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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA PELA 
LEI N.· 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 19~9. 

ANO V -1953 MAIO-JUNHO N.O 39 

SEGUNDA JORNADA NOTARIAL 
BRASILEIRA 

Recebemos do Colegio dos Tabeliães do Rio de Ja
neir o a honrosa incumbencia de transmitir aos notarios 
paulistas o convite para participarem da Segunda 
Jornada Notarial Brasileira, que se realizará na 
Capital Federal, de 19 a 26 de setembrO proximo. 

As adesões e quaisquer informações poderão ser 
enviadas e solicitadas á Secretaria da nossa Associa
ção, ou diretamente ao Tabelião Dr. Luiz Cavalcanti 
Filho, Rua da Alfandega, n.o 111, Rio de Janeiro. 

O programa e o tema rio estabelecidos, são os que 
publicamos abaixo. 

Já enviamos a todos os colegas paulistas, pelo 
correio, a carta convite e exemplares do programa, 
h\mario~ regulamento e ficha de adesão. Cha~amos 

a aten~ão para o prazo de adesão que terminará em 
31 de agosto, e que foi fixado para possibilitar á Co
missão Organisadora a necessaria reserva prévia dos 
quartos nos hoteis. 
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Estamos certos de que o importante certame agora 
promovido pelos ilustres notarios cariocas, despertará 
em São Paulo o mais vivo interesse, e a delegação que 
se formar levará com entusiasmo os seus melhores es
forços para que a Segunda J ornada Notarial Bra
sileira alcance os seus elevados objetivos. 

SEGUNDA JORNADA NOTARIAL BRASILEIRA 

DISTRITO FEDERAL SETEMBRO 1953 

PROGRAMA 

Dia 19 - 17 horas - Coquetél aos participantes da Segun
da Jornada Notarial 

21 horas - Sessão Solene de instalação da Segun
da Jornada Notarial 

Dia 20 - 15 horas - Corridas no Hipodromo da Gavea. 
Dia 21 - 14 horas - Visita ao Exmo. Snr. Presidente da 

Republica. 
16 horas - 1.a Sessão ordinaria. 

Dia 22 - 14 horas - Visita ao Exmos. Snrs. Ministros da 
Justiça, Educação e Saude. 

16 - horas - 2.a sessão ordinária. 

Dia 23 - 14 horas - Visita ao Exmo. Snr. Desembargador 
Presidente do Tribunal de Justiça e 
Corregedor da Justiça. 

16 horas - 3.a sessão ordinária. 

Dia 24 - 16 horas - 4.a sessão ordinária. 
22 horas - Espetaculo n'um teatro da cidade. 

Dia 25 - 10 horas - 5.a sessão ordinária. 

2-

21 horas - Jantar oferecido aos participantes e 
as autoridades. 
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Excursão a Petropolis, almoço no 
Hotel Quitandinha e visita ao Museu 
Imperial. 

21 horas - Sessão solene de encerramento da 
Segunda Jornada Notarial. 

- Todas as despesas com a parte social deste programa estão 
incluidas na Taxa de Adesão de Cr$ 500,00. 

• * • 

TEMARIO 

Cara ter da função notarial 

Principio de organisação legal do N otariado. Autonomia 

Organisação gremial profissional do N otariado. 

Remuneração. 
e) Aposentadoria. 

f) Unificação da legislação notarial brasileira. 
,) Historia do Notariado no Brasil. 

.h) Representação do Brasil no 111 Congresso Internacional 
do Notariado Latino (Paris, 1954). 

i ) Brasil, séde do IV Congresso Internacional (19"56) 
j) Exame e discussão do tema central do IH Cong"resso Inter

nacional do Notariado Latino - "Existencia e limite do 
Direito Notarial em formação como ramo autonomo do 
Direito". 

'k) Qual o melhor sistema para modificar a legislação ante
rior, e, principalmente, a atual, ora vigente, seja quanto 
ao ingresso na carreira de tabelião, seja no tocante à 
transferencia de funcionários da Justiça para as vagas 
verificadas no notariado público. 
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MAIS UM PASSO Á FRENTE. 

ANTONIO A. FIRMO DA SILVA 

Foi com a mais viva alegr ia, com a mais intensa 
satisfação, que recebemos o convite para partici
parmos da Segunda Jornada Notarial Brasileira que 
se realizará de 19 a 26 de setembro, na Capital 
Federal. 

. Estão de parabens os N otarios cariocas, e muito 
especialmente os ilustres membros da Comissão Orga
nisadora. Com a promoção deste certame dão eles, 
honrosamente, cumprimento a uma das decisões da 
nossa Primeira Jornada, realizada em nossa Capital 
em Janeiro de 1952. 

Mais uma vez vão se reunir os N otarios brasileiros. 
Mais uma vez teremos a oportunidade de tratar in
timamente dos nossos assuntos, de travarmos rela
ções pessoais, de conhecermos legislações diferentes, 
de procurarmos a nossa maior união cultural e espi
ritual. 

Estamos certos de que o importante tema rio 
estabelecido, o magnifico programa organisado e os 
encantos da Cidade :Maravilhosa, atrairão para esta 
Segunda Jornada, N otarios de todo o Brasil. E es
tamos certos tambem de que esta aproximação redun
dará nos mais beneficos resultados, não só para os 
N otarios pessoalmente, mas principalmente para a 
nos a Instituição Notarial. 

Bem sabemos que estamos começando. De
vemos ter força de vontade, constancia e coragem para 
manter a luta, alcançando a final, mais dia menos dia, 
a vitória do ideal que todos defendemos: - uma or-
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;au.JLOQ.~ .. "'V notarial nacional á altura do N otariado 

Bem sabemos, outrossim, de todas as nossas defi
~mEIDC:J.aS administrativas e legislativas. Pal'a corrigi

ou pelo menos tentar faze-lo, aí está a nossa opor
Não devemos e não podemos perde-la. 

defelldamos a nossa honrosa profissão, 
dando-lhe 11m pouco de nós mes~o em retribuição ao 
muito que ela nos dá. 

Aqui fica o nosso veemente apelo a todos os co
legas paulistas e aos de todo o Brasil, para que com 

sua valiosa presença e o seu imprescindivel apoio á 
egunda. JOMlada Notarial Brasileira, . a.judem a · 

notarial a dar mais este passo á 

HOMENAGEM AO 

DR. FRANCISCO VERGUEIRO PORTO 

Temos a honra de convidar todos os serventuários de 
jJlStiça do Estado, para um coquetel, a realizar-se no próximo 
dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã, em nossa sede 
8bCial, em homenagem ao Dr. Francisco Vergueiro Porto, pres
tiaioso e dedicado presidente . da nossa Associação, que muito 
tem feito em prol da nossa classe, em comemoração a sua 
data natalicia. 

Nessa ocasião será inaugurado no salão nobre da Asso
ciação, o retrato do homenageado. 
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Colaboração 

MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A DISPENSA DO 
EDITAL DE PROCLAMAS 

ANTONIO ALBERGARIA PEREIRA 
Oficial do Reg, Civil de Mal'iapolis 

Para melhor comprêensão do assunto que iremos 
desenvolver, vamos de inicio, estabelecer duas moda
lidades de casamento: - normal e urgente. Ambas 
acham-se reguladas por dispositivos do Codigo Civil. 
A primeira, isto é, o casamento nornwl, está regulado 
pelo art. 180 daquele estatuto legal, e a segunda, casa
mento urgente, ha menção expressa no Parágrafo 
Único do art. 182 e Artigo 199 (ns. I e 11). "Do ca
samento "urgente", é que iremos - sempre orienta
dos por Mestres do Direito Patrio - estuda-lo neste 
trabalho. 

* * * 

O casamento, perante a lei civil, tem a finalidade 
especifica de estabelecer com firmeza a legitimidade 
da familia. Atendendo à essa finalidade, é que, algu
mas vezes, êles se realiza preterindo formalidades pres
critas em lei, quais sejam, a afixação do edital de pro
clamas em lugar publico e a sua publicação pela impren
sa local, onde houver, (art. - 181), e sua realização 
antes do decurso dos quinze dias, - contados da afi
xação do edital em cartorio. Chamamo-lo, então, nesse 

6- 'BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO *_ 



0, de "CASA)IENTO URGENTE", e essa denomi
ção, é conseqnencia da redação do Parágrafo Único 
Art. 182 do Codigo Civil, que assim está expresso:-

A autoridade competente, havendo 'UTgen
cio., poderá dispensar-lhes a publicação, desde 
que se lhe apresentem os documentos exigidos 
no art. ]80. 

o art. 199, reporta-se ao dispositivo citado, peJa 
f orma seguinte: 

O oficial do registro, mediante despacho da 
autoridade competente, à vista dos documentos 
exigidos no art. 180 e independentemente do edi
tal de proclamas (Art. 181), dará a certidão 
ordenada no art. 181 § 1.0

; 

I - Quando ocorrer rnativo urgente que 
justifique a imediata celebração do casamento. 

11 - Quando algum dos contraentes esti
ver em iminente risco de vida. 

Vemos assim, que o legislador fala em "ul'gencia," 
para a dispensa do edital de proclamas, e disso decorre 
a designação popular de (( casarnento 'Urgente" quando 
este se realiza em consequencia dos dispositivos ci
tado. Com exceção do inciso 11 do art. 199 - (imi
nente risco de vida) - não encontramos no Codigo 
Civil, menção expressa a outros motivos que possam 
determinar a celebração urgente do casamento. 

Deixou o legislador, ao critt~rio da autoridade com
patente, - no Estado de São Paulo, o Juiz de Casa
mentos _. para decidir sobre os motivos, que, alega
dos pelos contraentes, possam justificar a dispensa do 
edital de proclamas. Com raras exceções, sabemos uós 
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o quão infjmo é o conhecimento do nosso Direito, da 
maioria dessas autoridades. Em conseqnencia desse 
fato", o Oficial do Registro Civil - para a elevação 
do bom nome de sua classe, c coopel'êllldo patriotica
mente pelo fortalecúnento e respeito desse ato juridico 
de suma importancia, que é o casamento - deve acau
telar-se nesse particular e procurar snprir com o seu 
conhecimento cio assnnto, o qne comumente falta ao· 
Juiz de Casamentos . 

. "Ferreira Coelho, assim comente essa faculdade do· 
Juiz, . 

"O Codigo não ueelara qual o motivo ur
"gente <lue justifique a imediata celebração do 

·"easam0nto; o criterio do juiz o snpprirá COl1-
"venientemente." 

C]OV11; Bevilaqua, - comentando o art. 199 assim se 
expressa: 

"Não define a lei o que se deve entellder 
"por lllOtiVO urgente. O dee. n. 181 de 1.890, 
"art. 36, referia-se ao serviço publico obriga
"torio. O Codigo attendendo a que não era 
"sómellte o serviço publico obrigatorio, que 
"poderia determinar a necessidade de uma au
"sencia precipitada, ou que exigisse a celebra.
"ção inadiavel do casamento, preferiu, deixar 
« ao {Titerio do jUiZ7 vf'rificar o motivo, e resol
"ver se justifica a dispensa da publicação dos 
"proclamas. (O grifo é nosso) 

Aliaz, ne~se particnlar,. o Direito Canonico. como 
a lei civil, tambem deixa ao "prudente juizo" do Sa
ceJ.'dote, a dispensa dos proclamas. É o que se des
prende da leitura do canon 1.028, 
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§ 1. Puede el Ordinario local proprio, 
según su lJrudente juicio, d·ispensa'J' con causa 
legitima las proclamas, . .. (O grifo é nosso) 

Se bem que não exista uma delimitação no arbi
'0 do Juiz, para apreciar os motivos que determi

nam a celebração urgente do casamento, será de bôa 
prudencia, que na apreciação dos motivos alegados 
pelos contraentes, na obtenção da dispensa do edital 
de proclamas, o Juiz se atenha, tanto quanto possivel, 
aos casos previstos em leis, decisões e pareceres de 
nossos Juristas. 

Pelo anxilio que traz aos senhores Juizes de Ca
samentos, não podemos deixar de transcrever um tó
pico dos "Considerandos" que antecedem o Decreto· 
n.o 481 de 14 de junho de 1.890, pois, nele vamos en
contrar dois motivos que podem ser aceitos como jus
tos e procedentes para a dispensa da publicação do 
edital de proclamas, motivos esses que vão por nós 
grifados; 

" ... casos ha em que a demora do casamento pó
de produzir GRAVE, SENÃO IRREPARA
VEL DAJ.lfNO, e outros, em que a exigencia dos 
proclamas será talvez um VEXAjjfE PARA OS 
OONTRAHENTES, podendo, entretanto, ser 
abreviada a celebração do casamento ... " 

Outro motivo expresso em texto de lei, é o que consta 
do art. 36 da lei n.o 181 de 1.890, 

Art. 36 - Quando algum dos contrahentes 
estiver em imminente risco de vida, o·u fôr ob-ri
lJado a a'ltsentar-se precipitadamente em servi
ço publico, obrigatorio e notorio, U official do Re
gistro, precedendo despacho do presidente, po-
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derá, à vista dos documentos exigidos no artigo 
1.° e independente dos proclamas, dar a certi
dão de que trata o artigo 3. u. 

É de se notar que a lei refere-se a "serviço pu
blico, obrigatorio e notorio." O simples motivo de 
viagem dos contraentes - (como já temos observado 
na p_ratica) - não justifica a dispensa do edital de 
proclamas. 

Uma formalidade prescrita em lei, não pode e 
não deve ser preterida, atendendo à simples comodi
dade das partes. N o Parágrafo Único do art. 744 
do Codigo de Processo Civil, vamos encontrar 1ml ou
tro motivo a determinar a celebração urgente do ca
samento. Está assim redigido àCluele dispositivo: -

Parágrafo Único - Quando o pedido se 
fundar em crime contn/; ([, honra da mulher, a 
dispensa dos proclamas, será pTecedida de au
diencia dos contraentes, em separado, e em se
gredo de justiça. 

A dispensa dos editais, nesse caso, se impõe por 
dois relevantes motivos; evitar vexames aos contraen
tes e suas familias e impedir ação penal contra o con
traente. (Art. 108 - Inciso VIII do Codigo Penal 
Brasileiro) . 

Alem desse motivos aquÍ por nós enumerados, ou
tros existem. O Juiz de Direito, Doutor Orestes Go
mes, em seu trabalho "Da Inspeção a Cartorio de Paz", 
às paginas 29 e 30, enumera os casos, que, no seu douto 
entender, justificam a dispensa do edital de proclamas. 
São os seguintes: 

l~ -

"I - quando o pai da nubente tem que 
"se ausentar para fora do País; 
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"11 - quando os nubentes tenham algum 
"fi1bo comum; 

"111 - quando se verifique probabilidade 
"de parto, provada esta circunstancia por ates
"tado médico ou de parteira; 

"IV - quando haja defloramento da nu
"bente, praticado pelo homem que a pretenda 
"desposar, no caso de rapto, pelo seu raptor. 

o motivo emunerado em segundo lugar por àquele 
culto magistrado~ é digno de especial atenção. 

Tambem, entendemos que nesse caso, a dispensa 
do edital de proclamas tem inteira procedencia. 

Não se alegue que os contraentes que viveram, as 
vezes, muitos anos em estado de mancebia, possam e 
devam esperar mais quinze dias para legalizar essa 
união. \ 1 

Essa alegação é imoral. O Direito, não pode e 
não deve prolongar por mais tempo, emhora exiguo, 
uma situação que reprova e condena. A legitimação 
da 'Prole, a consolidação da "familia-Iegitima", são 
motivos que justificam plenamente a celebra<]ão ur
gente do casamento. 

Na pratica, nunca nos ocorreu um pedido de dis
pensa de edital de proel amas, fundamentado nesse mo
tivo. O mais comum, é o que se baseia em crime con
tra a honra da mulher. Entretanto, se um dia, nOB 
ocorrer mn pedido fundamentado na existencia de fi
lhos em comum e a serem legitimados, não teremol!t 
duvida em opinar pelo seu deferimento. Assim agindo, 
ficamos em otima companhia; 11m magistrado, Dou
tor Orestes Gomes. 
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ESCLARECI~{EK1'0S SOBRE O ATESTADO DE 
POBRESA P ARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO 

DE SI'ijLOS E CUSTAS. 

ABNER RIBEIRO BORGES 
Oficial do Reg. Civil 

É corrente ne~ta capital e mais no interior, pes
soas não procederem nas devidas epocas ao cumpri
mellt de seus deveres não registrando seus filhos e 
depois, com a sua próle aumentada reconerem ás au
toridades, solicitando o amparo da lei para obtel-os 
gratuitamente. 

Ha escritorios que disso cuidam, não com fins 
altruisticos. Quando não conseguem remuneração pe
l o seu trabalho o fasem com fins politicos visando 
eleitores paTa o partido a que estão fihados, chegan
do ao cumulo de faserem sindicancias á prOCUl'a des
ses reincidentes, oferecendo-lhes todas as facilidades 
á custa do trabalho, despesas e I'espollsabilidade do 
'ofi C'ial do Reg. Civil. 

E ngendram a petição de qualquer geito, que as
sinada por 2 testemunhas cronicas ou ontras que o fa
sem dc favor, sem nenhum conhecimento da situa.ção 
.dos rcquerentes que nem os viu, assim ldibriam as 
autoridades com falsas alegações e conseguem o ates
tado de pobresa. 

Muito, embora o art. 40 da Lei dos Registros 
Publicos taxativamente diga: "Não será cobrado emo-
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lumento algum pelo registro civil das pessoas com
rovadamente pobres, á vista do atestado da autori

d ade competente, passado mediante 'reqnúJição do juiz 
togado ou a l)('dúlo do oficial do registro civil, são 
a ceitos eR~e;5 atestados sem aquelas exigencias pelas 
autoridacle:-; eOlll petentes. 

Que não regi~tre um filho, porem 2, 3 ou mais já 
prova l'('beldia e poueo apreço ao cumprimento da lei, 
tornando-se passivel de responsabilidade, maximé 
quando tem saido muitos decretos com o objetivo 
de facilitar os registros n80 procedidos dentro dos 
pruf'os determinados. 

As autoridades policiais de vêz ('m quando de
viam chamar á sua presença as pa\rtes e (testemu
nhas para ratificarem os seus atos e inquiril-as afim 
de verifiearem se houve OH não mistificação. 

O atestado de pobres a concedido áqneles que de 
fato o merecem 6 humano, é justo, justíssimo, em se 
tratando porem de pe~soas sem colocaçã(), doentes sem 
rendimentos, mas a bessa, bastando que o requeiram 
não {> justo, pois qne dew-se considerar que o carto
rio do Reg. Civil 6 mantido pela classe pobre, mais 
prolifera, cujos emolumentos, pequenos, estão ao seu 
.alcance. 

Dispensar E'ssa contribuição é coloear o serven
tU81'io em dificuldades de vida, é se esquecer a ca
restia da vida, o custo da manutenção do cartorio, os 
serviçoR relevantes gratnitamente prestados á Justiça 
e aos qne na v~rdadeira acepção da palavra pobresa 
nec-cssitam, do contrario só deveriam ser cobrados cs
ses emolumentos dos qne apresentassem a prova do 
pagamento do imposto sobre a renda.! 
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Os cartorios do Heg. Civil das sédcs de comarcas, 
sem outro anexo, que lhes proporcione maior Tenda, 
mais sohrecarregados de gratuidades, são os mais sa
<:l'ifieados, merecendo portanto mais cOllsideração das 
autoridades, atendendo as rasões espostas defenden
do-os de injllstas isenções, principalmelrte sabendo-se 
que· o praser il'l'aigado na maioria do PO\'O é não pa
gar tl1stas c lograr Os impostos. 

CASAMENTO DE EsrrR-ANGEIR-OS 
NO BR-ASIL 

N a realização do casamento de estrangeiro, no Brasir~ 

será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos diri
mentes e às formalidades da celebração, conform€ estatue o 
§ 1.0 do art. 7.0 da Lei de Introdução ao Código Civil. 2 -
Relativamente às provas de nacionalidade e de idade, a con
sulta encontra resposta no despacho anterior, desta Corre
gedoria, exarado no Processo n. 9.482, da Capital, datado de 
30 de abril do corrente ano e publicado no "Diário da Jus
tiça", de 8 de Maio p. passado. 

S. Paulo, 19 de junho de 1953. (a) Mareio Munhos". 

14 -

(Despacho proferido no processo n. 9.622, da. 
Corregedoria - D. J. de 24-6-1953). 
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PRECEITOS DE PUERTCULTURA 

Incontestavelmente, a inserção dos preceitos de 
nos versos das certidões de nascimento,. 

utilidade extraordinária para os pais, no 
~ne]tlto dos primeiros mêses de vida de seus filhos. 

Daí a razão do decreto-lei n.O 9.017, de 23/Fe
/1946, tornando obrigatória éssa divulgação, 

81's. Oficiais do Registro Civil. Acontece, to
que nem todos os cartórios vêm atendendo a. 

salutar orientação, fáto que tenho constatado, 
razão de meu cargo, ao lavrar óbit.os de crianças 

s em várias outras locliddes. 

Óra, exátamente por causa dêsses óbitos, é que 
correu-me de tecer éstas despretenciosas considera
õe~, objetivando evidenciar o assunto à epígrafe. 

8eria pueril afirmar-se que, se os pais déssas crian
ças estivessem cientes dêsses preceitos, teriam evita
do seu falecimento; no entanto - convenhamos -
não se pode negar que estariam em melhores condi
ções de tentar evitar o desenlace. 

De qualquer forma, porém, uma cousa é certa: 
todo pai alertado e instruido, está com toda a possibili
dade de defender a saúde de seu filho, e éssa, sem 
dúvida, a finalidade dêsses preceitos. 

E é isso o que me leva, finalizando, a transere
ver os preceitos de referido dec. lei 9.017, crendo es
tar prestando uma modésta colaboração e contribuin-
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·do para a Cjuéda do índiee da mortalidade infantil 
nêste Pals. 

PRECEITOS DE PUERICULTURA 

Elaborados pelo D. N. Cr. do M. E. S., que deverão constar 
-das certidões de Registro Civil (Decreto-lei N.o 9017, de 
.23-2-1946) . 

1 - Durante as primeiras 12 horas após o nascimento, 
a criança não deve mamar, podendo, entretanto, 
tomar 2 ou 3 colherinhas de água fervida, leve
mente açucarada, de 3 em 3 horas. 

2 - É para a mãe dever sagrado amamentar o filho. 
3 - O leite materno é o melhor alimento para a criança 

até 6 mêses de idade. 
4 - O peito deve ser dado a criança, regularmente, de 

3 em 3 horas; às 6, 9, 12, 15, 18 e 21 horas. Um 
peito de cada vez. 

5 - A criança não deve mamar de noite depois da 
última mamada, às 21 horas. - Êsse descanso é 
necessário a criança, e concorre tambem para 
aumentar a produção de leite materno. 

6 - A alimentação, o sono e outros hábitos da criança 
deve ser regulado pelo relogio. 

7 - A melhor posição da mãe dar de mamar ao filho 
é sentada ou recostada. 

8 - A criança deve mamar durante 20 minutos de 
cada vez. 

9 - O meio prático de verificar se a mãe tem leite su
ficiente para alimentar o filho é pesá-lo antes e 
depois de mamar. 

10 - Se faltar o leite de peito, consulte o médico, pois 
só êle é que deve orientar a mãe. 

11 As crianças precisam de todo asseio, banhos diários, 
roupas leves, ar livre e sol. 

12 A criança pequenina deve dormir o mais possivel 
no berço ou na caminha e não na cama dos pais, 
dos irmãos maiores e de outras pessôas da famma. 

13 - Toda criancinha com febre, vomito, diarréa, tosse 
ou qualquer sinal de doença ou fraqueza deve ser 
levada ao médico com urgência. 
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14 - Mesmo com saúde, leve duas vezes por mês a crian
cinha ao médico para ser pesada, e saber se ela 
está se desenvolvendo bem, e, obrigatoriamente, 
depois de completar 6 meses de idade. 

15 A mãe que amamenta, se é sadia, não tem dieta; 
fica, porem, proibida de usar qualquer bebida 
alcoólica (cervej a preta, vinho quinado, água in
glesa). O alcool ingerido pela mãe passa ao leite 
determinando perturbações ao filho. 

16 - Enquanto se desenvolve no ventre materno, o ser 
humano se nutre de sangue; depois que nasce, 
êsse mesmo sangue se transforma em leite para 
alimentá-lo. 

17 - Quer durante a gravidez, quer durante a amamen
tação do filho, a mãe sadia deve fazer uso de leite, 
frutas, cereais, legumes, manteiga, pão, carne e 
peixe. 

18 - O trabalho excessivo ou prolongado da mulher 
gravida, sobretudo no ultimo mês de gravidez, é 
prejudicial, pois favorece o nascimento de crianças 
prematuras ou débeis. Procure portanto, a mulher 
gravida repousar o mais possivel no último mês de 
gravidez. 

19 O repô uso é igualmente necessário à mãe que 
amamenta, pois favorece a produção de leite. 

20 Independente disso, o Departamento Nacional da 
Criança, enviará, a quem solicitar qualquer escla
-recimento, bastando escrever para a Av. Rui Bar
bosa, 716, Botafogo, ou para a Caixa Postal n. 
1.819, Rio de Janeiro, que será prontamente 
atendido. 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

A criança nasce geralmente com 3 quilos 

Com 1 mês deve ter ............ 3 ks. 750 
Com 3 mêses deve ter ........... 5 ks. 200 
Com 6 mêses terá .............. 7 ks. 
Com 1 anos alcança ............. 9 ks. 
Com 2 anos chega a ............ 12 ks. 
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A criança sustenta a cabeça no 3.° mês. 

Senta-se no .................... 6.° mês 
Firma-se nas pernas no .......... 9.° mês 
E começa a andar com . . . . . . . . . . .. 1 ano. 

DENTES 

Os primeiros dentes, saem dos 6 aos 8 meses. Com 1 ano 
devem ter saído 6 dentes, até 1 ano e meio terão saído 12 
dentes e aos dois anos deve haver 16 dentes. Vacine a criança 
contra variola (bexiga) entre o 2.° e o 4.° mês e contra a 
difteria depois de 6 mêses de idade. 

UM ESCREVENTE EXONl~RADO A PEDIDO 
PODE SER AD1IITIDO EM OUTRO CARTÓRIO, 

INDEPENDENTEMENTE DE EXAME~ 

N. 9637 - Juizo de Direito - ltapetininga - "Per
gunta o dr. Juiz de Direito de ltapetininga se, em qualquer 
tempo, um escrevente exonerado a pedido, pode ser admitido 
noutro cartório da mesma natureza independentemente de 
exame. 

Respondo afirmativamente, esclarecendo que esta Corre
gedoria exige depois de decorridos seis meses da exoneração, 
que o interessado exiba, em processo regular de habilitação, 
os documentos mencionados nas letras "a", "b" e "c" do 
art. 5.° § 1.0 do dec. n. 5129 de 23 de julho de 1931. E', 
realmente, dispensável, o exame de matérias do ofício da 
mesma natureza, mas devem ser atualizados os documentos 
relativos à situação pessoal do candidato. Acrescento que a 
posse e o exercício, dependem de homologação. Int. 
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(Despacho proferido no processo n. 9.637, da 
Corregedoria Geral da Justiça). 
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• 
LEI FEDERAL 

LEI N.o 1.863 - DE 21 DE MAIO DE 1953 

o direito à habilitação post-mortem, pemnte o Insti
de Presidência e Assistência dos Se1'vidores do Es

tado, por parte dos herdeiros dos contribuintes falecidos 
até um ano após a vigência do Dec1'eto-lei n.o 3.347, de 12 
de junho de 1941, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos têrm05 
art. 70, § 4.°, da Constituição Federal, a seguinte Lei: 

Art. 1.° Ao cônjuge ou aos filhos, sucessores sobreviven
dos servidores do Estado, que faleceram até um ano após 

do Decreto-lei número 3.347, de 12 de junho de 
que não contribuiram para o pecúlio, a que estavam 

irlilrados, será concedido um auxílio especial de importância 
on~eslPollaEmte a 8070 (oitenta por cento) do pecúlio para o 

ter contribuído. 
Art. 2.° A concessão será feita pelo Instituto de Previ-

e Assistência dos Servidores do Estado (IP ASE) que 
o pagamento por conta da União, atendida a despesa 

têrmos do disposto nos §§ 1.0 e 2.° do Art. 3.° do Decreto
n.o 8.768, de 21 de janeiro de 1946. 
Art. 3.° O pagamento do auxílio especial será feito ao 

_ ..... " •• "" sobrevivente, se houver, pela importância total ou, 
aos filhos, em partes iguais. desde que a concessão 

ou noutra hopótese, seja requerida ao Instituto de Pre
vidência e Assistência dos Servidores do Estado dentro de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação da 
presente Lei. 

Art. 4.° Para o recebimento do benefício, de que trata esta 
Lei, não será admitida a intervenção de procurador em qual
quer fase do processo, salvo caso de manifesto impedimento, 
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por parte do interessado ou interessados, a juízo exclusivo do 
presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Ser
vidores do Estado. 

Art. 5.° O referido Instituto adotará os meios que possam 
facilitar ao máximo a habilitação ao benefício e o respectivo 
recebimento, por parte do interessado ou interessados, assistin
do-lhes, no que fôr cabível, para a obtenção de documentos e 
constituição de tutelas e curatelas legais e descontando qual
quer despesa feita,. para êsse fim, da importância a ser paga. 

Art. 6.° As repartições e entidades às quais conber apurar 
e fornecer os dados necessários à regularização da situação 
dos servidores falecidos, para o efeito do disposto nesta Lei, 
adotarão as providências cabiveis, sob pena de responsabili
dades dos respectivos dirigentes por qualquer demora não re
gulamentar. 

Art. 7.° Aplicar-se-á esta Lei a todos os casos anteriores 
à sua vigência, ainda que já tenha sido proferida decisão de
finitiva na instância administrativa. 

Art. 8.° Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, em 21 de maio de 1953. 
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JOÃO CAFÉ FILHO 

D. O. da União de 29-5-53. 
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m:tlentos 

ORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA 

DESPACHOS PROFERIDOS 

N.O 9.550 - Anna Candida S. Pimentel - Monte Apta- 
(Dist. Poloni). "As certidões de fIs 3 e 4 foram ex
por serventuário que é marido da interessada. 
não haja na lei impedimento para servirem conjun~ 

o Oficial do Registro Civil e o Oficial Maior, quando. 
e mulher, é evidente que deixará de produzir os efeitos 

direito a certidão fornecida por um sobre ato funcional 
interesse ao outro. Ocorre -então verdadeiro motivo de 

IO~",.",,,U, porque o serventuário certificante é particularmen
na certidão em causa. Hipótese, que abrange 

todas as situações idênticas na vida judiciária e nos 
!IIl?1~i'll'ln.Cl denominados extrajudiciais. As certidões ofereci

se revestem de vicios, que põe em dúvida a validade desses 
como já teve oportunidades de decidir esta Cor

,ftlreCllor18 Geral, em caso semelhante (Proc. n.o 7.322 - Capi-
in "Diário da Justiça", de 13-12-950). Outras, portanto, 

ser apr esentadas p0r pessoa designada pelo M. Juiz 
F.n1'l' .. !cr~1or Permamente, "ex-vi" do art. 59, parágrafo único 
dO Decreto-lei n.O 11.058, de 26-4-940). Verifico, por f im, que 
o documento de fls. 4 - nunca poderia vir em forma de cer
tidão 'passada pelo serventuário do Distrito de Poloni, Comarca· 
de Monte Aprazivel, por se tratar de ato relativo à Comarca 
de Nova Granada. Este despacho vale como instrução a todos 
08 serventuários da Justiça. Publique-se. São Paulo, 1.0 de 
junho de 1953, (a.) Marcio Munhos". 

D. J. 11-7-53 •. 

N.O 9.657 - Joffre Teixeira de Carvalho - Municipio 
de Ipê - Comarca de Rancharia - "A consulta sôbre a apo-
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:SlÇao dos Selos de Aposentadoria dos Servidores da Justiça, 
já está resolvida no Provimento n.o 5, de 1951, assim redigido: 
"Relativamente aos cartórios do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, o selo de aposentadoria deve ser aplicado nos livros 
de registro de nascimento e óbito, à margem esquerda de cada 
termo e no processo de habilitação matrimonial, apos a conta 
,de custas. - S. Paulo, 7-7-1953. - (a) Marcio Munhos". 

D. G. 4-6-53. 

ACóRDÃOS DO CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA 

Processo n.o 57.269 - São Paulo - Agravo de Petição, 
'interposto por Romiglio Finozzi e outros. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo 
de petição interposto pelo Snr. Romiglio Finozzi e outros da 
.decisão do Dr. Juiz de Direito da Vara dos Registros Públicos, 
.ao julgar a duvida suscitada pelo Oficial do Registro de Imó
veis da 12.a Circunscrição. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura em votação 
unânime, por provimento ao recurso para os fins de mandar 
transcrever as escrituras de aquisição de partes ideais e de 
divisão amigável. Esta última encerra a partilha dos bens 
,de Tereza Finozzi e a divisão do imóvel originariamente per
tencente ao casal Boaventura e Tereza Finozzi. Trata-se de 
cessão de direitos e os cessionários, legitimamente para todo~ 
os efeitos substituiram os herdeiros maiores. Não importa que, 
no interesse dos contratantes se reunissem para a partilha 
partes ideais compradas e outras partes adquiridas em inventá
rio. Faleceu o Snr. Boaventura Finozzi 4/8 (quatro oitavo~ 
mew,de) dos bens constituiram a meação e cada um dos 
quatro filhos recebeu 1/8 (um oitavo), sendo o formal devida
mente transcrito sob n.o 28.073. Com a morte da viuva, aberta 
a sucessão, o Snr. Romiglio Finozzi recebeu mais 1/8 e adqui
riu os 2/8 (dois oitavos) do outro herdeiro Aristides Finozzi 
'que vendeu a parte havida do pai e cedeu os direitos da parte 
havida da mãe. Podia fazê-lo e o adquirente se tornou pro
prietário da metade do imóvel. 

O mesmo sucedeu com o interessado Antonio José de Car
valho que, através das escrituras de fls. 10 e 15, ficou proprie-
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da outra metade Nessas condições ante filiação tão clara8 
nIllCa-se que houve regular sucessão dos bens e não tinha 

o Snr. Oficial do Registro de Imóveis ao levantar a 
de fls. 

Quando ao argumento da falta de registro do formal não 
procedência, pois, os cessionários regularizaram a situa
por via da escritura de divisão amigável referida. 
Custas legais. P. e I. 
Sio Paulo, 3 de Junho de 1953. (a) Gomes de Oliveira. 
Vice-Presidente. 
Mareio Munhós. 
Corregedor Geral e Relator. 
O Desemb. Azevedo Marques presidiu o jugamento com 

YOto vencedor. 
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Jurisprudência 

TRIBUN AL DE JUSTIÇA 

DA NECESSIDADE DA CITAÇÃO NA SEGUNDA 
PENHORA - ENTENDIMENTO DOS ARTIGOS' 946 E 

948, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL 

Decidiu há. poucos dias o Tribunal de Alçada, na apelação 
1.216, de Serra Negra, sobre a citação em segunda penhora 
por insuficiencia dos bens da primeira vez penhorados, e tam
bém sobre o direito de o executado de nomear esses bens. 
Entendeu a Segunda Camara Civil, por unanimidade de votos, 
que se deve aplicar no caso o que estatui o artigo 948, do Co
digo de Processo Civil que apenas manda intimar o executado 
para embargos após a realização da penhora. 

Se o fundamento da penhora realizada - disse o relator 
- "teve por fundamento o artigo 946, n.o I, do Codigo de Pro
cesso Civil, não havia de se cogitar do direito do executado de 
nomear bens para esse ato processual. A regra a aplicar-se 
é a do artigo 948 que manda que se intime o executado para 
embargar a penhora depois que esta se realizar". 

Bem acertada foi a decisão, mesmo porque está de acor
do com as regras tradicionais de nosso direito em relação ao 
assunto. Assim é que se lia nas velhas ordenações do Reino, 
o seguinte: "mandamos que o dito condenado seja outra vez pe
nhorado em tantos bens, que bastem, sem mais ser requerido 
para a dita penhora" (Ord., liv. 3, t. 86, paragrafo 14). Em 
ligeiro comenta rio a esse texto, assim se externou Candido 
Mendes de Almeida: "Na segunda penhora não é indispen
savel citar ou notificar o executado" (Codigo Filipino, pago 
701). 

O ensinamento de João Monteiro era identico, pois assim 
se exprimia o grande mestre de nossa Faculdade de Direito: 
"A segunda penhora se fará sem dependencia de nova citação, 
quando o executado ocultou ou negou bens á penhora, ou quan-
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nomeou mal\ifestamente insuficientes" (Processo Ci-
267). 

08 modernos comenta dores do vigente estatuto de 
civil, pode ser trazida á baila a opinião do desembar

Usvaldo Pinto do Amaral, que ensina em seu livro que 
.. ti!l~tão do executado é necessaria após a penhora, para 
lIbarl!rá-lla no prazo legal, como se infere do artigo 948. E à 

acrescenta: " O que se dispensa é a previa citação pes
para a diligencia, visto que o executado já estará ciente 

execução" (Codigo de Processo Civil, vol. V, n.o 247). 
A decisão comentada acompanhou portanto os ensinamen-

da doutrina processual mais antiga, e ao mesmo tempo se 
em plena harmonia com os preceitos da presente legisla
de processo civil. A citação só se exige quando da pri

L1~JLI11'''L ~' . e isto porque é aí que se instaura a instancia 
~~~ec'l1to,ria a segunda penhora tem lugar em pleno desen-

olvlmento do processo de execução, e por isso só se intima o 
u e executado para embargá-la, sem que seja necessario ci
-lo. Existente a relação processual, quando se efetua a se-

-tunda penhora, basta que do ato seja cientificado o réu para 
apresentar os embargos que sejam cabiveis e adequados, no 
.aentido de tornar sem efeito esse ato processual de natureza 
expropriatoria que é repetido por insuficiencia dos bens de 
inicio atingidos. 

QUESTÕES JURíDICAS 

RECONHECIMENTO DO FILHO ILEGITIMO 

"Filho ilegiti77l0 de 11Iulher casada, separada do 
marido, e por ela recO'llh eci<lo, pode-o ser pelo pai 
solteiro 1" 

"Ramdol" renovou a sua pergunta, a que já tinhamos 
respondido, porque, da forma como a redigir~, interpretara
mos como sinonimo de " desquitada" a sua expressão "separa
da do marido". E fez bem em repetir a questão, porque os 
seus novos termos lhe alteram completamente o aspecto. O 
filho de desquitado é reconhecivel. Mas, se não houve dissolu-
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ção da sociedade conjugal, e os conjuges estão apenas separa
dos de fato, o filho ilegitimo, havido por qualquer deles, é adul
terino e, como tal, não pode ser reconhecido (Cod. Civil, art. 
358). 

Destarte, na hipotese apresentada, não vale o reconheci
mento do filho ilegitimo, realizado pela mulher casada. Visto 
como não se desquitou, ela não pode reconhecer o filho espu
rio, e menos ainda pode fazê-lo o pai. 

Perante o Codigo Civil, a filiação ilegitima ou é natural 
ou espuria. Ocorre a primeira quando não existe impedimento 
absoluto ao matrimonio dos pais. Verifica-se a segunda quan
do há tal impedimento. Os filhos espurios são adulterinos 
(nascidos, na constancia do casamento, de um dos pais com 
terceira pessoa), ou incestuosos (oriundos de parentes legiti
m os naturais, afins ou adotivos). Filiação incestuosa, ou 
adulterina, não pode ser reconhecida. Dentre os adulterinos, o 
Codigo abre apenas exceção para os filhos do conjuge adultero 
com o seu co-réu por tal condenados, ou do conjuge sobrevi
vente com o condenado por homicida do consorte, ou tentativa 
de homicidio contra este (183, VII e VIII). Havendo tais hi
poteses, cabe ao adulterino ação contra os pais, para que o re
conheçam, verificadas as condições estipuladas pelo codigo 
(art . 363). 

Na especie apresentada, a mãe é casada, e a sociedade con
jugal subsiste. Ora, o casamento é impedimento dirimente ab
soluto para que ela se case com o pai ilegitimo, pois não podem 
casar - diz o Codigo - "as pessoas casadas" (art. 183, VI). 
Logo, o filho por ela havido com terceira pessoa é adulterino 
e não pode ser reconhecido nem pela mãe nem pelo pai. A lei 
n.o 883, de 21-X-49, permitiu a qualquer dos conjuges reconhe
cer o filho havido fora do matrimonio, e concedeu a este a 
ação declaratoria de filiação, desde que "dissolvida a sociedade 
conjugal". Mas parece-nos que a razão está com Pontes de 
Miranda, ao considerar esta regra simplesmente interpretati
va, pois os, filhos de desquitados não são adulterinos, uma vez 
que cessa, com () desquite, o dever de fidelidade. Já eram reco
nheciveis, sem necessidade de nova lei que o dissesse ... 
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OOLONIA DE FÉRIAS DO CENTRO 
PROFESSORADO PAULISTA 

Oficio recebido pela Associação nos seguintes têrmos: 

São Paulo, 24 de abril de 1953 

Em aditamento ao nosso ofício, em que punhamos à dia
'J)O:siçjio dos seus associados a Gol6nia de Férias "Prof. Sud 
1II4!DlllUClci" em Mongaguá, comunicamos a V. S. ter sido nossa 
Diretoria obrigada a alterar as diárias daquele oferecimento. 

Assim, a partir de 1.0 de maio próximo, serão seguintes 
os preços: 

I - Sócios - cônjuge e parentes que vivam as suas 
expensas ............ . . . . . . . . . . . .. C$ 70,00 

II - Demais parentes .................. C$ 80,00 
III - Menores de 10 com mais de 2 anos de ida-

de ............................... C$ 35,00 
IV - Filhos de parentes com menos de 10 e mais de 

2 anos de idade .................... C$ 40,00 

Sendo o que se nos oferece no momento, firmamo-nos ao 
inteiro dispor de suas ordens. 

Atenciosamente 
COLúNIA DE F1!:RIAS "PROF. SUD MENNUCCI" 

JOSÉ NUNES SARDINHA 
DIRETOR 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Presidente da Associação dos Serventuários da Justiça 
SÃO PAULO 

BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTU.\RIO~ 

DE J USTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 27 



NULIDADE DE HIPOTECA 

Em parecer dado no recurso extraordinario de São Paulo, 
sendo recorrente o Banco Lowndes SI A e recorrida NelIy 
BIumer, o procurador-geral da Republica opinou dizendo que 
não contrariou a letra dos artigos 1.296,. 1.309 e 1.315 do Co
digo Civil, nem divergiu da jurisprudencia o acordão que julgou 
nula a hipoteca dos bens da autora, uma vez que o mandatario 
que a representou no contrato não tinha poderes para garantir 
dividas do terceiros, não valendo para esse fim, o poder de 
hipotecar outOl'gado no mandato geral, que somente podia re
ferir-se ás dividas da propria mandante, de acordo com a in
teIigencia dos artigos 1.295, § 1.0 do Codigo Civil e 64 do Co
digo de Processo Civit 

CONTAGEM DE PONTOS RELATIVOS 
"A CLASSIFICAÇÃO ANTERIORES" 

DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA 

Proc. D. A. 4.045 - Promoção em que é interessada a 
38·. Secção da Diretoria Administrativa - O Conselho, aten
dendo ao que lhe foi representado pelo Chefe da 3a. Secção 
da D. A., resolveu determinar sejam cancelados os pontos 
relativos a rr classificações antel"im'es", toda vez que o candi
dato tenha formulado pedido de desistência ou declarado 
f/não estar interessado no provimento". Resolveu, outrossim, 
fosse feita uma revisão geral nas fichas de ponto, tendo em 
conta as comunicações provindas da Secretaria da Justiça. 
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