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Colaboração 

PONTOS DE VISTA 

ABNER BORGES 

Oficial do Reg. Civil do J. America 

N a legislatura passada, a Assembléa do Estado 
aprovou e foi sancionado um projéto de lei segundo 
o qual, somente mediante prova de suficiencia de sua 
renda minima e significação demografica, poderão ser 
elevados os distritos de páz á categoria de municipios, 
medida que, sob identicos fundamentos devia o inspi
rado autôr ter estendido á creação de distritos e co
marcas. A adoção rigorosa desses requisitos, evitaria 
sem duvida os lamentaveis acontecimentos que prosse
guindo, vamos comentar e que culminaram na angus
tiosa situação que hoje aflige inumeros serventuarios 

-de justiça (oficios de registro civil, tabeliães, etc.) . 
Presumivelmente, mediante informações capciosas de 
alguem de prestigio e projeção nos meios politicos e 
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sociáis, antes e durante a legislatura que acima aludi
mos, foi creada uma enorme quantidade de comarcas. 
e distritos, em sua maior parte estes, onde nada mais. 
existia que alguns casébres e cerca de meia duzia de 
eleitores. Duas hipoteses parece-nos licito figurar. 
Ou os legisladores que a patrocinaram foram iludidos. 
em sua bôa fé, ou não quiseram contrariar os interes
sados em suas pretenções. Quanto a nós, preferimos. 
optar pela primeira. Em diversas zonas desprovidas 
de elementos de prosperidade e progresso, onde o 
movimento comercial e agricola se apresenta fragil e 
inexpressivo, situam-se velhos e decadentes distritos 
cujos cartorios, a não ser para o serviço de certidões 
e outros documentos destinados a fins eleitorais, mili
tares, de assistencia judiciaria e assentamentos de 
obitos, conservam-se frequentemente abandonados, eis 
que, para manutenção do lar, são forçados os seus. 
titulares a recorrer a outros mistéres muitos dos quáis 
não coadunam com a posição que lhes empresta a nobre 
função do cargo. Si, afastadas as hipoteses aponta
das, a creação desses distritos obedeceu a convenienda 
e comodidade de seus habitantes, não regatearemos os 
nossos aplausos a bôa intenção dos autôres. Entre
tanto, sua obra poderia ser completada com a conse
cução de um auxilio aos desafortunados detentôres dos 
cartorios, representado por ordenados compensadôres, 
tendo em vista a relevancia do serviço de naturesa. 
urgente e preferencial que gratuita e obrigatoriamente 
prestam á causa publica. N a impossibilidade da ob
tenção <lesse favôr por falta de apoio legal, a supressão 
desses distritos abriria para os serventuarios novas 
perspectivas de melhor futuro, atendendo-se a que com 
os seus direitos adquiridos, outras possibilidades mais 
vantajosas poderiam conseguir. Mesmo sem supres
são, constata-se atualmente um bom numero de car-
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torios vagos em virtude de desistencia de seus titu
lares por falta absoluta de renda. Conhecemos alguns 
colégas que tendo como causa seus estagios e o desejo 
de uma futura e protetôra aposentadoria, sacrificam-se 
na permanencia do exercicio de suas funções, contando 
para o custeio de suas despesas com auxilios que 
buscam em outras fontes. Alguns provimentos que 
esporadicamente se verificam nos cartorios abandona
dos, procedem de concurso cuja abertura é solicitada 
por interessados que se utilisam desse r ecurso como 
veiculo para altas cavações como sejam remoções, 
promoções, etc. N as mesmas condições dos distritos 
de que nos ocupamos, muitas comarcas ha que não 
podem se manter sem grande sacrificio de seus serven
tua rios, por falta tambem de amparo essencial á sua 
vida economica. Sem o desejo de descer ao terreno 
patético, não queremos calár o nosso grito de alérta 
sem levar ao conhecimento dos noss,os ledôres esta 
triste historia ouvida de alguns colégas que enfrentam 
com denôdo e resignação a 'calamitosa situação em 
seus pauperrimos rincões. Disseram eles que á mingua 
de meios pecuniarios, não raras veses são forçados a 
receber como pagamento de seus serviços, galinhas, 
óvos, rapaduras e outras vitualhas de produção local. 
Pelo contáto diréto que mantém com os serventuarios 
de justiça do ]Jstado e contando com bem organisado 
serviço de fichario e outros meios que concernem a 
todo movimento de sua finalidade, a nossa Associação 
está aparelhada para cooperar com os poderes publi
cos e dar-lhes todas as informações e pareceres em 
pról dos interesses da classe. Fica, pois, aqui o nosso 
po~to de vista. 

Com a sua divulgação~ pensamos justificar o 
apêlo que dirigimos aos encarregados da dir8ção dos 
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nossos destinos, pedindo-lhes a coneessão, não de fa
vores mas de remuneração em beneficios a que fasemos 
jús, frente a valiosissima colaboração dedicada ao ser
viço publico pela nossa classe, que sem Barnabés e 
Marias Candelarias em nada onéra o erario. E' o 
que confiantes esperamos. 

A INSCRIÇÃO DE 
REGISTRO DE 

USOFRUTO 
IMÓVEIS 

NO 

o procurador geral da Repníblica, sr. Plínio de Freitas 
Travassos, exarando parecer no recurso extraordinário n.O 
16.125, do Estado de Goiás, sendo recorrente A1fredo Mar
ques da Silva e recorridos Elisiária Canedo Guimarães e 
outros, disse que, tendo a doadora falecido antes da inscrição 
de usofruto no registro de imóveis (artigo 715 do Código 
Civil), não mais poderia ser feita a transcrição, uma vez 
que, em tal circunstância, a propriedade e a posse do imóvel 
transmitiram-se desde logo a seus herdeiros. 
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ORIGEM E PRATICA DO REGISTRO CIVIL 

ANTONINO CINTRA 

Sta. Adélia 

Foi pelo efeito do decreto-Federal TI.o 181 de 24 
de fevereiro de 1890, que se instituiu no Brasil o Re
gistro Qivil das Pessôas Naturais, do qual já nos 
ocupamos em longo relato aqui neste Boletim em 
1.° de maio de 1950. N este Estado o Registro Civil 
está regulamentado de maneira a bem corresponder 
com os requisitos fundamentais da instituição no que 
concerne á sua legitima finalidade. E porque está 
adstrito ás leis do Estado, a sua função está amparada 
pelos tres poderes : - legislativo, executivo e judicial, 
que são orgãos harmonicos na marcha processualistica 
dessa instituição. De maneira que embora a lei seja 
de origem Federa]., ela por fás ou por nefas se amol
dou, se afeiçoou ü se consolidou mediante as leis esta
duais. Para comparação mais exata desta digressão, 
basta se dizer que desde a creação dos distritos de 
paz até o seu provimento, com sua organisação de 
funcionamento, tudo está obedecendo a regulamentação 
das leis estaduais. O Registro Civil, por muito tempo 
esteve anexado a titulo provisorio aos cartorios de 
paz e sómente mais tarde se corporificou e tomou vida 
propria, neste Estado, mediante leis e regulamenta
ções de que se acha revestido. Hoje, pode se dizer, o 
Registro CivH se apresenta como uma modelar insti-
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tuição digna do papél que está representando perante 
o conceito publico. Para tanto basta se ter em conta 
as ultimas leis creadas e todas elas em pleno vigôr. 
A Lei n.O 819 de 31 de outubro de 1950, traz em seu 
bojo um acervo de medidas tão importantes, que chegou 
a imprimir uma feição moderna e utilitaria em o seu 
funcionamento. N ela estão estabelecidas condições e 
devêres, desde a creação de oficios pl~blicos até o meio 
de seus provimentos, tendo sempre em vista solucionar 
os interesses do E stado, do publico e possibilitando 
aos servidores de justiça vantagens e regalias que até 
então não' gosavam. A propria lei da aposentadoria 
dos servidores de justiça, foi, não ha duvida alguma 
uma grande conquista dos servidores de justiça e tuna 
alta compreensão dos c1evêres sociais, patenteados pela 
clarividencia legislativa de nossa digna representação 
estadual. E' obvio que ela ainda se resente de algunfta 
coisa..t como por exemplo o amparo da familia do ser
vidor de justiça falecido, mas isso virá a seu tempo. 
Roma não se fez em um dia. Sojamos mais razoaveis 
e mais justos para com aqueles que hoje estão fazendo 
o que podem a uma classe que viveu sempre relegada 
á sua propria sorte. Os postulados não se improvi
sam, cream-se com adatações de medidas obtidas atra
véz de observações cuidadosas, de longas esperiencias. 
A redação do art. 180 do Codigo Civil tem dado 
margem para se tirar dedução, que se não harmonisa, 
não coaduna com o modo porque é processada a habi
litação e a realisação do casamento civil. A habili-
tação deve ser processada na residencia dos contraen- J 

tes, se habitarem num só distrito ou em um dos (lis
tritos de residencia de um deles, sendo evidente que 
em ambos os distritos deverão ser publicados os editais, 
§ 2.0 do art. 181. Só a celebração não tem fôro obri
gatorio, não obstante na generalidade o casamento 

6- BOLETIM DA ASSOCIACAO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MO PAULO * 



sempre se efetua na residencia dos contraentes ou na 
de um deles. A residencia e o domicilio dos contraen
tes é de suma importancia, e tanto é assim que o con
traente que houvér residido a maior parte do tempo 
em outro Estado, deverá apresentar p1·ova (de autori
dade competente, não diz o Codigo) de que deixou sem 
impedimento algum para casar, art. 180 - V - § unico. 
Ora se se fosse se cingir pela Portaria n.o 27 de outu
bro de 1892, do Ministro da Justiça, estabelecer-se-ia 
uma babél de tão extensa dimensão que redundaria 
num pandemonium entre os oficiais do Registro Civil, 
devido a não observancia das divisas distritais para 
com o áto mais importante do Registro Civil e que é 
o casamento. Pela idade avantajada da tal Portaria 
e por não estar em consonancia com a regularisação 
estabelecida neste Estado, é prudente que se evite 
inovaçã,o que não corresponda com a marcha do se1'
viço conforme aqui se pratica. 

Este é o nosso ponto de vista e que o expomos 
sem o intuito de molestar quem quér que seja, sugel
tando-nos á critica a que estejamos passivel. 

SERVENTUÁRIO, colabore conosco para 
a confecção de nosso Boletim, que é o orien
tador da cla,sse. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA DA JUSTIÇA 

N. 9.184 - Cecim Miguel - Ituverava - "É afirmativa 
a resposta à consulta feita. - O Livro Diário (receita e des
pesa) está sujeito ao pagamento de selo por verba, na base 
de trinta centavos por folhq - Lei 185 de 13-XI-1948, n. 21 
letra "d" da Tabela sob o titulo "por verba" e Provimento 
n. 4 de 1948 desta Corregedoria. 

Os registros de emancipações devem ser selados na forma 
do artigo 107 - III do Decreto federal 4.655 de 3-IX-1952. 

'São eles feitos, em regra, a pedido dos interessados, com 
as cautelas previstas no artigo 102 da Lei de Registros PÚ
blicos (Dec. 4.357 de 9-XI-1939. r. 

São Paulo, 19 de janeiro de 1953. 
(a) Marcio Munhos" 

D. J . 21-1-1953. 

N. 8.695 - Marcos Antonio Alves Ribeiro Filho - Ca
pital - " Quanto à preliminar suscitada pelo recorrente Da
niel de Arruda Furtado, modifico a sentença, de fls. 86 a 8, 
na parte em que faz remissão ao art. 11 do Decreto n. 5.129 
de 23-7-931, revogado pelo art. 3.° do Decreto n. 6.697-A de 
21-9-934, a fim de aplicar, com as respectivas vantagens, este 

. último dispositivo, em pIem>, vigência mesmo na época do fato. 
Em relação ao mérito, confirmo a decisão recorrida por 

seus fundamentos, dada a improcedência das alegações do 
aludido recorrente. 

Não pode ele, evidentemente, beneficiar-se com a estabi
lidade assegurada pelo art. 5.° da Lei n. 211, de 27-12-948 e 
pelo art. 28 da Lei n. 819, de 31-10-950, porque esses diplomas 
legais somente se aplicam àqueles que ocupassem cargo, ao 
tempo em que foi promulgado o Ato das Disposições Transi
tórias da Constituição do Estado. 
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o recorrente, porém, não exercia, naquela época, qualquer 
função no Cartório do 11.° Ofício Civel da comarca da Capital. 

Trabalhava apenas no serviço de rasa por conta própria 
(fls. 28-34) ; só, posteriormente, tornou-se escrevente habili
tado, quando não lhe era mais assegurada o direito à preten· 
di da estabilidade. Era portanto possível a exoneração do 
cargo de escrevente, por ir.iciativa do respectivo serventuário, 
e sem declaração de motivo. Nestas condições, fica prejudicado 
o recurso interposto pelo serventuário, dr. Marcos Antonio 
Alves Ribeiro Filho, sem prejuizo da sindicância e processo 
criminal a que possa ficar sujeito o escrevente exonerado, como 
salientou o dr. -Juiz de Direito, em sua sustentação de fls. 104. 
P. I. São Paulo, 30 de janeiro de 1953. (a.) Márcio Munhós". 

D. J . 1-2-1953. 

PORTARIA N. 59 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Desembargador Joaquim Cândido de Azevedo Marques -
em exercicio 

Nomeados, que já estão, os Juizes de Direito das novas 
comarcas criadas pela Lei n. 1.940, de 3 de dezembro de 1952; 
compromissados e empossados que sejam êles, poderão essas 
comarcas, desde então, ser instaladas, com as solenidades de 
estilo. 

Mais curial seria que somente fossem instaladas após o 
provimento efetivo, não apenas dos cargos de juiz de direito, 
mas de todos os demais cargos que integram a organização do 
ssrviço público de que se trata, além do implemento de outras 
condições indispensaveis ao pleno, regular e eficiente funcio
namento de uma comarca, inclusive as de ordem material, como 
seja a existência e aparelhamento de um edificio para o "Fo
rum" e Cadeia. 

Entretanto, uma organização assim completa e definitiva 
é problema de solução complexa e inevitavelmente morosa, 
demandando múltiplas e vãriadas providências, não só por 
parte do Poder Judiciário, como de outros poderes do Estado. 

Vai daí a conveniência de se proceder, sem maiores de
longas, à instalação das novas comarcas, em face, tão somente, 
do fato consumado da nomeação dos respectivos Juizes de 
Direito, aos quais, uma vez empossados, incumbirá prover, 
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provisoriamente, a titulo interino, os demais orgãos necessario 
à in3talação e, em geral, às atividades do serviço judiciário 
que se seguir. 

Eis por que, usando da atribuição que me cabe, hei por 
bem baixar a presente portaria, com as instruções e esclareci
mentos que me pareceram úteis, no caso, e são os seguintes: 

1 - Os Juizes de Direito nomeados prestarão o compro
misso legal, perante esta Presidência, a qual, no mesmo ato, 
lhes dará posse, considerando-se o Juiz, desde êsse momento, 
no exerci cio de suas funções ("ad instar" do que dispõe, para 
os funcionarias públicos, o art. 31, paragrafo único, do "Es
-::atuto dos Funcionarios Públicos Civis do Estado", e o art. 28 
do Regimento Interno dêste Tribunal) : 

2 - Uma vez empossados, seguirão os Juizes para as 
rE spEctivas comarcas, de onde enviarão às autoridades com
petentes (federais, estaduais e municipais) a devida comuni
cação de sua posse, passando logo a cuidar das providências e 
aprestos, que lhes incumbem, para a instalação solene de suas 
comarcas; 

3 - Quando em condições de ser instaiada a comarca, 
comunicará o Juiz êsse fato à esta Presidência, a fim de ser 
designada a data da instalação, com a devida publicidade e 
comunicações aos demais Poderes do Estado; 

4 - No dia (resignado, para a instalação, em sessão sole
ne, no edificio destinado ao "For um " ou outro escolhido para 
êsse fi m, o Juiz de Direito, abrindo a sessão, lerá o teor da 
Lei que criou a comarca e o decreto que o investiu no cargo, 
declarando, em seguida, instalada a comarca. Tomará, ao 
depois, o compromisso dos serventuários (interinos ou efeti
\'03), dos oficios de justiça e demais auxiliares, visando os 
l'2spectivos titulos, lavrando-se de tudo ata especial, que será 
assinada pelas pessoas presentes; 

5 - A respeito de outras providências imediatas, após a 
instalação da comarca, bem assim, dos livros dos cartorios, 
exigidos por lei, poderão os Juizes colher informações, se ne
cessárias, na Secretaria dêste Tribunal. 

São Paulo 
J oaqui1n Cândido de Azevedo M a?-ques 
Presidente do Tribunal de Justiça, em exerci cio. 

10 -

D. J. 1-2-1953. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JU01'!ÇA DO ESTADO DE SAO PAULO * 



CONS. SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Processo n. 60478 (G-3557) - Santos - Agravo de Pe
tição interposto pelo Oficial do Registro Geral e de Hipotecas 
da 2.a Circunscrição de Santos. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo 
de petição interposto pelo Oficial do Registro Geral e de Hi
potecas da 2.a Circunscrição de Santos da decisão do Dr. Juiz 
de Direito em exercicio na 1.a Vara Civel, que julgou impro
cedente a dúvida suscitada. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura dar provi
mento ao recurso para julgar procedente a dúvida levantada 
pelo Snr. Oficial do Registro de Imóveis da 2.a Circunscrição 
de Santos. As alegações do recorrente merecem acolhida, pois 
demonstram que não podia ser atendida a pretensão dos inte
ressados. A firma Richter, por escritura pública e com anuên
cia dos promitentes vendedores, fez averbár a construção e as 
especificações do "Edifício Iporanga ", á margem das trans
crições aquisitivas do terreno. Por força do art. 43-II do 
Código Civil, houve accessão física, incorparando-se o edifício 
ao sóIo, passando a constituir coisa indivIsivel, do domínio de 
todos os proprietários do prédio, na forma do art. 2.° do dec. 
5.481 de 25-V1-1928. Portanto, torna-se impossível cindir 
qualquer transação, para os fins de haver cessão de direitos 
sobre o terreno e promessa de venda sobre a construção. A 
admitir-se tal cisão, haverá averbação da cessão de direitos 
sobre o terreno em um Livro e inscrição de promessa de venda 
em outro Livro, como bem demonstrou o Snr. Oficial do Regis
tro de Imoveis, citando os dispositivos da Lei de Registros 
publicas aplicáveis. Os arts. 178 n. XIV e 253 do dec. 4.857 
de 1939 exigem para inscrição número da transcrição anterior 
e dizer que se pretende apenas a averbação, não havendo in
teresse na inscrição, é dar valor a escritura para uma finali
dade e não lhe dar valor para outra. A fim de ser regulari
zada a situação, tornando possivel a pretendida averbação, 
precisa ser outorgada a escritura na forma sugerida pelo Snr. 
Oficial do Registro de Imoveis ou como melhor convier aos 
h1teressados. Custas legais. P. e I. 

São Paulo, 26 de Dezembro de 1952. 

J. C. de Azevedo Marques, Vice-presidente. 

Má?"cio Munhós, Corregedor relator. 
D. J. 13-12-1952. 
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Processo n. 55.436 - G-3571 - São Paulo - Agravo de 
petição interposto por Raphael Ezemplari. 

Vistos, relatados e disCGtidos os presentes autos de agravo 
de petição, interposto pelo Sr. Rafael Ezemplari da decisão do 
Dr. Juiz de Direito da Vara dos Registros Públicos, que julgou 
procedente a dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de 
Imóveis da l.a Circunscrição da Capital. 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura negar 
provimento ao recurso e manter a decisão, por seus jurídicos 
fundamentos. Pretendeu-se averbar um contrato de compro
misso de compra e venda de imóvel não loteado. Não era pos
sível atender. É taxativo o artigo 253 do dec. 5.318 de 29 de 
Fevereiro de 1940, que alterou o dec. 4.857 de 1939: "Será 
inscrita no Livro 4, para validade quer entre as partes con
tratantes, quer em relação a terceiros, e com os mesmos requi
sitos do artigo 247, a promessa de venda de imóvel loteado". 
- Em tais casos só é admissível a inscrição (artigo 178 "a" 
.1. XIV do decreto 4.857, citado). - A averbação só é deferida 
em se tratando de "imóvei~ loteados" (artigo 287 e 178 "c" 
n. VI do decreto 4.857, pressupondo a inscrição do loteamento. 
Custas legais. - P. e L - São Paulo, 22 de dezembro de 1952. 

J. C. de Azevedo Ma1'ques, Presidente. 

Gomes de Oliveira, vice-presidente. 
MáTcio Munhós, corregedor. 

D. J. 21-1-1953. 

Processo n . 37.389 - G-3562 - São Paulo -- Agravo de 
Petição interposto pela Cia. Drogadada Droguista de Expan
são Varejista. 

- "Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de 
petição interposto pela Cia. Drogadada Droguista de Expansão 
Varejista da decisão do Dr. Juiz de Direito da Vara dos Re
gistros Públicos que julgou improcedente a dúvida levantada 
pela agravante. 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura dar pro
vimento ao recurso, para os fins de acolher a representação da 
Cia. Drogadada Droguista de Expansão Varejista e determi
nar seja lavrada a escrita na forma requerida, sem o recolhi
mento do imposto de 4 % (quatro por cento). Deixa-se de 
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remeter o processo ao Tribunal Pleno, em vista das reiteradas 
decisões sôbre a efetiva inconstitucionalidade do artigo 23 da 
Lei 185 de 13 de Novembro de 1948 e da revogação do pre
ceito nele contido. Custas legais. - P. e r. - São Paulo, 22 
de Dezembro de 1952. - (aa) - Meireles dos Santos, Presi
dente - J. C. de Azevedo Marques, Vice-Presidente - Marcio 
Munhós, Corregedor relator". 

D. J. 21-1-1953 . 

. COLONIA DE FÉRIAS "SUD MENUCCI" 

o Centro Professorado Paulista, pôz a dispo:3ição da 
Associação, para todos os seus associados, as magnificas ins
talações de sua Colonia de Férias, situada em Mongaguá, 
na Praia Gr~nde, municipio de S. Vicente, onde os serven
tuários encontrarão todo o conforto de um hotel de la. classe. 

A Colonia possui otimas acomodações, como agua enca
nada, luz elétrica, além de ficar em local de todos os recursos, 
inclusive telefone interurbano e um pequeno cinema. 

A Praia Grande, é uma das maiores praias do mundo 
em extensão e beleza, podendo ser proporcionados belissimos 
passeios, bem como a outras cidades do litoral. 

A Colonia de Férias "Sud Menucci ", poderá ser ocupa
da durante todo o ano - com exceção nos meses de Julho, 
dezembro e j!ineiro, que são as férias dos professores. 

As diárias são irrisorias - Cr$40,OO - por pessôa, 
e os filhos menores de 2 anos não pagarão qualquer taxa. 

Os interessado,,; poderão se dirigir diretamente ao Centro 
Professorado, na R ua da Liberdade, 928, te1 34-6955 ou por 
intermedio da Associação. 
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Jurisprudência 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA 
ESTRANGEIRA 

Compete ao Supremo Tribunal, como orgão mais alto da 
supremacia nacional, na ordem judiciaria, apreciar os pedidos 
de execução de sentença estrangeira, mediante a homologação 
prevista em lei (art. 101, letra "C" da Constituição Federal; 
art. 785 Cod. Proc. Civil). 

A proposito da necessidade da homologação tem-se dis
cutido se ela é sempre obrigatoria, e se ela se estende a todos os 
casos. Adotando o ponto de vista da sua obrigatoriedade, em 
qualQuer hipotese, um cidadão alemão, casado aqui no Brasil 
com uma suiça, pediu a anulação do respectivo consorcio, sus
tentando que a ultima não podia validamente casar, pois, em
bora divorciada no seu pais de origem, não promovera perante 
o Su.;::.remo Tribunal a indi spensav(;l homologae[ o da sentenç<. 
que decretará o seu divorcio. Em consequencia, aduziu, para 
a lei do pais o casamento não podia ter sido realizado, sendo 
nulo de pleno direito, por não ser permitido o matrimonio de 
pessoas casadas (art. 183, n.o VI Cod. Civil). 

O juiz não deu pela nulidade pleiteada, julgando valido o 
casamento. E o Tribunal de Justiça confirmou a decisão (Art. 
178··197), decidindo que a homologação "se requer para aque
les atos que têm por si força executoria, que a soberania es
trangeira só lhes pode conferir dentro das proprias fronteiras 
transpo!'tas as quais necessitam do "placet" da soberania nacio·· 
nal, para que a·quela força não pareça" (Rev. Direito, 81-175). ~ 
Efetivamente, é exigida a homologação quando se pretende 
fazer valer aqui um julgado estrangeiro, mas quando se trata 
-de decisões referentes ao estado e condição de pessoas, não é 
.obrigatoria a homologação. para valer em nosso país (§ unico 
do art. 15 Lei de Introdução - decreto 4.657 de 4-9-42). Nesse 
.sentido manifestaram-se Bevilaqua, Pontes de Miranda, Car
valho Santos, J. A. Nogueira, Ferreira Santos, com o benepla-
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cito da jurisprudencia (Rev. Direito, 40-164; 81-174; 86-389; 
93-313; Rev. Trib. 145-798). Esse tambem o ponto de vista 
de Espinola (Direito, 20-533), "quando se trate de sentença 
meramente declaratoria do estado das pessoas, seja de disso
lução do vinculo matrimonial, ou de qualquer outra natureza", 
pois segundo Castro Nunes (Do Poder Judiciario, pago 247), a 
homologação somente é exigida no caso em que a sentença tenha 
de ser executada em país eRtrangeiro. A questão, porem, não 
é de todo pacifica, existindo pronunciamentos judiciarios em 
c0ntrario, inclusive do nosso Tribunal de Justiça (Rev. Trib. 
175-191). Em comenta rio publicado na FOLHA em 17-9-52 
(Execuçã.o de sentença estrangeira), apontamos um caso no 
qual a justiça exigiu a homologação da sentença (D. Just. 
União de 5-9-52), mas ali 2 int eressada pretendia sua habili
tação em inventario, como herdeira do f inado, enquanto que 
aqui, no ca~o é m exame, a ~enten.ça de divorcio da mulher foi 
apl'esentada como documento com9robatorio comum do novo 
matrimonio, para provar o seu estado civil, tal como uma cer
tidão de idade ou de obito, independendo assim de homologação. 
- MILTON CASTRO FERRE I RA. 

OS .J UIZ~S DEVEM SER A P A l OI{ E NÃO 
CONTRA O C\SAMENTO 

- O desembargador corregedor, Guilherme Estelita, apre
ciando uma reclamação em que é reclamante Lourival José dos 
Santos e reclamado o juiz da 7.a zona do Registro Civil das 
Pessoas naturais, advertiu o juiz, dizendo, entre outras coisas, 
que a Constituição se empenha em facilitar o casamento civil. 

E acrescento: "Segundo essa orientação, os juizes de ca
samento devem ser juizes "a favor" do casamento, e não "con
tra" o casamento". 

A questão se prendia à retificação do nome do reclamen
te, e o juiz achava que não podia casá-lo com o nome que usava 
e que figurava em varios documentos, mas que não era o mes
mo do seu registro. 
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FORUM CIVEL 

RETENÇÃO DE AUTOS - Inadmissibilidade 
- Os contadores só têm ação executiva, não podendo 
reter processos pa1°a se cobrar- das custas que lhes 
torem devidas. 

EMBARGOS - Não cabem em mandados de 
segurança;. 

Na comarca de Jaboticabal determinou o Juiz de Direito 
ao Distribuidor, Contador e Partidor, que baixasse aos Car
tórios de origem os autos que retinha em seu poder à espera 
do pagamento de suas custas. Justificou a sua providência· 
dizendo que o serventuário só tem direito à cobrança execu
tiva, logo após a prática do ato, não o de retenção dos pro
cessos, porque isso implicaria na dilatação de prazos, que são 
regulados por lei federal, por se tratar de matér:a processual 
da competência da União. Frisou que se é certo que constitui 
um absurdo que a cada ato praticado corresnonda uma ação 
executiva autonoma, o abusrdo existe, é do -Código de Pro
cesso Civil e não pode ser eliminado; e observou que, em com
pensação, mais absurda seria a interpretação de que a cada 
ato corresponde um direito de rentenção, também autonomo, 
como teria nreceituado o legislador estad uaI ao organizar o 
atual regimento de custas. 

O serventuário desobedeceu a ordem judicial e por isso 
foi suspenso de suas funções. Seu substituto baixou os autos 
e imnetrou um mandado de segurança contra a decisão do 
magistrado, a fim de que a matéria fosse resolvida de uma 
vez, passando a vigorar no Estado inteiro. Daí o interesse 
que a questão despertou e que nos move a fazer a presente 
publicação. -

Ora, acaba o Tribunal de Justiça de se manifestar sôbre 
o caso, deixando de tomar conhecimento dos embargos opos
tos ao acórdão da Primeirv Camara Civil, que deu ganho de 
causa ao juiz de Direito. Ficou decidido que não cabem em
bargos em mandado de segurança, pelo que, os membros in
tegrantes do Primeiro Grupo de Camaras Civis não chegaram 
a entrar no mérito da questão. - (Processos n.os 59.286, 
59.079, 57.354, 59.548 e 60.249). 
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Transitou portanto em julgado o acórdão embargado e 
já agora se justifica a sua publicação, ainda que em resumo, 
porque nele se contêm as razões que alicerçaram a resolução 
tomada por ocasião do primeiro julgamento na segunda ins
tancia. 

Depois de historiar o caso, diz o venerando acórdão, la
vrado pelo desembargador Azevedo Marques: 

"Argumenta o impetrante com o art. 14 do citado decreto 
14.978 (Regimento de Custas) que dispõe que, antes da devo
lucão dos autos ao Cartorio de origem, deverão ser pagas as 
custas devidas ao contador ou partidor, inclusive as referentes 
aos exames do ofício. E alude ao art. 56 do Codigo de Pro
cesso Civil, segundo o quaL logo depois de concluído o ato, o 
requerente pagará as custas respectivas. 

Que se segue dai? O direito ao serventuario cujas custas 
não foram satisfeitas, desde que exigiveis, de reter os au
tos em seu poder? Evidentemente não. Os dispositivos em 
apreço apenas fixam o momento em que as custas se tornam 
exigiveis. Se a parte, a qliem incumbe o pagamento, não o 
satisfaz desde logo, nasce para o serventuário, delas credor, o 
direito de exigi-las pela via executiva (Codigo citado, artigo 
298, n. 1 e não o de sustar o andamento dos feitos, disciplinado 
por disposições processuais, que são leis de ordem publica. 
Tais dis!)osições excluem, por si o direito de retenção dos au
tos, cujo exerci cio se evidencia com elas incompativeis". 

Fica assim resolvida a questão suscitada em J aboticabal, 
orientando-se a jurisprudencia no sentido de admitir que os 
Escrivães - a não ser nos casos expressamente determina
dos pelo Codigo do Processo Civil - não podem reter autos em 
Cartorio á espera do pagamento de suas custas. Devem pro
cessar os feitos normalmente, cobrando as partes executiva
mente, á medida que forem praticando os respectivos atos, ou 
.aguardando determinados instantes para ajuizar as suas pro
prias ações, quando ocorra o caso de que não recebam dos in
teressados o pagamento devido. 

(Acordão da Primeira Camara Civil, de 24 de junho de 
1952, no processo de mandado de segurança n. 59.286; os em
bargos opostos ao acordão foram decididos pelo Primeiro Gru
de Camaras Civis, em 27 de janeiro de 1953). 
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Informações Varias 

QUESTÕES JURIDICAS 

PROVIMENTO DE CARTORIOS 

"Em fac e de decreto n. 11.058, de 26-4-1.,0, ar
tigo 83, e da lei 819, de 31-10-50, artigo 20, VIII, 
um escr'eveYde, que assumiu interinamente um car"
torio e, como substituto do serventuario, participmt, 
como examinador , de concurso de habibito;ção de es
vente, pode beneficiar-se de ponto que a lei 819 man
da atr·ibuir? E' valido esse concuTso?" 

Segundo o artigo 83 do decreto n. 11.058, o exame dos can
didatos a escrevente será efetuado por uma comissão consti
tuida pelo juiz corregedor e por dois examinadores, um deles 
[lclvogado e outro serventuario da Justiça, nomeados pelo mes
mo juiz. A lei 819, no seu artigo 20, manda compor a banca 
examinadora com o presidente do Tribunal de J uslica, um de
sembargador escolhido -Dor esse Tribunal e um serveri'tuario no
meado pelo secretário de Justiça. Tenha o concurso se pro
cessado sob o regime da lei vigente, ou do decreto, narece fora 
de qualquer duvida que pela expressão "serventuario da Jus
tiça" se deve entender o funcionaria efetivo, no cargo, com a 
prerrogat:va constitucional da vitaliciedade. E' principio da. 
Constituição Estadual (artigo 82) que só se considera fun
cionario publico quem exerça o cargo em cara ter efetivo. O, 
escrevente no exercício interino da serventia não é serventuá
rio e, em sendo assim, não podia figurar na banca como exa
minador, mesmo porque, em pleno exame, ele podia perder 
a interinidade, desaparecendo da banca e deixando a serven
tia eventual. Logo, se o exame foi feito por uma banca onde 
tinha assento escrevente interinamente serventuario, deixou
se de preencher formalidade essencial, e a prova é nula, como· 
nulo há de ser o ponto que ao serventuario interino, em con-· 
sequencia da sua -participação na banca, se lhe conferiu, poc 
força do artigo 20, VIII, da lei estadual n. 819. 
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IMPEDIMENTOS MATRIMONIAIS 

"Dois irmãoR são pais ca:da qual de um filho e 
uma filha. Há impedimentos legais, biologicos ou 
eclesiasticos para que os filhos se casem, sendo pri
mos em primeiro grau? 

Impedimento legal não existe. N a linha colateral, o Co
digo Civil veda o casamento apenas entre parentes até o ter
ceiro grau inclusive (artigo 183, IV). O decreto-lei n. 3.200, 
de 19 de abril de 1941, derrogando o Codigo nesse ponto, 
passou a permitir o matrimonio, desde que haja exame pré
nupcial, onde se ateste a inexistencia de inconveniente, quer 
para a saueIe dos nubente8, quer da prole. 

Mas o parentesco entre os primos é de quarto grau e, 
nesse caso. não ha, na lei, proibição alguma. Se o conubio é· 
desaconselhavel do ponto de vista biologico, somente um me
dico poderá dizê-lo, após exame dos nubentes. 

Â Igreja, porém, opõe-se a um casamento em tais con
dições. O canon 1.042, § 2.°, item 1.0, considera como um 
dos impedimentos de grau rnenor a consanguinidade em ter
ceiro grau da linha colateral (" consag1.ânitas in tertio gradu 
lineae collateralis"). somente o Sumo Pontificie pode delTo
gar impedimentos nupciais (canon 1.040). Em direito can0-
nico, impedimento até o terceiro grau compreende não só ca
samento entre primos em primeiro grau senão também en
tre primos em segundo grau, os quais se encontram, exata
mente, no terceiro grau da linha colateral, de que nos fala o 
decreto eclesiastico. 

A discrepancia de graduação resulta da diferença de cri
terios, para o cálculo dos graus, entre a lei civil e a canonica. 
Quando esta impede o casamento entre consaguineos até o 
terceiro grau, lavra proibição muito mais ampla do que o 
Codigo Civil, ao vedar, quase com as mesm~s palavras, o ca
samento entre colaterais, legitimos ou não, até o terceiro grau. 
E' que, na lei civil, os graus de parentesco na linha colateral 
contam-se pelo numero de gerações, subindo de um dos pa
rentes até ao ascendente comum, e descendo, depois, até en
contrar o outro parente. Na lei canonica, o numero de graus 
corresponde, na linha colateral, ao numero de gerações exis
tentes na ramificação mais afastada do tronco ancestral co
mum. 
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Assim, os primos em primeiro grau, de que nos fala o 
consulente, serão perante a lei civil, colaterais do quarto grau. 
Em face da lei canonica, são colaterais do segundo grau. 

O impedimento do artigo 183, IV, do Codigo Civil, obsta 
ao casamento entre a sobrinha e o tio irmão do pai ou da 
mãe, ou entre a tia e o sobrinho. O impedimento do canon 
1.042 citado vai mais longe: proibe (no caso em exame) não 
só o casamento entre os filhos dos irmãos (primos), mas ain
da entre um desses filhos e o neto de outro irmão. 

LIMITES DO PODER DE DESAPROPRIAR 

"Uma prefeitura decretou a desapropriação de 
um imovel, mas por dificuldades financeiras não a 
cumpriu. Pode o imovel ser n egociado ou hipote
coxlo? O proprietário pode exigir a execução do 
decuto? O valor do imovel é calculado na data des
te ou no fim da ação? A desaprop1"iação não ca
duca?" 

O decreto da desapropriação caduca em cinco anos. "A 
desapropriação - diz o art. 10 decr.-lei 3.365, de 21-VI-41 -
deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicial
mente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição 
do respectivo decreto e findos os quais este caducará". 

Fica respondida a ultima das suas perguntas. A r espos
ta ás demais depende de mais alguma explanação. O decreto
lei citado conferiu ao presidente da Republica, aos governa
res, interventores ou prefeitos, o direito de decla·rar a uti
lidade publica do bem privado, para fins de desapropriação. 
Declarada a utilidade publica, ficavam as autoridades admi
nistrativas autorizadas a penetrar nos predios compreendidos 
na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao au
xilio de força policial (arts. 6 e 7). 

E' indisfarçavel o cunho fascista desse dispositivo. que 
deixa ao alvedrio do Poder Executivo o direito de desapropriar. 
Sob a égide da Constituição de 1946, a utilização de tais po
deres pelo presidente da Republica, pelo governador, ou pelo 
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prefeito, é puro arbitrio, se não houver autorização legislativa 
nesse sentido. Os dispositivos citados do decr. lei 3.365 são, 
pois, inconstitucionais. Facil é demonstrar os fundamentos 
dessa doutrina. 

Figuram entre os direitos e garantias individuais, asse
guradas pela Constituição, o de que "ninguem pode ser obri
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
ele lei". Logo somente uma lei - isto é, um decreto votado pelo 
Poder Legislativo (Camara Municipal, Assembléia Legislativa 
ou Camara Federal) - pode compelir alguem a vender a sua 
propriedade. 

Prova de que a desapropriação pelo Poder Executivo é pro
pria dos governos de força, encontramo-la na simples obser
vação de que o proprietario do imovel deve ser previa e ne
cessariamente indenizado, e a votação da verba destinada a 
esse fim comnete, com exclusividade, ao Poder Legislativo. 
Logo, no sistema democratico, a desapropriação pelo Executivo 
levaria a um impasse, quando não a um conflito de poderes, se 
a camara legislativa se recusasse a conceder ao prefeito, go
'remador ou presidente da Republica, as verbas indispensaveis 
á desapropriação. Não se compreende que a autoridade 
possa os fins sem poder os meios. Nos regimes totalitarios, 
em que o Executivo absorve funções legislativas e utiliza a seu 
talante os dinheiros publicas, o prefeito, o governador do Es
tado e o presidente da Rep~blica podem dispor da propriedade 
alheia porQue têm á mão o Erário escancarado. No regime de
mocratico, não o podem. Os norte-americanos dizem isso ex
celentemente, afirmando que nenhum bem do cidadão pode ser 
desapropriado sem o competente processo legal (the due pro
cess of law). 

Por outro lado, a Constituição Federal (art. 141, § 16) 
garante o direito de propriedade, "salvo o caso de desapropria
ção por necessidade ou utilidade publica, ou por interesse 
social, mediante previa; e justa indenização em dinheiro". 

Essa regra deve presidir á interpretação e aplicação dos· 
dispositivos do decreto-lei ditatorial concernentes ao assunto. 
Assim, quando ele determina que o valor da indenização seja 
contemporaneo da declaração de utilidade publica (art. 26), 
fere a Carta Magna de 18 de setembro, pois é possivel que en
tre a declaração de utilidade publica e a desapropriação, a pro
priedade tenha valorizado e, nesse caso, o valor contemporaneo 
áquela declaração não estará sendo justo. Pela mesma razão 
o criterio fixado pelo § unico do art. 27, que traça limites á 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUAIUOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 21 



indenização "se a propriedade estiver sujeita ao imposto pre
dial ", não pode prevalecer contra a letra da Constituição. 

Em face do exposto. respondemos ao nosso consulente as 
demais questões da seguint6 forma: 

a) a desapropriação do imovel somente é valida se de
terminada por lei da Camara Municipal; 

b) nesse caso, não será mais possivel negociar o imovel, 
tampouco exigir o cumprimento da lei, mas tem o interessado 
d \reito a reclamar que no calculo da indenização se inclua a 
retribuição pelos prejuizos que lhe advierem do atraso da pre
feitura na execução da medida; 

c) o valor do imovel, embora sendo o da data da decla
ração de utilidade publica, pode ser reajustado no fim da ação 
de desapropriação, para que a indenização seja efetivamente, 
justa. 

QUESTÕES JURIDICAS MENORES 

.. No caso de casamento com separação de bens, 
havendo um filho, quem herda?" 

o filho é sempre o herdeiro legítimo, independentemente 
do regime matrimonial. O regime de separação, quanto á 
herança, veda apenas que o conjuge sobrevivo participe, como 
meeiro, dos bens do outro. Manda o decr. lei n. 3.200, de 
19-4-41, que os brasileiros filhos do casal sob regime que ex
clua a comunhão universal. receberão, em partilha, por mor
te de qualquer dos conjuges, metade dos bens do conjuge 
sobrevivente, adquiridos na. constancia do casamento. 

São condições necessarlas para que um distrito ou sub
distrito se constitua em municipio: I - população minima 
de 5.000 habitantes; II - renda local mínima de ........ . 
Cr$300.000,00 anuais; III - distar, por tôdas as vias de 
comunicações, entre a sua séde e a do municipio a que per
tence, mais de 12 quilometros, contados dos respectivos pontos 
centrais. (Lei organica dos Municipios (redação dada pela 
lei n. 2.081, de 27 de dezembro de 1952). 
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LICENÇA DE SAúDE 

}Ir[ odelo expedido pela Secretaria da Justtça, com (J,8 

instruções, a fim de ser solicitada licença de saúde. 

JUSTIÇA E NEGóCIOS DO INTERIOR 
DIRETORIA GERAL 

O Secretário da J ustica e Negócios do Interior, a fim 
de facilitar o processame~to das licenças requeridas pelos 
serventuários de justiça do Estado, res01ve baixar as seguin
tes instruções: 

a) que todos os requerimentos de licença para trata
mento de saude sejam redigidos de acordo com o modêlo anexo 
e encaminhados diretamente a esta Secretaria, acompanhados 
de indicação do substituto e informação do sr. juiz de direito 
da comarca ou do juiz de casamentos do distrito a que per
tencer a serventia: 

b) quando a inspeção de saude tiver de ser realizada 
na resid€ncia do interessado ou em estabelecimento hospita
lar, deverá o pedido vir acompanhado de atestado médico. 
selado com estampilhas federais de Cr$ 1,80 e mais ° selo 
de folha no valor dE: Cr$ 2,00 estaduais, devidamente inuti
lizados; 

c) necessitando o interessado de licença em prorroga
ção, deverá a mesma ser requerida no mínimo 8 dias ante'l 
do término da que lhe foi anteriormente concedida; 

d) quando se tratar de licença para interesse, a qual 
não poderá exceder do prazo de seis meses, deverá o requeri
mento ser selado com Cr$ 5,00 em estampilhas estaduais, 
obedecendo, no mais, à exigência constante do item "a". De
verá, tambem, o serventuário, encaminhar com o requerimento, 
respectivamente, as importâncias de Cr$ 20,00, 40,00 e 80,00 
em estampilhas estaduais, quando a licença por ele solicitada. 
por até 2, 4, ou 6 meses, de acordo com a lei. O interessado 
terá de aguardar em exercício a concessão da licença, devendo 
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comunicar a esta Secretaria a data em que iniciar o gozo 
da mesma. 

Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, aos 18 de 
março de 1949. 

CESAR L. DE VERGUEIRO 
Secretário do Estado. 

MODÊLO DE REQUERIMENTO PARA TRATAMENTO DE 
SAúDE DOS SERVENTUARIOS DE JUSTIÇA 

(Nome por extenso) ............................ , nascido a 
de o o o o o o o o o o o o o o o o o •• o •• de . o o. o o •• , natural de (cidade e Estado), 
(estado civil), residente à Rua .. o ••• o •• o o o o o o o o o •• o o • o o o • o • o no . o o • 

(cidade e bairro), portador da prova de identeidade (declarar a cartei
m e número), exercendo o cargo de (declarar o ofício) para o qual 
foi provido (ou nomeado) em o o o o o o de o o o • o o • o o o o o o o •••• de .... o • 

achando-se enfêrmo, vem requerer lhe sejam concedidos . o ••••• o • o • o o o 

dias de licença para seu tratamento (no caso de ser pessoa de sua fa-
o o o o o o o o de o o o o o o o o. o o o o •• o o o o o o o o. o o • o o ••• o. o. o o o o • o o o o o •• 

mília, declarar o nome e o parentesco), a partir de o o •• o o de o o o o o o o o. o 

Nestes têrmos 
Po Deferimento 

(VISTO DO JUIZ DE DIREITO OU 
DO JUIZ DE CASAMENTOS) 

NOTA: a) Em se tratando de licença, em prorrogação, declarar a 
data da licença inicial: 

24 -

Declarar sempre se a inspeção deve ser feita na cede do 
So Mo, na residência ou em hospital (rua, número, bairro, 
cidade e nome do Hospital, se fôr o caso. 
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da mesma. 

Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, aos 18 de 
março de 1949. 

CESAR L. DE VERGUELRO 
Secretário do Estado. 

MODÊLO DE REQUERIMENTO PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA 
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dias de licença para seu tratamento (no caso de 8er pessoa de sua fa-
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mília, declarar o nome e o parentesco), a partir de ...... de . ........ . 

Nestes têrmoB 
P. Deferimento 

(VISTO DO JUIZ DE DIREITO OU 
DO JUIZ DE CASAMENTOS) 

NOTA: a) Em se tratando de licença, em prorrogação, declarar a 
data da licença inicial: 

24 -

Declarar sempre 8e a inspeção deve ser feita na cede do 
S. M., na residência ou em hospital (rua, número, bairro, 
cidade e nome do Hospital, se fôr o caso. 
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