ou contravenções são julgados pelo Dt·. Juiz de 
Direito, dando-se a êsse julgamento o n01ne de julga,... 
'ln(mto sin,qular. O Trib'Unal do ,htri é U1n órgão de 
julgctmento coletivo. O Código do Processo Pcnal 'vi
gente re,qula a fórma do julgamento pe1'c("nte o T1'ib1J
nal do JUt'l:. A forma do .iulpaménto singulctr é regu
lada por lei estadual (N oçõ es elementares de J ogé 
Odilon de A1·aujo). 
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VELHO TEMA 

J. B. PEÇANHA SOBRINHO 

A questão da aposentadoria dos serventuários de Justiça 
sido objeto de larga controvérsia, desde o seu advento até 

Uns, abroquelados em sólidos argumentos, afirmam que a 
sábia recaindo, consequentemente, a culpa de sua defei
aplicação sôbre os ombros das entidades encarregadas 

seu cumprimento. 
Outros, quiçá menos otimistas em relação a ela, apontam 

imperfeição, espanejando daquelas entidades qualquer 
malsão de atitudes. 

A verdade é que êsses bem intencionados observadores, 
dêste ou daquêle modo, se manifestam, ao certo, se atendo 

regime de maior ou menor irresponsabilidade que, geral
tem caracterizado quase todos os meandros da atividade 

UtlICO'-SOICllil indígena. 
A realidade inconteste é que a lei em tela não veio servir 

'..,., .. h'Tlt'" aos interessados em geral. 
Por fás ou néfas, à boca pequena ou em órgãos de pu

é certo que a cada passo se topa com acerbas crí
ao Instituto recém-criado, ressaltando-se a sua inoperân-

e irritante lentidão de atitudes. 
A fila indiana de interessados à espera de sua vez dia a 

se avoluma em frente ao Instituto de Previdência, aguar-
os benefícios de direito. 

Alguns de seus componentes, identificados com o velho 
de resignação que sublinha a mentalidade cartorária, se 

com a situação enquanto, muitas vezes, males in
os vão corroendo e aproximando do desenlace final. 

Outros, dotados de menor passividade ou acometidos de 
peculiares à idade provecta e ao cansaço, deblateram 

a lista homeópatica com que, cada lua nova, o "Diário 
" põe água na boca dos conformados servidores. 
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Para nós, que como interessados acompanhamos pari
passu o desenrolar dos acontecimentos, o relativo fracasso da 
aposentadoria, desprezando-se o pressuposto da má ou boa 
aplicação da lei por parte do poder público, reside em dois fa
tores: a elevada taxa da contribuição e a ausência de garantia 
no que toca à família do servidor. 

Quanto ao primeiro, é palpável a ganância do Estado 
escorchando o serventuário na cobrança das contribiuções. 

Para ilustrarmos tal assertiva, basta realçarmos o anda
mento atual, na Assembléia Legislativa, de um projeto de lei 
que concede aposentadoria aos advogados, na base (salvo 
engano) de 8 a 12 mil cruzeiros mensais e mediante a suave e 
camarada contribuição mensal de Cr$ 50,00. 

Se fixarmos a discrepância de um modo geral, entre as 
vantagens do ofício de um advogado e um servidor de cartó
rio, conclui-se sem delongas a desigualdade de tratamento no 
que tange ao "quantum" das taxas e dos proventos existentes 
no projeto referido e na vigente lei da ãposentadoria. 

Uma lei de aposentadoria aos funcionários de cartórios, 
para ser aceitável, justa e viável nos seus objetivos, não pode 
eximir-se da obrigatoriedade de ser razoável llas contribui
ções dos interessados. 

Exigir demasiado, obrigar taxas de contribuições além 
das possibilidades dos serventuários, é dar corpo a uma lei que 
não pode encontrar, com sobejas razões, ressonâncias dentro 
.da classe. 

A propósito do assunto é oportuno mencionarmos o se
guinte: o mal que tem solapado sempre tôdas as medidas meri
tórias, no que tange às reivindicações dos cartorários, é a for
mação deletéria de "igrejinhas" dentro da classe as quais 
vivem quebrando lanças em prol de interêsses exclusivistas 
e pessoais. 

Tais interêsses no afâ inglório de vitórias domésticas, 
condenam ao porão dos trastes inúteis os reclamos da classe 
em geral. 

Daí a estagnação de projetos de largo fôlego e de enverga
dura que se espojam anos e anos nas gavetas congeladoras das 
salas do poder Legislativo. 

Quanto ao segundo fator, o Estado cometeu grave falta 
omitindo o amparo à família do servidor, por morte dêste. 

Já fomos acusados públicamente de "materialistas" na 
Assembléia Legislativa, por esposarmos tal ponto de vista. 
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Alegou-se então em plenário que o servidor não deveria 
na sua família, ao encarar as vantagens do Instituto, 

vez que, morresse êle antes de lograr os benefícios, as 
contribuições pretéritas tinham contribuido para a re
destinada aos colegas candidatos à aposentadoria. 

a pensar do mesmo modo. Estamos abso
aO,..,11""" de que não existe titular de cartório que, 

não sobreponha os interêsses da sua família 
interêsses dos seus colegas de classe, por mais respeitáveis 
êstes sejam. 
No balancear dos dois interêsses, a 'Família, para o ho
consciente e despojado de tendências imediatistas e incon

tem prevalência insofismável. 
Dizer o contrário é faltar à verdade com intuitos evident~s 

, subrepticiamente, por abnegado ou altruista quando, 
caso, os referidos sentimentos seriam gloriolas incon-

Auscultando a opinião dos interessados sôbre êsse ponto 
de vital importância, concluimos que todos são acordes 

a absoluta rejeição de qualquer lei de aposenta
que relegue à indiferença a família do servidor, por morte 
quer o seu desaparecimento ocorra durante a fluência da 

~'nUl~aorla ou antes de ter direito a ela. 
As bases de uma sugestão no que se refere a êsse deta
nnd~lria cifrar-se no seguinte: 75 % dos proventos, quando 

,.. ....... , ... viuva e filhos menores; 50% quando subsiste so
vi uva. 

Se a lei futura, aceitando somente em parte a opinião 
interessados, vale dizer, estender as vantagens da apo

à família do titular, tão só na hipótese dêle morrer 
assim mesmo a inscrição no Instituto tornar

um jôgo de perde e ganha. 
~ preciso dizermos isso, ~m rebuços, desassombrada

pois a questão não comporta mistifório, tal a sua ma
magnitude. 

O que o Estado precisa e deve fazer, mesmo porque é um 
constitucional, é garantir de uma maneira cabal 

qualquer situação, a família do contribuinte, como sói 
I)nt:ecf!r em qualquer Instituto congênere do País. 

Não agindo assim, qualquer lei por mais perfeita que seja 
elevada se apre~nta nos seus propósitos, jamais en

guarida nos anseios justos e equilibrados da classe 
serventuários. 
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APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA 

HENRIQUE LONGHI 
Conchas 

O nobre e ilustre deputado estadual, Dr. Alfredo Farhat,. 
acaba de apresentar na Assembléia Legislativa, novo projéto 
de lei que recebeu o n.o 386, de 52, sôbre a aposentadoria dos 
Servidores da Justiça não estipendiados pelos cófres públi
cos, projéto êsse que virá substituir a lei ora em vigor, sanan
do assim falhas que a mesma apresenta. 

Uma das falhas da lei em vigôr é, sem dúvida, deixar a 
viúva e filhos menores do servidor falecido, sem o amparo da 
aposentadoria. Já o novo projéto n.o 386, prevê o caso, em seu 
artigo 17. Aliás, o nobre deputado Dr. Farhat, autor tam
bem do projéto da lei em vigôr, fez constar do mesmo êsse 
dispositivo que, entretanto, não se sabe porque, foi rejeitado 
quando de sua discussão no Legislativo passdo, praticando 
assim os que o rejeitaram, a mais clamorosa das injustiças 
e tornando uma lei de fins tão humanitários, em verdadeiro 
"conto do vigário" para os contribuíntes da "Carteira de 
Aposentadoria. " Sim, porque não se concébe o pagamento 
durante anos e anos, para uma aposentadoria que, falecendO' 
o servidor, a sua familia fique "a ver navios", ainda maia. 
empobrecida, pois que o servidor, contribuindo, digamos, du
rante 20 anos, recolherá a importância de 60 mil cruzeiros,. 
para proventos de 5 mil cruzeiros. E de que lhe valerá? Nã& 
se aposentou, sua família ficou sem o chefe que a mantinha e 
que tirou de suas economias a respeitavel soma de 60 mil 
cruzeiros, deixando-a ainda mais na miséria. Essa impor
tância, pois, depositada em qualquer Banco ou Caixa J!jclon(l~: 

mica, teria ainda rendido juros. 
O argumento é claro e irrefutável! Não se póde a.UllUUU 

uma lei nessas condições. 
Perdõem-me os ilustres srs. deputados que rejeitaram 

artigo que passava os proventos para à viúva e filhos mE!nOlrM 
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mutilaram, irrefletidamente, a lei 

o resultado aí está, muitos servidôres deixando de re
a sua contribuição á "Carteira". De fato, não pódem 

IIl'UJUUI.U estímulo em pagar essa contribuição, sabendo que, 
toda a sua contribuição foi inutil, ficando sua 

ao desamparo. 
Agora que está para ser posto em discussão o novo pro
de autoria tambem do Dl'. Farhat, é de esperar-se que 

ilustres pares que integram o atual Legislativo Es
dêem integral e unânime aprovação aos termos do 
que melhor atende á questão, sôbretudo ao seu artigo 
virá tornar humana a nossa lei de aposentadoria e 

assim "A CESAR O QUE É DE CESAR".-
Evidentemente, porque a lei em vigôr atenta contra os 

ditâmes da Lei Divina ... 
não ser assim, é o caso de dizer-se que os Servidôres 

"' •••• +".n do Estado de São Paulo" foram busca?' lã e saíram 
ru~aá()S" 

Quando o p1'ovúnento deco'rrer da criação da co
será assegnmdo ao ofi'cial do registro civil, o 
de opção por u·m dos novos oficios de escrivão 

de nota.';, se lhe convier a transferência e a 
u 'II, • .-: r,,"r ao Seco da Jutiça, nos dez (10) diaz seguintes 
pu.blicação da L ei, devendo, nesse caso, a nomeação 

feita, na 1nesma ocasião em que o fo 'rem a dos ser
_ u.',u""-'·08 dos demais oficios criados. - (Art. 38, da 

819, de 13 de outubro de 1950). 
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Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTOS 

Proc. G - 3376-DC s/no - Na representação da 2.lt 
Secção da Diretoria de Contabilidade a proposito dos depo
sitosefetuados, pelos curadores, na Caixa Economica Esta
dual, resolveu o Conselho modificar, em parte, o Provimento 
n. XIV, artigo 2.°, nos segnintes termos: - As consignações 
em pagamento e, em geral, as importancias em dinheiro cujo 
levantamento ou utilização depender de autorização judicial 
serão recolhidos ao Banco do Brasil, podendo, entretanto, as 
pertencentes aos menores tutelados ser recolhidas às Caixas 
Econômicas Federais e as de outros menores tambem às Cai
xas Econômicas Estaduais. 

D. J. 28-8-5Z 

Valparaiso - n. 8.789 - Joaquim Fagundes Marques, 
para o cartório do Registro Civil das Pessôas Naturais e 
Anexa0 do distrito de Tabajara: 

Contrariando o disposto no art. 83 do decreto lei n. 
11.058 de 26 de abril de 1940, funcionou irregularmente, como 
examinador, o oficial maior do cartório do Registro de Imó
veis e Anexos. Assim determino a volta dos autos, a comarca 
de origem para retificação do processado a partir de fls. 12. 

São Paulo, 29 de agosto de 1952. 

(a) Mareio Munhós. 
D. J. 2-9-52_ 

Nota: Artigo 83, do dec. 11.058, do despacho supra: O 
exame dos candidatos a escrevente será efetuado por uma 
comissão constituida pelo juiz corregedor permanente do ofí-
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presidente, e por dois examinadores, um deles advo
e outro serventuário de justiça, nomeados pelo mesmo 

8.621 - Dr. Mario Moraes - Sorocaba - "Aprovo 
a decisão proferida, que deverá ser publicada 

,:nl" r\vi:mp'nt./\ de ordem geral. São Paulo, 25-8-52. 

(a) Ma'rcio Munhós". 

Decisão a que se 'refere o despacho supra: - Vistos, etc. 
reclamante. - Dr. Mario Moraes, médico-regional do 

de Profilaxia da Lepra, da Secretaria de Es
Negócios da Saúde Pública, alega que o titular do 
de Paz e Registro Civil desta cidade não tem for

certidões de óbitos dos doentes falecidos neste municipio. 
Exige o aludido serventuário o pagamento dos emolumen

e selos devidos pelas certidões extraidas a pedido da Caixa 
lJ.e:noent;e do Sanatório Pirapitinguí. 

Informando a este Juizo, a respeito da reclamação, diz o' 
que os pedidos não fazem referência aos fins 

se destinam estas certidões, não se encontrando em ne
deles qualquer razão que indique serem os mesmos para 

de Serviço Público". 
Ademais - citando como ex., o ofício n. 291 daquela 

beneficente, afirma que nenhuma relação tem o 
como "Serviço Público" e, sim - outro fim exclusiva

pessoal, eis que não se compreende o interesse e empenho 
não se consignar na certidão que o ato tenha sido rea
no "Asilo-Colônia Pirapitingui". 

Procede a reclamação. 
O Decreto n. 7.022 de 22 de março de 1935 instituiu a 

judiciária aos hansenianos, fixado as atribuições 
t'r()cura(1or da Inspetoria da Lepra, hoje Departamento de 

U.L., ...... '" da Lepra, a fim de que por intermédio dêsse órgão 
...... "'.1'·0 público seja prestada a assistência aos hansenianos 

nos Sanatórios, asilos, Colonias e Preventórios 
IBlJltlClOS pelo Estado, extensivos aos filhos e parentes dêste 

for ela solicitada pelo citado Departamento. 
Na isenção do pagamento de selos, custas, taxas e quais
emolumentos de que gozam os hansenianos internados, 
Caixas Beneficentes e pessoas similares, em condições 
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de serem assistidas regularmente em juizo e fora dele pelos 
seus representantes legais, estão compreendidas: 

a) - as certidões e documentos expedidos pelos serven
tuários e pelas repartições estaduais e municipais; 

b) - os atos de tabelionato, como sejam, os reconheci
mentos de firmas, procurações, extração de traslado e públicas 
formas. 

Ora, desde que o pedido solicitando certidões ou outros 
documentos sejam feitos por intermédio do Departamento de 
Profilaxia da Lepra ou instituições beneficentes que digam 
respeito aos interesses dos hansenianos e pessoas similares não 
compete ao serventuário indagar a razão de ser do pedido, 
nem tampouco investigar qual a finalidade a que o mesmo se 
destina, se para fins públicos ou particulares. 

Não poderá taxar as custas, emolumentos, selos etc., sob 
pena de praticar flagrante ilegalidade em face da legislação 
vigente que regula o assunto. 

Impressionou-se o serventuário com a circunstância de 
haver pedido a Caixa Beneficente que não se consignasse na 
certidão a expressão: "o ato foi realizado no Asilo Colonia 
Pirapitingui. " 

Ora, tal circunstância é perfeitamente explicavel e até 
certo ponto se reveste de um caráter humano e compreensivo. 

O Asilo-Colonia Pirapitinguí, localizado no distrito e es
tação do mesmo nome, apresenta ao conhecimento público em 
geral um aspecto constrangedor em face da insidiosa moléstia 
que segrega milhares de criaturas do convivio social. 

Quando se comenta qualquer fato relacionado com o nas
cimento ou falecimento ocorrido em Pirapitinguí, muito em
bora tenha ocorrido no distrito, acreditam os que dele tomaram 
conhecimento, que o mesmo se deu no Asilo Colonia. As vezes 
- o que é público e notório - nasce uma criança no distrito 
de Pirapitinguí e seus responsáveis preferem registá-Ia na séde 
do município a fim de não ficar constando do assentamento a 
palavra "Pirapitinguí". 

É a crendice popular que tornou lugar indesejável em 
virtude da instalação naquele local do Asilo Colônia Pirapi
tinguí. 

Entretanto - nem todos os que residem naquele distrito 
estão atacados do mal de Hansen, fato que ocorre sómente em 
relação aos interessados. 
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insalubérrimo bem localizado, servido por estrada 
e de rodagem, sofre as consequências dessa circuns

ocasionando fatos desagradáveis como sóe acontecer em 
de certidões de nascimento, casamentos e óbitos 

pelos cartórios competentes. Força é convir até a 
"~II="LU'" imobiliária sofre as consequências da desvaloriza

virtude da localização do aludido Leprocômio. 
Em face do exposto - improcedem as razões expedidas 
serventuário e determino que as certidões solicitadas pelo 

IRrtarne11to de Profilaxia da Lepra sejam fornecidos inde
do pagamento de selos, custas, custas e de mais emo-
fazendo constar na coluna de Observações: "Nihil". 

n. 2898, de 14-1-1937). 
Com essa providência, evita-se que fique constando da 

qual a instituição requisitante, bem como atende-se 
'.lD1teress:e social, sem prejuizo da verdade judicial. P. e I. 
1lD11I.11,1111:;-;:)1:; à apreciação do Exmo. Sr. Dr. Desembargador 
rrege<lor Geral da Justiça, a fim de que S. Exa., determine 

fôr de justiça. 
José Bento Cardoso Vidal. 

Juiz de Direito 
D. J. 27-8-52. 

PRESID1tNCIA 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Proc. n. 37.069 (G-3381) - Novo Horizonte - Correição 
requerida pelo dr. promotor publico da comarca cf 

lBPil:LClllU do dr. juiz de direito da comarca. 

ACÓRDÃO 
Julgamm improcedente o pedido. 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura, vistos, 
mtaoc,s e discutidos estes autos de correição parcial da co

de Novo Horizonte, em que é requerente o promotor 
julgar improcedente o pedido, por não ter havido erro 

abuso a que alude o artigo 25 do decreto n. 14.234, de 16 
outubro de 1944. 
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1. - Reclama o representante do Ministério Público con
tra o ato do juiz que tomou em consideração o pedido de Pedro 
"Dias dos Santos no sentido de ser autorizado seu casamento 
com a menor de quinze anos Clarice Bueno da Cunha, por de
tfeito de idade, a fim de evitar imposição de pena criminal, nos 
têrm08 do artigo 214 do Código Civil. 

Entende o dr. promotor público que o ofensor, já denun
ciado pelo crime previsto no artigo 213 do Código Penal, não 
tem qualidade para formular o pedido, que somente cabia tal 
direito à vitima, por si, ou representada ou assistida por seu 
representante legal. 

2. - Verifica-se, entretanto, dos autos e informações do 
juiz, que o casamento já se realizou, com aprazimento dos in
teressados e parecer favorável do representante do Ministé
rio Púb1ico. Daí a conclusão de que se erro houvera por parte 
do magistrado, de modo a ter causado tumulto processual, já 
estaria fora de apreciação no sentido de ser emendado. 

Entretanto, não há dúvida de que, em casos como o sub
judice, é o ofensor diretamente interesado e deve o mesmo ter 
a iniciativa do pedido, uma vez que, por lei, tem obrigação de 
casar com a ofendida, segundo o ensinamento do Conselheiro 
Lafayette. 

(Pareceres, v. 1.0 p. 306). 

E assim se tem praticado conforme se vê em "O Estado 
Civil" de Galdino Siqueira, onde na página 343, apresenta 
até modelo de petição dirigida ao juiz pelo contraente culpado 
O ato do juiz está perfeitamente justificado. sem custas. 

São Paulo, 22 de agôsto de 1952. 

(aa.) Meirelles dos Santos, pte. e relator. 

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

D. J. 22-8-52. 

Proc. n. 58.886 (G-3253) - Campinas. 
Agravo de petição interposto por Antonio Simões de Oli

veira da decisão do dr. juiz de direito da La Vara Civel de 
Campinas. 
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ACÓRDÃO 

relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
D. 58.886, da comarca de Campinas, interposto por 
Simões de Oliveira, da decisão do dr. Juiz de Direito 

Vara Civel, que julgou procedente a dúvida suscitada 
oficial do Registro de lmoveis da 3.a Circunscrição da
comarca, a propósito da escritura de retificação e ratifi
de partilha amigavel dos bens do espolio de d. Francelina 
de Oliveira, 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura em dar 
....... n"'~,.1'\ ao recurso, e reformar, como reformam, a decisão 

determinando que se proceda à averbação requerida 
decidem porque improcedente a dúvida suscitada 

da escritura de retificação. O casal João Simões 
JIi,reir'a possuia uma casa à rua Saldanha Marinho n. 66 e 

um terreno anexo a este imovel. Ao vender esse terreno 
uma pequena faixa de 9 metros e 50 centimetros qua

que ficou incorporada ao terreno da mencionada casa. 
o falecimento de d. Francelina Maria de Oliveira, mulher 

Simões de Oliveira, e maiores os herdeiros, procedeu
por escritura pública. Nessa partilha deixou-se 

1ft"ln" ... no terreno da casa da Rua Saldanha Marinho a faixa 
,u,,.,..,,nn que lhe fôra incorporada; verificada, porem, a omis

lavrou-se uma escritura de retificação e ratificação com 
~""'''''''I''''I'\ completa do terreno. O serventuário do Registro 
!moveis negou-se a averbar esta última escritura, sem no 

contestar que a faixa está realmente incorporada ao 
; suscitou a dúvida somente porque o auto 

~u ...... a.v não se refere à pequena área de terreno, enten
por isso ser indispensável a reabertura do inventário. 

Não tem razão, de que não se levantou a menor objeção 
a legitimidade da partilha e consequente retificação, 
realizadas por escritura pública. Si porventura hou-

diferente de avaliação e eventual prejuizo da Fazenda do 
tem esta os meios legais de fazer valer os seus direitos, 

imprescindivel a reinstauração do inventário com 
gravames dos interessados. 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 5 de maio de 1952. 

aa) Fmneiseo M eirelles dos Santos 
J. C. de Azevedo Marques 
Mareio Munhós 
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Notas Varias 

o RECONHEOIMENTO DE FIRMA 
CERTIFIC!ADO DE RESERVISTA 

- Tendo em vista a consulta formulada pelo chefe da. 
5.a Circunscrição de Recrutamento, sobre se pode ser exigido 
o reconhecimento de firma dos chefes da C. R. para obtenção
de fotocopia do certificado de reservista, e considerando que 
não existe proibição nesse sentido e que este ato deve oferecer 
maior segurança ao documento como prova para fins diversos, 
o ministro da Guerra, em aviso de hoje, declara: 

"A autoridade competente pode exigir o reconhecimento 
de firma em certificado de reservista, desde que assim julgue
necessario. " 

APOSENTADORIA EX-OFICIO 

De acôrdo com decisão do sr. Corregedor Geral da J us
tiça no proc. C. 3425/DA-R-96, puplicada no D. J. de 2-10-52, 
apenas os serventuários não estipendiados pelos cofres pú
blicos estão isentos da aposentadoria ex-officio. - Os ser
ventuários dos cartórios -oficializados são considerados fun-· 
cionários públicos sujeitando-se aos preceitos du art. 91 
da Constituição Estadual e dos arts. 10, 14, notadamente no 
seu inciso VIII 34 e 193 do Estatutos dos Funcionários Pú·· 
blicos, que tornaram obrigatória a aposentadoria aos 70 anos. 
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COMUNICADO 

Temos recebido de serventuários do Interior do Estado 
consultas e pedidos de informações sobre a mo

questão de saber si ha incidencia ou não do sêlo 
proporcional nas escrituras definitivas de venda e 
de imóveis, bem como naquelas em que haja paga

de sisa, como as permutas, doações, dações em paga
etc .. 

Realmente, o Boletim desta Associação referente ao mês · 
Julho pp., na sua pagina 16, publicou uma decisão do 
Juiz de Direito da Vara de Registros Publicos desta Ca

de 14 de Julho de 1952, declarando ser indevido esse 
... " .... " ,,"v. baseado no já conhecido Acórdão n.o 33.226 de 25 

Setembro de 1951, proferido pelo 1.0 Conselho dos Con-
o orgão maximo, na esféra administrativa, na 

das leis fiscais e que foi publicado no Diário 
da União de 29-11-1951. Depois, tivemos conheci

de uma cópia da Circular n. 50, expedida pelo Dele- · 
Fiscal do Tesouro Nacional em São Paulo, datada de 

que, pugnando por uma interpretação diferente, di
que aquela decisão do Primeiro Conselho dos Contribuintes,. 

como o despacho do M. Juiz de Direito da Vara de Re
Publicos de São Paulo, "estão alterados pela decisão 

Diretoria das Rendas Internas, publicada no Diário Oficial 
União de 5-4-52, que elucidou definitivamente o assunto". 

Pelo que sabemos, o 1.0 Conselho dos Contribuintes é o 
supremo para decisão administrativa de assuntos fiscais. 

Como vemos a controversia é evidente e embora já tives· 
semos solicitado, por mais de uma vez, ao Exmo. Sr. Dr. 
Diretor da Recebedoria Fedederal em São Paulo uma solução 

tiva, para tranquilidade e segurança das partes e dos 
tabeliães, respondeu-nos s. s. que já tinha reclamado junto ás 

autoridades do Ministerio da Fazenda na Capital Federal 
uma providencia urgente e que estava aguardando a solução. 

Assim sendo, por enquanto, é prudente e aconselhavel 
J segundo nos parece, como os tabeliães desta Capital: 

esclarecer a parte sobre a controversia e lavrada a escritura 
nesta porque não ha a incidencia do sêlo, citando a 

referida decisão do M. Juiz de Direito da Vara de Registros 
desta Capital, ao qual estamos subordinados, e que 
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.. .se apóia no acórdão n. 33.226 de 25-9-1951, do 1.0 Conselho 
de Contribuintes; dentro de oito dias da data do áto fazer a 

. competente consulta á repartição fiscal, nos termos do § unico 
do artigo 66 da L~i do Sêlo, Decreto n. 4.655 de 3-9-1942, 
mediante requerimento, juntando uma cópia da escritura, fi
cando assim resguardados de multa o tabelião e as partes. 

Si a decisão á consulta fôr desfavoravel, como é possivel, 
nesta instancia, póde a parte recorrer da mesma para o 1.0 
Conselho dos Contribuintes na Capital Federal, depositando 
o valor correspondente ao sêlo reclamado, si assim quizer a 
parte interessada. 

Feita a consulta, seja qual fôr a decisão, está resguardada 
a responsabilidade do tabelião, pois, si fôr julgado devido 
o sêlo, a Fazenda Federal cobrará diretamente da parte res
ponsavel. 

Para melhor esclarecimento do assunto publicamos em 
seguida o já famoso Acórdão n. 33.226. 

DA N"ÃO INCIDENCIA DO SELO ]'EDERAL PRO
PORCIONAL NAS ESCRITURAS DE VENDA 

E COMPRA 

ACÓRDÃO N.O 33.226 

"Recurso n.o 31.708 - Impôsto do Sêlo. 
'Recorrente: Delegacia Fiscal do Tezouro Nacional no Esta

do do Rio Grande do Sul (ex-offício). 
Recorrido: José Pedro de Moura. 

A partir da vigência da Constituição . de 1946, não mais 
,pode a União cobrar a Impôsto do sêlo nas escrituras de 
contrato de compra e venda de bens imóveis, que são instru
mentos de átos juridicos cuja tributação é da competência 
exclusiva dos Estados. 

José Pedro de Moura, serventuário de Justiça, mas não 
figurando no processo nessa qualidade, tendo comprado um 
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e pago o impôsto estadual de Transmissão inter
consultou a Delegacia Fiscal se, face ao que estabelece 

15 da Constituição que autoriza a União tributar: 
atos juridicos ou os seus instrumentos, quando inclui

na competência tributária estabelecida nos arts. 19 e 20" 
a lavratura da escritura de compra e venda, era devido 

proporcional de que trata o art. 38 da Lei do 

"Contratos de compra e venda de bens imóveis" e o 
no inciso III do art. 107 da mesma Lei. 

t de autoria do agente fiscal Altino Vieira o parecer 
que serviu de base ao despacho do Delegado Fiscal 

II"ILU1Cl;C\.IV a isenção quanto ao artigo 38, negando-a quan
ao art. 107, III e recorrendo ex-officio. 

"Não obstante o acatamento e respeito que me merecem 
decisões proferidas na consulta do 2.° Notário desta Capital 

venho de aludir, - o maior respeito que deve aos pre
da Constituição da República e a obediência moral que 

aos imperativos da minha conciência que não pode es
alheia quando a inteligência se esforça na luta pela me-
compreensão, - levam-me, no alinhavo desta informa
a colocar-me ao lado do consulente por entender, como 

entende e declara, que não podem prevalecer totalmente, 
exigências impositivas dos textos em questão da vigente 
do Sêlo gritante antagonismo frente as disposições 

j á mencionadas no início. 
pôsto, entendo que, quanto aos Arts. 38 e 117 da 

da vigente Lei do Sêlo, é de se reconhecer a sua revo
ou melhor, revogação por fôrça do disposto no art. 

5.°, combinados com os arts. 19 e 9 da Cons
de 1946. 

aime Péricles, - mestre na matéria, escreveu brilhan-
trabalho a respeito ("Revista Fiscal e de Legislação de 

" n.o 16 de 1949. Seção "Impôsto do Sêlo" - pá-
65 a 68). Dêsse trabalho, (pedimos licença), trans

os seguintes tópicos: 
"Pelo art. 15, n.o VI (da Constituição), acima trans

tem a União competência para decretar o impôsto do 
sôbre atos e instrumentos regulados por lei federal. 
Essa regra, entretanto, sofre certas restrições, previstas 

parágrafo 5.° do mesmo art. 15. E, assim, o impôsto do 
federal não poderá incidir em atos jurídicos e seus 

quando incluidos na competência tributária 
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estabelecida nos arts. 19 e 29, é, na competência tributária 
dos Estados e Municipioil. 

Por outras palavras, se o áto juridico, ou seus instru
mentos, coincide com áto também onerado por impôsto esta
dual ou municipal, esse áto não estará sujeito ao impôsto 
federal, e sim - ao tributo da competência do Estado ou 
Municipio. 

Consequentem~nte, o contrato de compra e venda de imó
veis, áto que estaria sujeito ao lmpôsto do sêlo, da União, 
por ser áto regulado por lei federal (art. 15, n.o VI) coin
cidindo com o áto de transmissão da propriedade imóvel 
inter-vivos, sujeito ao impôsto estadual (artigo 19 n.o IH) 
ficará livre do sêlo federal". 

A opinião é valiosa, pela autoridade de que se reveste, 
de tôdos conhecida e por tôdos proclamada. Nela sentindo
me perfeitamente amparado, é que opino para que seja solu
cionada a consulta constante dêste processo respondendo-se 
ao consulente que na verdade o áto de que trata, e o seu 
instrumento, escapam ao impôsto do sêlo federal, face aos 
preceitos constitucionais já referidos. 

A vigente Lei do Sêlo é anterior a atual constituição. 
Aquela de 1942; esta, - a Carta Magna, - de 1946. E é 
o mesmo Jaime Péricles que no mesmo trabalho exemplífica: 

No caso, trata-se, apenas de saber se a Constituição de 
1946 (lei posterior) tem disposição em contrario a uma lei 
anterior. Se a Constituição, como lei posterior, estabeleceu 
norma diferente,. esta prevalecerá desde logo, e qualquer au
toridade pública, mesmo administrativa, aplicará imediata
mente o texto constitucional". 

E finalmente, de referência ao art. 107, inciso III da 
Tabela da Lei do Sêlo, estou na companhia de Tito Rezende 
e Jaime Péricles, no sentido de que, face ao art. 19, n.o VI, 
da Constituição de 1946, sómente o registro e averbação nos 
cartórios de serventuários de oficios, nos Estados, ficam su
jeitos ao sêlo da União, por isso que não podem ser classi
ficados como "atos" da Justiça, local e não assim quanto aos 
cartorios dos Escrivães da Justiça, nos Estados". 

É o relatório. 
Isto pôsto e 
Considerando que, só tendo recurso ex-officio, sómente 

sôbre êste cabe a esta Instância decidir: 
Considerando que sendo da competência da União decre

tar impostos sôbre 
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de sua economia, átos e instrumentos regula
federal" 
da regra geral os 
uridicos ou seus instrumentos quando incluidos 

lle1tên.cla tributária estabelecida nos artigos 19 e 29"; 
que é da competência privativa dos Estatos 

imposto sobre 
raIUmllSI~ao de propriedade imobiliária intervivos e sua 

ao capital das sociedades". 
DDI~idlerBm que a escritura pública de compra e ven-

constitue instrumento de áto j uridico sujeito 
de competência estadual, imune, portanto, do 

federal, eis que o preceito constitucional "visa 
evitar a tributação por meio de dupla incidência 

mesmo impôsto, por entidades públicas diversas" (Te
Cavalcanti - Constituição Federal Comentada): 

Considerando que, estabelecida a competência dos Es
restaria examinar se lei posterior a Constituição deter
não obstante, a tributação, o que importária em co-
de questão sôbre inconstitucionalidade das leis para o 

falece autoridade a êste Conselho, órgão administrativo 
é; mas 
Considerando que isto não se verifica porque a Lei do 
é anterior a Constituição e os seus dispositivos que com 

se chocavam ficaram automáticamente revogados, por 
que o novo preceito constitucional extingue as dispo si
que o contrariam: 
Acordam os membros do 1.0 Conselho de Contribuintes, 
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso eK-

1.0 Conselho de Contribuintes, em 25 de Setembro de 
- Ibsem de Rossi, Presidente e Relator. 

Visto: Tito Rezende, Representante da Fazenda Pública. 

TIFICAÇÃO A SER PAGA AOS OFICIAIS 
DO REGISTRO CIVIL 

Divulgando estanoticia, o fazemos com plena satisfação, 
conhecimento que temos dos valiosos esforços dependidos 
servidores em causa: O ministro da Guerra em aviso 
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n.O 700. de 8 de outubro p/ findo, publicado no "Diario 
Oficial" de 10 (dez) do mesmo mês, pago 15834, cumprindo 
o disposto no paragrafo uni co do art. 144 da Lei do Serviço 
Militar, resolveu fixar em Cr$ 1,00 (um cruzeiro), no cor
rente ano e a partir da publicação do referido aviso a 
gratificação por pessoa relacionada ou alistada, a que fazem 
jus os oficiais do Registro Civil. Como é sabido, cumpre a 
esses serventuarios reemter anualmente ás chefias das Cir
cunscrições de Recrutamento interessadas, durante o mês de 
janeiro, as relações, em modelos regulamentares, dos indivi
duos do sexo masculino, que completarem nesse ano a idade 
de dezessete anos, exaradas as devidas informações e feito (} 
cancelamento dos que tenham seu obito registrado no mesmo 
cartório. 

DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO 
DECRETO ESTADUAL N.o 16.936 DE 20-2-1947 
QUE CRIOU DOIS CART,oRIOS PARA DIS
TRIBUIÇÃO PRÉVIA DAS ESCRITURAS PARA 

OS REGISTROS DE IMóVEIS 

Secção XII 

PRESID~NCIA 

ACORDÁO DO CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA 

Proc. 59.939 - (G-3416) - São Paulo - Agravo de 
Petição interposta pelo dr. Justino Maria Pinheiro. 

Reconheceu a inconstitucionalidade do decuto. 
Estadual n. 16.936, de 20 de fevereiro de 1947. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n. 59.939, da comarca de São Paulo interposto pelo 
desembargador Justino Maria Pinheiro, da decisão do dr. 
Plínio de Carvalho Pinto, juiz de direito da vara dos Regis-
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U UJj\;UI:l, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo ' 
da 13.í Circunscrição Imobiliária. 

o Conselho Superior da Magistratura em dar 
recurso, a fim de remeter o processo ao Egre-

1' ........ , •• Pleno, nos têrmos do art. 200 da Constituição 
visto reconhecer a inconstitucionalidade do preceito 

do decreto n. 16.936, de 20 de fevereiro de 1947, 
à prévia distribuição, para os registros de im6-

papeis públicos e particulares destinados à inscrição, 
averbação e cancelamento. 

Agravante apresentou ao Registro de Imóveis da 13.a 
mRlt!rÍI!RO desta Capital, uma escritura de quitação lavrada 

do 22.° Tabelião, em 22 de abril do corrente ano, 
de averbação à margem da inscrição hipotecária 

à fls. 52 do Livro n. 2 e seu consequente cancela-

Oficial do registro, apesar de reconhecer que o título 
revestido de todos requesitos legais, deixou de aver

sob o fundamento de não ter sido distribuido pelo car
do 4.° distribuidor nos têrmos do decreto-lei estadual 

de 20 de fevereiro de 1947. Levantou dúvida sôbre 
averbação e o dr. Juiz de Direito "a quo", julgou-a pro

considerando indispensável a distribuição prévia e 
!D1Ileclmdlo a validade do decreto-lei que a determinou. 
Ineonformado com essa decisão, o Agravante sustenta que o 

estadual, além de estabelecer providência inútil, fere 
do Código Civil (art. 816) e notadamente as regula

dos registros públicos consubstanciadas no decreto-fede
D. 4.857, de 9-11-11939, do qual invoca os arts. 15, 37, 
e 179 para proclamar: a) nenhuma exigência f iscal obs-
a apresentação de um título e seu lançamento no pro
; b) a averbação por concelamento dos direitos reais 

e efetuada no cartório da situação do imóvel. 
textualmente: "a apresentação de uma escritura 
e autorização de cancelamento de hipoteca não 

ser recusada pelo pretexto de omissão de distribuição, 
vez que o ato é praticado exclusivamente no cartório da 

do imóvel, que é privativo, tem caráter obrigatório 
em simples certidão escrita na coluna das averba

em frente ao registro a que se refere, e que, no caso, é 
inscrição (art. 288)". 

Afirma ainda que o decreto em foco, expedido quando 
vigôr a Constituição Federal de 1946, violou-a no art. 5.°, 
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D. 15, letra <te" e no art. 6.°, que estabelecem competir à 
União legislar sôbre registros públicos, excluida até a legis
lação estadual supletiva, ou complementar. 

Têm toda procedência as alegações do Agravante. Não 
havendo dúvida de que o registro deve sempre corresponder 
ao lugar onde estiver o imóvel, a distribuição fica sem fina
Hdade: na hipótese do distribuidor remeter o título de acôrdo 
com lei, torna-se inócua; se o fizer erradamente, pratica ato 
inoperante. 

A inconstitucionalidade não resulta, porém, da inutilidade 
da exigência; provem da circunstância de ter ocorrido modi
ficação legislativa sôbre registro público da exclusiva com
petência da União. Se a distribuição representasse uma 
forma de cobrança de custas, constituiria apenas um meio de 
beneficiar certos serventuários. - Estabelecida, porém, como 
condição prévia e indispensável para o registro de todos os 
papeis públicos e particulares, atenta contra as leis federais, 
únicas que poderiam cogitar de nova exigência para forma
lizar os registros. 

Os arts. 237, 247, 252, 286 e 296 da lei federal discrimi
nam todas as condições a que estão sujeitos os registros em 
suas diversas modalidades (transcrição, inscrição, averbação, 
e cancelamento), e nenhum dêles admite, nem podia admitir, 
a distribuição antecipada. Ao contrário, declaram que cum
pridas as formalidades que especificam, o serventuário fica 
obrigado a fazer o registro. Não era, portanto, lícito ao 
Estado estabelcer requisito prejudicial aos demais, opondo-se 
ao critério dominante na legislação competente. 

Acontece ainda que, por determinação legal, cabe ao 
interessado levar o título ao cartório para o respectivo regis
tro. Da interferência do distribuidor, que teria de se encar
regar dessa remessa, poderá até advir gravame para as par
tes, no caso de eventual demora. 

Decretada a inconstitucionalidade que o Conselho reco
nhece pelos motivos expostos, a dúvida levantada perderá sua 
razão de ser e a pretendida averbação se fará independente
mente de distribuição. 

Custas na forma da lei. 
S. Paulo, 8 de setembro de 1952. 
(aa) - Meireles dos Santos - presidente. - J. C. de 

Azevedo Marques, vice-presidente. - Márcio Munhós, Cor
regedor geral da Justiça. 
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JULGAMENTO PELO 
TRIBUNAL · PLENO 

~'.IA""'V NO DIARIO DE JUSTIÇA DE 11 DE NOVEMBRO 
DE 1952 

.... U ....... ·.,II de petição (Inconstitucionalidade do decreto esta-
16.986, de 20-2-1947) - 59.939 - São Paulo -
o sr. des. Marcio Munhos - Agravante - Desemb. 
Maria Pinheiro. Agravada, 13.a Circunscrição Imo-

O Tribunal declarou inconstitucional o decreto n. 
de 20 de fevereiro de 1947, contra os votos dos srs. 

Manso, Barros M8nteiro, Silva Lima, Carneiro 
Paulo Costa, Amorim Lima, Percival de Oliveira, 

Marcelino Gonzaga e Gomes de Oliveira. 

DIA DO NOTÁRIO 

Em comemoração ao Dia do Notário, em 2 de Outubro 
realisou-se no Jardim de Inverno Fasano, nesta Capital, 

ballqUete ao qual compareceram inumeros notários desta 
e do Interior do Estado, em uma pujante demons

da união e da harmonia da classe. - Especialmente 
m:v1cu~aos, compareceram o Exmo. Sr. Dr. Secretario da 

representado pelo Dr. Guilherme Percival de Oliveira, 
de seu Gabinete, Dr. Luiz Cavalcante Filho, Diretor do 

Notarial do Distrito Federal e o Dr. Francisco Ver
Porto, D. D. Presidente da Associação dos Serven
da Justiça do Estado de São Paulo. Saudando os 
falou o Dr. Francisco Teixeira da Silva Junior, Pre
do Colegio Notarial de São Paulo, tendo agradecido 

tabelião Luiz Cavalcante Filho, que comunicou, sob aplausos 
assistencia, a fundação do Colegio Notarial do Distrito 

falando por último o Dr. Guilherme Percival de 
que discorreu sobre a nobre função do notário e 

lua relevante missão social. 
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