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ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA 

Dia 30 de Julho, p. passado, realizou-se no Pa
laeio da Justiça a eleição do seu presidente. 

Para esse alto cargo foi eleito o integro magis
trado, o Exmo. Snr. Desembargador Manoel Gomes de 
Oliveira. 

Como sempre, o Egregio Tribunal de Justiça fez 
recair a eleição obedecendo ao elevado criterio estabe
lecido para tal fim. 

Coube a vêz do Desembargador Manoel Gomes de 
Oliveira. Feliz decisão. A Justiça continua de pa
rabens, pois que a eleição do integro magistrado paten
teou um criterio salutar e demonstrou a estima e tributo 
ao valor de um perfeito Juiz que desde as primeiras 
nomeações sempre deu as mais sobejas provas de 
imparcial distribuidor da Justiça. 

Nas culminancias da carreira, sua excelência con
tinuará sendo o mesmo Juiz impoluto, garantidor da
queles que procuram as portas do nosso mais elevado 
orgam judiciario do Estado, para garantia e segurança 
dos seus direi tos. 
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A Associação dos Serventuarios de Justiça se 
manifesta como ora o faz pela satisfação de vêr á 
frente do Egregio Tribunal de Justiça o magistrado 
modesto e energico á quem, por estas linhas apresenta 
os seus cumprimentos. 

COQUETEL OFERECIDO AO 

DR. FRANCISCO VERGUEIRO PORTO 

Dia 15 de setembro último em nossa Sede Social, devida
mente convocados por uma Comissão especial reuniram-se 
Diretores, sócios de nossa Associação, autoridades e demais 
convidados, com o fim de prestar uma homenagem ao Dr. 
Francisco Vergueiro Porto, ilustre e operoso ,p!residente da. 
Associação, tendo sido nessa ocasião, inaugurado o seu re
trato no salão nobre da nossa Séde, na sua data natalicia. 

Foi convidada para descerrar a cortina que cobria o re
trato do homenageado, a sua Exma. esposa, o que foi feito 
debaixo de calorosas palmas. 

Falou em nome da Comissão Organizadora, o sr. Abner 
Ribeiro Borges, saudando o homenageado. 

Em nome do Colégio Notarial do Estado de São Paulo, 
falou o seu Diretor Presidente, Dr. Francisco Teixeira da 
Silva Junior, que em expressiva oração ressaltou os grandes 
serviços prestados à classe pelo homenageado, com a mais 
integral dedicação e eficiência. 

Por último o Dr. Francisco Vergueiro Porto, profunda-
mente sensibilisado pela sinceridade e expontaneidade da 
mesma, agradeceu a homenagem, prometendo tudo fazer para 
continuar a merecer a confiança da classe. 
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~PERIO DA LUZ E DA VERDADE 
O APANAGIO DA JUSTIÇA 

ANTONINO CINTRA 

Sta. Adelia 

8ente-se que, no requinte da publicidade se estio]am as 
objetivadas pela manifestação do pensamento. Entre
pa;ra que as idéias se tornem bastante aproveitáveis e 

IlHillloWIilJ, é mistér que tudo obedeça intrinsecamente a pureza 
dos assuntos expendidos. O melhor veículo de 

manifestação de espírito nunca deixará de ser o meio 
publicidade, principalmente quando amoldada sob o impé
de cri~riosa retidão. 
Todo o indivíduo da espécie humana que vive a vida 

lVUerJlli, jamais prescindirá das boas leituras e pela manhã 
logo o jornal de sua predileção ou revista. E porque 

procede? 
Porque é pela publicidade que se toma conhecimento de 
quanto vai pelo mundo, e porque é o meio também de 

liOl'íeJIlta<~ e de educação. Não existindo mesmo melhor pas
;,ea:tenlPO do que a boa leitura. 

E teria sido por todos esses motivos e circunstâncias que 
a Associação dos Serventuários de Justiça, com o único fito 
de melhor orientar os seus associados, criou o seu órgão de 
publicidade. 

Boletim que têm sabido expressar com abundância de 
conceitos meritorios, o fim para que se fez criar e que nin~ 
guém de boa fé poderá negar os incontestáveis serviços que 
tem publicado a bem da .grande classe e da própria justiça. 
Começou mimiografado. o qual por sua vez e dado a natu
reza da impressão, nem sempre perfeita, passou a ser tipo
graficamente impresso. Hoje o Boletim, cuidadosamente im
presso, apresentável, está bem corresI1ondendo com a sua 
missão publicitária e servindo de guia aos servidores de jus-
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tiça. Para tanto publica na integra tôdas as leis e portarias, 
referentes aos trabalhos da justiça e com isso facilitando a 
todos aqueles que têem obrigação de manusear essas mesmas 
leis e portarias quotidianamente. Além disso possui um cor
po de esforçados colaboradores, todos afeitos à causa comum, 
procurando cada um por sua vez expôr suas idéias com tôda 
a franquesa, e para isso contribuindo para o bem de tôda a 
classe. E se há uma classe que deve mesmo manter o seu 
órgão de publicidade, é a dos servidores de justiça, afim de 
que todos possam prosseguir na senda segura dos atos ades
tritos ao seu ofício. 

Por esse motivro, não deixa de ser lamentável que nem 
todos os servidores de justiça, notadamente serventuários e 
escreventes, estejam filiados à Associação dos Serventuários 
de Justiça, contribunido cada um com uma pequena parcela 
material à manutenção dessa util agremiação e de seu perio
dico de publicidade. 

,Revista onde todos podem se manifestar como entender, 
dentro das normas publicitárias e pertinente a esta ou aque
la modalidade e porque se exponha a carreira. Porque, é 
antes de tudo um órgão apolítico, visando unicamente o in
teresse da cla.sse e da justiça. 

Mantenha o servidor de justiça a idéia que entender e 
quiser, mas seja patriota, levando a sua contribuição áqueles 
cujo unico interesse é servir bem os seus associados, orien
tando-os nos deveres de sua profissão e livrando-os de inci
direm às vêzes, em inadimplemento por desconhecimento de 
alguns preceitos legais. Levando o seu concurso áqueles que 
a tudo se sacrificam, por uma causa que é de todos e que 
infelizmente nem todos estão compreendendo. 

Digamos sem subterfúgio de linguagem, que por sermos 
nós servidores de justiça uma classe desunida, muito temos 
lutado e sofrido no labutar de nossos ofícios. Hoje parece 
que nos está acenando uma maré de mais felicidade, mas não 
é por efeito de nossa união, mas por efeito de ter quem está 
atendendo à nossa grita. 

4-

Aprendamos alguma coisa da boa lição do passado. 
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e Decretos 

LEI N. 2177, DE 23 DE JULHO DE 1953 

Regula a concessão de férias aos senJidores da Justiça. 

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

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

Artigo 1.0 - Os serventuários e escreventes que não per~ 

cabem vencimentos dos cofres público~ gozarão, obrigatória
mente, por ano, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 
observada a €scala que for organizada. 

§ 1.° - Os fiéis € auxiliares de cartório, em idênticas 
condiçÕ€S, gozarão, também, obrigatóriamente, 20 (vinte) dias 
consecutivos de férias anuais. 

§ 2.° - É proibido levar à conta de férias qualquer falta 
ao serviço. 

§ 3.° - É vedada a acumulação de férias. 
Artigo 2.° - O serventuário reRp€ctivo organizará, no 

mês de dezembro, a escala de férias do ano seguinte, que 
poderá alterar de acôrdo com as conveniências do serviço € 
autorização do Juiz de Direito corregedor permanente do 
ofício. 

Parágrafo único - Organizada a escala, dentro de 10 
(dez) dias será ela enviada, com ofício do magistrado de que 
trata este artigo, à Corregedoria G€ral da Justiça, para os 
devidos fins. 

Artigo 3.° - Os cartórios possuirão um livro de "regis
tro 00 férias", rubricado pelo respectivo Juiz de Direito cor-o 
.regedor permanente, para lançamento do início e término das 
férias de seus servidores inclusive de serventuário. 

Parágrafo único - O lançamento conterá as assinaturas 
do serventuário e do interessado e será visado pelo mesmo 
Juiz de Direito. 
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Artigo 4.° - No dia em que entrar no, gozo de férias 
e ao reassumix o exercício das suas funções o servidor fará 
a comunicação à Corregedoria Geral da Justiça, para as com
petentes averbações no prontuário . 

.A!rtigo '5.° - Durante as férias os escreventes, fiéis e 
demais auxiliares terão direito a tôdas as vantagens, como 
se estivessem em exercício. 

§ 1.0 - Compreendem-se como vantagens os vencimentos, 
ordenados, comissões, porcentagens, gratificações e quaisquer 
outras modalidades de remuneração porventura adotadas no 
cartório. 

§ 2.° - No caso de estipulação de comissão, porcentagem 
ou gratificação mensal, o res~ctivo cálculo será efetuado com 
base na média mensal efetivamente percebida pelo servidor 
durante os 12 (doze) meses que lhe derem direito às férias. 

§ 3.° - O pagamento da quantia apurada será feito ao 
servidor até a véspera do dia em que tiver de entrar n<> gozo 
de férias, do que dará quitação no livro de "registro de férias". 

Artigo 6.° - As férias não gozadas no ano imediato serão 
contadas em dôbro somente para. efeito de aposentadoria. 

Artigo 7.° - Durante as férias o serventuário terá direi
to à renda integral do cartório. 

Parágrafo 'Único - O substituto legal do serventuário, 
durante as férias, será o oficial maior e, na ausência deste, 
o 1.0 escrevente do cartório. 

Artigo 8.° - Compete ao Corregedor Geral da Justiça 
conceder as férias. 

Parágrafo único - O ato de concessão de férias inde
penderá de portaria. e o despacho publicado no "Diário da 
Justiça" produzirá todos os efeitos de direito. 

Artigo 9.° - Ficam isentos de selos estaduais e reconhe
cimento de firma os pedidos de férias. 

Artigo 10 - É competente para a concessão de licença 
especial instituida pela Lei n. 1.177, de 23 de agosto de 1951, 
o Corregedor Geral da Justiça. 

Artigo 11 - Ressalvado o disposto na Lei n. 1.177, de 
23 de agosto de 1951, as licenças para tratamento de saúde 
e para tratar de interêsses particulares somente serão conce
didas pelo Corregedor Geral da Justiça e por tempo não su
pêl;or [ti 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

§ 1.0 - As licenças para tratamento de saúde estão 
sujeitas a Ínspeção médica, que deverá realizar-se em local 
designado pelo Corregedor Geral da . .T1.1stiça; poderão ser re-
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sucessivamente, por igual período de tempo, depen
sempre de inspeção médica. 
2.0 - As licenças para tratar de interêsses particula

o disposto na Lei n. 1.177, de 1951, serão 
sõmente uma vez cada exercício e não poderão 

acumuladas. 
Artigo 12 - Ao solicitar licença o serventuário indicará 

Geral da Justiça o seu substituto legal, com 
prévia aprovação do Juiz de Direito e corregedor perma

do oficio. 
§ 1.° - O substituto legal do serventuário licenciado ou 

impedido por outro motivo será o oficial maior e, na ausência 
diste, o escre~nte mais antigo do mesmo cartório. 

§ 2.° - A falta no cartório de oficial maior e escrevente 
habilitado para substituir o serventuário em licença, férias 
ou impedido por qualquer outro motivo, o Juiz de Direito 
corregedor permanente do ofício indicará à Corregedoria Ge
ral da Justiça um escrevente habilitado 'Üe outro cartório da 
mesma comarca para exercer o cargo durante o impedimento 
do titular. 

Artigo 13 - O servidor devel"á aguarda,r em exercício 
a concessão de férias ou licença, sob pena de responsabilidade. 

Artigo 14 - As licenças para tratamento de saúde do 
servidor ou por motivo de doença em pessoa de sua família, 
bem como seu afastamento em virtudp de nojo desde que não 
exceda a 8' (oito) dias. poderão ser concedidos, no interior 
do Estado, pelos respectivos juizes de direito corregedores 
,permanentes, os quais expedirão as necessárias portarias isen
tas de selos e emolumentos estaduais. 

§ 1.0 - Na concessão dessas licenças observar-se-á o es
tabelecido no artigo 12 e seus pa.rágrafos. 

§ 2.° - A nomeação do substituto legal do serventuário 
licenciado na forma dêste artigo competirá ao Jui~ de Direito 
corregedor permanente do ofício, obedecido o disposto no 
artigo 12 e seus parágrafos. 

§ 3.° - As licenças concedidas de acôrdo com êste artigo 
serão comunicadas à Corregedoria Geral da Justiça no prazo 
de 10 (dez) dias, para as necessárias averbações no pron
tuário. 

Artigo 15 - São extensivas aos serventuários, escreven
tes, fiéis e demais auxiliares de cartório, enquadrados nesta 
lei, as vantagens decorrentes do artigo 9.° e § 1.0 dI) Decreto 
n. 6.055, de 19 de Agosto de 1933 desde a vigência do mesmo 
decreto. 
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§ 1.0 - As licenças-prêmio não gozadas serão contadas 
em dôbro tão só para efeito de aposentadoria. 

§ 2.° - A concessão das licenças-prêmio compete ao 
Corregedor Geral da Justiça. 

§ 3.° - O substituto legal do serventuário, durante o 
gôzo de licença-prêmio, será o oficial maior e à sua falta, o 
escrevente mais antigo do respectivo cartório; na falta de 
qualquer escrevente ha.bilitado no cartório a substituição efe
tuar-se-á nos têrmos do § 2.° do artigo 12. 

§ 4.° - O pedido de licença-prêmio subordina-se ao 
disposto no artigo 13. 

Artigo 16 - Ao conceder licença para o serventuário 
tratar de interêsses particulares o Corregedor G€ral da Jus
tiça fixará de pleno a porcentagem a que seu substituto legal 
fará jús. 

Parágrafo único - Essa porcentagem não poderá exce
der a 50 % (cinquenta por cento) da renda líquida do respec
tivo ofício. 

Arti.go 17 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 23 de 
julho de 1953. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 

José Loureiro Junior 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Governo, aos 24 de julho de 1953. 

Carlos de Albuquerque Seifarth - Diretor Geral Subs
tituto. D. O. de 25-7-53. 

DECRETO N. 6.055, DE 19 DE AGOSTO DE 1933 

a que se refere o artigo 15, da Lei n. 2.177, de 23 de julho de 
1953. 
Artigo 9.° - Em cada período de dez anos de continuo 

exercício, o funcionário terá direito, mesmo que não alegue 
moléstia, a uma licença-prêmio de seis meses, que poderá 
gozar de uma só vez ou em parcelas. Os funcionários de 
ensino com direito a licença dêste artigo só poderá gazá-Ia 
em três períodos iguais ou menos. 

§ 1.0 - Essa licença, não acarreta desconto algum nos. 
vencimentos, nem será deduzida do tempo de serviço. 
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DECRETO N. 33.427 - DE 30 DE JULHO DE 1953 

A1doriza as instituições de previdência social a colaborar, 
através de fina/nciamento e assistência técnica, com as 
entidades que menciona, observada a respectiva legis-
14ção. 

o Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo. 87, item r, da Constituição. Federal, e 

Considerando. a carência de habitação no País, em vir
tude do crescimento. da população e seus deslocamentos; 

.co.nsiderando que os financiamentos feitos diretamente. 
pelas entidades governamentais não têm atingido plenamente 
o objetivo. de oferecer residências em número suficiente e 
ao alcance do. poder aquisitivo dos trabalhadores; 

Co.nsiderando a necessidade de difundir a assistência .fi
nanceira e técnica federal, sobretudo pelo interior, a fim de 
combater o. êxodo para as grandes cidades: 

Co.nsiderando. :que, para atingir os objetivos expostos, é 
inefic~nte a ação centralizada, conforme demo.nstram a ex
periência nacional e a que tem sido verificada mesmo. em 
paises de menor extensão e melhor rêde de transpo.rtes e 
-comunicações; 

Co.nsiderandoque a solução. do. problema da melhoria das 
condições de habitação po.pular no. Brasil requer a coopera
ção de todos os setores governamentais e particulares na 
esfera federal, estadual e municipal, decreta: 

Art. 1.° - Ficam as instituições federais de P'l'evidência 
social, a Fundação da Casa Popula.r e as Caixas Econômicas 
Federais, nos têrmo.s da respectiva legislação., autorizadas a 
cola.bo.rar, mediante financiamento. e assistência técnica, com 
as entidades existentes ou que se criarem, sob a jurisdição. 
dos Estados o.u das Prefeituras Municipais, dotadas de per
sonalidade jurídica e patrimônio próprio, e com as sociedades 
de econo.mia mista, co.o.perativas ou o.utras entidades públicas 
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e privadas sem fins de lucro, quando constituidas, em todos 
os casos, com qualquer dos seguintes objetivos: 

a) construir ou financiar a construção de habitações do 
tipo popular ou promover a melhoria das existentes, levando 
sobretudo em conta as condições de segurança e salubridade; 

b) promover aquisição de teITenos, inclusive por de
sapropriação, bem como o seu preparo para loteamentos po
pulares e construção de JlJÚcleos de casas ou apartamentos 
proletários; 

c) produzir ou distribuir, a baixo custo, materiais de 
construção destinados a habitações populares. 

§ 1.0 As instruções a serem baixadas pelas autoridades 
competentes, para a concessão de financiamentos de que trata 
êste Decreto, deverão considerar os seguintes fatores: 

a) deficiências locais, levando-se em conta a capacidade 
de pagamento de amortização ou aluguel; 

b) conveniências sanitárias e sociais da erradicação de 
habitações insalubres; 

c) capacidade patrimonial das entidades locais para ofe
recer garantia aos financiadores; 

d) capacidade administrativa da entidade local para rea
lizar seu programa a baixo custo; 

e) efeitos do financiamento sôbre a produtividade das 
pOpulações assistidas. 

§ 2.° - O financiamento de que trata êste Decreto deve 
também ser concedido, para o fim de construção ou melhoria 
das casas localizadas em granjas ou sítios, de modo a contri
buir para o melhor abastecimento dos núcleos de população. 

Art.2.0 Com o objetivo de realizar em comum operações 
de compra de terreno e seu preparo, bem assim a construção 
de conjuntos residenciais de caráter popular, poderão as ins
tituições federais mencionadas no artigo 1.0, estabelecer con
sórcios com os Estados, as Prefeituras Municipais e as enti
dades locais referidas no mesmo artig-o. 

Art. 3.° - Observada a legislação aplicável, as institui
ções federais enumeradas no artigo 1.0, reservarão cada ano, 
nos seus orçamentos de inversões imobiliárias, as verbas des
tinadas a financiar os programas elaborados pelaIS entidades 
locais, com os objetivos previstos nêste Decreto e de acôrdo 
com as instruções expedidas pelas autoridades competentes. 

PaI"ágrafo 'Único. A reserva de recursos mencionada 
nêste artigo será ampliada progressivamente, à medida que 
se desenvolverem as entidades locais de que trata o artigo 1.°, 
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em conta a conclusão 'dos atuais programas de 
dos órgãos de previdência social. 

4.° As entidades pretendentes .à colaboração finan
e técnica estabelecida nêste Decreto deVlerão satisfazer, 

prejuízo do disposto no artigo 1.°, os seguintes requisitos: 
- oferecer em hipoteca, nos prazos e condições previstos' 

na legislação da instituição credora, os imóveis objeto 
de cada operação, além de outras garantias que forem 
necessárias; 

- garantilr ao capital emprestado a renda mínima fixa
da para o plano de inversões da instituição credora. 

Parágrafo único. Será assegurada preferência ás en
tidades que basearem seus planos em pequenos financiamentos, 
"118 utilização de materiais locais e no sistema de ajuda 
-própria. 

Art. 5.° Não havendo condições que permitam, com as 
necessárias garantias, a p3lrticipação de várias instituições, o 
financiamento será feito, de preferência, pelo órgão que, na 
localidade, ar.recadar maior' receita. 

Art. 6.° f:ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7.° Revogam-se as disposições regulamentares em 
eontrário. 

Rio de Janeiro, em 30 de julho de 1953; 132.° da inde
pendência e 6'5.° da República. 

GETÚLIO VARGAS 

João Goulart 
Oswaldo Aranha 

Diario da União de 5-8-53. 

IMPôSTO DE RENDA: - Na forma do disposto no 
art. 160 do Regulamento, não cabe recurso "ex-officio" de 
decisão que reconheça ter a exigência de impôsto resultado 
de engano no contrôle da declaração de rendimentos, equívoco 
da fonte informante QU simples erro de fato. 
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LEI N.o 1.990 - DE 25 DE SETEMBRO DE 1953 

Modifica o art. 140 do Código de Processo Civil (alteração 
do ato do llegistro Civil) 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0. É feita no C6digo de Processo Civil a seguinte 
modificação: 

O art. 140 passa a conter mais êste parágrafo: 
§ 3.° Aplicam-se os parágrafos anteriores aos pedidos ~ 

de alteração de ato do registro civil, quando envolvam ques-
tão de estado ou de capacidade da pessôa. 

Art. 2.°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua. 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1953; 132.° da Inde
pendência e 66.° da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Tancredo de Almeida Neves. 

D. União de 29-9-53. 

NÃO É OBRIGAÇÃO DO TABELIÃO E SIM DAS PA.RTES 
Á APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, POR TRASLADO. 

"A iniciativa de apresentação de contratos de valor esti
mativo, feitos em notas públicas á repartição para registro, 
cabe aos signatários e não ao tabelião". 
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OORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 11-53 

o d&Bembargador Mareio Munhos, Corregedor Geral da Jus
tiça da Estado de São Paulo, tendo em vista suas 
atribuições legais, 

Atendendo ao que lhe representa o Senhor Secretário de 
Obras da Prefeitura do Município de São Paulo, solicitando 
providências no sentido de serem expedidas instruções aos 
Oficiais do Registro das Pessoas Naturais do Estado de São 
Paulo, a fim de fazer constar obrigatoriamente nos atesta
dos de óbi.to a "causa mortis", 

Determina aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas. 
Naturais do Estado que cumpram a exigência. legal contida 
do Art. 91 inciso n. 9 do Dec. 4857 de 9 de Novembro de 
1981 - Lei dos Registros Públicos, que estabelece contenha. 
o assento de óbito a declaração "se a morte foi natural ou 
violenta". 

Publique-se. Cumpra-se. Registre-se. 

São Paulo, 14 de agosto de 193. 

(a) Mareio Munhós - Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 23-8-53. 

PORTARIA N. 9-'õ3 

o Desembargador Mareio Munhos, CO'l"regedor Geral da Jus
tiça do Estado de São Paulo, tendo em vista suas atri
buições legais, 

Considerando a necessidade de verificar, di:àriamente, a 
rem~a das petições iniciais e de outros papeis da distribui
ção aos cartórios do fôro cível da Capital, 
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Dete1'mina : 

Que os Srs. Escrivães publiquem diariàmente na impren
sa oficial, e afixem, após a entrada. em lugar visível do 
cartório, a relação das petições iniciais e dos demais papeis 
recebidos da distribuição, indicando apenas os números res
pectivos e a hora do recebimento, remetendo à Corregedoria 
G€ral, no prazo de 48 horas, cópia dessa relação, assinada 
pelo Esorivão ou por quem o substitua.. 

Publ., reg. e cumpra-se. 

São Paulo, 8 de agosto de 1953. 

(a) Mareio Munhos 
Corregedor Geral da Justiça. 

PORTARIA N. 13-53 

D. J. 9-8-53. 

o desembargador Mareio Munhos, corregedor geral da Jus
tiça de São Paulo, tendo em vista suas atribuições legais, 

Considerando os termos da lei 1177 de 3 de Agosto de 
1951, que disciplinou as férias, licenças e afastamentos dos 
servidores de cartórios não estipendiados pelo Estado; 

Considerando que foi criado o livro de "registro de fé-
rias", o qual deve conter dados certos, inclusive o recibo de 
pagamento dos salários dos interessados, quando em férias"; 

Considerando que, nas comarcas do interior e nos car
tórios da Capital, deve existir o livro de "movimento de auto
ridades e funcionários"; 

Determina: 
1.0 - O Livro de "registro de férias" deve ser o mesmo 

livro de "movimento de autoridades e funcionários" existente 
no cartório do Júri do Interior e nos vários Cartórios da 
Capital, ajustado às exigências da nova lei, reservando-se 
uma folha para os lançamentos referentes a cada funcionário. 

2.° - Nos Cartórios do Fôro-extra-judicial o livro será 
simultaneamente registro de férias e de movimento de fun
cionários - (serventuários, escriturários e demais servido
res). 
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- Esse livro deve ser autenticado e rubricado pelo 
_Bdc,r Permanente do Cartório. 

bl., reg. e cumpra-se. 

<a> Marci.o Munhós - Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado no D. J. 3-9-53. 

DESPACHOS PROFERIDOS 

N. 9.660 - Juizo de Direito - Pa.caembu - "Consulta 
O dr. Juiz de Direito da comarca de Pacaembu, se escrevente 
interino de sua nomeação, ainda não habilitado, pode escri
turar livros oficiais do cartório. Em rregra, somente as pes-
8088 legalmente habilitadas, na forma do dec-lei n. 5.129 de 
23-7-1931, podem escrever nos livros oficiais do cartório, 
eomo já salientou o Provimento n. 4 de 1948, desta Correge
doria. Em virtude, porém, do caráter todo especial das co
JIlaTcas, recém-criadas, nas quais tenham de funcionar os 
escreventes interinos até a nomeação dos efetivos, como fri
sou a Portaria n. 59 da Presidência do Tribunal de Justiça, 
surgem duas situações excepcionais: a) cabe ao Juiz nomear 
escreventes interinos; b) ficam estes com a faculdade de es
criturar os livros oficiais sem no entanto praticarem atos 
da exclusiva competência do escrivão. - São Paulo, 14-7-53. 
(a) Mareio Munhos". 

D. J. 16-7-52. 

N. 9.448 - Ambrozio de Oliveira - Capital ~ "O sr. 
Escrivão do 14.0 Ofício Cível desta Capital entregou autos 
em confiança, em desacôrdo com os preceitos legais e as 
determinações desta Corregedoria. Não logrou, até agora, a 
despeito dos esforços enviados j unto ao advogado, a restitui. 
ção dos mesmos, obrigando o interessado a reclamar, na 
forma da petição de fls. 2, alegando uma série de prejuízos 
motivados pelo extravio. 
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Nessas condições concedo ao serventuário o prazo de dez 
dias, para que seja providenciada aquela restituição, sob 
pena de responsabilidade. 

Pub. e int. 

S. Paulo, 11 de junho de 1953. 

(a) Márcio Munhós". 

N. 9.154 - Departamento de Saúde do Estado - Divisão 
do Serviço do Interior - Capital - "O pedido retro não 
passa de reiteração de outro que o despacho de fls. 4 deixou 
de atender. 

Embora não encontre motivo para modificar a orientação 
anterior, - parece-me razoável que a Divisão do Serviço do 
Interior do Departamento de Saúde do Estado sugira medidas 
prá.ticas para que venha ter conhecimento imediato dos re
gistros lavrados pelos Oficiais do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Interior, sem entretanto onerar os respectivos 
serv~ntuários ou criar embaraços ao clesenvolvimento normal 
dos servi1ços do cartório. 

Oficie-se, remetendo-se cópia autêntica. dêste despacho ao 
interessado. Publique-se. 

S. Paulo, 12-6-53 ~ (a) Márcio Munhos". 

D. J. 13-6-53. 

N. 8.633 - Paulo de Almeida - Bom Jesus dos Per
dões - Atibaia - "O Decreto n. 14.718 de 11 de maio de 
1945 reclama o exame de sanidade apenas quando se trata 
de provimento de cargo público. Posteriormente, decreto-lei 
n. 17.364, de 3 de julho de 1947 mais explícito cogitou de 
inspeção de saúde somente para fins de ingresso no serviço 
público e licenciamento. Não discrepa dessa orientação o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (art. 
34) . Verifica-se, portanto, que a exigência da inspeção de 
saúde vige tão somente para o ingresso no serviço público 
ou função. Logo, em se tratando de promoção ou remoção 
no mesmo quadro dispensável é o exame de sanidade. Ade
mai.s, poder-se-á aduzir que a promoção, no mesmo quadro, 
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ser equiparada a remoção. E para remoção é desne
IIIMArllO o aludido exame. Defiro, em consequência, o reque

de fls. 2. Compromisse-se o peticionário, sem o 
de sanidade. - P. r. - São Paulo, 13-G-1853 -

Márcio Munh6s". 
D. J. 13-6-53. 

N. 8.720 - Dr. Juizo de Direito - Igarapava - "A 
.,lução do assunto, objeto da consulta, compete, via de regra, 
aos próprios corregedores permanentes, nas respectivas co
marcas. A título de orientação, esclareço, entretanto, ser 
defeso ao Oficial do Registro Civil consignar, nos assentos 
de nascimento de filhos adulterinos, os nomes dos supostos 
pais, não obstante êstes solicitem a sua inserção no termo 
reconhecendo a paternidade. Somente nos casos de dissolução 
da sociedade conjugal, permite a lei, "a qualquer dos côn
juges o reconhecimento do filho havido fora do matrimônio" 
(art. 1.0 da Lei n. 883 de 21-10-949), mas sempre com as 
cautelas que determina expressamente. - São Paulo, 7-5-'53. 
(a) Márcio Munhós". 

D. J. 26-5-53. 

N. 9736 - Federação das Associações Rurais do Estado 
e São Paulo - Capital: 

A Federação das Associações Rurais do Estado e São 
Paulo representa no sentido de ser admitida a gratuidade do 
reconhecimento de firma, nas petições de alistamento desti
nadas às eleições de membros da Junta Administrativa do 
Instituto Brasileiro do Café. 

O assunto tem de ser resolvido em face da Lei n. l,779, 
de 22-12-1952, que criou a aludida entidade autárquica, esta
belecendo, no seu a,rtigo 5.°, parágrafo 1.0, que o proc.esso· 
el6itoral em apreço dependeria de regulamento a ser baixado 
pelo Poder Executivo, no prazo de 120 dias. 

Houve, em consequência" a expedição dês se regulamento, 
sob o n. 32.629, de 27-4-953, com as regras necessárias àS! 
eleições, firmando, no seu artigo 17, que "os casos omissos 
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nestas instruções serão disciplinados pelo Código Eleitoral 
no que couber". 

O ato executivo complementar da lei considera-se como 
norma legislativa pelo seu conteudo (Seabra Fagundes) e 
nesta se integra. 

Justifica-se, principalmente, - quando se trata de elei
ções e impostos, segundo as considerações de Carlos Maximi
liano, em comentários à Constituição Federal. 

Em tais condições, tem inteira aplicação à espécie o 
disposto no art. 191 do Código Eleitoral (Lei n. 1.164, de 
24-7-1950), que sem restrição, estabelece: "são isentos de 
selo os requerimentos e todos os papeis destinados a fins 
eleitorais e é wratuito o reconhecimento de firma pelos ta
beliães, para os mesmos fins". 

A legislação do Estado completa o princípio genérico do 
Código Eleitoral, pois, no Decreto n. 22.022, de 31-1-953, art. 
60 n. 32, título V, do livro VI (Código de Impostos e Taxas), 
estabelece estarem isentos do imposto "os papeis relativos ao 
alistamento e ao processo eleitoral, desde que nêles venha de
clarado ser êsse, exclusivamente, o seu destino". 

Os tabeliães devem, portanto, a.gir de acôrdo com os pre
ceitos legais, j á focalizados, eximindo-se da cobrança de emo
lumentos e selos, nos reconhecimentos de firmas para as 
mencionadas eleições. 

Vale o presente despacho como recomendação de caráter 
geral 

Publique-se, remetendo-se .à citada Federação cópia au-
têntica desta decisão. 

São Paulo, 8 de agosto de 1953. 

(a) MáTCio Munhós 

Corregedor Geral da Justiça. 
D. J. 9-8-58. 

N. 9616 - Juizo de Direito da Comarca de .- Santa. 
Izabel ~ "1 - O Corregedor permanente da Comarca de 
Santa Izabel, pela decisão de fls. 6, aplicou a Alcides Sca
chetti, esorevente do cartório do 2.° ofício e anexos, a pena 
disciplinar de suspensão, por um mês. Dessa decisão não pôde 
ser intimado o ora recorrente, porque se encontrava fora da 
comarca, como testifica a certidão de fls. 6 v. 
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Da petição, de fls. 26, infere-se, porém, que o interes-
18 inteirou da penalidade 'que lhe foi imposto, em 3-6-

Vem dai o pedido de reconsideração de fls. 36. que o 
admitiu imp.ropriamente como recurso, sustentando sua 

e remetendo os autos para a Corregedoria Geral. 
verificando não se tratar de recurso, considerou-o como 

e a indeferiu, mantendo a. sentença de primeira 
Originou-se então, o recurso de fls. 61 dirigido ao 

!"re81d,en1~ do Tribunal de Justiça, por intermédio desta Cor-

11 - Indefiro o pedido de fls. 61 e, em consequência, 
deixo de dar andamento ao recurso. 

Mesmo que a decisão fosse de Juiz de Primeira Instân
cia, o recurso nunca seria para o Presidente do Tribunal de 
Justiça. Isso ocorreria igualmente se se tratasse de decisão 
originária da Corregedoria. Ao examinar o processo n. 8'.652, 
em que é interessado Francisco Pontes Filho, já se ponderou 
que o Regimento das Correições com as modificações do Dec. 
8.697-A, de 2'1 de setembro de 1934, prevê recurso para o 
Corregedor Geral, das penas impostas aos escreventes, e para 
uma das Câmaras Criminais ou para o Tribunal Pleno, da 
punição aos escrivães, conforme a origem e respectiva prove
ni@ncia de primeira ou segunda insti.ncia - lartigo 101 -
m, "d"; 105, "g" e 12 - XVI do Regimento Interno do 
Tribunal) . 

Vê-se, portanto, que inexiste preceito de lei ou regimental 
a po8sibilitau- recurso para a Presidência do Tribunal de 
Justiça. 

Nem se poderá admiti-lo como interposto para a Primeira 
Oâmara do mesmo Tr1bunal (art. 35 da Decreto n. 4.786, de 
8-12-1930), porque de há muito se esgotou o prazo legal. 

Publique-se. 

Braulia Soares de Lima. Pires - Juiz de Direito da 
4.& Vara da Família e Sucessões - "Deixo de tomar conhe
cimento do recurso interposto a fls. 121. O disposto no art. 
18 do Dec. lei n. 14.978, de 29-8-1945, invocado pelo recor
rente, não se aplica à hipotese do Juiz fixar, em razão de suas 
funções, os salários de avaliador ou perito, como sucedeu com 
o despacho ora recorrido. Pela exegese daquele inciso legal 
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e notadamente pela análise conjunta dos treis periodos nele 
contidos, verifica-se que teve em mira facultar os meios para 
coibir abusos praticados pelos serventuários e auxiliares de 
Justiça, mediante ação direta dos Corregedores Permanen
tes dos Cartórios e de cujas decisões estabeleceu recurso para 
esta COl1regedoria Geral. N em há que invocar a manifes
tação desta Corregedoria no processo n. 18.55<3, citada pelos 
recorrentes para a, pertinencia do presente recurso, porque 
ali apenas se ordenou a publicação elo despacho judicioso de 
interêsse Geral". Mesmo em Correição Pa!l"cial o Conselho 
Superior da Magistratura, julga-se incompetente para modi
ficar decisão de primeira instância, atinente à fixação de 
salários de avaliador ou perito, entendendo que despacho nesse 
sentido só poderá ser modificado em recurso ordinário, pe
rante o Tribunal de Justiça. Nada impede, portanto, que 
oportunamente os interessados lancem mão do recurso conve
niente. Publique-se, devolvendo-se os autos ao Dr. Juiz de 
Direito da 4.8 Vara da Família. S. P .. 26-5.:53. (a) Marcio 
Munhós". 

N. 8.737 - Afro Fernandes - Carntal - "Expeça-se a 
certidão para efeito de aposentadoria. 

São Paulo, 26-5-53. (a) Marcio Munhos". 

LICENÇA, EM PRORROGAÇÃO, PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES. 

Do Sr. Antonio Nogueira, serventuário do cartório do 
registro de hipotécas e anexos da comarca de Paraguaçú 
Paulista: - "Junte atestado da Secretaria da Justiça com
provando a obtenção da licença inicial de 24 meses e decla
rando que ,permaneceu no gozo da mesma, até o seu termino. 

Encaminhe, outrossim, a importância de Cr$ 121,00 em 
estampilhas estaduais e a manifestação do M. Juiz de Direito 
da comarca sôbre o pedido de lincença, em prorrogação, e 
indicação do substituto:" 
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Superior da Magistratura 

AGRAVO DE PETIÇÃO 

':r.ltm'DOJU;O por Edmundo Alves de Azevedo. 

Vdstos, relatados e discutidos os autos de agTavo de peti
~ interposto por Edmundo Alves de Azevedo da decisão do 
Dr. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos da Capital, 
JIa dávida suscitada pelo Oficial do Registro de Imóveis da 
1&.& Circunscrição. 

ACORDA o Conselho Superior da Ma.gistraturn dar pro
vimento ao recurso, para os fins de mandar transcrever a 
eacritura de compra e venda em que é outorgante o Sr. Henry 
Jeanot e outorgado o agravante. A circunstância de ter sido 
declarado solteiro na escritura, outorgada nos têrmos da pro
curação em causa própúa exibida ao Escrivão, não tem o 
condão de obstar a transcrição. O mandato em causa pró
pria foi outorgado antes do casamento do vendedor, que se 
consorciou sob o regime de separação de bens, por força do 
art. 258 - 11 C. Civil. De fato, .() contraente tinha 83' anos 
e a contraente 73 anos de idade, ao tempo da celebração 
do casamento (18.v. 943 - doc. fls. 35). Tratando-se de ato 
praticado antes de casamento, independia de outorga uxória 
da mulher, sômente exigível a partir do consórcio (art. 235-1 
C. Civi'l). Aoresce, ainda, .que a contraente faleceu em 1.° de 
Agosto de 1952 (fls. 35). - Admitindo-se que fosse exigíve1 
a outorga uxória, não seria mais possível remediar a falta. 
Sucede também que, com a morte superveniente, o vendedor 
readquiriu a plena disponibilidade dos bens, sem necessidade 
de outorga ux6ria. As 'únicas exigêndas cabíveis dizem res
peito às averbações, para que se consignem os sucessivos 
estados civis do vendedor, alterados em primeiro lugar pejo 
casamento e depois pela morte da contraente. Não se póde, 
com efeito, pelos fatos naturais do casamento e da viuvez, 
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impedir a transcrição de uma escritura. - Custas legais. 
P. e l. 11 

I; 

São Paulo, 13 de março de 1953. 

(a) Manuel Gomes de Oliveira, Presidente. 
Manuel Carlos, Vice-Ptesidente. 
Márcio Munhós, COI'Tegedor Geral e Re
lator. 

D. J. 12-6-53. 

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

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agra
vo de petição interposto pelo Sr. Romiglio Finozzi e outros 
da decisão do Dr. Juiz de Direito da Vara dos Registros PÚ
blicos, ao julgar a dúvida suscitada pelo Oficial do Registro 
de Imóveis da 15.& Cilrcunscrição. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura em vota
ção 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 
pertencente ao casal Boaventura e Tereza Finozzi. Trata.-se 
de cessão de direitos e os cessionários, legitimamente para 
todos os efeitos substituiram os herdeiros maiores. Não im
porta que, no interêsse dos contratantes se ,reunissem para a 
partHha parte..<I ideais compradas e outras partes adquiridas 
me inventário. Faleceu o Sr. Boaventura Finozzi. 4/8 (qua
tro oitavos) metade dos bens constiutiram a meação e cada 
um dos quatro filhos recebeu Va (um oitavo), sendo o for
mal devidamente transcrito sob n. 28.073. Com a mOTte da 
vi uva, aberta a sucessão, o Sr. Romiglio Finozzi recebeu mais 
Vs e adquiriu os 2/8 (dois oitavos) do outro herdeiro Aristi
des Finozzi que vendeu a parte havida do pai e cedeu os 
direitos da. pa:rte havida da mãe. Podia fazê-lo e o adqui
rente se tornou propriei1ário 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 pro
prietárto da outra metade. Nessas condições ante filiação t.ão 
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verifica.-se que houve regular sucessão dos bens e não 
razão o Sr. Oficial do Registro de Imóveis ao levantar 

d6vida de fls. 
Quanto ao argumento da falta de registro do formal, 
tem procedência, pois, os cessionários regularizaram a 

iIIçaa~~, por via da escri.tura de divisão amigável referida. 
Custas legais. P. e 1. 

São Paulo, 3 de Junho de 1953. 

(a) G'omes de Oliveira 
Vice-P·residente. 
Márcio Munhós 
Corregedor Geral e Relator 

o Desemb. Azevedo Marques presidiu o julgamento com 
voto vencedor. 

D. J. 23-3-63. 

IMPOSTO DO S:mLO 

Incidem no pagamento do sêlo proporcional os papéis 
não especificados, em que houver promessa ou obrigação de 
pagamento, de entrega ou transmissão de bens móveis e valo
res, sob qualquer modalidade, e bem assim, os que contiverem 
distrato, exoneração, subrogação, caução ou outra garantia, 
sinal ou liquidação de somas e valores, e, ainda, os que defi
nirem promessa de compra e venda de bens móveis ou 
imóveis. 
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N oticias Varias 

ESTRANGEIRO QUE FALSAMENTE SE REGISTRA 
BRASILEIRO 

Todo nascimento ocorrido no território nacional deve ser 
levado a registro no cartório do lugwr onde êle se deu (art. 
63 decreto 4.857 de 9/11/39 - Registros Públicos). Antes, 
porém, o decreto 19.710 de 18/2/981 tornou obrigatório o 
registro civil das pessoas nascidas no território nacional, de
pois de 1.°/1/889 e de cujo nascimento não existisse registro 
ou ignorado fosse o local em que telfià êle sido feito (art. 1.0). 

O estrangeiro não pode promover o respectivo registro 
de nascimento, providência essa que somente cabe aos brasi
leiros natos. Oontudo, pode ocorrer a circunstância de o 
estrangeiro, alterando o verdade, promover falsamente o re
gkstro, a fim de ser considerado brasileiro, seja porque possa. 
ocorrer impedimento no tocante à obtenção da. respetiva na
turalização, seja ainda porque tenha interêsse em ser consi
derado brasileiro nato, no intuito de contar com maior liber
dade de ação e ser-lhe possível exercer determinadas ativi
dades só permitidas aos aqui nascidos. Prevendo essa pos
sibilidade, ou seja, de praticar o estrangeiro crime de falsi
dade ideológica, o decreto n. 19.710 citado (art. 8.°) estabe
leceu a pena de expulsão do "território nacional "dos estran
geiros que se hajam valido da liberdade do presente decreto 
para obter por meLO de declarações falsas, os direitos que 
a lei só confere aos brasileiros natos." Deixou ainda escla
recido que "para o efeito de prescrição da responsabilidade 
penal dos declarantes e das testemunhas a que se refere este 
decreto, considerar-se-ão praticados os delitos de falsas decla
ra.ções e falsos testemunhos no dia em que forem os mesmos 
verificados" (art. 9.°). Por seu turno, a respeito do registro 
civil, o decreto "5.860 de 30/9/43, que modificou o art. 348 
do Cod. Civil, dispôs: "Sem prejuízo de outras penas em que 
haja incorrido, será expulso do território nacional o estran
geiro que fizer falsa declaração perante o Registro Civil das 
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pessoas naturais, para o fim de atribuir-se, ou a seus filhos, 
a nacionalidade brasileira" (art. 2.°). 

Como se vê, fica sujeito à expulsão o estrangeiro que 
venha a fazer falsas declarações perante o registro civil. 
Contudo, pela Constituição Federa.l (art. 143), o estrangeiro 
não será expulso se o seu conjuge for brasileiro e se t iver 
filho brasileiro (art. 129, n.os I e II) dependente da econo
mia paterna. Nesse sentido a lição dos doutos (Pontes de 
Miranda, "Comentários", 3.° /385; Maximiliano, "Comentá
rios", 3.° /n.o 585 Maciel, "Expulsão de Estrangeiro", pago 
61; Supremo Tribunal Federal - hab. corpus n.o 29.500 e 
mandado segurança n.o 978 de 1951). A lei ordinária que 
eogita da expulsão é o decreto 479 de 8/6/938. Trata-se de 
ato de competência do presidente da RepÚbJica. Vala dão -
Pareceres, 2.°/178), e o processo inicia-se pelo inquerito po

(art. 1.0 decreto 554 de 12/7/938). - MILTON CAS
FERREIRA. 

CHIMENTO DAS CERTIDõES DE REGISTRO 
CIVIL 

o ministro da Educação sr. Antonio Balbino solicitou no 
colega da pasta da Justiça providé'ncias no senEdo de que 

OS cartórios do interior do País deixem de expedir cer
de registro civil de nascimento com as expressões 

natural" e "filho ilegítimo". 

egundo verificação procedida pelo Departamento Nacio
Criança, vários cartórios não estão cumprindo o decreto-
8.200, de 19 de abril de 1941, cujo artigo 14, dispõe: 
certidões de -registro civil não se mencionará a circuns
de ser legitima ou não a fil:ação, salvo a requerimento 

interessado ou em virtude de determinação ju-
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IMPôSTO DO SÊLO 

"PROMISSóRIAS DA MES~rA DATA AO CONTRATO 
SUJEITO AO StLO POR VERBA BANCÁRIA" 

A Lei do Sêlo, no seu artigo 45, das Normas Gerais, 
declara: 

"Nos papéis em virtude dos quais se passem, na mesma 
data, letras e câmbio ou notas promissórias, será levado 
em conta o sêlo pago nestes títulos" 

E acrescenta no § 1.0 do citado dispositivo - a regra 
complementar, para que se efetive o favôr legal : 

" o caso de escritura pública, o tabelião deverá declarar 
qual a impor Ancia do sêlo pago nos títulos, e, no de escrito 

°calar, igual declaração será lançada pela repar t i ,ão arre
adadora local, a requerimento do interessado, dentro de oito 
J s da assina.tura" o 

Eis ai a regra geral para que, num contrato em virtt~ de 

do qual se pa~sem na mesma data, notas promissórias cu 
letras de câmbio, deixe de ser pngo sêlo em clôbro, isto é, 
sê!o no contrato e sêlo nos títulos. 

A regra geral manda selar os títulos e decLral' n o con
trato essa ocorrência, declaração que será f eita p,~ lo tabeli ão, 

. no caso de escritura pública, ou pela repart ição, no caso de 
cscl'itllra particular. 

Isto em regra geral, porque o cibdo art. 45, no ~ 4.°, 
encerra a seguinte exceção: "Quando se tratar de contratos 
a!udidos no inciso 3.°, do art. 26, o sêlo deverá ser pa o por 
verba bancária, competindo ao estabelecimento arrecadador 
fazer as devidas declarações nos títulos e nos diversos exem
plares do contrato". 

(Legislação Federal - órgão de Legislação Fazendária 
e Trabalhista). 
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