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PODE O SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA 
COBRAR IMPORTÂNCIAS POR SERVIÇOS 
EXTHAOR.DINÁRIOS QUE PRATICA A PE-

DIDO DOS INTERESSADOS ~ 

ANTONIO ALBERGARIA PEREIRA 
1.0 Tabelião da Comarca de I~!il'andopoJ is 

Em nossos artigos anteriores, temos procurado focalizar 
assuntos de utilidade prática para nossos colegas. 

O assunto que hoje iremos abordar, não foge ainda a 
essa orientação por nós traçada, ao emprestarmos a nossa 
modesta e despretenciosa colaboração ao "BOLETIM DA 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA": 
mas, forçoso é confessar, trata-se de assunto "melindroso", 
e, se não fcoaliza, como Os artigos anteriores, um "caso prá
t.ico" e que diga respeito a "ato-funcional ", refere-se, entre
tanto, justificando o seu título. a uma "situação de fato", real
mwte vivída pela quasi totalidade daqueles que mourejam 
em cartório, tendo na prática dêsses atos "extra~funcional" -
(se assim podemos chamá-los) - uma compensação material 
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pelos salários irrisórios taxados no U088<) obsoleto regimento 
de custas, que não atende às circunstancias da viela atual. 

Resta-nos saber, se a p?'titica desses atos, e o seu 1w[}a
mento -pelos interessados, constitúe ou não ilegalidade. 

Propuzemos dar resposta à indagação formulada no tí
tulo dêste artigo, analizando-a à luz de nossa legíslação e 
alicerçados em opiniões de nomes respeitáveis e autorizados 

nossas letras jurídicas. 

o artigo 18 do atual Regimento de Custas - (Dec.-Lei 
a o 14.978 - de 29 de Agosto àe 1945) - assim está re
digido: 

"Contra a cobrança e percepção indevida de 
"despesas e cu,,')ta." atribuiduR aos serventuários e au
"xiliares da Justiça. poderá o interessado reclamar 

"por petição perante o Juiz Corregedor. Ouvido o 
"funcionário, no prazo de Quarenta e oito horas, de
"cid irá o Juiz em igual prazo. Da decisão cabe re
"curso, também em quarenta e oito horas, e por 
"simp]es petição, para o Corregedor Geral. 

Percebe-se nêsse dispositivo, uma distinção clara e pre
cisa, entre CUSTAS e DESPESAS. Na primeira, incluem-l'e 
os atos taxados e exp7"'essos no referido regimento, e, na se
gunda, pela interpretação ampla que comporta, incluem-se 
todos os gastos, - (inclusive pagamento de serviços "extra
funcionais" do Serventuário) - oue uma das nartes tenha 
de fazer para que se contume o ato-público. Pelos atos ou 
serviços que o Serventuário presta às partes. e a pedido das 
mesmas, não expressos no Regimento de Custas. fica êle, com 
a liberdade de valorizá-los como julgar conveniente, sem que 
tal prática constitúa ilegalidade, pois. êsses serviços não lhe 
sàodefêsos por lei. 

É de inteira justiça, a remuneração desses servíços, pois, 
êles atendem à comodidade das partes, que poderiam, se não 
fossem feitos pelo Serventuário, encanegar um terceiro de 
praticá-los. 
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"SAEPE ENIM OPERA ALI CUJUS PRO PECUNIA 
VALET". 

(Muitas vêzes o trabalho de alguém vale como dinheiro.) 

Pelo dispositivo de lei supra transcrito, percebe-se que o 
Serventuário, não fica adstrito somente em receber das par
tes as suas "custas-regimentais ", pois, em caso contrário, 
teria o legislador, suprimido dàquele texto de lei, a palavra 
"despesas ". 

Para o assunto em tela, vem mesmo a "talho de foice ", 
as considerações oportunas, feitas por Pereira ,e Souza: 

"Custas são as despesas judiciais, feitas com a 
"expedição e preparo dos feitos e, em geral, de todos 
"os atos judiciais. (AGUIAR CAMPELLO, Elemen
"tos de Th. e Prato do Proc., pág. 327). As "despesas" 

"diferem das "custas" como o gênero da espécie. A 
"palavra - despesas - compreende tudo quanto se 
"desembolsa por ocasião da causa, inclusivemente o 
"que a parte vencedora não pode reclamar da vencida. 
"A palavra - custas - restringe-se àquelas despesas, 
"que são taxadas por lei, para serem contadas contra 
"a parte vencida - (Do vol. Novo Regimento de 
"Custas Judiciárias do Estado de São Paulo de Afonso 
"Dionísio Gama - pág. 6). 

Não vamos aqui entrar no significado jurídico das ex
l>ressões, - custas, salários. despesas, emolumentos e outras 
semelhantes, pois iriamos incorrer em divagações, fugindo 
-assim à finalidade dêste nosso trabalho. 

Mutatis mutandis, as considerações oportunas de Pereira 
e Souza, supra transcritas, transportadas para a parte do Ta
belionato, reforçará o nosso ponto de vista já exposto. 

Mesmo que o art. 18, não fizesse referenda a "despesas", 
'Ou, se outra interpretação queira se dar a êsse vocábulo ali 
existente, mesmo assim, repetimos, não estaria o Serventuário, 
impedido de cobrar importâncias, a título de "custas" para 
serviços que venha praticar, e não taxados no regimento. 

Existem duas espécies de "custas ilegítimas". As exces
sivas e as indevidas. 
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DE PLACIDO E SILVA, definindo-as esclarece : 

"Indevidas são as custas não autorizadas ou não 
"previstas regulamentarmente. Excessiva as que uT

"trapassem as pautas regulamentares. Custas inde
"vidas e custas excessivas, embora ambas ilegítimas, 
"distinguem-se entre si. A excessiva é custa abusiva 

"pela majoração; a indevida é a não autorizada. 
"(Com. ao Código Civil - 3.a Edição - VoI. I -

. "Pag. 126). 

Por "custas aut01'Ízadas", não devemos induir somente 
~;s que estejam expressas em lei, pois, qualquer delas que do 
regimento não conste, cobradas pelo Serventuário e desde 
que autorizadas pela parte interessada, passarão a ser legí
ti'llws. Essa autorização, tanto pode ser expressa ou tácita. 
Expressa, se a parte a der por escrito, e tácita, se concordar 
a pagar a quantia pedida pelo Serventuário em pagamento de 
serviços préviamente ajustados, e que se prendem a um ato 
que praticou ou irá praticar por fôrça de suas funções. 

Desde que a parte não use do direito de reclamação que 
lhe é concedido pelo art. 18, já transcrito, subentende-se que 
ela, tàcitamente, concordou com a quantia pedida e destinada 
ao pagamento das "custas-regimentais" pelo ato expresso no 
regimento, e, dos serviços, que poderemos chamá-los de "custas
autorizadas ", que o Serventuário irá prestar ou já prestou 
a essa mesma parte, como decorrência daquele ato funcional.. 
O valor de ambas autorizações é ident-ico, e a defini-lo existe 
o brocardo j uridico : 

"EA.DElv! EST VI TACITUS ATQUE EXPRESSi 
r:OlllSENSUS" 

(I gual é a fÔ1' ÇCL do consenti'menta tácito e do ex'pressa) 

Não podemos dar uma interpretaçã.o restrita a essa auto
rização, e desde que ela exista, de forma expressa ou tácita, 
"as custas autorizadas" ou "despesas" passam a ser legítimas, 
pois a parte, com elas estará perfeitamente acórde. Esposando 
ponto de vista contrário, seremos mais realistas do que o rei. 

4-

* *' * 
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E' significativa a inexistênda, em nossas leis, de um dis
positivo que, de forma expressa ou tácita, proiba o Serven
tuário de praticar e cobrar importâncias por serviços não 
taxados no Regimento de custas, serviços êsses, que, - diga-se 
de passagem, - são praticados com real proveito não só 
para o Serventuário que os pratica, como também para as 
partes que deles se beneficiam. . 

Se recorrermos a título de esclarecimentos para o assunto 
ora em tela, ao "Estatuto dos Funcionários Públicos do Est. 
de São Paulo" (Dec. 12.273 de 28-10-1941), pois falta-nos 
o nosso Estatuto, vamos lá encontrar o art. 272, assim ex
pressa: 

"Ê vedado ao funcionário exercer atribuições di
"versas das inenmtes à carTeira a que pertencer ou 
"do cargo isolado que ocupar, ressalvadas as funções 
"de chefia e as comissões legais. (O grifo é nosso). 

O vocábulo inerente, constante do dispositivo transcrito, 
outras significações não têm senão as seguintes: 

"Que pertence à própria com;tituição ou essêncla 
"de qualquer coisa. Intimamente ligado por natureza. 

Ora, os serviços e despesas "extra-regimento ", que o 
Serventuário pratica em favor das partes e a pedido destas, 
não podem e não devem ser ditas como diversas ou estranhas 
à sua carreira ou cargo, pois as mesmas nada mais são do 
que uma consequência das funções que exerce, ou de atos 
que praticou ou irá praticar, aos quais êsses serviços e des
pesas acham-se intimamente ligados por natw'eza e inegà
velmente à p1'ópria constituição ou essência daquêles mesmos 
atos. 

A respeito do assunto em fóco, ampara-nos êstes dois 
autorizados pareceres: 

(DESP ACHO PROFERIDO PELO DOUTOR JOÃO MAR
CELINO GONZAGA, QUANDO CORREGEDOR GERAL 
DA JUSTIÇA, NO PROC. N.o 4.822) 

"Como é de lei. devem os serventuários cotar 
"di scriminadamente, a importância dos salários a que 
"tiverem direito à margem, não só dos originais, 
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"como dos traslados, certidões e públicas-formas que 
"expedirem, declarando quem fez o pagamento. -
"(Dec. n.o 3.965, de 1925, artigo 6.°). Caso, como 
"se alega na espécie, alem dos salários e custas nor
"mais dos atos, EXISTAM OUTROS PROVENIEN
"TES DE SERVIÇOS ESPECIAIS E EXTRAOR
"DINÁRIOS, como, por exemplo, o fornecimento de 
"mais de um traslado, diligências, faturas de reque
"rimentos etc., deverão ser destacados na cota as 
"importâncias desses SERVIÇOS EXTRAORDINÃ
"RIOS, com a declaração de terem sido especialmente 
"encomendados pelo interessado e COMBINADO O 
"SEU PREÇO, quando êste já não esteja previsto no 
"regimento. Só assim se evitarão mal entendidos, 
"surpresas e prejuízos. São Paulo, 1 de outubro de 

"1948 (a). Gonzaga. 
Quando, também, Corregedor Geral da .Justiça, teve o 

Dr. Joaquim Celidonio Gomes dos Reis oportunidade de 
!.bordar o assunto por nós ora focalizado, com estas esclare
cedoras palavras: 

"Quanto aos serviços não compreendidos nas suas 
"funções públicas, poderão os Servf'ntuários, sem 
prejuizo da correição a que estão sujeitos e dos de
"veres inerentes aos seus cargos, PROCEDER COMO 
"LHES PARECER CONVENIENTE, observados as 
"Leis e regulamentos em vigor. (São Paulo, 18 de 
"maio de 1931) - (Regimento das Correições de 
"Aristides Malheiros - Pág. 23) 

(Os grifos são nossos). 

Temos a acrescentar, ainda, que pelo Acórdão n.O 47.643 
da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo - transcrito na intrega no "BOLETIM N.o 25 de 
Março de 1951 ") - ficou definitiva e positivada a respon
sabilidade civil do Tabelião que se encarrega de providenciar 
ao registro de escrituras ou títulos de seus clientes. 

Com bases naquele mesmo Acórdão, e a fim de definir 
responsabilidades, foi pelo Desembargador Leme da Silva, 
quando Corregedor 'Geral da Justiça, no processo n.7.624, 
determinado, em caráter de provimento, que o cartório re
ceptor dos instrumentos désse ao Serventuário portador de 
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escrituras, "recibo do recebimento dos papéis entregues, men
cionando-se data e hora da recepção." 

tese mesmo despacho esclareceu que 

... "a jurisprudência já se orientou no sentido de 
"responsabilizar o tabelião que se encarregue de levar 
"a registro as escritura~ de seus clientes. 

Ora, se já se define a responsabilidade do Serventuário 
por êsses serviços, como negar-lhe o direito de cobrar e rece
ber importâncias em pága dêsses mesmos serviços? 

Se a prática dêsses atos não é ilegal, cumpre, entretanto, 
ao Serventuário, portar-se com elevação na sua cobrança, e, 
uma vez ajustados com as partes, desempenhá-los com o má
ximo de prestesa e eficiência, evitando assim mal entendido." 
8U1'presas e p1·ejuízos. " 

DU. MARCIO RIBEIRO PORTO 

Foi nomeado, por Ato do Sr. Governador do Estado, para 
exercer a alta função de Chefe da Casa Civil do Governador 
do Estado, o Dl'. Mareio Ribeiro Porto. ~ O Dr. Octavio 
Uchôa da Veiga, presidente interino, representou a Associação, 
na solenidade da posse, que foi realizada 'com a presença do 
Sr. Governador do Estado, e altas autoridades. 
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APOSENTADORIAS, MONTE-PIO E PERMUrl'AS 

ABNER BORGES 
Of. do Reg. Civíl de J. America. 

São os serventuários de Justiça e todos aqueles que dela 
fazem parte, pessoas físicas e pertencentes ao gênero huma
no. Êles se cançam, adoecem e morrem, portanto com di
reito à aposentadoria nos seus últimos dias de vida. 

Se desde o humilde soldado, porteiros, e tôda espécie de 
funcionários públicos, até os de mais altos póstos da magis
tratura, têm esse direito garantido, porque então os serven
tuários evidentemente não os têm·? 

Existe uma autarquia a respeito, no Instituto de Previ
dência do Estado, destinada à carteira dos Serventuários de 
Justiça, com a finalidade de atender às ~posentadorias re
queridas. Entretanto um regular número de velhos servi
dores a requereram sem alcançarem êxito. 

Não encontramos lógica na alegação de que, para cada 
caso de aposentadoria, haja especial reserva técnica, calculada 
sôbre o tempo provável de vida do aposentado. 

Demonstremos a nossa razão: - Requerida a aposenta
doria por um serventuário, digamos de 52 anos de idade, 
de comarca de 1.a entrância, com Cr$ 5.000,00 mensais, com 
as suas contribuições em dia, ao em vez de lhe ser concedida 
a mesma, tomam do lapis, tendo em f!"ente o atestado do 
estado físico do pretendente, e ihe vaticinam uma duração de 
20 anos. Sôbre esse tempo multiplicam a sua aposentadoria 
que irá a Cr~ 1.200.000,00 e opinam, que para ser deferido 
o pedido, precisará primeiramente ter em caixa essa impor
tância. E assim em cada caso! 

E se êsse serventuário, desgastado pelo exercício do car
go, durar apenas 4 anos, ficará condenado a esdrúxula re
serva técnica (que aliás não consta da lei), não receberá o 
seu prêmio da aposentadoria e terá de continuar contribuindo. 
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Não é uma iniquidade? 
Se fossem exigir reserva técnica de todos os funcionários 

públicos do Estado. inclusive militares. Quantos milhões dp. 
cruzeiros seriam necessários? São espadas de 2 gumes. 

A aposentadoria dos serventuál'Íos foi criada por uma lei 
devidamente sancionada, portanto com a responsabilidade do 
Estado na sua execução e garantia. Porque não preservá-Ia? 

As arrecadações em sêlcs e contribuições mensais estão 
sendo feitas não se justificando indeferimentos e protelações 
aos pedidos de aposentadorias. 

Os poderes superiores deviam conhecer os meandros da 
vida funcional dos serventuários, a sua preocupação nos tra
balhos e responsabilidades, deviam conhecer a contribuição 
gratuita prestada à Justiça em todos os seus setôres; a vida 
cara também para êles, a representação social que os obriga 
à decência, á sua apresentação, enfim tantas coisas que só 
o servidor sabe. 

É preciso considerar que tanto falece o funcionário que 
teve a ventura de conseguir a aposentadoria como o que não 
2. conseguiu. E as esposas dos serventuários sem o direito 
ao montepio? 

Elas que também Re envelhecem como a.s dos que obtive
ram a aposentadoria, sem êsse direito. Elas que passaram 
grande parte da sua vida consertando as camisas do seu es
poso, escovando as suas roupas, auxiliando-os também no 
cartório, não preRtaram também os sem; serviços, embora 
anonimamente à Justiça e ao público. Qual o seu destino? 

Na velhice, indistintamente todos almejam seu àescanço, 
seu sossego, sem aborrecimentos, onde possam relembral' a 
sua hora de ~audade, com isso se divertindo com o seu pensa
mento voltado ao seu passado, como se estivessem assistindo 
a um filme da sua vida. 

Porque não lhes propiciar o montepio, êste nem que seja 
pela metade do valor da aposentadoria do cônjuge falecido, 
quer ou não tenha sido aposentado. 

Muitos tem a concepção de que cartório é mina de rendi
mentos. e assim todos os serventuários deviam amealhar for
tuna dêsse modo garantindo o futuro dos seus. Puro engano. 

Vinte por cento dos cartórios dão rendas ótimas, boas e 
regulares, e oitenta por cento, dão de regulares para quase 
nulas. 
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Alega o Instituto que nem a metade dos servidores, inclu
sive escreventes e auxiliares se inscreveram, prejudicando 
assim o atendimento das aposentadorias em maior número. 
Concordamos com essa alegação, mas o Instituto deveria re
presentar nesse sentido à Secretaria da Justiça para que esta 
por sua vez encaminhasse a representação a quem de direito, 
no sentido de obrigar direta e indiretamente à inscrição 
geral de todos os servidores, de acôrdo com a lei das opsen
tadorias, mas aditando-se à mesma lei os seguintes artigos 
ou parágrafos: 

"Não será permitido aos serventuários e escreventes 
obterem licenças para negócios do seu interêsse se não esti
verem inscritos no Instituto, de se inscreverem em concursos 
de remoção e promoção, de permutarem seus ofícios e que 
estejam quites com a respectiva Carteira, facilitando-lhes 
entretanto de se inscreverem, os que ainda não o fizeram até 
a aprovação desse aditivo, em prestações mensais com o 
acréscimo de 2070, e os que não a fizeram nesse prazo, a 
multa de 3070 pagos integralmente, e só podendo requerer 
inscrições em concurso de remoção e promoção, após 6 meses 
da sua inscrição. 

Aos que estiverem em dia com o Instituto, para remoções 
e promoções lhes sejam contados 2 pontos nos concursos. ,. 

Tomadas essas providências transbordará de dinheiro a 
carteira dos serventuários. 

Em relação ,às permutas, estamos lendo a miudo, fazê-las 
iucionários púplicos de tôdas as repartições, de .Juízes, Pro
motores de tôdas as idades, entretanto para -os serventuários 
de Justiça está trancado êsse direito se faltar 1/5.0 do tempo 
para se aposentarem. 

Em geral há proibição de permutas de cartórios de en
trâncias diferentes, leis draconianalil que precisam ser revo
gadas por injustas. 

Em abono às razões da revogação dessas leis, por exem
plo, um serventuário enfermo que não tenha tempo para se 
aposentar, um clima mais ameno poderá ser motivo à sua 
cura, embora em cartório mais fraco, mas para sí de maior 
conveniência. 

Porque não lhe permitir? 
Todos os serventuários de Justiça são iguais ao bom 

cumprimento de seus deveres em qualquer cartório do Estado. 
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As leis são as mesmas para os de comarcas e distritos. 
Os concursos são iguais, diferenciando apenas as funções, por 
isso mesmo só sendo permitidas permutas para ofícios de 
igual natureza ou quando haja um anexo. 

Deveriam portanto ser abolidas as questões de entrâncias, 
pois que não haverá nenhum prejuízo que o serventuário A -
ou seja em Iguape ou Andradina, porque terá êle de bem de
sempenahr as suas funções em qualquer comarca do Estado. 
Existem as Corregedorias para fiscalizá-los e puni-los. Não 
'será de estranhar que um servidor da comarca da importância, 
por exemplo de Campinas, seja menos aplicado e menos cum
pridor dos seus deveres funcionais, que um da viéia de Ta
b6cas que poderá ser mais cumpridor dos seus deveres, mais 
·esclarecido, mais estudioso, melhor chefe de família, ou que 
ambos tenham as mesmas qualidades e competência. 

Quem teve prejuízo com a permuta? 
Acarretou algum prejuízo ,à justiça ou ao público? Claro 

q:ue não. 
Se algum senhor deputado à Assembléia Legislativa se 

.dispuzesse a lêr o nosso "Boletim ", quem sabe muita coi"a 
seria reparada com Justiça e equidade, mas não leem infeliz~ 
"mente. 

Mas mesmo assim continuaremos a opôr nossos pontos de 
vista às injustiças latentes, para que os nossos colegas se ca
pacitem de que conhecemos os direitos da classe e que fica
remos sempre na estacada à espera de que por um milagre 
·ou acaso, sejam lidos os nossos artigos e tomados na conside
ração que merecerem. 

Enfim a esperança é a última que se acaba. Dizem ... 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SElRVENTUARIOS _ 11 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



Leis e Decretos 

LEI ~.u 819, DE 31 DE OU'rUBR,O DE 1930 

Dispõe sôb1'e a IOJ'ma de p'rovimento dos Ofícios 
de Justiça e dá outras 1Jrovidências. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe sâo 
conferidas por lei, 

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

Artigo 1.0 - Nenhum ofício de justiça será provido a 
título de propriedade, mas o seu exercício será atribuido em 
serventia vitalícia. 

Artigo 2.° - O provimento e a vacância das serventias 
de justiça reger-se-ão pelo disposto nesta lei. 

Artigo 3.° - a vacância da serventia decon'erá: 
a) da desistência, concedida por decreto, após a veri

ficação da reguiaridade dos serviços do cartório, procedida 
pelo juiz corregedor respectivo: 

b) do falecimento do serventuário; 
c) do abandono do exercício verificado em processo 

regular; 
d) de demissão imposta em virtude de sentença judi

ciária (artigo 189, . 1, da Constituiç.ão Federal); 
e) da remoção ou promoção, nos têrmos desta lei após 

a verificação da posse do novo cargo; 
f) de aposentadoria. 
Parágrafo único - A Secretaria da Justiça e Negócios 

do Interior, tomando conhecimento da vaga, dará ciência da 
mesma, no prazo de quarenta e oito (48) horas à autoridade 
que deva iniciar o processo de concurso. 

Artigo 4.° - O falecimento, desistência ou aposenta
doria do serventuário vitalício não acarretará a vacância do 
ofício onde já servir sucessor, que será provido definitiva
mente na serventia, apostilado o respectivo título. 
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Parágrafo único - No caso de falecimento, desistência 
ou demissão do sucessor, ficam assegurados ao serventuário 
sucedido os direitos adquiridos pelos artigos 9.c e 10.°, do De
creto-lei n. 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 e parágrafo úni
co do artigo 22 do Decreto-Lei n. 12.520 ele 22 de janeiro de 
1942, ficando ressalvado ao sucedido o clit'eito de optar pela 
pcsentadoria. 

Artigo 5.° - É instituida a carreira dos Servidores da 
Justiça, na qual ficam enquadrados os serventuários vitalí
cios c os escreventes habilitados de todos os cartórios do 
Estado não estipendiados pelos cofres públicos, qualquer que 
seja a sua natureza. Para êsse efeito, as serventias de Ju.s
tiça ficam classificadas da seguinte forma: 

A) PRIMEIRA CLASSE 

I) os ofícios de registro de imó"eis e anexos. os de 
tabelião de notas com os anexos do cive] e elo crime, os de 
distribuidor, partidor e contador e os de depositários público 
das comarcas de primeira entrância; 

lI) os ofícios de registro civil das pessôas naturais e 
anexos dos distritos e subdistritos que não sejam séde de 
município. 

b) SEGUNDA CLASSE 

I - os ofícios referidos no n. I, alínea "a ", das comarcas 
de segunda entrâ ncia; 

II - os ofícios referidos no n. lI, da alínea "a ", dos dis
tritos e subc1istritos de sede de município pertencentes às 
comarcas de 1.a, 2.a e 3.a entrâncias e das comarcas de l.a 
e 2.a entrâncias. 

c) TERCEIRA CLASSE 

I - os ofícios referidos no n. I ela alínea "a ", das co~ 

marcas de terceira entrância; 
II - os ofícios referidos no n. II da alínea "a" dos 

distritos e subdistritos de séde de município pertencentes aR 
comarcas de 4.a entrância e ela sede das comarcas de 3.a 
entrância. 
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d) QUARTA. CLASSE 

I - os oficios de registro de imóveis, de registro de títu
los e documentos, de tabelião de notas, de tabelião de protestos, 
de escrivão do cível, da família e sucessões, da Fazenda PÚ
blica Federal, Estadual e Municipal, de acidentes do trabalho, 
de registros públicos de justiça gratuita, de menores, do crime, 
do juri e execuções criminais, de distribuidor e contador do 
cível e do crime, do partidor e do depositário público, da co
marca de São Paulo (4.a entrância) ; 

II - os oficios referidos no n. I da alínea "d". agluti
nada ou separadamente instalados, das comarcas de Santos e 
Campinas (4.a entrância) ; 

III - os oficios referidos no n. II da alínea" a", dos dis
tritos e subdistritos da sede das comarcas de 4.a entrância. 

Artigo 6.° - Nenhuma admissão de serventuário sei'á 
feita senão para o cargo inicial (artigo 84 da Constituição do 
Estado) . 

Artigo 7.° - As serventias que forem criadas serão sem
pre providas na forma preceituada nesta lei. 

Parágrafo único - Para efeito de provimento, equipa
ram-se aos oficios vagos os que forem desanexados ou resta
belecidos. 

Artigo 8.° - O provimento dos cargos de Serventuário 
aos cartórios referidos no n. I da alínea "a" do artigo 5.s, 
uma vez verificada a vacância e a inexistencia de candidatos 
à remoção, sera feito mediante concurso de provas e de títulos, 
ao qual poderão concorrer os escteventes habilitados de ofido 
da mesma natureza ou com anexo do ofício posto em concurso, 
que contém mais de 5 anos de efetivo exercício, e os bacharéis 
em direito. 

Artigo 9.° - Comunicada a vaga, cujo provimento se 
deva realizar nos termos elo artigo 8.°, o Presidente do Tribu
nal de Justiça fará publicar, no Diário da Justiça, com prazo 
de vinte dias, editais de inscrição elos candidatos ao concurso. 

Artigo 10 - Os pedidos ele inscrição serão acompanhados 
dos documentos a seguir relacionados: 

a) Quanto aos Escreventes: 
I - certiàão de tempo de, serviço passada pelo escrivão 

encarregado do serviço de anotações, ou pela Corregedoria 
Geral da Justiça; 
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II - certidão de existência ou inexistência de faltas dis
ciplinares dos cartórios em que servirem ou tenham servido 
e do escrivão da corregedoria permanente. 

b) Quanto aos Bacharéis em Direito: 
I - certidão de registro de diploma; 
II - certidão da Secretaria da Ordem dos Advogados 

do Brasil, provando a vigência da inscrição e a existência ou 
inexistência de faltas disciplinares tornadas públicas; 

In - prova de ser brasileiro nato, de maioridade e de 
estar no gozo de seus direitofl civis e políticos; 

IV - Prova de quitação ou isenção do serviço militar. 
V - laudo de capacidade física e de não sofrer de mo

léstia contagiosa ou repugnante expedido por Centro de Saúde 
ou Pôsto de Assistência Médica-Sanitária mantido pelo Estado; 

VI - fôlha corrida das delegacias de polícia no muni
cípio ou municípios e dos cartórios criminais da comarca ou 
comarcas onde tiver residido nos doifl anos anteriores, pro
vada essa circunstância, bem como ela Extinta Justiça Federal, 
provando não estar pronunciado por despacho irrevogável, não 
estar sujeito a medidas de segurança, não ter sofrido conde
nação passada em julgado, por crime de furto, roubo, extorsão, 
apropriação indébita, estelionato, receptação, falsidade ou moe
da falsa, ainda que já tenha cumprido pena ou dela obtido 
perdão; 

VII - atestado de antece~~ntes - passado pelo Serviço 
de Identificação do Estado. 

§ 1.0 - Poderá o candidato apresentar outros documen
tos que lhe abonem a conduta ou merecimento, inclusive tra
balho sôbre assunto pertinente ao ofício, desde que publicado 
dois anos, pelo menos, anteriormente ao concurso. 

§ 2.° - Os requerimentos de inscrição mencionarão ex
pressamente, sob pena de exclusão do concurso, as comarcas, 
os cargos exercidos e os nomes dos juizes perante os quais 
os candidatos tenham servido. 

§ 3.° - À medida que lhe forem apresentadas as peti
ções, o Presidente do Tribunal de Justiça requisitará dos juí
zes perante os quais tenham servido os requerentes, e à 
Ordem dos Advogados do Brasil, se fôr o caso, informações 
reservadas sôbre a sua competência e idoneidade moral. 

Artigo 11 - Encerradas as inscrições, constituir-se-á a 
Comissão Examinadora, composta do Presidente do Tribunal 
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de Justiça, como presidente, o qual, por motivo de serviço 
público, poderá ser substituido pelos vice-presidentes ou pelo 
Corregedor Geral cb .Justiça, de um Desembargador escolhido 
pelo mesmo Tribunal e de um serventuário nomeado pelo 
Secretário da Justiça e Negócios do Interior, 

Artigo 12 - Reunida a comissão examinadora em local, 
dia e hora determinados pelo seu presidente, a ela serão pre
sentes os processos relativos às inscrições requeridas, tra
zendo relatório da Secretaria do Tribunal com informações, 
em cada caso, sôbre tempo de serviço e cargos exercidos, notas 
desabonadoras acaso existentes, resumo da documentação, além 
de informações reservadas. 

§ 1.0 - Será eliminadr: o candidato que não tiver exibido 
os documentos necessário~, assim o que tivel' cometido omissão 
cu]posa ou faisidade de declarações. 

§ 2.° - Ao candidato não admitido cabe o direito de re
curso para o Tribunal de .Justiça, interposto por petição, no 
prazo de cinco dias contados da publicação do ato. 

Artigo 13 - Decorrido o prazo a que se refere o § 2.0 
do artigo anterior ou decidido o recurso, serão publicados, nas 
quarenta e oito (48) horas seguintes, no "Diário da Jus
tiça", os nomes dos candidatos admitidos e anunciado o 
dia, local e hora em que deverão comparecer para o início 
das provas. 

Artigo 14 - O concUl"SO sérá Pllblico e constará da apre
criação dos títulos apresentados pelos candidatos e de provas 
manuscritas, dadilográficas e oral, que serão precedidas de 
chamada dos interessados e da apresentação de prova ele iden
tidade. 

Parágrafo único - A comissão adotará critério que im
peça a identificação das provas escritas e dactilográficas até 
o momento de seu julgamento. 

Artigo 15 - A prova manuscrita cuja duração não ex
cederá de duas horas, será realizada em conj unto, indepen
dentemente de pontos, devendo as questões versar sôbre ma
téria do oficio em concurso, formuladas no momento. 

§ 1.0 - Não será permitida a consulta a apontamentõs, 
notas ou livros, exceto aos volumes de legislação não comen
tada, sob pena de exclusão. 

§ 2.° - Um dos examinadores, pelo menos, inspecionará 
continuamente o ato. 
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Artigo 16 - Seguir-se-á a prova dactilográfica que con
sistirá na redação de qualquer ato pertinente ao ofício em 
concurso, sendo permitida a adaptação do candidato à maquina 
de escrever, mediante seu manejo. 

Artigo 17 - No julgamento das provas manuscritas e 
dactilográficas atender-se-á não somente aos conhecimentos 
profissionais revelados pelo candidato, mas também à caligra
fia, à ortografia e à rapidez da escrita. 

Parágrafo único - Será considerado inabilitado nas pro
vas manuscritaR e dactilográficas o candidato que obtiver mé
dia de pontos inferiores a 4 (quatro). 

Artigo 18 - As arguições ,orais, no dia e hora previa
mente designados, versarão sôbre questões teóricas e práticas 
pertinentes á serventia, em prazo não superior a trinta minu
tos, findas as quais, cada membro da comissão atribuirá a 
cada candidato, em lista especial, a respectiva nota, lançando-a 
ao lado do nome do mesmo. 

Artigo 19 - As notas serão sempre atribuidas por ex
tenso com valores que yariarão entre O (zero) a 10 (dez). 

Artigo 20 - Terminadas as provas a comissão, em sessão 
secreta promoverá: 

a) o exame dos títulos apresentados, que receberão os 
seguintes valores: 

I - diploma de bacharelou doutor em direito - 3 
pontos; 

II - diploma de qualquer outro curso de nível superior 
ou médio - 2 pontos; 

III - certificado de conclusão do curso ginasiaI, ou do
cumento equivalente, desde que não ocorram as hipóteses an
teriores - 1 ponto; 

IV - obra a que se refere o parágrafo 1.0 do artigo 
10 - 2 pontos; 

V - cada período de cinco anos de efetivo exerClClO, 
como serventuário, escrevente ou outra função relacionada 
com o Poder Judiciário, inclusive advocacia, arredondando-se 
para mais o último período, se exceder de metade - 1 ponto; 

VI - cada classificação em lista para nomeação em con
cursos anteriores - 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 
10/12/53) . 

VII - serviço ,à Justiça Eleitoral, como anexo ao cargo, 
pelo prazo de dois anos, nos têrmos do art. 18, ~ 2.°, da Lei 
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federal n. 1.164, de 24 de julho de 1950 - 1 ponto; (redação
dada pela lei n. 2.392, de 10 de dezembro de 1953) ; 

VIII - participação, como examinador, em concurso de 
habilitação de escrevente ou de provimento de ofício de jus
tiça 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 10/12/ 53) ; 

IX - conhecimento de taquigrafia, quando essa matéria 
não fôr integrante de "curriculum" de curso previsto no n. 
II - 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 10/ 12/ 53) ; 

X - eficiência de trabalho e boa cooperação verificada 
através das informações reservadas e dos documentos - 1 
ponto; 

XI - exercicio interino do escrevente, durante três anos, 
no cargo de serventuário - 1 ponto (redação dada pela lei 
n. 2.656, de 21/ 1/ 54) ; 

b) a apuração das médias resultantes das provas pres
tadas; 

c) a apuração da nota final, que será a soma dos pontos 
obtidos por força do disposto nas alíneas "a" e "b". 

Artigo 21 - Concluida a apuração, organizará o presi
dente a relação geral dos G.andidatos aprovados, na ordem 
decrescente das notas, a qual, assinada pelos membros da 
comissão, será incorporada pelo seu secretário, à ata final dos 
trabalhos e publicada no "Diário da Justiça". 

Parágrafo único - Admitir-se-á também, com referência 
ao resultado final, o disposto no § 2.0 do artigo 12. 

Artigo 22 - Uma vez encerrado o concurso, o presidente 
comunicará à Secretaria da Justiça e Negócios do Interior oS" 
nomes dos três (3) primeiros classificados, em ordem decres
cente de notas, a fim de que um dêles seja provido no ofício. 

Parágrafo único - Havendo pluralidade de ofícios a 
serem providos, a lista se comporá de tantos nomes quantos 
forem as serventias e mais dois. 

Artigo 23 - Na classificação observar-se-ão ordinalmente 
as seguintes condições. caso se verifique empate: 

I - inexistência de faltas disciplinares; 
II - exercício e('~o oficial maior no cartório vago, na 

da ta em . ql)e se verificar a vacância; 
IH - . idade; 

. IV - encargos de familias; 
V - posse de certificado de acôrdo com a Lei n. 21l~ 

de 7 de dezembro de 1948. 
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Artigo 24 - Os processos de habilitaçào dos candidatos 
classificados na lista a que se refere o artigo 22 serão envia
dos juntamente com cópias das atas das sessões realizadas 
pela Comissão. 

Artigo 25 - O provimento dos cargos referidos no n. 
II ·da alínea "a" do artigo 5.°, lima vez verificada a inexis
tência de candidato à remoção, será também, feito mediante 
concurso de provas e títulos, aos quais poderão conconer os 
escreventes habilitados de ofieios da mesma natureza ou com 
anexo do oficio em concurso, que contem mais de cinco anos 
de efetivo exercício e os bachareis em Dil'eito, observado o 
disposto nos artigos 9.° a 24, exceto o artigo 11. 

Parágrafo único - A comissão examinadora será cons
tituída do juiz corregedor permanente do cartório vago, que 
será seu presider.te, do promotor público da comarca ou da 
primeira vara da comarca, quando houver mais de uma, e de 
um advogado designado pelo presidente da respectiva sub
seção da Ordem elos Advogados do Brasil, servindo como 
Secretário o escrivão da corregedoria permanente. 

Artigo 26 - As serventias que se refere o artigo 5.° 
serão providas mediante remoção e promoção de serventuá
rios ou sucessores com exercício em funções da mesma natu
reza ou com anexo do oficio vago, da mesma classe ou da 
imediatamente inferior, que o requererem, aplicando-se no 
processo de concurso o disposto nos artigos 9.°; 10, letra "a", 
TIS. I e II e parágrafos 1.0, 2.° e 3.'\ 12, 2'0, alínea "a"; 21; 
22; 23 e ZL!, com as seguinte modificações: 

a) as atribuições da comissão examinadora serão exer
cidas pelo Conselho Superior da Magistratura; 

b) a lista de classificação (artigo 22) conterá um nome 
para remoção e dois para promoção. Em caso de pluralidade 
de oficio vagos haverá multiplicidade correspondente, sendo 
os dois nomes acrescidos, lIm para remoção e outro para 
promoção. 

c) é condição essencial ter o candidato pelo menos dois 
anos de exercíciõ efetivo no ca.rgo. 

Artigo 27 - Os dispositivos do Decreto n. 5.12'9, de 23 
de julho de 1931, bem como os Decretos ns. 6.697 e 6.697-A, 
ambos de 21 de setembro de 1934, que não colidirem com 
esta lei, ficam revigorados expressamente. 
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Artigo 28 - Ficam asseguradas a todos os serventuá
rios escreventes e auxiliares de cartório, as vantagens das 
Leis ns. 211, de 7 de dezembro de 1948 e 646, de 24 de feve
reiro de 1950, mediante a exibição do competenee certificado 
passado pela" Comissão do Artigo 30 das Disposições Transi
tórias da Constituição do Estado". 

Artigo 29 - As férias não gozadas serão contadas em 
dêbro, para efeito de aposentadoria, aos serventuários, eSC!'e
ventes e auxiliares da justiça. 

Artigo 30 - Fica equiparado a serventuário e com di
reito a inscrição em concurso de promoção o escrevente que 
na data da promulgação desta lei, contar: 

a) mais de cinco (5) até dez (10) anos de serviço, para 
os cat'gos de primeira e segunda classe; 

b) mais de dez (10) anos de serviço, para os cargos de 
terceira e quarta classes. 

Artigo 31 - Aos serventuários e escreventes classifica
dos em listas provenientes de concursos realizados até esta 
data e que não tenham sido nomeados. é permitida a inscrição 
nos concursos para cargos vagos ou que vagarem, com o mes
mo direito que então lhes assistia, desde que as vagas corres
pondam á mesma natureza e classificação estabelecida nesta 
lei. 

Artigo 32 - Ao ex-serventuário que. exonerado a pe
dido até a data da promulgação da presente lei, fizer a prova 
determinada no artigo 10 será permitido independentemente 
de novas provas, inscrever-se nos concursos para os cargos de 
primeira classe por via do exposto no artigo 26, desde que 
conte mais de cinco (5) anos de efetivo exercício. 

Artigo 33 - Os serventuários que tiverem mais de quin
ze (15) anos de efetivo exercício poderão inscrever-se em 
concurso para a classe que se seguir á imediatamente superior. 

Parágrafo único - Os serventuários com mais de 25 anos 
de efetivo exercício, poderão inscrever-se em concurso para 
provimento de oficio~ de qualquer classe; (redaçiío dada pela 
lei 2.535, de 13 de janeiro de 1954). 

Artigo 34 - Para os efeitos da presente lei a contagem 
de pontos provenientes de títnlos será reduzida de metade, 
desprezada a frRção inferior a cinco décimos, se já tiver con
corrido para nomeação anterior. 
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§ 1.0 - Será computado o tempo de serviço em que o 
serventuário ou escrevente tiver permanecido á disposição dos 
poderes públicos federal, estadual ou municipal. 

§ 2.° - Computar-se-á em dôbro o tempo decorrente de 
acumulação de outro oficio que não seja pertinente á própria 
serventia, excluídos os casos de acumulação estabelecidos pelo 
regime determinado no Decreto-lei 11.464, ele :10 de setembro 
de 1940 e legislação anterior sôbrc a mesma matéria. 

Artigo 35 - O Chefe do Poder Executivo, de posse das 
listas de classificação, proverú a vaga dentro de dez (10) dias 
por qualquer dos candidatos classificados no respectivo con
curso. 

§ 1.0 - Será assegurada preferência para nomeação ao 
candidato que fôr ou já tiver sido classifkado em três listas, 
desde que por elas não tenha sido beneficiado. 

§ 2.° - Os nomes dos candidatos nas condições do pa
rágrafo anterior figurarão obrigatoriamente em lista, com 
menção expressa da circunstância preferencial, aplicando-'3e 
o artigo 23, caso haja mais de um candidato com o mesmo 
direito. 

§ 3,° - O escrevente que figuí'ar mais de três veZE'i> em 
lista tríplices, terá preferência para provimento no oficio a 
que concorrei'. Será taml~ém af;QP,Q'urnrlA preferência para 
provimento de justica ao escrevente ou sél'\'entuário portador 
do certificado expedido pela "Comissão do Artigo 30 do A to 
dos Diflposições Transitórias da Constituição Estadual", 

Artigo 36 - Os candidatos incluidm' em lista e não no
meados podprão, durante o prazo de dois anos, desde que o 
requeiram, inscrevei'-se em COl1C'UT'SO de provas, disnensados 
destas, concorrendo á classificação final com H mesm .. nota 
antr:riormente obtida. 

Artigo :17 - O ChefR do Poder Executi·.'() llo(lerá mo
ver livremente os cargos de que trata a presente lei quando; 
encerrados 0<; concurso~ de provas, ocorrerem a~ seguintes 
hipóteses: 

a) - não aceitarem nomeação todos os candidatos clas
sificado~ ou elela d"si~tirem expl'e<;i'amente; 

b) - encerrar-s'C o concursn ('em inscrição de candi
datos; 

c) - não conseguir classificação nenhum dos candidatos. 
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§ 1.0 - Dar-se-á preferÊ:ncia aos E: ~ c l'e \' e ntes com qual
quel' tempo de sel'viço, exigindo-se no a to de posse a documen
tação aplicável segundo o c1is~osto no artigo 10. 

§ 2,° - Ocorrendo a hipótese de existência de candidato 
que não pertença aos quadros das senentias, far-se·á prO\'a 
de saber lêr e escrever corretamente. 

Artigo 38 - Quando o provimento decorrer da criação 
da comarca, será assegurado ao oficiai do registro ci'.·il de 
pessôas naturais e anexos o direito de Ol)çã o por um dos novos 
oficios de escrivão e tabelião de nota:::. se lhe convier a trans
ferência e a requerer ao Secretário da Justiça e Negócios cl0 
Interior, nos dez dias seguintes á publicação da lei, deyencl o, 
nesse caso, a nomeação sel' feita na mesma ocasião em que 
o forem a dos serventuários dOR demais oficios criados. 

Artigo 39 - Não serão providos ou nomeados os pronun
ciados por despacho irrevogável em crime contra o patrimônio 
ou condenados por sentença ele Que não caiba l"eCUrSO, pelo 
mesmo crime ou qualquer outro, á penas su perior a dois (2) 
anos de reclusão. 

Artigo 40 - O Secretário da Justica e Negócios do Inte
rior, até a data da promulgação da non\ lei que fixa r o quadro 
territorial do Estado, fará publicar, durante três dias. relação 
das vagas existentes nos cartórios do Registro Civil convo
cando, com o prazo de vinte dias, que será contado da úl t ima 
publicação, a fim de que dec!arem se pretendem remoção para 
os referidos cartórios, os oficiais: 

a) dos cartórios de Registro Civil que sofre!'am des
membramento do distrito em que exerciam o cargo, e desde 
que não tenham tido compensação por força da iei n. 233, de 
24 de dezembro de 1948; 

b) dos cartórios de Registro Civil que sofreram des
membramento do distrito em que exerciam o cargo, por força 
do Decreto-lei n. 14.334, de 30 de novembro de 944, desde que 
comprovem a continuidade do prejuizo após a vigência da lei 
233, de 24 de dezembro de 1948. 

§ 1.° - A comprovação do desmembramento que tenha 
havido compensação, será feita mediante prova inequivoca. 
fornecida pejo Instituto Geográfico e Geológico do Estado, 

§2.0 - A remoção só poderé ser requerida para cartório 
de classe idêntica a do requerente. 

§ 3.° - Na remoção serão observados para. preferência o 
tempo no oficios e os encargos de famflia. 
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§ 4.° - Xão havendo qualquer pedido e çomunicado o 
fato pelo Secretário da Justiça e Negócios do Interior ao 
Tribunal de Justiça, o seu presidente fará abrir concurso de 
títulos, nos têrmos desta lei. - (redação dada pela lei n. 1.296, 
de 16 elE; novembro de 1951). - NOTA: - Este artigo ca
ducou em 31/12'/53, em virtude da prom111gação da Nova Di
vÍl::ão Territorial, Judiciária e Administrativa do Estado, lei 
n. 2.456, de 30/12/53. 

Artigo 41 - Nenhum serventuário de justiça poderá 
entrar <õm exercício do c?.rgo sem que apresente o respectivo 
título autêntico de nomeação e preste, perante o Corregedor 
Geral da Justiça, o pece"'sál'io compromisso de exercer as 
funções com préstimo e lealdade, sob as penas da lei. 

Parágrafo único - Se o provimento, promoção ou remo
ção se der em virtude de criação de oficio, deverá o titular 
exibir, também, revestidos das formalidades legais, os pro
tocolos e livros indispensáveis ao exercício do cargo. 

Artigo 42 - É de sessenta (60) dias o prazo no qual o 
nomeado, r emovir10 ou promovido deverá assumir o exercício 
de suas novas funções sob pena de caducar o seu direito. 

Parágrafo único - A posse será comunicada pelo juiz 
de direito competente á Secretaria da J ustiça e Negócios do 
Interior e ú Corregedoria Geral da Justiça. 

Artif'·o 43 - Sempre que o provimento resultar de vaga 
abert~ por falecimento ele i'erventuário deverá o novo titular 
entrar em acôrdo com os herdeiros do morto com referência 
á indenização do justo valor dos livros em andamento, mó
\"ei~, utensilios e instalações do cartório em estado ele utili
zaçho. Para êsse efeito o Juiz de Direito mandará proceder 
á avaliação por doi s serventuários da comarca. 

Artigo 44 - Sem prejuízo para o interÊ'sse público e 
ouvidos os respecti"os .iuízes corregedores será permitida a 
permuta dos oficios ele .i ustica entre serventuários da mesma 
natureza e c:hlsse, desele qu e não lhes falte menos de um quinto 
elo tempo (!l1.e lhes permita obter O~ benefícios da aposenta~ 
doria. 

Artigo L15 - .f,,~ Corre.!!I?c1orai Geral eb Justica fa l~á pu
blic~!" anualmente uma relação dos serventuários e escreventes 
dm; cartórios elo E stado, mencionando o tempo de serviço ge
ral, no cargo e na classe. 

Artigo 46 - Aos serventuários e €:.;crev€ntcc; inscritos em 
concurso fica assegurado o afastamento necessti rio á presta-
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ção de provas ou á satisfação de formalidades que se tornarem 
essenciais, não sofrendo quaisquer descontos quer no tempo 
de serviço, quer em outras vantagens. 

Artigo 47 - A contar da promulgação da presente lei, 
só poderá ser designado Oficia; Maior um dos escreventes elo 
mesmo cartório, quando houver, por indicação do respectivo 
escrivão; (redação dada pela lei n. 1.341, de 11 de dezembro 
de 1951). 

Artigo 48 - Vetado. 
Artigo 49 - Vetado. 
§ 1.0 - Vetado. 
§ 2.° - Vetado. 
Artigo 50 - Vetado. 
Artigo 51 - Vetado. 
Artigo 52 - Vetado. 
Artigo 53 - Os serventuários, escreventes e demais au

xiliares da Justiça, lotados em cartórios pertencenteR a comarca 
cujas entrâncias foram rebaixadas, terão aSRegurados, para os 
efeitos desta lei, tôdas as vantagem; e direitos correspondenteR 
á classificação anterior da referida comarca. 

Artigo 54 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, sendo aplicada aos cartórios vagos, desde que 
não tenham sido iniciadas as provas de concurso para seu 
provimento. 

Artigo 55 - Revogam-se tôdas as disposições anteriores 
referentes a provimentos de oficio de justiça, com ressalva do 
disposto nos Decretos-leis n. 5.120, de 21 de julho de 1931, 
n. 11.464, de 30 de setembro de 1940, e 12.520, de 22 de j'a
neiro de 1942, que ficam expressamente revigorados naquilo 
que não colidirem com a presente lei; (redação dada pela lei 
1.340, de 11 de dezembro de 1951). 

Palácio do Governo do Estado de São Paülo, aos 31 de 
õutubro de 1950. 
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ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
Synésio Rocha 
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LEIS E DECnETO-LEIS QUE SE HEFERE A 
LEI 819. 

LEI N. 211, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1948 

Regulamenta as vantaqcns concedidas pelo artigo 
30 do Ato das Dis}JOsiçàes Constit-ucionais TnLnsi
tárias aos }Jarticipantes ati'vos da Re'volução Cons
titucionalista de 1932. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu Linco1n Feliciano da Silva, na qualidade de seu Presi
dente, promulgo nos têrmos do artigo 24, parágrafo 2.°, da 
Constituição E~tadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Por participantes ativos da Revoluçãn 
Constitucionalista de 1932 elevem entender-se: 

I - os voluntários enquadrados em quaisquer unidades 
ou serviços de guerra criados na vigência do Movimento; 

II - os soldados, inferiores e oficia is que compunham 
uniclades do Exército, da Fôrça Pública e da Guarda Civil e 
que, então, foram mobilizados e prestaram 8erviços determi
nados pelos respectivos comandos; 

III - os civis que prestaram serviço~ de retaguarrla, 
tais como de insh·ução, mobilização e abastecimento de tropas 
em operações; de propaganda oil direção do movimento revo
lucionário; de policiamento de cidades e outros serviços a 
cargo de organizações então fundadas. 

Parágrafo único - Essa participação d@verá ser satis
fatoriamente comprovada ê não será reconhecida rwando 
tenha havido capitulação propositada, deserção, condenação 
por crime praticado, adesão ao inimigo, ou recusa de prestar 
serviços durante a incorporação, ou ainda, qUl!.ndo durante e 
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depois dela haja o interessado praticado atos, ou tomado ati
tudes incompatíveis CO!'i1 a sua adesão ao Movimento. 

Artigo 2.° - Por compoi1enL~s da Fôrça Expcdbonária 
Brasileira, de São Paulo, deve entender-se: 

I - os que, de qualquer forma, integraram a Fôrça Ex
pedicionária Brasileira em operações no exterior; 

II - os componentes da Marinha. de Guerra em ope
rações; 

III - o~ componentes da : .. larinha Mercante, ocupada 
em transportes de guerra; 

IV - os componentes da Fôrça Aérea Brasileira H'lObi
lizados em operações de guerra no exterior, no patrulhamento 
dos mares ou nos serviços de combôio. 

DO INGRESSO NO SERVIÇO PúBLICO 

Artigo 3.° - Para efeito do cumprimento do disposto 
na alínea "a" do artigo 30 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, terão preferêneia para ing-resso no ser
viço públicos os candidatos enquadrados no disposto nm; ar
tigos 1.0 e 2.° desta lei. 

~ l.0 _ Inscrevendo-se nos concursos e provns de habi
litação l"ealizados para provimento de cargos ou fu nções de 
extranumerário no serviço público estadual, os referidos can
didatos farão desde logo prova de se encontrarem ll2.S condi
ções mencionadas neste artigo. 

§ 2.° - Em caso de igualdade na classificação, te6í.o 
preferência, obrigatoriamente, os candidatos que tenham feito 
a prova a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 3.° - Os mutilados da Hevo!ução Constitucionalista de 
1932 e da Fôrça Expedicionária Brasileira terão preferênria 
para ingresso no serviço público, em cargos ou funçôes com
patíveis com as suas aptidões físicas, de acôrdo com o parecer 
médico fornecido pelo Serviço iVIédico da Secretaria do Go
vêrno. 

DAS VANTACEN'S CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS PúBLICOS 

Artig'o 4.° - A efetivação a que se refere a alínea "b" 
do artigo 30 elo Ato elas Disposições Constitucionais Transi-
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tórias se dará no cargo ocupado pelo funcionário na data da 
promulgação da Constituição do Estado, ainda que tenha sido 
nêle pro'Jido interinamente. 

Parágrafo único - Se o cargo ocupado por funcionário, 
na data referida no "caput" deste artigo, tiver titular efetivo, 
não caberá a aplicação do disposto nesse artigo. 

Artigo 5.° - Dispensado o decurso de tempo a que se 
refere o artigo 88 da Constituição do Estado, o funcionário 
abrangido por esta lei é considerado estável, para todos os 
efeitos. nos têrmos da alínea "c" do artigo 30 do Ato das 
Disposições Constitucio~lais Transitórias, e 18, parágrafo úni
co. das Disposições Tl"~msitórias da Constituição Federal. 

Artigo 6.° - Os funcionários abrangidos por esta lei. 
que já eram efetivos à data da promulgação da Constituição 
Esbdual, ficâm com os seus vencimentos elevados, consoante 
o disposto na alínea "d" do artigo 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo único - Em se tratando de padrão ou refe
rência final, a elevação será correspondente à diferença entre 
estes e o imediatamente inferior. 

Artigo 7.° - A promoção a que se refere a alínea "e" 
do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias será efetivada quando se vedficar a reforma, passa
gem para a reserva ou aposentadoria, ficando, entretp.nto, 
ressalvado aos beneficiados o direito de receber sempre, até 
que se verifique aquela promoção, os vencimentos correspon
dentes ao pôsto imediatamente superior, desde que reconhe
cida sua participação no :Movimento pela Comissã.o 11a forma 
regulada. 

§ 1.0 - Caso se verifique a morte de elementos que 
preencham os requisitos estabelecidos neste artigo, quando 
ainda não promovidos, será feita a promoção póstuma. 

§ 2.° - Aos coronéif; da Fôrça Pública e aos Chefes de 
agrupamentos da Guard~i Civil os vencimentos previstos neste 
artigo serão iguais aos snbsídics normais e, respectivamente, 
mais a diferença de proventos que existe entre os POiltos de 
coronel e tenente-coronel e entre as graduações de chefe de 
agrunamento e inspetor-chefe. 

§ 3.° - Para os efeitos de que trata o presente artigo, 
os postos imediatos às graduações de anspeçac1a, subtenente e 
aspirante, 88,0, respectivamente, i'argento, segundo tenente e 
primeiro tenente. 
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§ 4.° - As vantagens acima consignadas não excluem as 
demais que outras leis regulam. 

§ 5.° - O disposto neste artigo se aplica aos agregados, 
desde que comprovada sua condição ele participantes ativos 
da Revolução Constitucionalista ou componentes da Fôrça Ex
pedicionária Brasileira. 

Artigo 8.° - As vantagens a que se referem os artigos 
3.° e parágrafo, 4.° "caput", 5.° e 6.° e parágrafo desta lei, e 
que correspondem às alíneas "a ", "b ", "c" e "d", elo artigo 30 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevêm 
casos diferentes e não são cumulath'as, prejudicando-se, por
tanto, mutuamente. 

DOS QUE DESEJAM DEDICAR-SE A AGRICULTURA 

Artigo 9.° - Aos participantes ativos ela Revolução 
Constitucionalista de 1932 e aos componentes da Fôrça Expe
dicionária Brasileira, de que trata esta lei, e que desejarem 
dedicar-se à agriculura, o Estado doará lotes de terras do seu 
patrimônio, de área não superior a 50 hectares, localizados em 
zonas próximas a centros populosos e de vias de comunicação. 

§ 1.0 _ Relativamente aM imóveis a que se ferere este 
artigo, ficam estabelecidas as seguintes condições e vantagens: 

a) não poderão ser alienados em vida do donatário; 
b) não poderão ser onerados, nem penhorados por dívi

das, salvo em garantia das que forem contraídas com entidade 
oficial autorizada a fazer empréstimos à lavoura e à pecuária, 
ou por execução provenientes de impostos e taxas. 

§ 2.° - O disposto neste artigo não terá aplicação aos 
que já sejam proprietários de terras e que desejarem cultivá-las. 

§ 3.° - O donatário assumirá o compromisso ele efetiva 
e ininterruptamente cultivar pelo menos dois terços da área 
doada, sob pena de se tornar nula e de nenhum efeito a doação. 

§ 4.° - A doação se transmitirá aos herdeiros do bene
ficiado com as mesmas vantagens e encargos. 

§ 5.° - A doação de que trata êste artigo é irrevogável, 
salvo os casos previstos no § 3.° dêste artigo. 
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DA ASSISTf::NCIA AOS EX-COMBATENTE 

Artigo 10 - Por todos os meios ao seu alcance, o Esta
do dará assistência eficiente aos ex-combatentes da Revolução 
Constitucionalista de ] 932 e da Fôrça Expedicionária Bra
sileira, e aos que dêles dependem, até que se complete o seu 
reajustamento à vida civil. 

§ 1.0 - A assistência referida poderá ser prestada por 
intermédio da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, sec
ção de São Paulo, e da Federação dos Voluntários do Estado 
de São Paulo, bem como por qualquer outra entidade que 
para tal exista. 

§ 2.° - À duas entidades referidas no parágrafo ante
rior será concedida, no exercício de 1948, uma subvenção de 
CrS 100.000,00 cem mil eruzeiros) uma vez que os seus esta
tutos as habilitem cabalmente ao exercício do fito assistencial 
a que se destinam. 

§ 3.° - Nos demais exercícios a subvenção ou outros 
favores serão concedidos às referidas entidades, satisfeitas 
que sejam pelas mesmas as exigências legais usuais :à con
cessão de tais favores, mediante prova da aplicação da sub
venção anterior aos fins de que trata a letra "h" do artigo 
30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

DOS JI:IEIOS DE EXECUÇÃO 

Artigo 11 - Pata a execução do disposto nesta lei fica 
criada uma comissão denominada "Comissão do Artigo 30 
das Disposições Tarnsit6rias" constituída de três membros 
nomeados pelo Governador do Estado, e assim indicados: 1 
advogado do Departamento Jurídico do Estado, livremente 
escolhido pelo Governador: 1 funcionário do Poder Judiciá
rio, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça; e 1 
funcionário da Assembléia Legislativa, indicado pela sua 
Mesa. 

§ 1.0 - Os membros da Comissão não serão remune
rados, mas seus serviços serão considerados relevantes. 

§ 2.° - A nomeação será feita dentro de 15 dias a con
tar da data da publicação desta lei. 
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§ 3.° - O Governador do Estado designará o local de 
fUllcionamento e a repartição Que se incumbirá do expediente 
e arquivos da Comissão. 

Artigo 12 - A Comissão competirá: 
a) eleger o seu Presidente e elaborar o Regi~nto 

Interno; 
b) processar os pedidos dos interessados na obtenção 

dos benefícios de que trata esta lei; 
c) exigir prova documental e apreciar a autenticidade 

e valor probante da mesma, para os fins previstos nesta lei; 
d) expedir um certificado, que será assinado pelo Pre

sidente, declaratório de que o interessado faz jus às vanta
gens a que se refere o artigo 30 do A to das Disposições Cons
titucionais Transitórias, nos têrmos previstos nesta lei, ca
bendo ao mesmo interessado requerer a respectiva outorga 
perante as autoridades competentes; 

e) estudar e sugerir aos poderes competentes sempre 
que preciso, as medidas necessárias à perfeita e cabal aplica
ção de todos os itens do referido artigo 30 do Ato das Dispo
sições Constituicionais Transitórias e à execução do disposto 
nesta lei. [' 

§ 1.0 - Funcionará junto à Comissão, na qualidade de 
Procurador dos interesses da administração, um advogado do 
Estado, designado peJo Procurador Geral do Departamento 
Jurídico, com a atribuição de emitir pareceres nos processos 
submetidos à Comissão. 

§ 2.° - É isento de sêlo, taxa e emolumentos, inclusive 
dos de reconhecimento de firmas, todo ato, petição, papel ou 
documento destinado a instruir o processo de que trata a 
alínea "b" dêste artigo. 

§ 3.° ~ Fica fixado o prazo de um ano, a contar da 
vigência da presente lei, para que os interessados dirij am 
seus pedidos à Comissão, que se dissolverá depois de decidir 
todos os pedidos apresentados em tempo oportuno. 

§ 4. 0_ Sempre que houver suspeitas ou denúncia da 
ocorrência dê fatos IrH5llcionados no parágrafo único do ar
tigo 1.0 a 'Comissão procederá a tôdas as diligências para 
esclarecimentos, ouvido o requerente. 

Artigo 13 - O Chefe do Govêrno proporá a abertura 
dos créditos necessários para o cumprimento desta lei. 
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Artigo 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 7 
de dezembro de 1948. 

a) LINCOLN FELICIANO, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 7 de dezembro de 1948. 

a) OSWALDO P. DA FONSECA, Diretor Geral 

LEI N. G40, D~ 24 DE F EVEREIRO DE 1950 

Dispõe sôbre conta.gem de tem]Jo de se1·viço aos 
flmcionários 1Jú,blicos, durante a Revolução Consti
tucionalista ele 1932, e dá outms ]J1"ovidéncias. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são con
feridas por lei. 

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

Artigo 1.0 - Todo funcionário público, que tenha pres
tado serviço á Revolução Constitucionalista de 1932, terá esse 
tempo contado em dôbro para todos os efeitos legais, exceto 
para percepção de vencimentos. 

Artigo 2.° - Para efeito desta lei, o tempo de duração 
da Revolução Constitucionalista será de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único - Aqueles que já foram beneficiados 
pelo Artigo 108, da Constituição de São Paulo, de 9 de julho 
de 1935, terão direito ao ajuste de tempo na forma determinado 
por este artigo. 

Artigo 3.° - Considera-se documento hábil para fazer 
jús á contagem de tempo, o certificado expedido pela "Comis
são" a que alude a letra "d", do artigo 12, da lei n. 211, de 
7 de dezembro de 1948. 

Artigo 4.° - A despesa com a execução da presente lei 
correrá por conta das verbas próprias do orçamento. 
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Artigo 5.° - Esta lei entrará me vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 24 
de fevereiro de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS. 
Line u Prestes. 

DE CBE']'O :N. ,j. ]29 - DE 23 DE JU1JHO DE 19:31. 

Dispüc sôbre a l/omeaçc7o, demissc70 e lJJ"errogativas 
dos cscrevcntes hahihtados, e dá ouh'as providêncius. 

Artigo l.0 - Todos os escnvaes, inclusivé os escnvaes 
de paz, oficiais de registro de imóveis e de protesto, do re
gistro de tíhdos, tabeliães, contadores, partidores, distribui
dores e depositários públicos podem ter um ou mais escre
ventes. 

Parágrafo l.0 - O número de escreventes de carla car
tério ou ofício será fixado pelo juiz a que estiver subordinado 
(decreto 4.786, de 1930, artigo 2.°), ouvido o respectivo ser~ 
ventuário, e com recurso deste para o corregedor gera1 da 
justiça. 

Parágrafo 2.° - O número fixado poderá ser aumentado 
ou reduzido, na forma do parágrafo anterior. Quando, porém, 
da redução resulte a dispensa de algum escl'evente, o .iuiz f'Ó 

a permitirá mediante prova de sensivel diminuição da ren!la 
do cartório. Da decisão do juiz haverá recurso, do escre
vente dispensado e do serventuário para o corregedor geral 
da j utltil;á. 

Parágrafo 3.° - No caso do parágrafo antecedente, se
rão dispensados os escreventes mais modernos, sendo-lhes, 
porém abonados os vencimentos de três meses. 

Artigo 2.° - Os titulos dos éf'Creventes, nos cartórios 
em que houver mais de um, serão numerados ordinalmente, 
pOl' a.ntiguidade ou merecimento, segundo proposta do ser
ventuárío a decisão do juiz. 

Artigo 3.6 - Os escreventes serão nomeados e demiti
dos pelo juiz a que estiver subordinado o cartório. Da de
missão haverú recurso para o Corregedor Geral da Justiça. 
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Artigo 4.° - A nomeação dependel'á de apl'ovação em 
exame efetuado perante uma comissão formada, na Capital 
pe:o juiz a que estiver subordinado o cartório e mais dois 
juizes designados pelo dil'etor do Palácio da Justiça, no in
terior, pelo juiz de direito, o substituto do do distrito e mais 
tim examinador designado pelo juiz de direito. NotCl:
Este artigo foi modificado pelo 83, do dec. Lei n,o 11.058, de 
26 .'4/ 1950, que diz: - "O exame dos candidatos a escrecente~; 
!:erá efetuada por uma comissão constituida pelo Juiz Corre
gedor Permanente do Ofcio, como presidente, e por doisexa
minadores, um deles advogado e outro serventuário de Justiça). 

Parágrafo único - Nas comarcas do interior, em que 
houver mais de lima vara, a Comissão será composta pelos 
juizes de dü'cito e um dos substitutos, se fôl' necessário. 

Artigo 5.° - A inscnçao para O exame será requerHla 
em petição assinada pelo candidato e pelo serventuário do 
cartório. 

Parágrafo 1.0 - A petição I'erá instruida com os se
guintes documentos: 

a) folha corrida; 
b) atestado de capacidade moral, subscrito por duas 

pessôas abonadas e conhecidas do juiz; 
c) atestado de capacidade física e de não sofrer o can

didato de moléstia contagiosa ou repugnante, expedidas pelo 
médico designado pelo juiz. 

Parágrafo 2.° - Ao apresentar-se a exame, os candi
datos deverão exibir caderneta de identidade. 

Parágrafo 3.° - Sómente podem inscrever-se para o 
exame, os cidadãos brasileiros natos, inclusivé os referidos 
nos ns. 2 e 3 do artigo 69 da Constituição Brasileira, que 
estiverem no gozo dos direitos civis e políticos, não incursos 
na proibição do atrigo 39, Parágrafo 1.0 do decreto n. 123, 
de 1892. 

Artigo 6.° - O exame que será público, constará de tlma 
prova escrita e outra oral. 

Artigo 7,° - A prova escrita consistirá na redacão de 
ofícios, editais, certidões, autos, termos e escrituras; na' orga
nização de contas, cálculos e rateios e na execução de qual
quer outro ato do ofício, 

Parágrafo 1.0 - Haverá uma prova autografica ou ma
nuscrita e outra datilográfica. 
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Parágrafo 2.° - A prova escrita durará no maXlillO 
duas horas, e será realizada, independentemente de pontos, 
na presença da Comissão, que formulará sucessivamente as 
questões que o candidato deva resolver. 

Parágrafo 3.° - No julgamento da prova escrita a Co
missão atenderá não sómente aos conhecimentos profissionais 
revelados pelo candidato, mas também á caligrafia, a orto
grafia, á rapidez e á redação da escrita. 

Parágrafo 4.° - O candidato inabilitado na prova es
crita será desde logo excluido do exame. 

Artigo 8.° - A prova oral consistirá em arguições, pra
ticas sôbre os diversos serviços do cargo e durará meia hora. 

Parágl'afo único - As questões serão formuladas no 
momento, independentemente de pontos. 

Artigo 9.° - Os autos de exame para nomeação de es
crevente são sujeitos à correção do Corregedor Geral da Jus
tiça, que, verificando haver nulidade substancial ou inaptidão 
notorio do candidato aprovado, determinará a exoneração 
deste. Dessa exoneração haverá recurso para o Conselho Dis
ciplinar da Magistratura. 

Artigo 10.° - Depois ele um ano de exe;:cícÍ':l, o escre
vente não })oden't ser demitido, senão nos casos e nos termos do 
artigo l.0 - parágrafo 3.° e 11 desde dec:'eto, ou a bem do 
serviço público. 

Parágrafo 1.0 - A demissão a bem do serviço público 
será decretada pelo .iuiz ex-ofício, ou sob denúncia do serven
tuário do cartório, ele qualquer prejudicado ou presidente do 
Instituto dos Advogados. 

Parágrafo 2.° - A demissão será precedida de processo 
disciplinar, iniciado por portaria. do jlliz ou pela denúncia, 
tomada por termo, de acôrdo com o parágrafo anterior. 

Parágrafo 3.° - A denúncia deverá ser satisfatóriamen
te fundamentada, para provocar processo disciplinar. 

Parágrafo 4.° - O escrevente al'guido poderá apresentar 
defesa escrita no prazo de 10 dias. 

Parágrafo 5.° - Se o escrevente arguido não fôr encon
trado na séde da Comarca, para os fins do parágrafo 4.°, 
será chamado por editais com prazo de 15 dias. 

Parágrafo 6.° - Si, notificado da denúncia ou do pro
cesso iniciado, e passados os 15 dias, no caso do parágrafo 
anterior, o escrevente não apresentar, no prazo legal a sua 
defesa, mandará o juiz lavrar portaria de demissão. Se o 
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arguido acudir com sua defesa, será concedida uma dilação 
probatória de dez dias, comum ás partes seguindo-se logo a 
decisão do juiz. 

Parágrafo 7.° - Da decisão do juiz, demitindo ou não 
o escrevente, cabe recUl'SO para o Conselho Disciplinar da 
Magistratura. 

Artigo 11.° - O escrevente póde também ser demitido 
a requerimento do serventuário do cartório, sem declaração 
de motivo, mas nesse caso, fica, durante um ano, com direito 
á metade dos vencimentos, salvo se antes obtiver outra colo
cação com renda equivalente a essa metade. 

Artigo 12.° - É facultado aos escreventes de oficios ou 
cartórios requerer a sua admissão á Caixa Beneficente dos 
Funcionários Públicos, nas mesmas condições dos parágrafos 
seguintes. 

Parágrafo 1.0 - As contribuições de qualquer natureza, 
bem como o peculio e o auxílio para funerais serão equivalen
tes a dois tercos dos devidos ou do que competir aos serven
tuários dos oficios de i ustiça nos quais servirem. 

Parágrafo 2.° - Os atuaes escreventes com mais de cin
coenta anos de idade poderão requerer a sua inclusão uma 
vez que sirvam, pelo menos, dez anos, desde que o requeiram 
dentro dos noventa dias seguintes á vigência do presente de
creto. Fóra do caso especial do presente parágrafo, nel1hum 
escrevente com mais de cincoenta anos de idade será admitido. 

Artigo 13.° - Os escreventes estão sujeitos ás penas dis
ciplinares do artigo 34, do decreto 4.786, de 1930, observados 
os artigos 37, 38 e 39 do mesmo decreto. (Nota: - Este 
decreto dispõe sobre o regimem de correições). 

Artigo 14.° - O escrevente exonerado a pedido seu, ou 
na forma dos artigos 1.0 e parágrafo 3.° e 11, póde ser no
meado para outro cartório da mesma natureza, independente
mente, de novo exame mediante requerimento subscrito pelo 
candidato e pelo respectivo serventuário. 

Parágrafo único - Se o cartório ou ofício fôr de natureza 
diversa, o exame versará exclusivamente sôbre as matérias 
extranhas ao antigo serviço. 

Artigo 15.° - Os vencimentos dos escreventes de todos 
os cartórios do Estado serão fixados pelo Secretário da Jus
tiça, mediante proposta dos respectivos serventuário e infor
mação do juiz. 

Parágrfao 1.0 - Nos trinta dias que se seguirem a vi
gência deste decreto, os serventuários ela Justiça, que tiverem 
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ou desejarem ter escrevente, apresentarão as suas propostas 
ao juiz, e este as remeterá, informadas, ao Secretário da 
justiça dentro de 10 dias. 

Parágrafo 2,'.0 - A proposta será acompanhada de infor
mações sôbre a renda do cartório e o número de escrevente. 

Parágrafo 3.° - Os escreventes serão classificados pelo 
Juiz em categorias, para cada cartório, com vencimentos dife
rentes, e sob proposta do serventuário, com recurso para o 
corregedor geral art. 2.°. 

Parágrafo 4.° - Na falta de proposta, o juiz prestará 
ex-ofício as informações a que aludem os parágrafos 1.0 e 2.°. 

Parágrafo 5.° - O Secretário ela Justiça uniformizará, 
tanto quanto possivel, os vencimentos dos escreventes de cal'· 
tórios de natureza e renda equivalentes. 

Parágrafo 6.° - A tabeJa só poderá ser aJterada de tres 
em tres anos, mediante representação fundamentada e do
cumentada do serventuário ou dos escreventes, e informação 
do juiz. 

Parágrafo 7.° - Quando, durante o rienio, forem crea
dos novos lugares de escreventes, o Secretário ela .Justiça, fi
xará os vencimentos na forma dos parágrafos antecedentes, 
podendo altera-los na primeira revisão da tabela. 

Artigo 16.° - Nas licenças que serão concedidas pelo 
juiz, com audiência do serventuário do cartório, perceberão 
os escreventes a parte dos vencimentos a que alnde o artigo 
7.° da lei n. 1.521, de 1916. 

Artigo 17.° - O serventuário do cartório, de acôrdo com 
o juiz, poderá distribuir a cada um dos seus escreventes de
terminados serviços, como o de reconhecimento de firmas, as 
intimações, o expediente dos feitos etc., e, nesse caso, o escre
vente será responsável civil e criminalmente pelo at o que 
subscrever. 

Parágrafo 1.0 - A distribuição do serviço será publicada 
por edital e afixada permanentemente e ostensivamente no 
cartório. 

Parágrafo 2.° - O serventuário do cartório não fica im
pedido de executar cumulativamente o serviço distribuido. 

Artigo 18.° - Os escreventes terão direito a quinze dias 
continuos de férias em cada ano civil, sem perda de venci
mentos. As férias serão concedidas pelo .iuiz. a peddio do 
escrevente, ouvido o serventuárÍC' (Modificado pela lei n.o 
2.177, de 23-7-53). 
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Artigo 19.° - O serventuário que tiver escrevente poderá 
igualmente gozar de férias até trinta dias, concedidas pelo 
JUIZ. O escrevente que o substituir será obrigado a entre
gar-lhe a renda líquida do cartório, observado o disposto nos 
parágrafos 2.° e 3.° do artigo 20. 

Artigo 20.0 - Os escreventes, segundo o lugar que ocupa
rem (art. 2.°), são os substitutos do serventuário efetivo, nos 
casos de férias ou licença. 

Parágrafo 1.0 - O serventuário licenciado terá direito a 
uma parte da renda liquida do cartório, correspondente ás 
quotas fixadas no artigo 7.° da lei 1.521, de 1916, ou a tôda 
essa renda liquida, quando em férias. 

Parágrafo 2.° - O serventuário interino Jançará diafÍ'a
mente em livro próprio a receit a e a despesa do cartório, e 
recolherá, até o dia trint a de cada mês, ao estabeleeimento, 
indicado pelo serventuário efetivo a quota pertencente a este, 
sob pena de ser imediatamente demitido. 

Parágrafo 3.° - O serventuário licenciado poderá, até 
seis meses depois de terminar a licença, reclamar contra qual
quer infidelidade das contas do interino, e o juiz decidirá de 
plano e sem recurso. 

Parágrafo 4.° - O serventuário interino antes de assu
mir o exercício do cargo, dará fiador idoneo que se obrigue 
pela entrega da renda do cartório referida no parágrafo 2.° 
se assim o exigir o serventuário efetivo 

Artigo 21.° - Os serventuários dos oficios de justiça 
podem, sob a sua exclusiva responsabilidade, ter os pratican
tes e fieis que entenderem necessários. 

Parágrafo 1.° - Os praticantes e fieis não terão titulo 
de nomeação e vencerão o que combinarem com o serventuário. 
Os contratos serão arquivados em juizo, e o juiz assegurará 
a sua execução. 

Parágrafo 2.° - Os praticantes e fieis não podem escre
ver nos autos ou fazer intimações, salvo aos advogados e soli
citadores, quando estes fizerem declaração, datada e assinada, 
á margem da sentença, despacho ou quota, de que foram in
timados. 

Artigo 22.° - A promoção dos escreventes, no mesmo 
cartório, será feita pelo juiz de direito, sob proposta do ser
ventuário. 

Parágrafo único - Se o serventuário declarar preferir 
adinitir novo candidato em vez da promoção de seus escre-
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ventes, o juiz ordenará a abertura do exame, para provimento 
de qualquer dos lugares que se tiver vagado. 

Artigo 23.° - O serventuário lançará a receita e a des
pesa do seu cartório ou ofício, diariamente, em livro próprio, 
aberto e rubricado pelo juiz de direito. 

Artigo 24.° - Este decreto entrou em vigor a 1.0 de ja
neiro, de 1932, revogadas as disposições em contrário. Palácio 
do Govêrno Provi06rio do Estado de S. Paulo aos 23 de julho 
de 1931. 

DECRETO N.o 6.697-A, DE, 21.9.1934. 

Estabelece medidas relativas aos escl'eventes de 
Ca1·tórios em geral. 

Artigo 1.0 - Os escreventes de cartório e ofícios, uma 
vez contem, no mínimo, dez anos de exercício, sendo quatro, 
pelo menos, no cartório ou ofício em que estiverem servindo, 
s6 poderão ser demitidos de acôrdo com processo discipli
nar estabelecido no decreto n.O 5.129, de 23 de Julho de 1931. 

Artigo 2.° - No caso de redução do número de escre
ventes, prevista no parágrafo 2.° do artigo 1.0 do decreto 
n.o 5.129, de 23 de Julho de 19.'31, ao escrevente dispensado 
com menos de dez anos de ofício em que estiver servindo, 
serão abonados três meses de vencimentos pagos no ato da 
dispensa, sem prejuizo de recurso para o Corregedor Geral da 
Justiça. 

Artigo 3.° - O escrevente que não estiver nas condições 
estabelecidas no artigo 1.0 poderá tambem ser demitido por 
iniciativa do serventuário, sem declaração do motivo, mas 
ficará nessa hipotese, com direito a vencimentos integrais, 
correspondentes a um ano. 

Artigo 4.° - As férias asseguradas pelo artigo 18 do alu
dido decreto n.o 5.129, serão lançadas em cadernetas especiais, 
cujo modelo será aprovado pelo corregedor geral da justiça. 

Artigo 5.° - Uma comissão de cinco membros, constituida 
por dois representantes dos escreventes, dois representantes 
dos serventuários e presidida por quem o Secretário da Justiça 
indicar, organizará a tabela mínima dos vencimentos dos 
escreventes de cartórios e ofícios. 
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Artigo 6.° - Os escreventes são obrigados a contribuir 
para a Caixa Beneficente dos Funcionários Públicos, cabendo 
aos serventuários descontar as respectivas contribuições na 
folha de pagamentos recolhendo-as imediatamente à Caixa, 
acompanhadas de guias discriminadas. 

Artigo 7.° - Os auxiliares de cartórios só poderão ser 
nomeados escreventes habilitados depois de aprovados em 
concurso, gozando de preferência para nomeação, em Igual
dade de condições, dêde que tenham seus contr atos arquiva
dos na forma do parágrafo 1.0 do artigo 21 do decreto 5.129, 
de 23-6-1931. 

Artigo 8.° - Os escreventes ficam sujeitos às seguintes 
penas disciplinares, conforme a maior ou menor gravidade 
das faltas que cometerem: 

a) Advertência; 
b) repreensão; 
c) suspensão de oito a noventa dias; 
d) demissão. 
Artigo 9.° - As penas de advertências e repreensão serão 

aplicáveis ao escreventes, quando êstes: 
1) Forem omissos no cumprimento de seus deveres; 
2) deixarem de cumprir qualquer ordem em relação aos 

serviços; 
3) perturbarem o silêncio dos ofícios ou cartórios du

rante as horas de trabalho ou tratarem de assunto que lhes 
seja estranho; 

4) deixarem de tratar com a devida delicadeza e ur
banidade não só as partes como os auxiliares. 

Artigo 10.° - A pena de suspensão será aplicada, quando 
o escrevente: 

a) já tiver sofrido por três vezes a pena de advertência 
ou reprensão; 

b) desacatar os superiores hierárquicos ou as partes, 
por gestos ou palavras; 

c) dar informações reconhecidamente inexatas; 
d) ausentar-se do ofício ou cartório por mais de oito 

dias, sem causa justificada; 
e) tornar-se manifestante relapso no cumprimento dos 

8eus deveres; 
f) cometer qualquer ato ofensivo à moral e aos cré

ditos do ofício ou cartório; 
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g) fomentar, entre seus companheios de trabalho, des. 
harmonia ou inimizades, ou assoalhar, fora do ofício ou 
cartório, qualquer fato que nêle passe e deva permanecer em 
sigilo; 

h) receber indébitamente gratificações ou própinas por 
parte dos clientes. 

Parágrafo 1.0 - A suspensão como pena disciplinar é 
distinta da que resulta de pronúncia, conforme as leis da 
República, e da que constitue ato preliminar em processo de 
responsabilidade. 

Parágrafo 2.° - O escrevente suspenso, e com a pena 
ele suspensão confirmada pelo Corregedor, perde a regalia ins
tituida no artigo 3.°. 

Artigo 11.° - Aplicar-se-á a pena de demissão: 
a) quando o escrevente já tenha sofrido, por três vezes, 

a pena de suspensão; 
b) quando, em processo administrativo, se verifique a 

incapacidade moral ou funcional - do processado. 
Parágrafo único - Na hipótese da letra "a ", é dispen

sado o processo administrativo. 
Artigo 12.° - As penas que alude o artigo 8.°, letras 

"a", "b" e "c ", são aplicadas pelos serventuários, com recurso 
para o corregedor respectivo. A pena de demissão é aplicada 
pelo Corregedor do cartório, com recurso para o Corregedor 
Geral da Justiça. 

Parágrafo único - Os recursos poderão ser interpostos 
dentro do prazo de dez, dias, a contar da data da imposição 
da pena. 

Artigo 13. ° - Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palacio do Governo do Estado de São Paulo, aos 21 
de setembro de 1934. 

40 -

a) ARMANDO DE SALES OLIVEIRA 
Valdomiro Silveira. 
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DECHETO-LEI N. 12.520 DE 22 DE JANEIRO 
DE 1942 

o INTERVENTOR FEDERAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, usando de suas atribuições, de conformidade com o 
art. 6.°, n. IV, do decreto-lei federal n. 1.202', de 8 de abril 
de 1932 e nos termos da Resolução n. 2.503, de 1941, do 
Departamento Administrativo do Estado, 

Decreta : 
Artigo 1.0 - Nenhum oficio de justiça será provido a 

título de propriedade, mas o seu exercício será atribuido em 
serventia vitalícia. 

Artigo 2.° - a vacância do oficio de justiça decorrerá: 
a) - da desistência, concedida por decreto, após verifi

cação da regularidade dos serviços do cartório, procedida pelo 
Juiz de Direito Corregedor; 

b) - do falecimento do serventuário; 
c) - do abandono do exercício do cargo fora dos casos 

em que a lei expressamente o permite, por 30 dias, seguidos 
ou não, durante o ano; . 

d) - da demissão. 
Artigo 4.° - O provimentos dos ofícios da justiça, em 

cada série de nove vagas, far-se-á: 
a) - 1/3 por livre escolha do Chefe do Governo, dentre 

doutores ou bachareis em direito e cidadãos de reconhecida 
idoneidade e competência; 

b) - 1/ 3 dentre serventuários de .iustiça com mais de 
cinco anos de efetivo exercício, eflcolhidofl em lista tríplice e 
mediante concurso de títulos; 

c) - 1/ 3 dentre escreventes habHitadofl dos cartórios da 
mesma natureza. com mais de cinco anos de efetivo exercício. 
escolhidos em lista tríplice e mediante concurso de títulos, 
observado o disposto no § único do art. 9.°. 

Artigo 5.° - Em caso de vaga, até o provimento e posse 
do serventuário vitalício, será o oficio provido interinamente 
pelo oficial maior e, na falta deste, pelo 1.0 escrevente, sendo 
a nomeação feita pelo Juiz Corregedor do Cartório, que fará 
a devida comunicação à Secretaria da Justiça. 

Artigo 6.° - O primeiro provimento dos oficios que se 
crearem ou se restabelecerem, será feito livremente pelo 
Chefe do Governo. 
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Artigo 7.° - Continua em vigor o disposto no decreto
lei n. 10.464, de 30 de setembro de 1940, que regula o provi
mento dos oficios de determinada natureza nas comarcas por 
ele indicadas. 

Artigo 8.° - O prazo para inscrição dos candidatos será 
de 30 dias, contados da primeira publicação do respectivo 
edital no Diário Oficial do Estado. 

Artigo 9.° - No concurso a que se referem as letras 
~'b" e "c" do art. 4.° sómente poderão ser inscritos: 

I - no concurso entre serventuários: 
a) - os serventuários da comarca a que pertencer o 

oficio vago; . 
b) - os serventuários de oficios de igual natureza, da 

mesma instância ou de instância imediatamente inferior à 
que pertencer o oficio em concurso. 

II - no concurso entre escreventes habilitados: 
a) - os escreven tes da mesma comarca; 
b) - os escreventes de oficio de igual natureza, da 

mesma entrância ou de entrâncias superiores à que pertencer 
o cartório em concurso. 

Parágrafo único - Para as comarcas de S. Paulo, Santos 
(4.8 entr,âncias), Campinas, Ribeirão Preto e Rio Preto (3.a 
entrâncias), só poderão concorrer, nas vagas que lhes compe
tir, escreventes com mais de cinco anos de exercício em qual
quer dessas comarcas. 

Artigo 10 - Com o pedido de inscrição, devidamente 
selado e autenticado, deverá o candidato apresentar os se
guintes documentos: 

I prova de nacionalidade e de idade; 
II prova de estar em gozo dos direitos civis e po-

líticos; 
III prova de quitação ou isenção do serviço militar; 
IV prova de saúde; 
V - carteira de identidade; 

VI - folha corrida de polícia, do mumClplO ou dos mu
nicípios onde tiver residido nos últimos seis meses; 

VII - folha corrida dos cartórios criminais da comarca 
ou das comarcas onde tiver residido nos dois anos anteriores, 
inclusive da extinta Justiça Fedeí'al, provando não ter sido 
definitivamente condenado por qualquer crime; 
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VIII - título de nomeação de serventuário de justiça, 
quando se tratar de vaga a ser preenchida por serventuário, 
ou portaria de nomeação de escrevente habilitado, quando se 
tratar de vaga a ser preenchida por escrev~nte. 

Artigo 11 - No concurso, além da apreciação dos do
cumentos exigidos, serão levados em consideração os traba
lhos ou obras pertinentes ao oficio em concurso, desde que 
publicados cinco anos, pelo menos, antes da vaga; as infor
mações reservadas prestadas diretamente ao Conselho Supe
rior da Magistratura, pelos juizes perante quem serviram 
candidatos a classificação em concurso ou concursos anterio
res; diploma de bacharelou de doutor em direito; desem
penho de funções relevantes e a antiguidade na comarca ou 
entrância. 

§ 1.0 - O candidato deverá mencionar, em relação ane
xa à petição de inscrição, os nomes dos juizes perante quem 
tenha servido, devendo o Conselho Superior da Magistratura, 
à medida que lhe forem sendo apresentadas as petições, soli
citar, dos juizes indicados pelo candidato, quando ainda em 
exercício, e de qualquer outro juiz perante o qual tenha exer
cido suas funções, e por ele não mencionado, informações 
reservadas sôbre a competência e idoneidade moral do candi
dato, informações que deverão ser prestadas com a possíveT 
urgência. 

§ 2.° - As informações serão comunicadas à Comissão 
Examinadora; em seguida ao julgamento do concurso, serão 
fechadas, lacradas e arquivadas, só podendo ser reabertas 
se os candidatos se inscreverem novamente. 

§ 3.° - Não serão inscritos os candidatos que não tive
rem apresentado os documentos necessários, assim como os 
que tiverem cometido omissão culposa ou falsidade nas indi
cações a que alude o parágrafo 1.0 deste artigo. 

Artigo 12 = Feita a classificação, os autos do concurso 
serão encaminhados, dentro de quinze dias, ao Secretário da 
Justiça e Negócios do Interior. Em igual prazo, a contar do 
recebimento, o governo proverá na serventia qualquer dos 
três classificados. 

Artigo 13 - Findos os trinta dias, fixados no artigo 
8.°, não tendo havido inscrição, o provimento será feito livre
mente pelo Governo, devendo, entretanto, a nomeação recair 
em quem satisfaça os requisitos do artigo 10 deste decreto-lei. 
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Artigo 14 - O ofício será também provido livremente 
pelo Governo, se os três candidatos classificados no concurso 
não aceitarem a nomeação. 

Artigo 15 - Os ofícios de justiça, atualmente vagos, 
serão providos por livre escolha do Chefe do Governo, inde
pendentemente de concurso, com observância dos requisitos 
do art. 10 deste decreto-lei. 

Artigo 16 - Serão sempre de livre nomeação do Chefe 
do Governo, os serventuários e escreventes que percebem ven
cimentos fixos. Excetua-se o escrivão criminal do Tribunal 
de Apelação, cujo ofício, no caso de v~ga, será aglutinado 
aos serviços da Secretaria do mesmo Tribunal, nos termos 
do decreto n. 5.453, de 31 de março de 1932. 

Artigo 17 - Os escreventes dos cart órios do Tribunal 
de Apelação, dos cartórios do juri e criminais das comarcas 
da Capital e de Santos, e dos cartórios das Varas de Aciden
tes do Trabalho, da Capital, poderão se!' inscritos no concurso 
entre escl'eventes habilitados, pªra qualquer ofício, excetua
dos os do Regi~tro Civil, a eles se aplicando o disposto no 
número 11 e no parágrafo único do art. 9.°. 

Artigo 18 - A lista de antiguidade dos serventuários e 
dos escreventes, na comarca e na entrâ ncia, será publicada 
anualmente pela Corregedoria Geral da Justiça p ficará su
jeIta às retificações que, a requerimento dos interes~ados, 

ou do Corregedor Geral da Justiça julgar procedentes. 
Artigo 19 - O Oficial Maior do Cartório será um dos 

seus escreventes, indicado pelo serventuário e nomeado a re
querimento, pelo Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 

Artigo 20 - A nomeação do oficial maior não implica 
na mudança de sua ca lssificação no quadro dos escreventes 
do cartório. Sem prejuizo dessa classificação e dos direitos 
que lhe competirem como escrevente, poderá o oficial maior 
ser destituido ou substitui do, mediante proposta do serven
tuário. 

Artigo 21 - Em suas faltas, impedimentos, férias, li
cenças e outros afastamentos, serão os serventuários su bsti
tuidos pelo oficial maior e, em falta deste, pelo escrevente 
mais graduado. 

Artigo 22 - A nomeação de sucessor vitalício poderá 
ser requerida em qualquer dos casos estabelecidos no art. 1.0, 
letras "a" e "b" do decreto TI. 6.986, de 25 de fevereiro de 
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1935, e será precedida de concurso de títulos, no qual sómente 
poderão ser inscritos os escreventes do respectivo cartório 
com três anos, pelo menos, de exercício, observadas as demais 
regras estatuidas neste decreto-lei, tendo preferência para a 
nomeação, em igualdade de condições, o oficial maior. 

Parágrafo único - Pelo falecimento do serventuário vi
talício não se considerará vago o ofício de justiça para o qual 
haja sido nomeado sucessor: - ficará este provido em defi
nitivo na serventia, feitas, no título, as necessárias anotações. 

Artigo 23 - Os casos omissos regular-se-ão pelas dis
posições legais anteriores que não colidirem com as presentes. 

Artigo 24 - Este decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, es
pecialmente o artigo 21 da lei n. 2.548, de 1936, o artigo 9.0 

da lei n. 2.832, de 1937 e o artigo 18 da lei n. 3.049, de 1937. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 22 de 
janeiro de 1942. 

FERNANDO COSTA 
Abelardo Vergueiro Cesar. 

Publicado na Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, 
aos 22 de janeiro de 1942, depois de aprovado pelo Exmo. 
Sr. Presidente da República, por despacho de 16 do corrente, 
conforme se verifica do processo n. 76.302, da mesma Se
cretaria. 

Fabio Egydio de Q. Carvalho, 
Diretor Geral. 

D. O. de 23/1/1942. 
(Nota: Este decreto foi revi~rado, 
naquilo que não colidir com a lei 
819) . 
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DECRETO N. 6.986, DE 25 DE FEVEREIRO 
DE 1935 

"Regula a nomeação de serventuá1'ios de justiça e 
dá outms p1'ovidências". 

o DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, In
terventor Federal no Estado de São Paulo, usando das atri
buições que lhe são conferidas pelo decreto federal n. 19.398, 
de 11 de novembro de 1930 e 

Artigo 9.0 - No caso de falecimento do sucessor, outro 
poderá ser nomeado respeitados os têrmos e disposições deste 
decreto, salvo si, sem prejuizo do interêsse público, preferir 
o serventuário vitalício voltar ao exercício do cargo. 

Artigo 10 - O serventuário, a quem houver sido no
meado sucessor, poderá voltar ao exercício do cargo e até 
desistir do pedido de sucessor, desde que haja desaparecido 
qualquer destas três causas, mencionadas no artigo 1.0, letra 
"a ", cegueira, surdez ou demencia. 
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ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 
Valdomi1'o Silveira. 
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Lei Federal 

Provê sôbl'e a expediçao e utilização de títulos 
eleitomis. 

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

Art. 1.0 O dispôsto no § 3.° do art. 197 da Lei n.o 1.164, 
de 24 de julho de 1950 (Código Eleitoral) é extensivo :às 
eleições, inclusive as suplementares, que se realizarem, no 
país, até o dia 31 de dezembro de 1955. 

Art. 2.° Os títulos eleitorais, expedidos a partir da data 
da vigência desta lei, não conterão o retrato do eleitor. 

Parágrafo único. O retrato do eleitor, no respectivo ti
tulo, passará a ser obrigatOriamente adotado no alistamento 
que se fizer a partir de 1.0 de janeiro de 1956. 

Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Senado Federal, 19 de março de 1954. - José Café Filho, 
Presidente do Senado Federal. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA ,TUSTIG:A 

N. 10.996 - Juizo de Direito da 15.a Vara Civel -
Capital - "Versa a dúvida suscitada pelo dr. Juiz de Direito 
da 15.a Vara civel da comarca de São Paulo, na qualidade de 
Corregedor Permanente do Registro Civil do 8.° subdistrito 
(Sant' Ana), sôbre a prova do estado de vi uvez. N a espécie, 
o habilitando alegando Rer viúvo, ofereceu como prova certidão 
de óbito de sua primeira esposa, passada pela Conservatória 
do Registro Civil de Coimbra, acompanhada por uma declara
ção do mesmo sentido, do consulado de Portugal em São Paulo. 

Entendeu o dr. Curador de Casamento que dita certidão 
não estava devidamente legalizada. O IV!. M. Juiz, acolhendo 
alegação dos habilitandos de que "inúmeros casamentos com 
certidões de óbitos vindas de Portugal" têm sido realizados 
neste Estado, sem outras formalidades, representou a esta 
Corregedoria Geral, no sentido de ser resolvida a dúvida de 
modo geral. 

Respondo: 
O casamento anterior não dissolvido, é impedimento de

rimente, na forma do Cód. Civil, art. 183, VI. De acôrdo com 
o art. 180, V, do mesmo Código, a prova de inexistência do 
impedimento se faz com a certidão de óbito do cônjuge fale
cido ou da anulação do casamento anterior. 

Na espécie, não se cogita de falta ou impossibilidade da 
apresentação da certidão e sim de falta de formalidade do 
documento exibido. Os atos autênticos passados em País es
trangeiro, além da tradução quando necessária, só produzem 
fé em Juizo, depois de devidamente legalizados pelos consules 
brasileiros, cujas firmas devem ser reconecidas pela Secre
taria do Ministério das Relações Exteriores (Gusmão, Pro
cesso Civil, vo1. 11, pags. 122), ou outra repartição compe
tente, como as Alfândegas e Delegacias Fiscais. A exigência 
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é legal, decorre de princlplOs de direito internacional pri
vado que estabelece copdições para a validade de documentos 
passados em país estrangeiro, no Estado em que é produzido, 
entre elas a legalização para tornar certa a autenticidade. 
(Código Bustamante, art. 402, citado por Espinola em comen
tários ao art. 13 da Lei de Introdução). Nestas condições, 
a certidão passada em qualquer País estrangeiro e não devi
damente legalizado pelo conslll brasileiro, cuja firma também 
deverá ser reconhecida, não faz fé e não pode ser admitida 
em juizo, na forma do art. 140 do Cód. Civil, 228 do Cód. 
de Processo Civil, art. 125 do C6d. Comercial, 140 § 2.° do 
Reg. 737, exigência que vem do Reg. de 14 de a,bril de 1834, 
art. 79, apud Moráes Carvalho, Praxe, § 434. - Publique-se 
para observância geral, devolvendo-se. - São Paulo, 27 de 
janeiro de 1954. (a) Pedro Chaves". 

N. 10.302 - Secretaria da Justiça - Antonio Ebram 
Capital - "Verifica-se na esnécie um caso de "incompa

tibilidade" expressamente definido em lei. 
Efetivamente. o Decreto n. 123 de J O de novembro de 

1932. no art. 95, inciso 3.°, declara impedidos de servir con
juntamente, no mesmo juizo, dois serventuários de justiça, 
quando entre êles haja parentesco previsto no inciso 1.0. 

A incompatibilidade, na forma do art. 99, 6.°, quando o 
motivo fôr anterior a nomeação. resolver-se-á, com a priva
ção do cargo ao último nomeado. 

Na forma do § único do art. 38, do Regimento Interno 
do Egrégio Tribunal de Justiça, que invoco supletivamente, 
a oportunidade para a solução da incompatibilidade, seria 
anterior a posse, pois era já então existente. 

Entretanto determinou a Corregedoria que o nomeado 
fosse empossado na serventia, sendo-lhe dado imediatamente 
sob título, enquanto perdurasse o empedimento, o que foi feito. 

Em consequência, o serventuário legalmente provido, foi 
compromissado e empossado e está afastado do exercício a que 
não pode e não deve ficar sem solução. Pretende o sr. An
tonio Ebram, que foi o segundo nomeado. em pedido de recon
sideração, seja essa situação mantida até que êle possa habi
litar-se para uma serventia. Nada há que ser modificado no 
despacho proferido em 31 de dezembro de 1953, pelo meu an
tecessor nesta COl'reg-edoria e publicado no Diário da JU!~tica 
de 15 de janeiro de 1954. Essa decisão, ao par de 'sua perfeita 
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legalidade, foi até conciliatória e procurou harmonizar o im
positivo da lei, com o interêsse do serventuário. Considerando 
entretanto que o caso deve ser solucionado, determino, que ex
pirada a licença em cujo gôzo se encontra O interessado, vol
tem-se estes autos conclui dos para deliberar o que fôr de di
reito. 

São Paulo, 3-2-54. (a) Pedro Chaves". 

N. 11.144 - Paulo de Tarso da Rocha Lessa - Presidente 
Prudente - "Informa o sr. Oficial do Registro de Presidente 
Prudente, que a Lei n. 2.456, de 31 de dezembro de 19.53, 
e levou à categoria de distrito as localidades de Ameliópolis, 
Floresta do Sul, Itororó do Paranapanema, Estrela do Norte 
e Tarabay, tôdas pertencentes à mencionada Comarca, sem 
lhes fixar as divisas, nem lhes atribuir o território a qual
quer das Circunscrições Imobiliárias existente:;;. Diante desse 
fato, consulta o serventuário, sôbre a competência para pro
ceder transcrições e inscrições de escrituras relativas a imó
veis situados nos referidos distritos. 

Não é da competência da Corregedora Geral, responder 
a consultas. As dúvidas que surjam nos serviços de registro, 
devem ser suscitadas, objetivamente, solucionadas pelo Juiz 
competente, com recurso específico para o Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura. Entretanto, como "instrução" de 
caráter geral, sem prejuizo de decisões aue venham a ser 
tomadas em casos concretos pelas autoridades judiciárias 
competentes respondendo que as inscrições e transcricões de 
escrituras referentes, a imóveis situados nos territórios das 
localidades elevadas à categoria de "distritos" devem conti
nuar a serem feitas nas circunstâncias a que pertenciam an
teriormente. 

A solução decorre do disposto no art. 179, parágrafo úni
'Co do decreto n. 4.857 de 1939, última alínea, porque se o 
desdobramento territorial regularmente proce~sado, não im
plica na perda de competência do cartório ori,lZ'inário, senão 
depois da instalação do novo com maior razão subsiste a com
petência do cartório da circunscricão desmembrada Quando 
nem ao menos a lei do desmembramento atribui o territ6rio 
a qualouer outra circunscrição. 

Publique-se. 
S. P. 26-2~54. (a) Pedro Chaves. 
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s Várias 

QUE MUDARAM DE NOMES DE 
C01Yl A LEI 2.456, DE 30 DE 

DEZEMERO DE 1954. 

Nome antigo 

va ............ . ............ ex-Varnhagern 
Paulista .................. ex-Gaturamo 

"111l0~~naia ...................... ex-Sapecado 
:an,,~11'1\ Santo do Turvo .......... ex-Rio Turvo 

Vidigal .................... ex-Brioso 
,",~.IAU'LlVVlis ....•..•.•••. '" •.••••• ex-Gralha 

Paulista ...... , ... '" ..... ex-Areia Dourada 
do Sul .................. ex-Algodoal 

Barros ...................... ex-Tupiniquins 
.......................... ex-Veadinho do Po-.rto 

José do Barreiro .............. ex-Barreiro 
Maria do Gurupá ........... ex-Ipês 
Antonio de Pósse ... , ........ ex-Posse de Ressaca 

Paulista .................... ex-Gracianopolis 

TABELA DE CALCULO DO 111POSTO 
COMPLEMENTAR 

ADOTADO NOVO SISTEMA PARA FACILITAR OS 
CONTRIBUINTES DO IMPOSTO DE RENDA 

- ENCARGOS DE FAMILIA 

Em virtude das dificuldades para o cálculo do impostO' 
complementar progressivo, a que estão sujeitos, na forma dO' 
art. 26 do Regulamento, os contribuintes do imposto de renda, 
foi adotada nova tabela, com as alterações introduzidas pela. 
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lei 1.474, de 26-11-51, acrescentando-lhe á direita a "parcela 
a subtrair", para cada porção de renda. 

É a seguinte a tabela: 

Parcela " 
Po-rçM de ;'enda Taxa S'ubtfaú' 

Até Cr$ 30.000,00 ...... ........................ Isento 
Entre Cr$ 30.000,00 e Cr$. 60.000,00 3% 900,00 
Entre Cr$ 60.000,00 e Cr$ 90.000,00 5% 2.100,00 
Entre Cr$ 90.000,00 e Cr$ 120.000,00 7% 3.900,00 
Entre Cr$ 120.000,00 e Cr$ 150.000,00 9% 6.300,00 
Entre Cr$ 150.000,00 e Cr$ 200.000,00 12 'ir, 10.800.00 
Entre Cr$ 200.000,00 e Cr$ 300.000,00 15% 16.800,00 
Entre Cr$ 300.000,00 e Cr$ 400.000,00 18% 25.800,00 
Entre Cr$ 400.000,00 e Cr$ 500.000,00 21% 37.800,00 
Entre Cr$ 500.000,00 e Cr$ 600.000,00 24% 37.800,00 
Entre Cr$ 600.000,00 e Cr$ 700.000,00 27'70 52.800,00 
Entre Cr$ 700.000,00 e Cr$ 1.000.000,00 30'10 91. 800,00 
Entre Cr$ 1 .000.000,00 e Cr$ 2.000.000,00 359'(} 141.800,00 
Entre Cr$ 2.000.000,00 e Cr$ 3.000.000,00 40% 241.800,00 
Acima. de Cr$ 3.000.000,00 ...... ................. 50'/0 541.800,00 

VANTAGENS DA "PARCELA A SUBTRAIR" 

Sem a parecIa citada, o cálculo exigiria várias operações, 
conferme a seguinte demonstração: 

Suponhamos que determinado contribuinte apure como 
renda-líquida, na sua declaração de rendimentos, a quantia de 
Cr$ 185.000,00; para determinar o imposto complementar a 
que deveria sujeitar-se, de acôrdo com a tabela, teria ele que 
praticar as seguintes operações: 

pela porção de ,renda até Cr$ 
pela porçã'O de renda até entre Cr$ 
pela porção de renda até entre Cr$ 
pela porção de renda até entre Cr$ 
pela porção de renda até entre Cr$ 
pela porção de renda até entre Cr$ 

30.000,00 ............... Isento 
30.000,00 e 60.000,00 30/0 = 900,00 
60.000,00 e 90.000,00 5% 1.500,00 
90.000,00 e 120.000,00 70/0 = 2.100,00 

120.000,00 e 150.000,00 9% = 2.700,00 
150.000,00 e 185.000,00 12'10 = 4.200,00 

Total do imposto .... Cr$ 11.400,00 

Aplicando-se entretanto a "parcela a subtrair" que nós 
acrescentamos á tabela, á direita da mesma, o cálculo tornar
se-á mais fácil, pois ficará reduzido o número de operações. 
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o exemplo acima, o contribuinte apenas terá 
a tabela para verificar aqui a porcentagem a 

renda-líquida, bem como qual a quantia a de
isso, bastar-lhe-ã sómente realizar o seguinte 

- ------ - parcela a subtrair = imposto 

no caso prático que configuramos: 

X 12 
10.800,00 = 11.400,00 (imposto) 

100 

ENCARGOS DE FAMILIA 

~ deduções relativas aos encargos de familia são as se-

Esposa, Cr$ 30.000,00; filho menor ou inválido. Cr~ 

00; filha solteira ou viuva, sem arrimo, Cr$ 15.000,00; 
Ü!lIJ!orl's de 24, embora maiores de 21 anos, cursando estabe

de ensino superior (juntar comprovante), Cr$ 
_.~ruU'.vv; criança pobre que o contribuinte crie ou eduque 

comprovante), Cr8 6.000,00; alimentos prestados a 
ascendentes e a irmão e irmã, por incapacidade de trabalho 
(juntar comprovante), Cr$ 10.000,00. 
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GUILHERME DE ABREU CASTELO BRANCO . . Capital 
CID BIERREMBACH DE CASTRO PRADO . . .. . - Capital 
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